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5 KURUŞ SiYASi HALK GAZETESi 

ÇOCUK ANSiKLOPEDiSi 
Mualllmlerin ve mektep talebesinin en kuvvetli 78?'

dunc:ım. çocutun en zengin ldltflphanesfdlr. Cocutunu ee
ven her babanın :ravrosurıı' verebllecetı en g{1zel hediye
dir. MQessesemfz tarafından nesredllmlştlr. Evl.nlzde bir 

tane bulundunmuz. 

HatayAnavatana kavuşuyor 
SOVVET 

LAZIWIY VE. 

~illl~ÖV~ 

:Anauatana kauuıacak Hatayın "AnaJolu haritaınJalri vaziyetini ve kenardaki.. kırmızı par~ada vatanımıza 
Ücive edilecek inamı göateren harita 

Bu ·Mesut Haberi Ba$vekil 
Baremde 

Ana meseıe 
Nedir? 

Yamn: M. Zelteriya SERTEL 

C ümhuriyet hüldimeti, 
itk defa olarak, devlet 

memuriyetini müstakar bir ha
le koymak için vaktile bir Ba
rem Kanunu çdcamııftı. Bu 
bnmı ile devlet memurlarmın 
ma&flan, dereceleri, terfi hak
lan Ye aaire.İ teabit ediJmİf, 
bak Ye vazifeleri taayyün et
mİftİ. l>eYJet memurluğu, key
fe, arzuya, iltima-. aöre deiil, 
kanunun emirleri dahilinde 
ifliyen mü.takar bir mealek 
ollllUfbı. 

Fakat bu kanunun çı]dıfı tarih
tenberi ıerek içtimai hayatımızda, 
gerek devlet telakkimizde büyük · 
deiitiklilder oldu. 
Bir defa devlet, iktısaden yapıcı 

~lü kabul etti. Yani i'ktısadi devlet
~iğe doğru bir inkişaf görüldü. 
~let yalnız iktısadi müesseseler 
ilzerinde mürakabe vazifesi yapan 
))asif bir müessese olmaktan çıka
l'aJc, ilrtısadi teşebbüslere bizzat gi
te:n, fabrika ve banka işleten aktif 
l:ıir mekanizma halini aldı. 

Pasif devlet teşkilatı, bürokrasiye 
!atinat eder. Memur yalnız devlet 
kanunlarının tatbiki ile mükellef pa- ı 
•il bir ajandır. Binaenaleyh pasif 
devletin memurlarında aradığı va
•ıtıar, bu gayeye uygun olan kalite
lerdir. 

1 
Halbuki aktif devlet teşkila- ı 

tında memur ayni zaman- 1 
da bir mütehassıstır: Bir meka
nisyen, bir teknisyen, bir mühen
dis, bir mimar, hatta bir fabrika
tör, bir banka müdürüdür. Bina
enaleyh aktif devlet mekanizma
sında çalışacak memurda aranan 
kalite başkadır. 
İktısadi devletçilik devleti birçok' 

llttısadi müesseseler açmağa sevket
tt, ve bu iktısadi müesseselerde kul
lanacağı kimselerde ihtisas aramağa 
~ur oldu. Mütehassıs pasif bir 
~ernur maaşı ile bulunamazdı. Mec
htıren ücret usulü ihdas edildi. Ve 

(Sonu; Sa: 10, Sü: 1) 

•• un M .. Jd Bir lllC)iliz 
Askeri Heyeti 

1.. ~ '""""""! Bugün Geliyor 
Anfora, 13 lHuıuıU - Dün laıveklllm1ı Halayın anavafana kovu- i Bu sabahki ekspresie şehrimi7e 

-İ ıacağını C. H. Partisi Umumi Heyetine §il cümlelerle müldeledi: : bir İngiliz askeri heyeti geler 

s "Muhterem heyetin ıobırsıılılclo beklediği Hataya aif Türle - Fransız S bu akşam Ankaraya harek S cektir. Heyet Tuğ General I 
i müıalcereıinfn vardığı neticeyi umu mi heyete arıedeceğim. Bu müzalce- : riyaseti altındadır. 
İ releri tam bir anlaıma ile nihayet bulmuf telôkki edilebilir. Pek ya- : Heyet Sirkeci istasyonunda A 

! kın bir atide Hatayın anavatana kati olarolc iltihakını tesit etmekle : Cemal ile mihmandarlar tarafında' 
:S bahtiyar okicağıı.,, E karşılanacak ve saat 11 de valiyi • 
- ,. H • :_ İstanbul komutanını ziyaret edec -: lu müldeyi veren Boıvelcilimiı, Umumı eyetin §tddetli ve sürekli : tir. 

§ olkııları arasında kürsüden indi. : Heyet, bu akşamki trenle Anka-
i111ın11111111tRH,_11111n•11Hn1111nu111111nnN1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111E raya hareket edecektir. 

1 Gregoir Gafenko 
Şehrilnize Hareket Etti 

Yesilköydeki 
Türkkuşu Uçuşları 

Cümhurreisimiz Çok Güzel Oldu 
Kendisini kabul edecek Alô.ka~qla Se~qredildi 

Ankara, 13 (Hususi) - Cç ıündür şehrimizde bntnnan Romanya 
Hariciye· Nazırı Gafeuko, nınbterem zevcesi ve Hariciye Vekilimiz 
Şükrü Saracoğlu ile Lirlikte, saat 19.30 da kalkan Jıusw;i bir trenle İs
tanbula hareket ehi. 

Misafir Nazır, Pendik'te trı-nden inecek ve oradan vapurln Yalova
ya cidcrek, CilnJhUrftisbıılz ı~met İnönü tarafından kahvl edilecektir. 

Misafirlerimiz, An1'atra gannda hükiimet erkinımı:r., bir kıta asker, 
İngiliz, Alman, Polonyst ve Balkan devletleri Büyük EJ~ilcri tarafın
dan tezahüratla •ı«-urlannu,.}ı,rdır. . " 

Radyodaki Hitabe 
Ankara, 13 (A.A.) - Dost ve müt

tefik Romanya Hariciye Nazırı ekse

lans B. Gafenko, bugün Ankara rad
yosunda Türk mileltine aşağıdaki hi
tabede bulunmuştur: 

"Türk dinleyicilerime, Romen mil
letinin samimi selamiını bildirmekle 
bahtiyarım. Beni dinliyen herkese 
de, Ankaradaki ikametimi ne derece 
s~vdiğimi söylemek isterim. Ben şim 
diye kadar yalnız, bütün komşu mil
letlerin sıkı bir surette merbut bu-
1 unduğu muhteşem bir mazinin par
lak hatıralarını taşıyan Boğaziçinln 

incisi Istanbulu tanıyordum. 
Şimdi Anadolu yaylasının vakur 

(Sonu: Sa.. 10, ri. 3) 

Gazetecilere Beyanat 
Ankara, 13 (A.A.) - Ankara rad

yosunda Türk milletine yaptığı hita
beden sonra matbuat mümessillerini 
kabul eden Rumen Hariciye Nazırı 

Gafenko demiştir ki: 
"- Gazeteci meslektaşlarımla 

temas etmeden Ankaradan ayrılmak 
istemiyorum. Müttefik Romanyaya, 
gazeteci meslektaşlara ve nihayet 
mütevazi şahsıma karşı gösterilen 
fevkalade samimi kabulden dolayı 

çok mütehassislm. 
Geçen günkü ziyafette teati olu· 

nan çok vazıh nutuklardan sonra söy 
lenecek pek az bir şey kalmıştır. Arı
cak, Türk devlet adamları ile derhal 

(Sonu:Sa.10, sü.2) 
Türkkuşu fiJosu dünkü muvaffakıyetli uçuşlarında ve uçuşları takip 

edenler. (Yazısı 10 uncu sayfamızda) 

--



PENCEREMDEN 

Güller 
Kururken! 

Yazan: M. Turhan TAN 

Gül, çiçeklerin şahı oldu~u için 
değil, tabiatın rengin ve pek 

zarif bir tebessümü olduğundan do -
layı biz Türklerin sevgisini kazan -
mI§hr. Gülü renk kadar, ıtır kadar 
severiz ve onda güzelliğin remzini, 
tşkın ateşini sezeriz. Çünkü gülle 
bülbülün aşı.k olduğuna - dedelerimi
zin kanaatine saygı göstermiş ol -
mak için - inanmaktan geri kalma -
yaz. 

Türkkuşu filosunun diin yaptığı muvaffakiyetli uçuşlarda alınan resim· 
lerden: Başöğretmen Sabiha Gökçen genç pilotlara talimat veriyor .• 

TAN 14 - 6 - 939 

Tiirkkuşunun genç pilotları arasın ela en çok mm:affakiyct gösteren 
kızlarımız ve yere inen iki paraşütçümüz 

Garp mitolojisi gülün, Venüs e -
tiyle - Adonisin kanından- halkolun
duğunu söyler. Fakat biz, aşka yak
laşan hiisnün terlemesinden güliin, aş 
kın ağlamasından da şebnemin vücut 
bulduğuna inanırız. Bu inanç sebebi
le şairlerimizin hemen hepsi gülün 
güzelliğini ve bülbülün ona aşkını 

terennüm etmişlerdir. Bu arada şey
hülislam Yahya: 
Giyinip sürh libas içine, al üstüne gül 
Jfileden ciımesinin dizdi leal üstüne 

Baz_ı fırınlar ekmeği 
narhtan fazlaya satıyor 

Kıymetli Evrak 

için Matbaa 

1 Muallim ve Tal ebeler 
gül 

Nahlibend oldu meğer şehri gülista-
nı nesim 

Durmayıp dizmededir bir nice dal Belediye ile fırıncılar arasında 
• üstüne gül çıkan ihtilaf henüz halledilmemiştir. 

Sahnı gülzar da bir şuh kenan cu'da Fınncılar imaliye ücretlerinin 194 
Camesin tazeleyip zerdinihal üstüne kuruştan 156 kuruşa indirilmesinden 

gül ve bir de şifahi müracaatlerine rağ -
Sarınıp şal, takınmış gül o nahli men belediyenin ekmek fiyatlarına 

mevzun zam yapmamasından d o 1 a y ı 
Seyredin nice yaramıştır ve dal üstü- olarak ötedenberi perakendeci ek -

ne gül mek bayilerine ve bakkallara kilo 
' Diyor. Fakat bu uzun sözlerde: başına terkettikleri 20 parayı kesmiş 

Gülüm şöyle, gülüm böyle demektir !erdir. 
yare mutadım Hatta bazı fırınlarda da narha 

r Seni ey gül sever canım ki canane rağmen ekmeğin 9.30 para yerine on 
hitabımsın! kuruşa satıldığı görülmüştür. Bu va

Diyen Nedimin inceliği ve kıv - ziyet karşısında bazı bakkallar ve 
raklığı yok. Eski şairlerden (Rahml) bayiler, müşterilerini kaybetmemek 
nin: için hiç bir kar beklemeden ekmeği 

Kaddin andım bağ'da servi deraguş fırınlardan alarak müşterilerine tev 
eyledim zi etmişlerdir. Bazı semtlerde bak -

Yad edip ruhsarü zülfün bağladım kallarla bayiler ekmek satmadıkları 
bir deste gül için halk fınnlara kadar gidip ekme-

Şeklindeki beyti de Nedimlnldn - ~ı t.edarlk -~~~ 

den • kıymetçe - fersah fersah geri. kalmıştır. 

Bununla beraber biz bu sözlerden Belediye dün şu'Qelere .verdiği bir 
güliin şiirimizde nasıl bir yer tuttu - emirde yapılacak sıkı bir kontrol ne-
ğunu istidlal edebiliriz. ticesinde narhtan fazlaya ekmek sa-

Nitekim: tan bayi veyahut fırın görülürse bun 
1 - Gül çengelsiz, yar engelsiz lann derhal merkeze bildirilmesini 

olmaz. istemiştir. 

2 - Gül dikensiz, sünbül şikensiz U nculann müracaati : 
olmaz. 

3 - Gülün kadrini bülbül bilir. 
4 - Gülüne bakıp goncesini al -

malı. 

5 - Gülü seven dikenine katla • 
nır. 

Meselleriyle de gülün dilimizde 
aldığı yeri anlıyoruz. 

Gülün 15 grupa ayrılmış 100 nevi 
ve 14000 çeşidi bulunduğunu kitap -
lar yazıyor. Lakin biz (gül) deyince 
bütün çiçekleri hayalimizde solgun -
laştıran rengin tabiat tebessümünii 
hatırlarız. Gül olmasa bahar bize, 
şüphe yok ki, somurtkan görünecek 
ve hiç bir çiçek o somurtkanlığın so
ğukluğunu gideremiyecekti! 

* \ 
Kurumuş gülleri, solgun ve hasta bi· 

Uncular dün belediye iktısat mü
dürlüğüne müracaat ederek imal et
meğe mecbur oldukları unun kalite
si hakkında bazı izahat istemişler -
dir. Bunlar diyorlar ki: 

"-Belediye yakında ekmek fab-

GÜNÜN RESiMLERi: 

rikası açacaktır. Çeşniye göre bu fab 
rikalarda yüzde 30 sert, yüzde 70 
yumuşak buğday unundan ekmek 
yapacakhr. Halbuki toprak mahsul -
leri İstanbul şubesi, işlemek üzere 
bize yalnız kırmızı buğday, yani yu
muşak buğday vermektedir. Bu za -
ruret karşısında nasıl hareket edece
ğiz?" 

Uncuların bu müracaati üzerine 
toprak mahsulleri İstanbul şubesinin 
müdürü de belediyeye davet edile -
rek belediye iktısat müdürlüğünde 

mesele tetkik edilmiştir, 

ONIVERSITEDE : 

Eleme imtihanı Neticesi 
Hukuk ve Iktısat Fakülteleri ele

me imtihanları neticeleri belli olmuş
tur. Bu imtihanlarda kazanan talebe-
1.ex.i.Il..i.mJihy,nlarL hukukta H Hazi
ran~iktısatta 14 Ha"iifanda ba~uya-

caktır. Yalnız Hukuk Fakültesi üç 
senelil{ rejime tabi son smıfı dün im
tihanlarına başlamışlar:lır. •• 

Muallimlik imtihanı 
Her sene üniversitede 1 Eylulde 

başlayıp 7 Eyl\ılde nihayetlenen eh
liyetname imtihanları bu sene de ay
ni tarihte yapılacaktır. Orta mektep 
muallim muavini olmak için ihdas e
dilen bu imtihanlara lise ve muallim 
mektebi nınunlan girebilil'. Bu vas
fı haiz talipler şimdiden Maarif Ve
kaletine müracaat etmlye başlamış
lardır. 

rer tebessüm gibi dallarında taşıyan 
fidanlar arasında dolaşırken düşün -
düklerinıi işte, kırık dökük, kaydet -
tim. Bu arada meşhur Avusturya el
çisi Bousbecq'in: "Türkler, bir tek 
gül yaprağının yere düşmesine ta -
hammül ederniyecek kadar gülsever
dirler.,, dediğini de hatırlamaktan 

geri kalamadım ve elçinin hakkı var: 
Türkler, gülü kendi duygularından 

holkolunmuş gibi severl2r ve korur
lar. 

Dün saat 17 de Arnavutköyündeki Amerikan Kız Kolejinde bu sene 
Koleji bitiren genç kızlarımıza nıerasimle diplomaları verilmi~tir 

Hükumet kağıt paralarımızı, kıy 
metli evrakı ve pullanmızı memle -
ketimizde bastırmak için esaslı ted -
bir almağa lüzum görmüş ve bu hu
susta Merkez Bankasına salahiyet 
vermiştir. Banka müdürlerinden Fet 
hi ile Darphane ve Damga matbaası 
müdürü Fuadı Avrupaya göndererek 
modern bir matbaa kurulması için 
tetkikat yaptırmıştrr. Heyet kırk al
tı gün süren bir tetkik seyahatinden 
sonra İstanbula dönmüş ve hazırla • 
dığı raporlardan birisini Maliye Ve
kaletine, birisini de Merkez Bankası
na vermiştir. Yapılan tetkikata göre 
son sistem bir banknot makinesi bir 
milyon yüz lira;?a çıkacaktır. Bu pa
ra şimdiye kadar banknotlarımızın 

ve pullarımızın hariçte basılması için 
harcanan paraya göre pek azdır. 

Hariçte iki defa basılacak bank -
not tabı ücretiyle modern bir matba
anın satın alınabileceği anlaııılmıştır. 

POLiS: 

Vesaiti Nakliye Kazaları 
Vatman Hilseyinin idaresindeki tramvay 

arabası Karaköyden geçerken Galatada 
oturan Saadet isminde bir kıza çarparak 
muhtelif yerlerinden ağır yaralamışhr. 

Yaralı cankurtaranla Beyoğlu hastanesine 
kaldırılmış, vatman yakalanmıştır. 

e Ahmet tarafından idare olunan bey
gir arabaSt Kazancı yokuşundan inerken 
hayvanın ürkmesi netice!':! devrilmiştir. A
raba içindeki Sedat ve ı~mail muhtelif 
yerlerinden yaralanmışlardır. 

e Beşiktaşta Hakkı paşa hanında otu
ran inşaat müteahhidi Mehmet ile boyacı 
ustası Mehmet Yücel kumar oynarlarken 
cürmil meşhut halinde yakalanmışlardır. 
Yapılan tahkikat neticesinde Mehmet Yü
celin Mehmedin 387 lirasını kumarda aldı
ğı anlaşılmış, para tamamen istirdat edil
miştir. Suçlulardan her ikisi de adliyeye 
teslim olunmuşlardır. 

e Sqför HayrJnin ldaresindeki kamyon 
GalatAda Rıhtım cnddesinden geçerken o 
civarda oturan A7.ize çarparak muhtı:?lif 

yerlerinden yaralamıştır. Yaralı hastaneye 
kaldırılmış, şoför yakalanmıştır. 

e Kasımpaşada Polonya tebaasından 
Hofyaya ait boya fabrikasından benzin iş
tiali yüzünden yangın çıkmıştır. Ateş it
faiyenin vaktinde yetişmesi sayesinde, 
fabrikanın cilzi bir kısmı yandıktan sonra 
söndürUlmiiştür. Bu esnada fabrika işçi
lerinden İbrahim de elinden ve sırtından 
hafifçe yandığından Beyoğlu hastanesine 
kııldırıımı,tır. İştialin neden ileri geldiği 

tahkik edilmektedir. 
e Emirı;ıi\nda Çeşme sokağında oturan 

Melek isminde bir kadın müpteli\ olduf(u 
hastalığa deva olur ümidlle yabani kavun 
çiçe/.U toplayıp suyunu burnuna çekmf'k 
suretile zehirlenmiştir. Kadın tedavi aıu
na alınmıştır. 

kamplar açılıyor • 
ıçın 

• 

Maarif müdürlüğü bu sene tatil 
aylarında kurulacak talabe kampla
rının kadrolarını ve kampların kuru
lacağı yerleri tesbit etmiştir. Kamp

üç ay devam etmek üzere bir kamp 
kurulmuştur. 

Asker_i. kamplar : 

lardan birisi Kızıltoprakta ve 120 ki- Bu sene tatil aylarında kurulacak 
şi ile kurulacaktır. 140 kişilik kadro- askeri kamplar hakkında Maarif Ve" 
su olan ikinci kar~p Yeşilköyde ku- kaleti alakadaralra bir tamim gön .. 
rulacaktır. Pendikte kurulacak kamp dermiştir. Bu tamime göre yüksek elı 
120, Floryadaki ise 70 kişiliktir. Bun- liyetnamcye tabi üniversite ile diğeı; 
lardan başka bir de Erenköyünde za- yüksek mektepler, Ankara ve Istan-' 
yTf çocuklara mahsus olmak üzere bul talim taburunun, tam ehliyetna-
70 kişilik bir istirahat kampı açıla- meye tabi lise, muallim mektepleri 
caktır. Floryada kurulacak kamp ça- ve rnuadillerile sanat mektepleri het 
dırlı olduğu için 10 Temmuzdan 9 vilayetin garnizon kumandanlıkları 
Ağustosa kadar olmak üzere bir ay tarafından verilecek emre göre karnı' 
devam edecek, diğer kamplar ise 1 O yapacaklardır. 
Temmuzdan 24 Agustosa kadar de- Lise, mualTım mektepleri ve sana! 
vam edeceklerdir. Bunlar haricinde mektepleri 3 Temmuzdan 22 Terxı· 

6 Temmuzdan 15 Ağustosa kadar de- muza kadar devam ~tmek üzere ve
vam etmek üzere Heybelide mual-1 rilecek talimata göre kampa çıkacal<· 
limler bir kamp kuracaklardır. Bu lardır. 

~~!Pe!P..lt~d!~L':. ~t!,. 'L~~'!!P..ı~~Q~~· er· _ _!Camplarda alakadar mekte2 mf • 

Büyük Çekmece sahilinde de Ok- yetten b ir raporla vekale.i haberdal 

meydanı yatı mektebi talebeleri için edeceklerdir. 

BELEDiYEDE : 

Süt Fabrikaları 
Şehrimizde kurulacak süt fabrika

larından biri Haydarpaşada, birisi de 
F'atihte olacaktır. Bundan başka muh 
telif semtlerde altı süt toplama istas-

MOTEFERRIK: 

Bir istifa 
Erenköy Kız Lisesi Mutli.irli Ma11it 

dün müdürlük vazüesindcn istifa et· 
miştir. Lise müdürlüğüne eski sa)'' 
ls.vlardan Sabiha Gökçül tayin edil· 

yeınu tesis edilecektir. m.iştir. 

Pastörize süt tesisatı için 500 bin lstanbul • Ankara Telefonll 
liralık bir sermaye yatırılacaktır. , 
B 250 b

. ı· b ı a· tarafııı Istanbul ile Ankara arasındaki te-unun , ın ırası e e ıye . rı 

d t 
· dil k .,~ 0 b' lirası lefon hattına bugünlerde ycnıde 

an emın e ece , _;:ı ın .. . . . ı•·i 
· · d k · k nl ktır l\1üs- dort devre daha ılave edilecektır. ~ 
ıçın e a sıyon çı a aca . . . . . 
t h 

·1 b ·1 d b şka h"'llctan ta.raftan ılerletılmış olan bu tesısatıf\ 
a sı er ve ayı er en a •· . t• 

d 
· t" 1 b aksiyonlardan ala- birleşmesi için arada beş on kilomc 

a ıs ıyen er u . k" b .. n. 
b·ı kl d' relik hır mesafe kalmıştır ı ugıı. 

ı ece er ır. . . c lerde o kısım da ıkmal edılecek 'I/ 

Çürük Çoraplar 
Beyoğlunda bazı esnafın müşteri

lere çürük kadın çorabı sattıkları dün 

belediye iktısat müdürlüğüne ihbar 

edilmiştir. Bu ihbar üzerine belediye 

iktısat müdürlüğü meseleyi Iktısat 
Vekaleti sanayi müfettişliğinden, bu 
gibiler hakkında yapılac!ik muame
leyi sormuştur Bu husustaki kanuna 
göre bu ~snaf .~ğ-~r sattıkları çorapla
rın üzerıne (çuruktür) etiketini ko
yarlarsa satmakta serbesttirler, bu e
tiket konulmadan satarlarsa kanunen 
mesul edilmeleri icap etmektedir. Bu 
nun için çürük' çorap satan esraf hak 
kında zabıt varakası tutularak müd
de!umumiliğe verilmişlerdir. 

tesisat biribirine bağlanacaktır. 

Sütten Zehirlenenler 
Sarıyerde Maden mahallesinde O' 

turan Ismail, Hayriye, l!"'atrua, MuS"' 
tafa, Cavide ve Sabahat isimlerinde 
altı kişi sütten zehirlenmişlerdi!· 
Hastaların iddiasına göre o gün içtilt• 
leri sütü Maden sokağında diikkafl1 

bulunan sütçü lbrahimden almışlaf' 
dır. Hepsi de hastaneye kaldırılmtŞ• 
Ibrahim yakalanarak tahkikata ba~
lanmıştır. 

T A K V 1 M ve HAV A _ 

14 Haziran 1939 
ÇARŞAMBA 

6 ncı ay GUn: 30 

f ngiltereye ısmarlanacak 
Vapurlar 

S U A L KARILERIMIZIN SUALLERiNi BURADA CEVAPLIYORUZ 
Arab!: ı358 
Rebiülahar: 26 
Gilneş: 4.27 - Öğle: 

Hızır: 40 

Rum!: 1355 
liaziran: 1 

12.13 
19.41 
2.08 Denizbank tarafından Krup tez· 

gahlarına sipariş edilen vapurlardan 
ikisi daha denize iiıdiri.lmiştir. Bun
lnrdan birine "Savaş,, diğerine de 
"Egemenlik,, isimleri verilmiştir. 

Evvelce Ingiltereye siparişi mev
zuu bahsolan vapurlann muameleleri 
fenni şartnameye istinat edilmeden, 
münakasa kanununun umumi hü· 
kümleri nazarı dikkate alınmadan 

yapıldığı tahakkuk etmiştir. Bunla
rın tipleri hakkında yeniden tetkik
leı- yapılmaktadır. Bu tetkikat bit
tikten sonra yeniden münkasaya ko
nulması için hazırlıklara başlanıl

ınıştır. 

B - A vustralyanın niifusu ne 
kadardır, iktısacü vaziyeti nasıldır? 

C - Nüfusu yedi milyon ka -
dardır. Bilhassa, yün, altın, tereN 
yağ, hububat, bakır, et, taze mey
ve ihraç eder. Şark ve cenup kı-
sımlannda demiryolu çoktur. Bun 
lar, büyük limanlarda nihayet bu

lebe alınabilir mi, şartlan nedir? bir şeyi sık sık iştiyoruz? 
C - Türkiyenin her tarafından c _Var diyen de vardır, yok 

talebe alınabilir. Ancak ilk mek - diyen de. Felsefenin meşgul oldu

tebin üçüncü sınıfından dördüncü ğu en mühim mevzulardan birisi 

sınıfına geçen talebe alınır. Diğer de budur. Vaktiniz varsa felsefe 
sınıflardan alınmaz. Buraya gire - ve bilhassa bilgi nazariyesi mev • 
bilmek için babası ölmüş olmak 

1 
.. erın· de kitap okuyunuz 

şarttır. Babası olanlar Darüşşafa· 
zu arı uz • 

CEVAP 
edilebilir. Bu mektepler nerede· 
dir? 

lur. ~ kaya giremezler. 

* 
* s - ~yi derecede ilkmektebi bi

tiren anasız ve babasız bir talebe, 

leyli mekteplerin hangisine kabuı 

C - Eylulde, parasız olarak 
leyü mekteplere alınacak talebeler 

için bir müsabaka imtihanı yapılır. 

Bu imtihana giriniz· Bunun için 

de maarif idaresine bir istida ve

rerek isminizi kayd:ttlrlniz. Leyli 

ortamektepler muhtelif vilayetler

de bulunmaktadır. 

S - Darfişşafakaya yaln1z fs ~ 
tanbuldan mı talebe alınıyor, yok
sa Tiirkiyenin her tarafından ta • 

* S - Yeryiizünde manevi kuv • 
vet diye bir şey var mıdır, böyle 

-------------------------~--------------__.;. 

İkindi: 16.14 - Akşam: 
Yatsı: 21.44 - İmsAk: 

Hava Vaziyeti --' 
Yeşilköy meteoroloji istasyonundan ıııı

nan malumata göre hava yurdun Karacle' 
niz kıyılarında az bulutlu, orta ve do~ 
Anadolu bölgeleri ile Akdeniz kıyılar1nc111 

bulutlu, diğer bölgelerde umumiyetle 9
-

çık geçmiş, rüzgar cenup doğusunda ~l
malden orta kuvvette, diğer bölgelerde ı.ı
mumlyetle cenubi istikametten hafif eS

miştir. 

Dün istanbulda hava açık geçmiş, rOt:' 
gflr cenubu garbiden saniyede 2 - S JTlct• 

·ıcı 
re hızla esmi:itir. Saat 14 te hava taZY1 

1012.8 milibar idi. Sühunet en yOI< c~ 
29.6 ve en dllşilk 18.1 sııntigrrıt oı:ırıı 
kaydedilmiştir. 



14 - 6 - 939 

lsuGONj 
Halifax'ın Nutku 

Yazan: ômer Rıza DOGRU L 

Ingiltere hükUınetinin Başveki· 

li Mister Chamberlain de, ha· 
riciye nazırı lort Halifax da İngilte -
renin harici siyasetini bir kere· daha 
izah ettiler. Bütün bu nutukların 

anlatmak istediği en mühim nokta, 
İngilterenin sulhü korumak için bir 
cephe kurmakla beraber her zaman 
adil ve meşru talepleri tetkike hazır 
olduğunu ve her meseleyi müzakere 

TAN 3 

~ · ~fflf"K 

Hatay Anavatana Kavuşuyor 
Bu Mesut Haberi Başvekil Refik Saydam 

Dlin Parti Grupunda Müjdeledi 

Barem Meselesi 
Yazan: B. FELEK 

Bir barem meselesi var. Memur
ların maaşları, terfileri falan 

filan olacak diye bir kanun yapıldı. 
Mecliste görüşülüyor. Doğrusu bu 
kanunun ötesinde berisinde o kadar 
işlendi, ve bu kanun o kadar gitti gel 
di ve didiklendi ki; onun umumi 
edası hakkında size kati bir şey diye
miyeceğim. 

Ankara, 13 (A.A.) - Cürnhuriyet Halk Partisi Meclis Grupu Umumi 
yolu ile tesviyeyi arzu ettiğini, onun H 

eyeti tugün 13 - 6 - 939 saat 15 te Reis Vekili Hasan Sakanın başkan
için İngilterenin Almanyayı çember 

vekilimize ve memleketin daimi korucusu muazzez Türk ordusuna Ha
tay namına minnet ve şükranlar ifade eden ve hararetle alkışlanan bir 
nutuk irat etti. 

Yalnız bir bildiğim nrsa; hüku • 
met, ayni vasfı haiz kimselerin res
mi veya nim resmi müesseselerde 
ayni maaşla çalışmalarını temin et -
mek istiyor. 

lığında toplandı. 
içine almak gayesini gözetmediğini, 
bütün maksadın tecavüz zilıniyetini Ba~vekJHmiz Doktor Refik Saydam ilk sözü alarak kürsüye geldi. SATİYE BINA Si MESELESİ 

Hariciy<> Vekili Şükrü Saracoğlunun misafirimiz Romanya Hariciye 
boğmak ve kuvvet kullanarak ta • 
hakküm etmek isteyenleri" ~uvvetle Nazuı Bay Grenguvar Gafenco ve arkadaşlarile beraber bulunduğun-

Dundan sonra ruznameye dahil takrirlerden Satiye binasına ait olan 
suale Münakalat ve Muhaberat Vekilimiz Ali Çetinkaya kürsüye ge
lerek cevan verdi. 

Bakalım bir de bu sistemi dene • 
yelim. İşte şimdi bu kanun civarında 
bir takım münakaşalar oluyor. Kimi
si yabancı dil bilene fazla para veril
mesi izzetinesfi yaralar diyor. Kimi· 
si yabancı dile kıymet vermek doğ • 
rudur cevabını veriyor. Kimisi şe • 
lıad~tnameye rağbet etmemeli, insa
nın değerini bir kağıt parçası ispat 
edemez dil-·or, kim.isi şehadetname ol
mazsa bir adamın , tahsil derecesini 
nasıl anlarız . Eğer bu kağıtlara kıy • 
met vermezsek memlekette tahsile 
rağbet kalmaz diyor. 

dan buırünkü celseye iştirak ederek malftmat arzedemiyeceğini ve ona 
karşılayarak kuvvetin hükmünü sı • 
fıra indirmek olduğunu anlatmaktır. vekaleten netayiciru muhterem heyetin sabırsızlıkla beklediği Hataya Yeni teşkil edilmiş olan bu Vekalete evvelki Vekaletten müdevver 

Sntiye işine ait dosyanın tetkikatmın ikmal olunmuş ve bu meselede 
suçlan göri.ilenler hakkında icap eden adli takibatın icrası için tahki
kat evı-akının Adliye Vekaletine tevdi edilmiş olduğunu bildirdi. 

ait Türk Fransız müzakeresinin vardığı neticeyi umu.mi heyete bizzat 
-Bu sözler, İngiliz siyasetinde bir 

arzedeceğini bildirdi. 
tahavvül sezen mihvercilerin iddia -

Bu müzakerelerin tam bir anlaşma ile nihayet bulmuş telakki ed.i
srna da kati bir cevap teşkil ediyor-
du. leceğinl ve pek yakın bir atide Hatayın anavatana kati olarak iltihakını Ruznamede başkaca müzakere edilecek bir mevzu kalmadığından 

gelecek haf ta içtima edilmek üzere celseye nihayet verildi. 

• 
tesit etmekle bahtiyar olacağını müjdeledi. 

Sonra Almanyada halka, İngilte- Umumi heyetin şiddetli ve sürekli alktşlan arasında kürsüden indi. 
renin Almanyayı ilıata için her şeyi Bu münasebetle söz alan Kocaeli mebusu İbrahim Bıblan Ebedi Şefi. 
yaptığı söylenegeldiğinden, halka bu mizin hatırasını hürmetle andıktan sonra bu muvaffakiyetlerden dola-
kanaati vermek için her çareye baş yı ontm yegane halefi muhterem Milli Şefimiz İnönüye ve bu işte 

Paris, 13 (Hususi) - Hariciye Nazın Bonnet, bugünkü kabine top. 
lantısında, Tilrkiye ile cereyan et mckte olan müzakeTeleri ve kabi
ne toplantısından ev,·cl Türkiye Büyük Elçisi Suat Davaz ile yaptığı 
mülakatı anlatmıştı?'. vurulduğundan bu nutuklar Alman büyük faaliyet ve gayretleri görülen Cümhuriyet hükfunetine ve Ba~-

efkarıumumiyesine de hakiki vaziyeti _ 
izah etmeyi de istihdaf etmektedir. 

Alman efkarı uınumiyesine mü -
temadiyen yapılan telkinat İngilte • 
renin, ihata teşebbüsüne karşı gel • 
ınek için Çek yurdunun işgal olun • 
duğudur. Hatta bu hareketin peşin
den vukuu bir basiret ve kıyaset ese
ri sayılmaktadır. 

Hatta Alman efkan umumiyesi, 
İtalya ile yapılan ittüakı da ayni ma 
hiyette telakki ediyor ve bu yüzden 
bir çok sebeplerden dolayı memnu • 
niyetle tdakki etmediği bu ittüak • 
tan da memnun görünüyor. 

Lort Halifax söylediği nutukta 
bu teşebbüslere ve telakkilere işaret 
ederek harp tehlikesinin bugün bu 
zihniyette olduğunu söylemiş, ve bu 
telakkilerin tamamiyle yanlış oldu -
ğunu, fakat bu telakkileri telkin e
denler. kuvvet kullanmayı da ~öze 
aıaıKrnrı taKaıraa muhakkak surette 
kuvvetle karşdanacaklarını söyliye • 
rek tutulan hattı hareketin ne dere
ce tehlikeli olduğunu tebarüz ettir • 
:rniştir. 

Fakat muhakkak olan bir nokta 
bugün Almanya efkarı umumiyesi -
nin "ihata" ya inandığı şüphe götür
mez. Çünkü bütün Alman propagan
dası, bu kanaati vermek için bütiin 
vasıtalarını seferber etmiş ve aklın 

icat edebileceği her çareye başvur -
nıuş ve muvaffak olmuştur. 

Bir millete ihata edildiğini söyle

ınek, onu ihata çemberini yarmak i

çin seferber olmağa davet manasın

dadır ~e hükfunetin bu çemberi par

çalamak için tutacağı her siyasetin, 

irtikap edeceği her tecavüzün haklı 

görülmesi ve tasvip edilmesi demek
tir. 

Bu zihniyetin tehlikesi bu bakım
dandır. Lort Halifax ta bu zihniyeti 
taşıyanların tuttukları yolu göster • 
nıek istemiştir. 

Propaganda, dimağ ile açılan bir 
nıuharebedir. Ve ona dimağ ile mu
kabele etmek lazım geldiği için İngil
terede de bir propaganda nezaretinin 
tesisine doğru bir cereyan açmıştır. 
Ve bu cereyan Almanyada derin bir 

Polonya 
Ordusunu 

Takdir 

Fransız Generaline Göre 

Dünyamn En Mükemmel 

Ordusu Polonyadadır 
Varşova, 13 (A.A.) - Varşovadan 

ayrılmakta olan Fransız Generali 
Faury, Kurjer Warszawski gazetesi
nin bir muharririne beyanatta bu
lunarak şöyle demiştir: 

n-1--..-- - -1~--!I ..ı ·~ ;- r ..:.:..,_::._ 

deki askerlerin en iyilerinden biridir. 
Polonya hükumeti, müsellah kuvvet
lerini dünyanın en mükemmel ordu
la:rınm esliha ve malzemesine muadil 
silah ve malzeme ile teçhiz etmiştir. 
Bütün Leh milletinin hali hazırda ce 
rcyan etmekte olan hadiseler muva
cehesindeki mutlak birliğini müşahe
de ettim. Bütün bu unsurların bil
hassa zabitlerin, küçük zabitlerin ve 
efradın bu mesut ittihadı, başlıca 
meziyeti keyfiyet bakımından olan 
bir heyeti mecmua teşkil etmektedir. 

Polonyada nazarı dikkati celbeden 
başka bir şey de her sahada orduya 
yardım etmekte olan millet ile asker 
ler arasındaki sıkı birliktir. 

Malum olduğu veçhile General 
Faury, bundan evvel 10 sene müddet 
Polonyada bulunmuş, 1919 dan 
1929 a kadar Varşova askeri mekte
binge profesörlük etmiştir. 

Prens Paul 
Bükreşe Gidecel< 

Belgrat, 12 (Hususi) - Leh Ajan
sının bildirdiğine göre, Yugoslav 
Kml Naibi Prens :rol'ün, ayın ikinci 
nısfında Bükreşi ve ayın sonunda 
veya gelecek ayın başlarınua Floren
siyayı ziyaret etmesi ihtimali vardır. 

Filistinde Yeniden 
Bombalar Patladı 

İspanya 
Mihver 

Bu sözlerin hepsi de doğru. Likin 
bunlar, bir barem kanunu işi midir? 
Yoksa devletin büro mesaisine, ihti-
sas mesaisine ,·ereceği ehemmiyet ve 
memurlarda arayacağı kıymet mese-
lesi midir. Yani bir memurin kanunu 

I• ++•f k işi midir? Yoksa hepsi bir arada 

1 Y h d 1 1 k 1 a 1 girift bir dava mıdır? Pek içinden çı-
AJ manya dan Ayrı an Bir Kısım a u i er Be çi a kamadım. Yalnız dedikleri gibi bizde 

d f b 1 Ed ld 1 
memurlara senede 100 milyon verili-

ve Hollan a Tara ından Ka u i i er. Madridin Askeri yorsa, bütçemizin yüzde kırkını tu-

Hayfa, 13 (A. A.) - Avrupalı kıyafetinde bir kaç şahıs- tan bu para çok paradır. Ancak unut 
' Bir Pakt Jmzasma mamalı ki; bu para bugünkü vasfiy-

tan mürekkep bir çete tarafından Hayfanın şimalinde kain le yalnız umumi devlet hizmetleri • 

Habbassah kasabası sekenesi üzerine açılan ateş neticesinde Muhalif Olduğu Sanılıyor nin ücreti değildir. Kısmen de kırk 
beş arap ölmüştür. binden fazla vatandaşın geçinme va-

İngiltere ve Hindistandan bir çok tere, Fransa, Belçika ve Holanda a - Romada cereyen eden son !tal - sıtasıdır. 
İngiliz gemileri, Hayfadaki İngiliz rasında taksimleri hususunda anlaş- yan - İspanyol görüşmeleri esnasın - Şimdi işe el koymuşken söyleme
garnizonunu takviye etmek üzere bin ma hasıl olmuştur. da bir İtalyan - İspanyol - Alman liyiz ki; devlet dairelerindeki mesai 
kadar asker getirmiştir. Sabahleyin Bu muhacirler, muvakkaten mez- askeri paktının imzası mevzuu hah- tarzı ile meı;ela bankalarımızdaki is 
Filistinde sekiz bamba ve bir lagvam k. d" t d 1 t ülk.. 1 · d l solduğu bildirilmektedir. Bununla randımanı arasında ha,·li fark var : . ur or ev e e erm e yer eşe - İ " 
infı1ak etmiştır. Bu bombaların seki- .. .. beraber spanyo1 liderlerinin büyük dır 
zi Telavivin muhtelif mahallelerin - cekler ve butun masrafları enternas- bir kısmının böyle bir pakta taraf - . 

Bir tahsil şubesi veznedarının 
deki telefon kablolarını tahrip et - yonal yahudi komitesi tarafından de tar olmadıkları söylenmektedir. kb ma uz yazışı ile bir banka veme • 
miştir. Bombalardan biri bir yangın ruhte edilecektir. Bunlar bilahara İspanyol askeri ve bahri heyeti - d armın iş sürati yüzde elli farklıdır. 
başlangıcına sebebiyet vermiştir. Amerikaya gideceklerdir. nin dün İtalyan askeri şefleriyle mü- Bütün bu işler etiid edilirken gö-

Hayfada yahudi mahallesinde pat- zakerelerde bulunduğu ve Serrano zönünde tutmalıyız ki bu kadar para 
layan bir bomba bir İngiliz polisinin M H . • N Suner ile Kont Cianonun bu toplan - ile çok daha fazla randıman elde edi-
agv ır surette yaralanmasına sebebi - ISlr arıcıye azırı tıda hazır bulundugvu İspanyol tel - 1 b 'l' e ı ır. Fakat bu iş bir barem işi de-
yet vermiştir. Petahtikva yolunda graf ajansı tarafından bildirilmek - ğil, çok daha geniş bir idari reform 
bir arap arabacı, bir lağımın infilakı Cumartesiye Geliyor tedir. Bununla beraber, İspanyol mat meselesidir. 

yüzünden yaralanmıştır. Bu suikast- Ankara, 13 (Tan Muhabirinden)- buatı henüz bu haberi neşretmediği Mahaza, bu barem babında laf e-
ler, yahudi mahafilinde büyük bir için Madritin askeri bir pakt imzası- derken top'.\,·ekun hatıra şu gelir. 

Memleketimize gelmesi mukarrer o-
gerginliğe bais olmuştur. Reviziyo - na şiddetle muhalefet ettiği zannı ha- Sivil memurların, hususi müesse-
nist gençler klübünde müfrit ve mu- lan Mısır Hariciye Nazırı Abdülfet- sıl olmaktadır. 

selerde yüksek maaş alanların da 
tedil yahudiler birbirine girmişler - tah Yahya Paşanın Hazıranın on ye- Romadan bildirildiğine ı;öre Kont tam bir müsavat tahtında para ka • 
dir. Klüp azasından altı kişi yaralan- disinde Istanbulu teşrif edeceği ve Ciano bu ayın sonlarında İs~n- zanmaları fikri doğrudur ve adilane
mıştır. Klübün mobilyesi tahrip edil- ertesi günü Ankaraya hareket eyli- yaya gidecek ve Dahiliye Nazın Su- dir. Ama şura:rn da dikkat gerektir. 
miştir. yeceği bildirilmektedir. nerin ziyaretini iade edecektir. Külfet ve nimet rnüsaYi olmalıdır. 

* Telaviv 13 (A. A.) - Filistin sa
hillerine çıkmalarına müsaade edil -
memiş olan Astir vapurunun bu sa -
hillere çıkmak hakkına malik olmı -
yan yedi yüz yahudi yolcusu, yahudi 
makamatına açlık grevi yapacakları -
nı bildirmişlerdir. 

* Paris, 13 (A. A.) - Saint Louis 
vapurunda bulunan ve karaya çıka
mıyan yahudi muhacirlerinin İngil -

Abdülf tt h y h p * Bir hamlede 300 • 500 lira ücret-e a a ya aşanın bu zi- Berlin, 13 (A. A.) - Japonyanın 
. le bir genci bir yere almak, şu veya 

yaretı resmi mahiyettedir. Kendisine Roma sefiri hava yolu ile buraya gel-
hurada tahsil etmiştir kaydiyle hiç 

Kraliyet umum müsteşarı Abdülha- miştir. Zannedildiğine göre sefir. 
bekletmeden dolgun maaşlı ücretler 

mit Bedevü Paşa ile Harı·cı·ye Neza- Berlindeki meslektaşı ile Antiko - t h . k a sıs etme imkanı ortadan kalktn-
reti umumı· ka·tı'bı· B. Ha.,une ve nazı- mintern paktrn takviyesi için Tokyo b. d f 1 ... ca ır memurun a a an veya filan 

hükumeti tarafından mihver devlet-
rın hususi kalem müdürü refakat e
decektir. 

Abdülfettah Yahya Paşa Türkiye
de hükumetin misafiri olacak ve An
karada üÇ gün kalacaktır. Teşrifat 
programı hazırlanmıştır. 

:lmirlc arası açık olduğu veya şu ve
lerine geçenlerde yapılan teklifler 

ya bu yerde tensikat yapıldığı için a
hakkında görüşecektir. 

çıkta, iki eli böğriinde kalmaması da 
Diğer cihetten Japon sefareti ile 

temin edilmeli. 
Von Ribbentropun muavinleri ara -
sında bir noktai nazar teatisi yapıl -
maktadır. 

hiddet uyandırarak harpcuyane bir ı------------
tedbir sayıJmıştır. HADİSELERİN İÇYUZU 

Bir insan bir kere daireye intisap 
edince ölünceye kadar, hatta vefatın 
dan sonra çocuklannın hayatları da 
bizim memleketimize göre temin e
dilmiş bulunursa, barem kanunu ile 
alacakları paraları ve haiz olacakları 
vasıflan tespit etmiye çahştığımrz 

memurlar da ayni hayat emniyetine 
nail olmalıdırlar. 

İngilterenin propagandaya da i -
ıami ehemmiyeti vermesi onun teca· 
\'Üze mukavemet, müzakereye ama
de kelimeleriyle hulaasa edilecek 
siyasetini bir kat daha takviye ede -
cektir. 

Irak Parlamentosu 

Açddı 
Bağdat, 13 (Hususi) - Bugün ye

ni ·Irak Parlamentosu Kral Naibi 
Prens Abdülila.hın bir nutku ile açıl
mıştır. Kral Naibi Filistin meselesin 1 

den bahsederken Beyaz Kitabın A
rapları tatmin ve Arap dünyasının 

Şüphelerini izale edecek hiç bir sarılı 
taahüdü ihtiva etmediğıni, bununla 
beraber Ingilterenin emniyet verici 
bir vaziyet almakta olduğunu anlat
ll'ııştır. Prens Abdülilah Irak hüku
n-ıetinin örfi idareyi kaldıracağını ve 
dahili emniyeti sağlamlıyacağını ila
ve etmiştir. 

• Sovyet hükumeti ile doğrudan doğruya temas ederek 
mtuakereleri bizzat idare etmek üzere tayyare ile Mos
kova;va hareket eden İngiliz murahhası Strong mü
zakereleri nıutlaka bitirmek kararile yola çıkmıştır. 
Beraberinde iki esaslı anlaşma metni, üç te ihtiyat 
teklifname vardır. İki esaslı anlaşma metinlerinden 
birincide Baltık devletlerinin zikrinden vazgeçilerek 
onun yerine İngiliz - Polonya anlaşmasındaki cümle
nin konn;ıası teklif edilmektedir. Bu teklif sudur: İki 
t!lraftan birinin hayati menfaatlerinin hakikaten teh
likeye düştüğünü ve bu sebeple yardım istemek lazım 
geldiğini tayin etmesi kendilerine aittir. Molotof bu 
tokfüi beğenmezse, Fransız hükumetinin tavsiye et. 
tiği söylenen şu formül ileri sürülecektir: 

""Üç devlet Baltık devletlerinin bitaraflığına riayet et
meii ve riayet ettirmd:i deruhte ederler.'' 

Bu formül de hoşa ıdtmezse, o vakit ihtiyaten ha· 
zırlanmış bulunan diğer formüller çıkarılacaktır. 
Rusya müzakerelere verilmek istenen bu yeni şekilden 
dolayı memnun olmuştur. İngilterede de City bile 
Ruslarla anlaşmak lazım geldiğine kani olmuştur. 
Onun için müzakerelerin çabuk biteceği umulmakta
dır. 

• 

• 

Daily H erald gazete•İnin Zcıgreb muhabiri, gerek 
ita/yanların T riute ve Bari •ahili erinde ve gerek 
Aclriyatik sahillerinde Alman a8keri hareketle
rinin müşahede edildiğini bildirmektedir. Bu a.s

kerlerin ArnavutluKa ıeııkedildiği bildirilmekte
dir. 

lngiliz muhabiri bu harekatı, ltalyan erkô.nıhar
biyesinin fikirlerini nefreden Gararchia adlı ltal

yan gazetesinin nefriyatile alakadar görüyor. Bu 
gazeteci e şu yazı çıkmıf tır: 4! .. 

"ltalyanın Balkanlardaki bütün müstakbel hare

katın hedefi Çanakkale olacaktır. Ruslann bir 

gün Akdenizde görünmek hulyaları tahakkuk et
miyecektir .,, 

Pracı'da Çekler arasmda binlerce yeni bir İncil kitabı 
dağıtılmaktadır. Bu İncile evim.iri aşere yerine yeni 
on emir konmuştur. Bunlardan biri $Udur: "Çekçe 
düşünecek ve cekc:e konuşacaksın." 

Hatta bu müsavat memlekete biz 
met ederek sac:larını ağartmış ve bel
lerini bükmüş miitekaitlerin bugün
kü gibi yalnız kanun maddelerinin 
neşri tarihinden ev,·el veya sonra te
kaiit olmuş bulunmaları sebebiyle az 
veya çok maaş almaları farklarını da 
ortadan kaldırarak eskisine, yenisi -
ne, askerine. sivi1ine. bankacısına, 

memuruna a;\'ni hakları temin etme
li ' 'e şüphesi7 ayni hizmet ve vaziie-
1eri istemelidir. 

Kanunu tanzim. tetkik, tenkit e
denlerin de bütün bu miilahazalan -
mızı bildiklerinde şüphem yoktur. 

Yalnız bu işin hatıra ırelen tarafı, 
hu mühim kanunun Meclisin kapan
makta olduğu şu günlere tesadüI et
miş bulunmasıdır. 

Bu kanun daha dinç \•e devre baş 
tarından birinde miizakere edilse da
ha rahat etüd icin vakit kazanılmıs 
olurdu. 



A'l.ah~l<errıelercle 

Tramvayda Biletçiden 
Paranın Ustünü 2 Defa 
Alan 64 lük MatmazeJ 
Kalyoncukulluğunda oturan Di

mitri kızı Asima dun sabah Sirkeci
den Yedikuleye giden tramvaya bin
miş, 2812 numaralı biletçi Halim ya
nına gelmiş: 

- Madam bilet alalım. Demiş. 
Madam bır yirmi beş kuruşluk 

vermiş. Biletçi bir de yirmi para is
temiş. Madam onu da vermiş. Bileti 
almış. Tramvay Beyazıttan aşağıya 

inerken tiz bir ses arabanın içini çın
üıtmış: 

- Biletçi, biletçi, paranın üstünü 
ver! 

- Madam verdim ya .. iki defa mı 
verilir: 

-Vermedin. 

- Verdim. Derken iş büyümüş. 
Madam biletçiye hakaret etmiş. Bi
letçi de tekrar iki on kuruşluk çıkar
mış ve madama vermiş, fakat iş bu
nunla bitmemiştir.· Tramvayda bu
lunan ebe Fethiye ile bir erkek yol
cu ;madamın çantasına goz atmışlar .. 
Madamı çantasının içindeki renkli 
kağıtlar arasına ilk defa aldığı on ku 
nışları yerleştirirken görmüşler ve: 

- Biletçi, madam senden iki defa 
para aldı. Çantasını ara. Demişler. 

Yüzüne Yoğurt 
Badana Edilen 
K arabet 

Sultanahmet Sulh Birinci Ceza 
Mahkemesi dün Yeni Cami önünde 
yuzune yogurt sürmek suretiyle ha
karet ve terzil edildigini soyJiycn ar
zuhalci Gabriyel oğlu Karabetin şi

kayetini tetkik etti. Suçlular Fındık
lıda Molla Bayın yokuşunda 12 nu
maralı evde oturan 'MaDlllll' otlu ~ 
li Asgar, Ermenak oğlu Mihran, Hiıs 
nu ve Alidir. Hakim suçluların hüvi
yetini tetkik ettikten sonra davacıya 
fOyle bir sual tevcih etti: 

- Barışmadınız mı, işi sulh ile 
halJetmcdiniz mi? 

Şikayetçi: 

- Nastl barışırım, nasıl affede
rim. Bunlar Yeni Cami gibi yerde 
benim suratıma yoğurt badana et
mek suretiyle haysiyetimle, şerefim
le oynadılar. Dedi. Bundan sonra 
suçlular birer birer sorguya çekikli
Jer. Herşeyi inkar ediyorlardı. Yalnız 
Ali: 

- Ben orada yoktum. isterseniz 
sorunuz, diyordu. Davacı Alinin bu 
iddiasını tasdik etti: 

- Bu yoktu. Mihran vardı. Den 
arzuhalime bunun ismini yanlış yaz
dım. Bu suçsuzdur. 

Sıra şahitlere gelmişti. Kazım, 

Dursun, Halil, Muiz, Ne~im, Mişon 

isminde altı şahit dinlenecekti. Bun
ların gelmedikleri anlaşıldığı için 
ınuhakeme başka bir gune bırakıldı. 

Biletçi, yanma sokulmuş: 
- Madam ben de fakir bir ada

mım. Günahtır. Parayı iki defa al
dın, birisini ver. Demiş. 

Madam çantasını karıştırmış: 
- A pardon demiş .. Kardesim ol

düydü. Tcessürümden bir dalgınlık 
yapmışım. Parayı iki defa almışım. 

Biletçi Halim polise müracaat et
miş. Sultanahmet Sulh üçüncü Ceza 
Mahkemesi dun bu iddiayı tetkik 
etti. 

Asima Yunan tebaasmdandır. Is
tanbulda doğmuş. Daha da evlenme
miş, kızoğlan kızmış, 64 yaşındadır. 

- Fakat, diyor Türkçe oğrenme
dim. Amma benim çocuklar bilir. 
Mübaşir Rumca bilirmiş. Tercü

man olarak alındı. 
64 lük Matmazel hüngür hüngür 

ağlıyor. Dinleyiciler arasını.la bulu
nanlara bir şeyler söylüyor. lstavroz 
çıkarıyordu. Şahitler dinlendi. Mü
dafaa yapıldı. Hakim suçunu sabit 
gördü, kararını tefhim ediyordu. 
Matmazel istavroz çıkartmayı sıklaş
tırdı . 3 gi.ın hapse 100 kuruş para ce
zasına mahkum oluyor ve tecil de e-
dilmiyordu. • 

Ölen Annesi 
Adına Maaş 
Alıyormuş 

Dün Ağırceza Mahkemesinde ölen 
anası adına senelerce üç aylık maaş 
alan Kevser isminde bir kadının du
rnşmasına başlandı. ldcliaya göre 
Kevser uç aylık alan anası öldüğü 
halde mahalle muhtar ve imamiyle 
uyuşmuşlar, onu sağ gibi göstererek 
barlre-ien ,...:a.,. 
mahkemede bir de avukat temsıl e-
diyordu. Müdafaasını yaparken : 

- .Mückkilim okuma, yazma bil
mez. Müekkilim annesınin vekilidir. 
Bir gün imam kendisinden annesinin 
fotoğraflarını istemiş, o da vermis, 
sonr~ da kendisine verilen üç aylık
ları meşru bir hak gibi almış. Ayni 
zamanda müekkilim anasından ay
ndır. Anasının öldügünden de habe
ri yoktur. Eger haberi olsaydı, bitta
bi bu paraları almazdı. Hadisede bir 
cürüm kasdi yoktur. Bu bir hukuk 
davasıdır. Suçu olmıyan mi.ıekkili

me beraet kararı verilmesi lazımd•r. 
Diyordu. 

Reis Refik desyayı tetkik etti. Ha
dise hiç te avukatın müdafaa ettıği 
gibi degildi. Anasının oli.ımünden ha
beri olmadığı iddia edılen Kevser 
yoklama ilmühaberlerinc anasının 

fotograflnrmı kendisi yapıştırdrgı an 
!aşılıyordu. 

Muhakeme şahitlerin getirtilmesi 
için tehir edildi. 

Zonguldakta Sanat 
Mektebi Açllıyor 

Zonguldak (TAN) - On beş sene 
evvel, maden mühendis mektebi ol
mak üzere yapılmışken ~imdi ma
den çavuş ve tatbikat mektebi ola
rak kullanılan dört büyük binadan 
ilcisi boş durmaktadır. Bu boş bi
nalarda, bir eyluldcn itibaren böl
ge sanat mektebi açılması hakkın

da emir gelmiştir. 

Kızlltepede 

Arap Atları 
Kızıltepe (TAN) - Mardinde, Nu. 

saybinde ve burada devletin açtıgı 

üçer aü müddetli aşım duraklan ca
lışmalarını bitirmek iizercclir. Şim
diye kadar, 430 at duraklara mua
yene için göturülmiiş, 130 kısrağa 
da sun'i tohumlama yapılmıştır. 

Duraklardaki aygırlardan en zi
yade rağbet görenin, evvelce Kral 
Faysal tarafından Atatürke hedive 
edilmiş bulunan olduğu anlaşılm~ş
tır. 

Muhitimizdeki halk, c::un'i tohum
lamayı bilmediği için, bu yılki me
mai, adeta bir tecrübe teşkil etmiş
tir. Gelecek yıl bes, altı yüz kısra
ğa sun'i tohumlama yapılacağı, bu 
suretle Arap atları yetiştirme işinin 
hızlanacağı umulmaktadır. 

Mardinde Bir Akrep 
100 Para 

Mardin (TAN) - Bir ny evvel 
teşekkül eden "Akrep imhn cemi
yeti,, ölü veya diri bir akrebi, yüz 
paraya satın almaktadır. Bu suret
le günde vasati olarak yüz akrep 
il'J\ha olunmaktadır. 

----<>-

Kızlltepede 

Maarif Vaziyeti 
Kızıltepe (TAN) - Kazamızaa 

tahsil çağında 1630 kız ve 1442 er
kek çocuk bulunduğu anlaşılmıştır. 
Halbuki okutulabilen çocuğun ade
di 333 den ibarettir. 

Kö ler kü ük ve halk fakir oldu-
' mexıep aÇtıına -

sına imkan görülmüyor. Yegane 

TAN 

Muğlada Yeni Halkevi 
Binası Yapıldı 

Halkevi üyelerinden bir grup 

Muğla (TAN) - Muazzam Halk

evi binasının inşaatı bitmiş, bina tes

lim alınmış ve içinde çalışılmağa 

başlanılmıştır. İlk defa olarak Kızı

layın balosu burada verilmiştir. 
Halkevimiz son üç ay içinde, biri

si Ula nahiyesinde olmak uzere dört 

temsil vermiş, bunları 600 kişi sey
retmiştir. 

Yine i.iç ay içinde, Ula ve Yatağan 
nahiye merkezlerine, Nebiköye, Ya
va köyüne geziler tertip edilmiş, o
ralarda köylulcrle hasbihalde bulu
nulmuş, hastalar muayene ve ilaç
lan temin olunmuştur. 

Düvertepede lzmitte Bir Kamyon 
Sünnet Düğünü Kazası 

Sındırgı, (TAN) - Dovcrtepe na- İzmit (TAN Muhabirinden) - Şo-

hiyesinde çocuk esirgeme kurumu för İsmallin idaresinde bulunan bir 
on be§ çocuğu sunnet ettırmiştir. kamyon, Paç mahallesinden geçer-

Sındı rgıda Yağmur ken, Mustafa oğlu Muammer ismin-
Sındırgı (TAN) - Bir haftndan- de 6 yaşında bir çocuğu çiğnedi. Ço

beri kah fasılalı, kah devamlı yağ- cuk öldü. Hadiseye müddeiumumi 
murlar yagmaktadır. Bedri vaziyet etti. Şoför tevkif edil

Bazı mıntakalara dolu da düşmüş, I di. Cürmu meşhut mahkemesine sev-
ufak tefek zararlar vermiştir. , kedildi. 

Yann akşam 
TURAN Tiyatrosunda 
Halk San'atkıin 

NAŞIT ÖZCAN 
GECESi 

ERTUGRUL SADi TEK, Şehir Ti~atro
su artistlerinden HALiDE PiŞKiN, Oku. 
yucu SABRiYE TOKSOZ ve A) sel HAY
RET ].:FENDJ Vod'\'.il 3 PrrdP "'\lAc.vete ~ 
efö, :Solo. Tafsffat eı ıtinında. Telefon: Zt 

14 - 6 - 939 
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Türkiye 
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12.30 Program. 12.35 Tilrk müziği 
Pl. 13 Memleket saat oyan, ajans ve m~ 
teoroloji haberleri. 13,15 - 14 Miı-ik (K 
nşık program - Pl.) 

19 Program. 19,05 Huzik · (Soli - P1 
19,15 Tilrk müılğl (Fasıl heyeti) 20 l\'le 
leket saat ayan ajans ve metcorofoii h • 
berlcrl. 20,15 Necıell plAklar -- R . 20,2 
Tilrk milzlği (Milşterek ve solo trı ennl 
1 - Hicaz p~revi. 2 - Sadullah Ağanı 
- Hicaz yilruk semaisi - Nideyim sah 
çemeo;. 3 - Şevki beyin -H c ı .. rkı 
Bilmiyorum bana notdu. 4 - Lemini 
-Hka~ şarkı - Sorulmasın bana veslm 
5 - Tek sazla Halk tilrküsü - Ay doğ 
du batmadı mı. 6 - Tek sazla Halk tür 
küsO - Yıldız tilrküsü. 7 - Keman tak• 
simi. 8 - Uşşak şarkı - Yad ile geçd 
zamanım. 9 - Blmen Şen - Uşş"lk şar 

ln - Bahar erdi. 10 - Refik Fer.sa.., -U 
şak şarkı- Kız bUrün de şalına. 21 Ko 
nuşma. 21.15 Milzlk (Operetler - Rl. 
21.45 Haftalık posta kutusu. 22 MUzl 
(Kilçük Orkestra - Şef: Necip A•kln 
1 - Hanns Löhr - Memleketten :nem 
lekete (Muhtelif memteketıerlr. melodi 
lerl üzerine rapsodi) 2 - Alols Pacher
nf'gg - vtyananın caılbesl. 3 - B. Kut 
sch - İspanyol kaprisi. 4 - Wal~r 'Bor
chert - Bir gecenin hlklyesf. 5 - Her· 
mann Dostal - Marş, 6 - Ziehrer - VI· 
yanalı küçuk kız. 23 Son aj:ıns haberl"rL 
ziraat, esham, tahvllAt, kambiyo - nukut 
borsası (fiyat). 23,20 Milzlk (Cazb:ın1 -
Pi.) 23,5!§ - 24 Yarınki program. 

Eczacı Eh m Pertev 
için ihtifal Yapıldı 

Eczacı Etem Pertevin vefatının 13 Uncil 
yı.ldönOmO münasebetile her sene olduıtu 
gibi dün de meslekdaşları ve dosttan mer
humun EyUptekl mezarının baıında top
lanarak memlekete ve meslele olan ha
yırlı hizmetlerini tekrarlamışlar ve mer
humun bu çalışmalarının eczacılık için 
unutulmaz ve gilzel bir imtisal nfimunesf 
ve bu toplantıların meslekteki yilkselme 
ve tesanüdün b ir remzi olduğunu bir ke
re daha teyit eylemişlerdir. 

----D---
Bir Katilin Ölümü 

Tekirdağı (TAN) - 24 senP. hap-

ftlnW1tiir vtral' esıfasınaa 'aldıgı 
yaradan müteessiren ölmüştür. 

çare, burada yatılı bir ilkmektep 
yapıp, köy çocuklarını toplamaktır. 
Önümüzdeki ders yılında bunun te
mini istenilmektedir. 

• Toplanhlar, davetler: 

Tekirdağına iyi Su 
Getiriliyor 

Tekirdağ! <TAN) - Kasabamıza 

iyi su getirilmesi tesisatı yüz kırk 
bin liraya müteahhide verilmiş ve 
işe başlanılmıştır. Kasabamızın uç 
yerinde büyük su depolan da yapı
lacaktır. 

Mardin ihtisas Ma hkemesi 
Mardin (TAN) - Temdit edilmis 

bir sene müddetini de ikmal eden 
askeri ihtisas mahkemesi lağvedil

miş, vazifesi adliyeye devrolunmuş -
tur. 

DENiZ ve LiMANDA , 

Yaz Tarifeleri 

Mütehassıs kimyagerler tara
fından senelerdenberi tetkik ve 
tetebbiı edilen ve bütün dünya
da tesir ve faydası mühim olan 
yeni bir, 

KEŞiFTiR. 
Püskürtmeye lüzum vok 
Yakmak lüzumu hissetmez. 

Kürkleri, elbiseleri, çamaşır
ları. halıları, ve saireyi tahrip 
eden GÜVELERİ kökünden yok 
eder. 

Yemek salonuna, yatak odası
na. banyo odasına, mutfağa, aP
tesanelere koyacak olursanız, 

SiNEK • SiVRiSiNEK 
Hicbir zahmeti yok. ve biitün haşeratı uzaklaştırdığı 
Yalnız odanızın veya elbise ~ibi fena kokulan da izale eder. 

dolabınızın herhangi bir köşesi- Sari hastalıklar mikroplarını 
ne asılması kafidir. taşıvan haşerattan korunmak icin 

Sizin başka bir mes,ı?aleniz ol- EVİNİZE, AP ARTIMANINIZIN 
madan ASEPTA tableti vazifesi- içine bir veya birkaç ASEPTA 
ni kendi ~örür. tableti asmak kafidir. 

Topkapı Fıkaraperverlnde 
Topkapı Faklrler Yurdu idare Heyetin· 

den: Haziranın 24 Oncü cumartesi gilnU 
saat 14 te Topkapıdakı müessese binasın· 
da yurdumuzun fevkalAde kongresi akte
dileceğınden sayın Azaların teşrifleri ricll 
olunur. 

Acıkh Bir Ölüm 
Natta Seyahat Acentasından Ta

ıat Karpat, bir Ameliyat neticesin
de çok genç bir 
aşında dün gece 
·errahpaşa haı

anesinde vefat 
tmiştir. Bugün· 
ü Çarşamba gü
ü öğle namazı 

..ı.'eşvikiye camisin· 
de kılındıktan sonra, Feriköy me
zarlığına defnedilecektir. Allah Rab 
met eyliye. Remziye · Adında 

Randevucu Bir Kad;n 

15 Haziran tarihinden itibaren Ka
dıköy, Haydarpaşa hattında yaz ta
rifesi tatbik edilecektir. 

Eczanelerde ve büyük bakkaliye mağazalarında satılır. 
Rark lsoC'nC'İvari JAı horatuvarı. 1sta1"hul. ' ••••••••••••• .. ~ ........................................... 

Kamyon Kazası 
Neticesinde Ölüm 

Cumartesi güniı Yedikulede otu
ran tüccardan Şevki o civarda bir 
kamyon kazası geçirmiş, kaburga ke
migi kırıldığı için Yedikule Ermeni 
hastanesine kaldırılmıştı. Dün ölmüş
tur. Muddeiumumi tahkıkata lüzum 
gormuş ve tabibi adil Enver Karanı 
gondererek cesedi muayene ettirmiş
tir. Doktor cesedin gömulnıcsine mu
saade etmiştir. 

Bir Cinayet Davası 
Dt.in Asliye Birinci Ceza Mahke

mesinde Eyupte dokuma fabrikasın
da saniyede 900 devir yapan kumaş 
kurutma makinesinin içine arkadaşı 
Osmanı atarak param parça bir hal
de oldurduğli iddia edilen ustabaşı O 
merin muhakemesine devam edildi. 
Fabrika muduru Vasıfla, tahkikatı 
yapan komıser Mahmut, miıhendis 
Kenan Mehmet, Lutfi, Recep evvel
ce şahit olarak dinlenmişlercli. Dün 
de yuzleşmcleri yapıldı . Hepsi de ~s
ki ifadelerinde ısrar ettiler. Mt.iddei
umumi dosyayı tetkik etmek istedi. 
Muhakeme başka bir güne bırakıldı. 

Aksarayda oturan Remziye rande
vuculuk yaptıgı iddıasıyle dün müd
deiumumiliğe verilmiştir. Sultanah
met Sulh Uçuncü Ceza Mahkemesi 
duruşmasını yaptı. Fuhşa teşvik et
tiği kadınlar arasında henuz 21 yaşı
nı bitirıniyenler bulundugu için ha
kim bu davayı Asliye Mahkemeleri
nin ~alahiyeti dahilinde gordu, Rem
zıycyi ve dosyasını müddeiumumili
ğe iade etti. 

Yaıh Aıığın Vurduğu 
Evgeni Öldü 

On gun evvel Yüksek kaldırımda 
yaşlı aşığı tarafından tabanca ile ya
ralanan Matmazel Evgeni dun Be
yoğlu hastanesinde olmuştur. Tabibi 
adil Enver Karan cesedinin morga 
kaldırılmasına lüzum göstermiştir. 

Şirketi Hl!yriyenin yaz tarifesi he
nüz başlamamıştır. Maamafih yaz ta
rifesinin Anadoluhisannda yapılmak
ta olan plajın ikmalinden sonra, yani 
Haziran nihayetinde başlaması ihti
mali vardır. 

Barbaros lhtffall 
Liman reisliğinde denizcilerin işti

rakiyle yapılan toplantıda tesbit edi
len kabotaj bayramı programı tasdik 
edilmek i.ızere dun vılayete veril
miştir. 

Barbaros ihtifalinln de 1 Temmuz
da kabotaj bayramı ile beraber ya
pılacağına dair verilmiş kati bir ka
ra!' yoktur. Bu ihtifalin ayrı bir gün
de ayrı bir program ile yapılması da
ha doğru görülmektedir. 

lıkence ile Ölüm 
Davası Verilecek rapora gore tahkikata 

devam edilecektir. Suçlu esasen tev
kif edilmişti. 

Dün Ağırceza Mahkemesinde Si
livri jandarma karakolunda Musayı 
döverek ve işkence ederek öldürdük 

Çatalağzının ihtiyaçları leri iddia edilen Kasım çavuş, Mus. 
Çatalağzı (TAN) - Kısa bir za- tara Yavuz, Bekçi Halim Yusuf ve 

manda buyük bir inkişaf gosteren Şevkinin muhakemelerine devam e-
burada beş sınıflı bir ilkmektebe, dildi. Şahitler dinlendi. Gelmiyen şa
belediye teşkilatına ve postahaneye ı bitlerin çagrılması için muhakeme 
ihtiyaç ızörülmektedir. talik edildi. 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

Kıymeti 

Lin Kr. 
Pey parası 
Lira Kr. 

4291 20 322 00 
Sultan hamamında Sururl mahallerinde Mahmut paşa ca"'!desinde 

bermucibi senet 234 1 ve halen 256, 258 kapı No.lu altında magazayı 
muştemil İzmirli oğlu hanı namil~ maruf hanın on camekin kısmını 
ihtiva eden 7 metre murabbaındakı vakıf mahal satılmak uzere 15 gün 
miıddetle açık arttırmaya çıkarılmıştır. 

İhalesi 30/6/939 cuma giınü saat 15 te icra edileceğinden talip olmak 
isteyenler < 7,5 pey akçelerile İstanbul Vakıflar Başmudiırlügü Mah-
IUlat mümeyyizliğine müracaatları. (4238) 

Ankara Yüksek Ziraa t Enstitüsü """ 
Rektörlüğünden : 

Şimdiye kadar Ziraat, vderiner, Orman fakiiltelerinden mezun olan 
talebenin diplomaları tevzı eciileceğinden alakahlann aşağıda esaslar 
dahilinde rektörlt.iğe müracaatıan ilan olunur. "1876,, "3511,, 

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

LALE'nin 
Büyük Programı 

Büyük Valsın Dahi Rejisörü 
JLİEN DUVİVİER'in Hazırla
dığı... Ateşli VİVİANCE RO
MANCE ve Kudretli JEAN 

GABİN'in Canlandırdığı 

Büyük Hayat Filmi 

SON ŞANS 
ve 

Dün)'& bahriyeıinl mateme so
kan Amerika ve inpliz Deniz 
Altılarının feci kazasının blitlln 

teferrüatını yaşatan 

DENiZ AL Ti D. 1. 
(Fransızca yeni kopyası) 

Bu film pek çok mütterilerlmi~ 
zln anu ve uran üzerine 

bilhassa aetirtilmlştlr. 

YABINDAN 
itiba- l Al E Sinema· 

ren sın da 

BU&iln : 1) İngiliz - Fenerbah-
ve Maçı. 

2l SEVDA KAMPI 
3) CEHENNEM Yolu 
4) METRO JURNAL, 



14. 6 - 939 

14 Haziran 1939 ( 

TAN-
ABONE 

Türkiye 
BEDELf 

Ecnebi 

1400 
750 
400 
150 

Kr. ,, 
• 
• 

1 Sene~ 
6 Ay 
3 Ay 
1 Ay 

2800 
1500 

800 

800 

Kr. ,, 
• 
• 

Milletlerarası posta ittihadına dahil 
olmıyan memleketler için abone 
bedeli müddet l!lıraslyle 30, 16, 9, 
3,5 liradır. Abone bedeli peşindir. 

Adres değiştirm~k 25 kuruştur. 

Cevap için mektuplara 10 kuru~luk 
pul il~vesf l~ZJmdır. 

ıcııı: l i): 1t1ı14' j' 4;f1 
Ekmeği Niçin 
Belediye 
Çıkarmahdır? 

Geçen gün yine bu sütunda bü • 
tün amme müesseselerinin, bu 

meyanda süt ve ekmek işinin de be
ledileştirilmesi ve belediye tara -
bndan idaresi lazım geldiğini müda • 
faa etmiştik. 

Ekmek işleriyle alakadar olması 
lazım gelen bir zat bir mektupla bu 
fikrimize itira ediyor. Diyor ki: 

"Elektrik gibi, tramvay gibi bü
yük şirketler tarafından idare edilen 
ve belediyeye geçmesinde kimsenin 
zararı olmayan müesseselerin beledi
Jeştirilmesi doğru olabilir. Fakat 
ekmek hususi ellerdedir. Ekmeğin 
belediyeye geçmesi demek bir çok 
hususi sermayelerin iflas etmesi, bir 
çok işçilerin açıkta kalınası demek • 
tir.,, 

Bu itirazlar artık bayatlamış fi -
kirh~re dayanıyor. Bir mütearife ola
rak biliyoruz ki her yeni şey karşı -
srnda eski, bu kabil itirazlar yapmış· 
tır. Devlet şimendifer yapmağa baş· 
ladığı zaman ayni itiraz sesini yük -
scltmişlerdir. Fakat hayat her telek
kiden üstündür. O neyi icabettirir -
se o olur. 

Belediyenin şehirde dört beş bü
:rük ekmek fabrikası kurması, belki 
bir iki fırıncının zarannı mucip ola· 
bilir. Fakat 750 bin İstanbullu pis, 
.. . -.... ·- - - .... _____ ...,_ 

yemekten kurtulur. Halkın umumi 
menfaati elbette ki bir iki küçük fı
rm sahibinin beş on kuruşundan da
ha miihimdir. 

Hem ekmeğin niçin beledileş -
tirilmesi lazım geldiği hakkında fı -
rrncılar bu hafta ortaya kuvvetli bir 
delil atmış bulunuyorlar. Belediye -
nin ekmek maliyet fiyatını çuval 

. başına 193 kuruştan 143 kuruşa in -
dirmesi üzerine fırıncılar bakkallara 
ekmek vermemeğe veyahut bakkal • 
)ara verdikleri komisyonu kesmeğe 

başlamışlardır. Bu yüzden dün ve 
evvelki gün şehrin bir çok yerlerin
de bakkallar ekmek alamamış, halk 
ekmek bulmakta güçlük çekmiştir. 

İşte biz ekmeğin belediye tarabn
dan yapılmasını bunun için istiyoruz, 
Nasıl elektrik şirketi belediyeye kı • 
zmca şehre elektrik vermemezlik e • 
demezse, nasıl su şirketi, belediye ile 
anlaşamadığı için, şehri susuz hıra • 
Jı:amazsa, fırıncı da şehi ekmeksiz 
bırakamaz. Çünkü ekmek halkın gı
dasını teşkil eder, hususi sermaye -
darlar halkın gıdası ve hayatı ile oy. 
nayamazlar. 

Fakat fınncı, kendisini ticaret ya
pan serbest bir müteşebbis saydığı i
~in bunu diljünmez, yalnız kar ve za
rannı hesaba katarak hareket eder. 
Böyle hareket edince de şehir halkı 
her vakit fırıncıların sabotajı ile kar
~ılaşmak tehlikesine maruz bulunur. 

Onun için belediye ekmek işini 
bizzat üzerine almak ve halkın gıda
sını bir ticaret, bir ihtikar ve bir teh
dit vHrtası olarak şunun bunun eline 
ıve ihtiyanna bırakmamak macburi
yetindedir. 

Ekmek işinin belediyeye geçmesi
bf işte bunun için istiyoruz. 

Bir Kadın Komıusunu 
Taşla Öldürdü 

Adana - Inaplı köyünde Fatma 
kızı Fatma, ka\•ga ettiği Yusuf kızı 
Emine tarafından başına taşla vuru
larak öldürülmüştür. Emine tutul
muştur. 

Aydında Müsamere 
Aydın (TAN) - Sanat mektebi 

talebesi, halkevinde çok güzel bir 
müsamere vermişler, ''Kanun ada
mı,. piyesini, halkevi müzik kolunun 
iştirakiyle de "Tekaütler,, komedisi
ni oynamışlardır. 

TAN 5 

vatan Romanya 
Nasıl kolluyor 

hudutlarınıld•!:lfJD 

Romanya birliğini ve hudutlarının emniyetini temin 
bugünkü hükumetin kıymetli Hariciye Vekili 

misafirimiz Grgori Galenko 

eden 

Le Temps Gazetesinin Hususi Surette 
Gönderdiği Muhabiri Yazıyor 

Belgrattan hudut istas -
yonu Temisvara varın -

ca orada kendimi 1919 hava
sı icinde buldum. İstasyon ü
niformalı zabitlerle kaynaşı -
yordu. İstasyonun büfesi Kı
zılhac dairesi olarak kullanı -
lıyordu. Seferberlik, yahut 
Romanyalıların tabirince "tak 
viye hareketi" nin oraları bu 
derece dej?iştirmiş olduğu her 
şeyden belli oluyordu. 

J\'lart ortasındanberi dört yüz 
bin kişilik bir kuvvetin hududu 
beklemekte olduğunu da öğrendim. 
Biraz sonra Bükreşte işittiklerime 
göre, bu ihtiyati tedabire Çekoslo
vakyanın işgalinden sonra teves -
sül edilmiş.. Alman faşizminin şe
riki olan Macar Romanyalılar, Ro
manyanın bazı eyaletlerinin Macar 
Alman kuvvetleri tarafından işga 
lini elzem gösteren beyannameler 
dağıtmışlar ve o beyannameler 
Romanya polisinin eline geçmiş -
tir. 

İdare başmda Romanya kralı 
olmasaydı Romanyanın akibeti ne 
olacaktı? 

Demir Haççı Codreanu'nun 

yetini izah ederek ezcümle: 
Eski rejimin başlıca iki esM 

vasfı olduğunu belirtmiştir. 

Evvela tefrik eden, münaferet 
saçan, kin uyandıran ne varsa on
lara hitap. İnsanları itibardan dil -
şürmek, moral ölçüleri zedelemek. 
Partiler arasında sistematik suret
te bir iftira ve bühtan siyaseti ta
kip etmek. 

O sıralarda ihtirasların nasıl 

kudurmuş olduklarını hatırlaya -
hm. İnsan haysiyetine. itibar ve 
hürmet namına ortada bir şey kal-

mamışh. Aileler birbirlerine ütira 
ve birbirlerine tecavüz ve hücum 
ediyorlardı. Köylerde hayat birce
henneme dönmüştü. Bütün bu şey 
lere ise siyaset adı veriliyordu. O
torite prensipi tamamen yıkılmış 

bulunuyordu. 
İşte o zaman kral Karol müda -

hale etti. 10 şubat 1938 de bütün 
siyasi partilerin lağvını ilan etti; 
ve genç insanlardan mürekkep ye 
ni bir hükumet teşkil etti. 27 şu -
batta yeni bir kanunuesasi ilan etti 
Ve üç gün sonraki reyiam netice -
sile yeni kanunuesasi. üç milyon 
üç yüz bin rey kazandı. 

işte bundan dolayı hudut is
tasyonundan içeri girince, 

üniformalara bürünmüş bir Ro -
manya ile karşılaştım. 

Kral meclisine iştirak eden yük-

sek rütbelilerden 

küçük memuruna 
tutunuz da en 

kadar herkes 

mavi renkli elbisesini, yassı şap

kasını, Romanya hanedanı kralisi

nin armasını taşıyan kuşağını ve 

kollarda rütbe gösteren halkaları 

takınmak mecburiyetindedir. 

Elbise üzerindeki harici işaret

lere ve alametlere itibar ve en ta

nınmış insanların bile bu elbise di

siplinine baş eğmeleri bir garplı 

demokrata tuhaf gelebilir. Fakat 

kralın elbise hususundaki bu yeni

liği tahlil edilecek olursa, onu bu 
yolda harekete mecbur eden esba
bın ne kadar makul bulunduğu 

meydana çıkar. 

Romanya, bilhassa yüksek ta
bakalarda had bir individu

alisme müptela olmuştu. Bu hal 
ahliki bir gevşekliğe kadar varı
yordu. İntihabat esnasında, herke
sin lekeleri teşhir edilirdi. Binne
tice halkta umumi bir tiksinti, iş 

ve say'e karşı bir isteksizlik, ha
sıl oluyordu ve memleketin istih
sal kabilyeti azalıyordu. Demir 

darbesiyle yalnız rejim değil fa • 
kat Romanyanın istiklali de yıkıla 
caktı. 

Muhterem miaalirimiz Romanya Hariciye Nazırı Galenhonun 
Lord Halilax'la görüştüğü zaman alınmış res~lerinden 

Romanyada faşizmi silmek va
züesiy le muvazzaf olan ve genç 
yaşına rağmen nazırlar meclisine 
iş~rak eden mühim bir şahsiyet 
bana şu sözleri söyledi: 

"Romanyanın nüfusunun ek -
seriyetini teşkil eden köylüler a -
rasında bilhassa, propagandaya 
mistik ve dini bir mahiyet veril -
mişti. Gizli ayinler yapılıyor. Köy
lüleri bu gibi şeylerle hayran et
meğe çalışılıyordu. Codreanu ye -
ni bir Mesih gibi gösteriliyordu. 
Önünde mum yanan resmi, ve hey 
keli geceleri kaiilelerin önünde 
gezdirilirdi. 

R omanyada had bir ırkçılığa 
germi verilmişti. Ve ötede 

beride siyasi suikast ve katillere 
başlanmıştı. Romanya hanedanı 
bile bu gibi hareketlere hedef it -
tihaz edilmişti. Ecnebi parasiyle 
yazan gazeteler efkarı heyecana 
veriyorlardı . 

Efkarı nasıl tehcyiç ettikle -
rini anlamak için, yapılacak· sui -
kast ve katilleri, vukularından ev
vel haber verdiklerini söyliyeyim. 
Almanyada çıkan bir gazete Alba
Julia havrasının bomba ile tahrip 
edileceğini üç gün evvel haber 
vermişti. Bittabi bütün memleket 
bu halden pek muztaripti. 

Kral Karol zamanında ilan 
edilen ~eni kanunu esasinin yıldö 
nümü münasebetiyle söylediği nu
tukta Annand Calinesco 10 şubat 

1938 tarihinde Romanyanın vazi -

lngiliı Karikatürü: 

Hitlerin •on zamanda feküdiği •ayliyenin balkonundan 
ı•ınmak üzere gözetlediği günef 

haççılar bu vaziyetten istifade e
derek, ahlaki bir disiplin progra
mile meydana atıldılar, ve bu sa· 
yede kendilerine memle~ette ta
rafdar buldular. Hükumet dizgin
lerini ellerinde tutanların ah

laki ıslahat programının samimi 

olan cihetlerini tatbik etmekte ol

duklarını iddia etmek onların ky

metini tezlil etmek değildir. 

Fakat üniformanın bu mülaha

zatla ne münasebeti olduğu soru

labilir. Kral Karol'ün düşüncele

rini tamamen bilmemekle bera

ber, bu gibi tedbirlere tevessül e

derken, üniformayı giyen bir ada

mın kendini hiyerarşik bir kollek

tiviteye tabi ve aza sayacağı mü

lahazasının düşüncelerinde ehem

miyetli bir yer tutmuş olduğunu 

muhakkak sayabiliriz. 

R omanyanın milli ve içtimai 
disipline büyük bir ihtiya

cı vardı. Mavi elbiseyi giyinmiş o
larak o disipline avdet etmiş bu
lunuyor. 

Vatan topraklarını harici ihti

raslara karşı müdafaa eden askeri 

ordunun yanı başında, devlet me

nafiinin üstünlüğünü müdafaa e

den bir memurin ordusu hasıl ol

muştur. 

Asıl orduya gelince hükumetin 

ve kralın bütün düşüncelerinin en 

ehemmiyetli mevzuunu teşkil et

mektedir. 10 mayısta Cotroceni 

meydanında muhtelif sınıflara 

mensup 20.000 askerin resmi geçi

dini seyredenler, askeri, tavru ha

reketin ve techizatın mükemmeli

yetine hayran kalmışlardır. Bana 

birisi "Halbuki en mükemmel harp 
askerlerimizi görmemiş bulunu
yorsunuz, çünkü onlar bu anda 

hudutta bulunmaktadırlar." dedi. 

Ben bu sözleri dinlerken biraz ev

vel bir Alman meslekdaşımın diş

leri arasında mırıldandıklarını hiç 

unutamıyorum: "Bu şeyleri ner

den buldular. Geçen seneye naza

ran üç misli daha fazlalık var" di
yordu. 

Filvaki Romanya ordusu mem

leketin her şubesindeki yenileş
me hareketine yabancı kalrrııya

rak bir sene evveline kıyasen 
yüzde yüz bir inkişaf ve tekamül 
gösteriyordu. 

Daha iyi bir muamele görmek 
ve kadrolanna daha ziyade itina 
edilmiş bulunmak dolayı.sile efrat 
bedenen daha kuvvetli ve dinç bu-
1 unuyor. 

Elan Romanya ordusu ehemmi
yetli bir kuvvettir. 

Kozanhlar HükGmet 
Konağı istiyorlar 

Kozan (TAN) - 926 yılında yan
mış olan Kozan hükumet konağı he-
nüz yapılmamış olduğu için hüku
met daireleri biribirinden uzak ayrı 
ayn evlerdedir. Halk, işi dolayısile 
birinden diğerine giderken hem va-

l kit kaybetmekte, hem de güçlük çek
mektedir. 13 senedenberi özlediği bir 
hükumet konağının yaptırılması Ko
zanlıları bu üzüntülerden kurtarmış 
olacaktır. 

Sarı Halil Köyünde 
Çirkin Bir Hôdise 

Unye, (TAN) - En küçüğü ku-
cııkta üç çocuk anası olan Sarı HaHJ 

köyünden Halil karısı llüriye, ayni 

j köylü ve evli Mustafaya kaçmıştır. 
Kocasının şikayeti üzerine Huriye 

tevkif edilmiştir. Hadise muhitimiz

de teessür uyandırmıştır. 

Kızılcahamamda Yeni 
Çeımeler 

Kızılcahamam (TAN) - Mevcuda 
ilaveten kasabamız içinde yeni çe~ 
meler yaptırılması kararlaştırılmış
tır. 

Kasabamızın ortasından ivicaclı 
bir halde akarak güzelliği bozan ve 
birikintilerile fena kokulara ve sivri
sineklere yol açan derenin enharı sa
gire kanunu mucibince mecrasının 

değiştırilmesi ve üzerinin örtülmesi 
ameliyesi bitirilmek üzeredir. 

Zeka ve 
Kabiliyetin ~ ? 
Hakkı ' 4 .~ . j 

Ya.zan: Sabiha Zekeriya Sertel 

Barem kanununun Mecliste mü
zakeresi sırasında bir çok me· 

buslar, iltimasın kalkması, zeka 1•e 
kabiliyetin hakkının ödenmesi nok • 
tasında durdular. 

Devlet, babamızdan kahna bir çift 
lik, taposu bir kaç yüksek devlet 
memurunun elinde bir imarethane 
değildir. DevlM mekanizmasım elin • 
de tutanlar, halktan ve milletten al • 
dıkları itimatla işbaşına geçtikten 
sonra, bu halkın ve milletin malı o
lan devleti, yani halkın idare ve re
fahını yükseltmeyi yüklenen devlet 
mekanizmasını, yine halkın ve mille
tin menfaatine işletmek mecburiye -
tindedirler. 

Derebeylik zamanında devlet, fiç 

beş çapulcunun keyfi idaresine tabi, 

sadece kendi menfaatlerine işleyen 

bir mekanizma idi. Halk derebeyle • 

rinin reayasıydı. l\lutlakiyet idare

si derebeylik devrinin devlet şekli

dir. Meşrutiyet deni, mutlakiyetin 

bazı tecaviizlerini hudut altına alan, 
bir oligarıi idaresidir. Halka nisbe • 
ten verilen haklar, bir zümre salta
natının önüne geçmemiştir. Devlet 
mekanizması, bu zümrenin keyfi ida
resine tabidir, halk, kendisine veri
len nisbi temsillerle, zahiri bir şekil
de devlet mekanizmasını kontrol e • 
der. Cümhuri~·et, halk idaresinin, 
devlet mekanizmasını kendi kontro
lü altına alan, devleti kendi menfaa
tine işleten en mütekamil halk idare
sidir. Cümhuriyet devrinde devlet, 
ne üç beş mütegallibin malikanesi, 
ne devlet müesseseleri iltimaslılarm 
imarethan.esi, ne de halk devletin 
reayasıdır. Halk tarafından seçilen, 
halkın menfaatine işleyen bir devlet
te, iltimasın yeri yoktur. Her hak ze-· 
ka ve kabiliyetindir. 

Devlet müesseselerinde hatır ve 
göniil hüküm sürdükçe, cehlin kara 
damgası alnında parlıyan adam, bir 
iltimas maymuncuğu ile, devlet ka
pılarını açabildikçe. zeka ve kabl -

1 Hyat paslı bir anahtar gibi yosunlu 
mahzenlerde mahfuz kaldıkça, Cüm
huriyet idaresi, katedeceği ilerleme 
merhalelerinde duraklamağa mah • 
kum olur. 

Siiı~·in hakkı, zeki ve kabiliyetin 
hakkı, ödenmezse, ilim ve bilgiden 
evvel, arkasını dayayacak duvar ara
yan adam, belki devletin en yüksek 
kademelerine kadar çıkar. Fakat eli
ne aldığı çark dönmediği gibi, kendi 
başı ve milletin başı döner. 

Barem kanunu, devlet memurla -
nna mütesavi inkişaf imkanları te
min ederken, yüksek zeka 1·e kabi -
liyete de daha ileri inJcişaf imkanları 
vermeli, ve bu farkı ödemelidir. 

Manisa Muallimlerinin 
Maaıı 

Manisa, (TAN) - Şehrimiz ilk
mektep muallimleri, Haziran maat
larını ve mesken bedellerini henüz 
alamamışlardır. 1932 senesine alt 
bit yıllık ve geçen seneden de altı 
aylık mesken bedellerini de alama· 
mış olan muallimler, müşkül bir va
ziyete düşmüşlerdir. 

Onyede Yağmur 
Ünye, (TAN) - Mayıs iptidalann 

danberi devam eden kuraklık yüzün

den tarlasına el süremiyen çiftçinin 

endişesi zail olmuştur. Kazammn her 

ta rafına fasılalarla yağmur yağmış-

tır. 

Bir Katil Mahkum Oldu 
Kozan (Tan Muhabirinden) -

Karısı ile gayri meşru münasebette 

bulunan Muhtar Çerkes Ahmedi hile 

ile tarlasına götürerek tabanca ile 
öldüren Ahmet Efsal ağır ceza mah
k€mesinde 30 yıl ağır hapse, 1000 li
ra para cezasına mahkum edilmiştir. 

Kütahyada Yağmurlar 
Kütahya, (TAN) - Bir aydanbe

rl kısa fasılalarla yağan yağmur de
vam ediyor. Bundan, bütün zeriyat 
ve bilhassa pançarlar pek müstefit 
olmuştur. 

Meralar, dolayısile hayvan sürüle
ri de, bu yağmurlar sayesinde, iyi 
vaziyettedir. 



• 
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SERBEST SÜTUN 
"Yine Hakem 

Meselesi,, 
Yacuı: A•al ÇINAR 

"TAN,, ın 7 Haziran tarihli nüs
hasının spor sütunlarında Dr. Se
dat'ın "hakem meselesi,, hakkındaki 
güzel yazısını okudum. Karilerini
zin gönderecekleri yazıları her za. 
man netre hazır olduğunuzu ilave e
diyorsunuz. Size şimdilik bu yazımı 
gönderiyorum. N eşrederseııiz mem
nun olurum. Bu, diğer spor yazıla
rıma da başlangıç teşkil eder. 

TAN 14. 8. 939 

E K o N OM GAZETELERLE 

ŞAKALAR . 

Hünkarın Hayvan Mahsullerimiz 
Sodası da 

Çıktı? 

mı Uzerinde ·ihracat için 
Satışlar Yazan: Naci SADULLAH 

Hararetli 
Şu yıktığımız "saltanat" bana da İki gündenberi piyasamızda hay-ı-:::: 

ima: van mahsulleri üzerinde iyi hareket-! r·-----------" 
"-Kendi ıitti ismi kaldı yidi. ler kaydedilmiştir. Yün, tiftik, kıl ve BORSA 

gir!" ' deri üzerinde hararetli muameleler 
Sözünü hatırlatır. Zira saltanatı olmaktadır. Devamlı satqlar, müs -

yıktık, fakat ondan miras kalan ke _ tahsilin bu seneki mallarını hiç bek
limeler, dimailanmızdaki tahtlan _ letmeden satmağa vesile olacaktır. 
nı bili muhafaza ediyorlar: Bugün Taliplerin her gün artmakta olması 
aramı:ida, ses kraliçesi var. Güzellik fiyatlar üzerinde de yükselmelere se
krall"esi var Filorinalının r h t bep olmaktadır. :s • a me e Ik. .. i . d T 
kavu,masına rağmen • şiir krah var ı gu~ çın e rakya malı yapak-
Ve çotumuz bupn, müreffeh vatan- l~dan kılos.u 63-65 kuru§tan yüz 
dqlan: yırml bin kılo ihracat için satıldığı 

11 ...... 

ÇBJll.ICK 

Londra 5.93 
NevyorJı: 128.555 
Paril 3.355 
Mlllno 8.855 
Cenevre 28.5375. 
Amıterdam 27 .30 
BerUn 50.78 
Brüksel 21.4925 
Atina 1.0825 
Sof)'a 1.58 

Cuma pnü Ankaraya tayyare ile silmeleri muhtemel olan 
l,.Pu taunı, F.,..,,ba~J.ilere 1eıı,.,. yaphfı maçta 

Daha serbest, ve daha kayıtsız 
bir şekilde münakaşa. için kurultayı
mızda bir grup teşekkül ederken spor 
işlerimiz, ister küçük ister büyük ol
sun lüzumunda neden tenkit edilme-

• ? 
sın .. 

''- Padiph gibi yaşıyor!" diye gibi muhtelif kaliteli tiftiklerden ki
tuvir ediyoruz. Bir kadının güzel losu .106 • 112 kuruştan, oğlak tiftik
saçlannı tasvire uirapn şairlerimiz: leri ıse 125 kuruştan olmak üzere 

"- O kızıl ipek kümesi, genç ka- yüz elli bin ~~lo ~racat için satılmış
dınm llihl basmda, altın bir "taç" rt· ~r. A':1ca dort bın kilo keçi kılı 
bi parlıyordu!" ışlenmış 54 kuruştan naturel mallar 

Madrid 14.035 
Vareova 23.8725 
Buda peste 24.8425 
BOkret 0.905 

Merhum Şeref 

için ihtifal 
Türk sporunun teıkilltlanma

sında ve Befiktaı kltibUmtidin 
yükselmesinde pek bilyfik his- • 
metleri dokunan merhum Şeref 
için bir ihtifal hazırlanmaktadır. 

İhtifal bu ayın on yedisinde 
yapılacaktır. Siyah Beyuhlar 
bunua için bir propam huırla
mıılardır. 

Bu çok kıymetli idaredmb i
çin yapılacak bu ihtifale btltiln 
ıporea ıençliifn ittirak edece • 
jinde fUpbemiz yoktur. Betiktaı 
blann bu bilytik ölüye kartı ıös
terdilderi kadiqinasbk aynca kay 
da pyanclır. 

Beflldtlf klübÜINle,.,. -
Mer/uun uiz .. 

ilimi gıltlönlbnlJne =rıf 
ede'(t.J1 haziran 919 eumar -
te.l günü aaat 15 te mezan 
bafıntla kı11metU hatıralan
nı anaeağımızı Şerefi aeven 
zelHll ile kliip arluulafltın -
mı.ıa bildiririz. 

Deniz Programı 

T esbit Ediliyor 
Bu sene tstanbul bölgesinin tertip 

~eceli kürek ve yüzme müsabaka
lan için deniz ajanı Şazi Tezcan bir 
program hazırlamaktadır. Ajan bu 
lene kürek ve yüzme için ikisı te§
Ylt, birisi birincilik olmak üzere ü
tm' müsabaka yapmak tasavvurun
dadır. Bugünlerde klüp murahhasla
rı da davet edilerek bir görüıme ya
pılacaktır. 

Boncuk Ömer 
Fenerbahçeli 

.r.ut Gün91li Boncuk Omer liuneş 
Klubü spor ıubelerini llğvettikten 

smra Edirneye tayin olunmu~ ve o
nya gitmifti. Omer mevsuk bir men 
itadan haber aldıjmııza göre Fener
tiahçe Jdübüne intisap etmi§tir. Pa
ar günü lnıWzlere karp Fenerbah
ce takımında oynaması bu haberi te
jit etmiftir. 

Hakemleri Davet 

f HAB.ERIER. 
GALATASARAYLILAR 

lzmirden Pek Müsait 
lntıbala Döndüler 

lzmirden avdet eden Galatasaray 
sporculannın kafile reisi ve klüp u
mumi kitibi Fehmi Ateş ile görüş
tük 

1 "~ehmi Ateı, maçların tan süku-
1 net ıçinde cereyan ettiğini, hakemle
! rin tamamen vicdani ve bitaraf ola
I rak hareket ettiklerini, Izmir halkı
I nın en küçük bir taşkın:ığa kapılmı-
yarak, spor seyircisine nümune ola

! cak kadar temiZ.hüeket ettiklerini, 

',. kendi klü leri .kadar al 

mirden ayrılırken, gördüğü yardnn 

1 ve kardeşliği hiç bir zaman unuta-
1 myacağını, gerek spor teşekküllerine 

1 

v~ gerekse vali Etem Aykut ve em
niyet müdürü Salihattin ve muavini 
İsmail Hakkıya minnettar kaldı-
ğını bildirmektedir.,, 

Bu da İzmirlilerin, maç için Izmi
re giden yabancı takımlara karşı taş
kınlık gösterdikleri hakkında çıkan 
yersiz haberlerin, hiç bir asıl ve esa
sı olmadıjını bir kere daha göster
mit oluyor. 

ltalyan MllU Futbol 

Tak11111nın Seyahati 

Disiplinin buna mini olduğunu 
zannetmek, disiplin mefhumunu hiç 
anlamamıf olmaktır. 

'Spor", hürriyetine lşık, medeni 
ve münevver insanların "mezhebi
dir". 

Beteri teklmülün asri bir ifadesi 
bulunan bu en büyük mezhebin esas 
prensiplerine, aaaletine mugayir her 
fiil elbette tenkit ve muahaze olun
malıdır. 

Spor, bir gaye delil belki bir va
sıtadır. insan vücudünü ve onun 
hayatiyetini tefkil eden ruhu, ka
rakteri, seciyeyi terbiye eden, inki
şaf ettiren hesaplı ve il:nl bir hare
kettir. 

Efendilik ve erlik meydanı olan 
spor sahalarımızda bir gün iki lise 
talebesinin biribirine kanşmtş çala 
yumruk dövüştüklerini görüyoruz. 
Başka bir gün g(ıya kltlp renklerini 
müdafaa eden iki gencin kesden tek
meleftiklerinl duyuyoruz. Sövüfmc

ince bu hergiinkü umuru adi_ye 

m!zde ena töze ''ktıfür,, emekle 
bundan ne kadar nefret ettiğimizi 

gösteren uil bir milletiz. 
Hepimizi derin derin düşündür

mesi gerekli bulunan bu çirkin ah
valin lllcını, maçlan idare eden eh
liyeti mahdut hakemlere namahdut 

Kabilinden basma kahp tasvirler 52 kuruştan, on bin kilo dabak kıh 
karalıyorlar. 24,5 kuruştan Almanya için satılnıış 

Belcrad 2.89" 
Yokohama 34.112 
Stokholm 30.5325 

B . • tl .. k . tır. 
ır yere azame e ço en ınsanı: 

Moakova 23.8725 

ESHAM VE TABVILAT "-Tahta çöker gibi kuruldu!" Almanyada ihraç Yasağı 
Cümlesiyle anlatıyoruz. Esham ve Tahvillt üzerine 

Zengin adamların çocuklanna, ço
ğumuz "veliahtı saltanat" diyoruz. 

Ve kadınımıza hitap ederken kul
landığımız sayılı kelimelerden birisi 
de şudur: 

''- Sultanım!" 

''Hiinkir beğendi" soframızdan 

hali kalkmadı. İstanbul, Ankara şe-
hirleri, ve -yer yer • Anadolu harita
sı, "Saray" kelimesiyle doludur. 

Fakat bunlar, cahiJlerimizin ma • 
sum bir hayranJrkla, muhafazakar • 
lanmızrn milrteciane bir itiyatla, ze
kilerimizin istihza ve istihfafla, sal • 
tanahn çok kahrını çekmiş olanları . 
mızın da, haklı bir intikam arzusu i
le tepe tepe kullandıkları kelimeler
dir. Ve hepsi de bize, saltanatı, hal -
kın eline verdltimizi tatlı tatlı hatır-

• ı 

Almanyada ağır sanayi müessese- muamele oimanuttır. 
!erinden bazrlan bir milddettenberi \.._..., ___________ ,,J 
demir, çelik, bakır ve sair madenler-
den mamul muhtelif makinelerin ha- lerine intizaren vazedilmi' olan bir 
rice satışlarını durdurmuşlardı. An - nevi ihraç yasağının son günlerde ba
cak müstesna vaziyetlere tabi olarak fifletilmiş olduğu ve makine piyasa • 
bazı makineler Almanyadan çıkanla sında da ufak tefek ihraç hareketleri 
biliyordu. Siyasi hadiselerin netice- görüldüğü piyasamıza bildirilmiştir. 

iÇ PIY ASALAR : 

Zahire BorıaS1ncla 
Dünkü Muameleler 

SERGiLER: 

Ticaret Odalanmn 

Fuara lıtirakl 
Dün borsaya 523 ton buğday, 88 İzmir Beynelmilel Fuanna buse-

ton un, 47 ton beyaz peynir, 17 ton ne ticaret odalannın da i§tf.rak edip 
kaşer peyniri getirilmiştir. Yumu • etmiyeceji hakkında verilmif yeni 
şak bufdaylar 5,32-6, sertlh- s,10 - "htr ıfltt'lY cmtmMIMt fe}ırimlrtt -
5,13.., • ....,ıu_zı,_.lc7a ... ıao,;r ... 5+3.,.2...,._.u,.vallı~ .. -....-~care:;,;;t;...:;od:;:u::n:.da::.FuarM.:;~~ln;:.!.!hi::.k.~b:::lr:..:h::•::zı~r.:..--.! an:&'•-· 

d 
.. Fakat ~fin~U • gazetel~e oku • lar 4,20, y~ni mahsul ketentohumu Mallar sergi ine cok ehemmiyet ve-

ugum bır ı 1 a n benı tatsız tat- 9 2 b · 2 ·ı · 1 1 
, 5, taze eyaz peynır 3,15 - 26,22, rı mektedır. Ga atasaray sergisinin 

uz düıündürdü. O ilanda şu kelime- k . 
1 d 

taze aşer 40 - ~2, pamuk yağı 42.50- dığer geçen senelerin sergilerinden er var ı: 

· " HU L.11. k" 44 kuruştan satılmıştır. daha zengin ve istenilen bir tekamül - na..r suyu.. Hiln ar soda- . . . 
.... Hünkar ,urubu ... Hünkar gazo - yeni lkhsat ve Ticaret şe~tli~ı temh iD t~~~llm~shiiıçinl serglril~o 
su .. " mı esıne er ur u sa a yet er ve -

salihiyet vermekte buluyoruk hiç Ve bu kelimeler bana, şair Eşre-
T eıkl~Sh miştir. Dün sergi komitesi toplana -

Ticaret VekAletinin yeni teşkili _ rak sergi kadrosunu ve tesisat mas -
tı dolayısıyle yeniden ihdas olunan raflarını tetkik ve kabul eylemi§tir. 

şüphe yok ki tamamen aldanıyoruz. fln meşhur bir fıkrasını hatırlattı: 

mıntaka ticaret müdürlüklerinin va- Ticaret Odalan 
zifeleri genişlemiştir. Toprak mahsul Kongresi 
leri ofisinin kaldırılması ve buğday Her üç senede bir defa Ankarada 

Hatıl teredütaüz diyebilirim ki bu Bir gün, ahpablan, pire: 
müessif hidilelerin pek çoğunu.o zu- "- 'Üstat, demişler, Abdiilhami-
hurunda, takma bir otorite., kisvesine din bir oğlu oldu: Adını da "Ertui -
bürünmüf, idaresizliği ve bilgisizJi- rul" koymuılar!" 
ği liyakatine üstün hakf!mlerin bü- Eşref, Ertuirul kelimesini duyun. 
yük bir dahli, tesiri varda. ca, kaşlarinı çatmış, ve: 

iyi bir hakemde "otorite,, fıtridir. "- Vay canına yandıjunın sil • 
K•nctialnde bu hassa ohmyan insana, lilesi! Demiş Tam bitecellni umdu

Belgratta Yugoslav milli takımım bir takım imtiyazlar halinde onu fumuz sırada, yeniden mi başlıyor!" 
mağlup eden Italyan milli futbol ta- sonradan elde ettirmiye çalışırsak, Bize gelince, "Hünkar suyu" nu 
kıını turnelerine devam ederek Tem- bu, Mahmutpapda hazır elbisecile- bilirdik. Fakat "Hiinkir sodası", 
muzun 8 inde peftede Macar milli rin iğreti esvap mağazalarının kar>ı- ''Hiinkir şurubu'', "Hünkar gazozu" 

kısmının Ziraat Bankasına, afyon iş- toplanması mutat olan Ticaret Oda
lerinin de teşkilatlandınlma müdüri- lan kongresi için istenilen tahsisat 
yetine raptı mevzuu bahistir. Ticaret verildiği takdirde kongrenin bu ae
işlerine ait olan kanunun hükümle - ne toplanmak ihtimali bulunduğu ha 
rine göre teşkilatlandınlma idaresine ber verilmektedir. Ancak içtima ta
ait bu gibi işler, evvelce ofisi bulu • rihi ve toplantı hakkında alikadar
nan yerlerin yeni teşkil edilen nımta- lara henüz tebligat yapılmamıştır. 
ka ticaret müdürlüklerine ballan• -

takımı ile, Temmuzun 11 inde de lannda sallanan burnu kopuk, kula- da ne oluyor? 
.ı... dü..;;,,. mankenlel'ef' i~ett esvap B" kt "Hü k" " ı · cağı anlaşılmakta ise de bu hususta Manisa Mekfeplerfn..1-

Bükre§te Romanya ile karşılaşacak- a• y...- &- " "ız ço ~n, . b" n a~ll . arış· ezdı~ alakadarlara henüz bir if'ar viki ol- UW 
tır. giydirmiye benzer ki gülünçtür, is- su yunu ıçmıı ır mı etız: ım ı. . 

B 1 d Y 
tihfafa yol açar. .bu gazozlar, şuruplar, şerbetler, so • mamıştır. Ofis müdür nıu~vı~le~n - $ergler Agıbyor 

ö ge e eni Bir Tayin Sporcusuz hakem olamıyacatı gi- dalar ne oluyor? Acaba aramızda ha- den Şakir dün Ankaraya gıtmıştır. 
Manisa, (TAN) - Bütün ilkmek

Beden Terbiyesi iati.are heyeti • bi hakemsiz sporcu da olmaz. Bir il ''Bilnkat" a susayanlar mı var? 
r- .- A d M h I teplerde mutat sene sonu sergileri a-

zasından eski sporculardan jimnastik teşekkülün iyi bir hakemlnden his- • namur a a su çılmıştır. Sergilerde, talebenin bir 
hocası Bay Mazhann Istanbul böl- settiği iftihar, mükemmel bir "por- v• L__ b _, y-t fi yıl içinde yaptığı bütün işler tefbir 
gesi tepilitmda teknik kısımda mü- cusu ile tefahüründen apjı değildir. ırane ıaanar GRan llMye 

edilmekte, bilhassa ders levazımının 
him bir vazifeye tayin edileceği söy- Beynelmilel maçları idare edecek AN) B imali hususunda talebenin gösterdiııw 
lenmektedir. hakemlerimizirı yetipneslni gıpta ve Yine pzeteler yazıyorlar: Meh. Anamur (T - u yu ka7.a. a .. 

Bay Mazhardan inhilil edecek ts- hasretle temmeni ediyoruz. Halbuki, met, Basan, Klmil,, Şeref, Yakup a- mızda yağmur yağmadığı için mah- ::.vaffaluyet takdirle görülmekte
tipre heyeti halılı için de eski Türk maalesef, keneli .maçlanmm bqtan dında H§ vatanda" bir viranede ku- sul vaziyeti çok fenadır. Halit, arp:ı 
Spor Kurumu ikinci Bafkanı, kıy- nihayete k&dar lüzumu derece nizam, mar oynarken yakalanmışlar; ve hep ve buğday yetişeceğinden ümidini Merkezde yapılan işlerin mülha
metli spor ldarecllerimtzden Ağn hak ve ehliyetle bapracat hakem ıl de, ildter lira ceza vermete mah • kesmiftlr. Bunun için yaz mahsul- kat halkına ve muaUfmlerine de göa
Mebusu Bay Halit Bayrağm ismi ü- bulmakta cidden zorluk çekmekteyiz. k6m olmuılar. lerine daha büyük ehemmiyet ver- terilmesini teminen, ayın on befin-

Beden Terbiyesi Istanbul bölgesi zerinde bir rivayet çıkmıştır. Sene- Bir ekibin sıkı bir maçı galip olarak Kumar, bir acalp eilencedir: Ka- miş; sisam, yer fıstığı gibi şeyleri den sonuna kadar devam etmek Ü· 
l'utbol ajanlılmdan: lerce teşkilatta çalıımıı ve 'l'ü,rk spo veya hiç olmazsa berabere bltirebile- nuna bakarsanız haramdır. hayata daha çok yetiştirmek gayretine düş- zere, aynca her sınıf için birer U-

lntiliz takmıile Fener ma~ınm idare runa hizmet etmif Halit Bayrağın. cek iken sırf hakemin kaseli -veya bakarsanız, sevaptır. nıüştür. mumt bölge sergisi açılması karar-
tarzı hakkmda 15.6.939 per§Cmbe istipre heyeti azalığına getirilmesi istemiyerek tarafpana- hataları Apartımanlann her dairesinde t!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!''!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! laştırılmıftır· Bu sergi, Gazi Ilkmek-
IÜJlO alqamı aaat 17.30 da bölge mer- ıpor efkln umumiyesinde sevinçle yüzünden sabadan maıtüp çıkr.ıa.•u, her türlü kumar oynanır. Fakat A • nayamıyorlar. tebinde kurulacaktır. 
kezinde bir kritik yapılacajmdaıı li- karplanmı§tır. sporsever seyirci halkta ve bahusus yazpqa, Şiıli, veya Talimhane mey• Gazetelerin Yazdıtnıa ıöre, vira-
RMiye, hakem ve namzet arkadaşla- T L •L H ti • o ekibin memuplannda, artık sevi- danındaki apartımanlarda, l»ef bin nede kumar oynayanlann hep de 
rm bölge merkezine tep-illeri ehem- 81lnlll eye erin yf'lerine göre, muhtelif reaksiyonla- liraya: ceza yemişler: Bundan da anlqıh • 
mlyetle rica olunur. F r ti . ra sebep olur. Heyecanlanmıı ve ni- "- Banko!" çekenler ihtiram... yor ki, biçare kumarbularm hef'i 

Maalıacla Yeal llr. aa ıye erı hayet hakemin bariz haksızlığı ile l- Viranede bet kurup zar atanlar, de ziyandalar .. 
Senelik faaliyet programlannı tes sabı bozulmut olan cokpın bir in- ceza ıörilrler... Şimdi o vatandaflar, hapishaneyi 

Spor Klibi bit etmek üzere her spor §Ubesi için san kütleainin her zaman görmekte Fakat, böyle oldulu halde, apar- boylayacaklar. Hapishanede, diler 
Manisa, (TAN) - Karaköy sem- birer teknik heyet kurulmuştur. oldutumuz bu çept aksülimellerini tımanlarda yapyanlarunız, virane - mahkCimlar onlardan soracaklar: 

tinde faa1lyettıe buhmau lki numara- Atletizm: Bürhan Felek, Adil Gt- tabil görmek icap etmez ml? Bizce lerde ya,ayanlanmDJD etlencelerine "- Ne yaptınız? 
h C. H. PartW ocaiumı himayesln- ray, Şinui, irfan, Deniz: Denizcil!k olmasını lstemec:lllhniz çirkin hl- de ortak olmak isterler. Meseli ge • "- Kuınar oynadık!" 
de "Cofkun Spor,, ilimli bir spor Jdil Federasyonu Bqkan Vekili Abdür- diseleri önliyecet 'bqbca lmll; poJi- çenlerde, mefhur bir 18~1~-V:~z, Eski mahk6mlar yine soracaklar. 
llü tefkil edilmiftir. Haftada üç gün rahman, Yüzbqı Sıtln, Şazi Tezcan, sin elindeki kavuçuk kırbaçtan "arkadat" larlyle birlikte, ııdıp Su- "-Kim kazandı? 
böJte antrenöriinOn nezareti alhnda Gürefte Ahmet, Vehbi, Sey - daha ziyade, haldkaten otorite sahi- lukule" de eilenmif. Yeni ıirenler cevap verecekler: 
phpn gençler, ıüzel muvalCala- fi, Bürhan Felek Sadullahtan müte- bi, bilgili ve dürüst hakemlerdir. Glrillilyor ki, müreffeh vatandaş- "- Belediye!" • 
,.tıer etde etmektedirler. Bu klübün tekldldir. Heyetler senelik faaliyet Beden Terbiyesi Genel Direktörlü- lanmıs, lsterlene, fıkaralann virane- Bu hesapça, artık: ''Kumarda ka-
tefldllta aJmm• lçln lbım gelen programlannm tesbitl için toplantı- ğünün hakem meselesinde muvaffak lerinde bile eilenebiliyorlar. Fakat zanan yoktur!" diyemezsiniz: Çlinkti 
mu•me)eye teveaül edilmtftlr. lar yapmaktadır. olmasını dilerim. onlar, kendi viranelerinde kumar oy- belediye daima kuanıyor! 

Anamurda Elektn1' 

ihtiyacı 
Anamur (TAN) - Burada elek

trik tesisatına şiddetle ihtiyaç hisse
diliyor. Fa.kat belediye, m~bdut olan 
bütçesiyle böyle bir ifi bqaıabıiecek 
vaziyettt değildir. 
Kasabamızın dört kilometre doğu

sundan geçen Anamur .;fjyJ elektrık 

için iyi bir kuvvet menbaı olmak ev
safını haizdir. Bir müteşebhıs serma
yedar burada elektrik işi olacak o
lursa, hem kir edeceğine, hem de 
bir hizmet görmüt oa.-:ağınll fiıphe 
yoktur 
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Almanyada 
Iktısadi Güçlükler 

Gafenko'nun Avrupadaki 
Son Siyasi Temasları 

Birçok Maddeler Vitrinlerde Teşhir 
Edildiği Halde Satın Alınamıyor 

Jtlman l ktııat Nazın Doktor F unk 

llremen, 10 • 6 • 1939 
• 

Otedenberi Almanyamn iktısadi 
zorluklar içinde olduğu iddia edil
mektedir. Geçen sene buraya yap
tığım seyahatte bunun ne derece
ye kadar doğru olduğunu görmek 
istemiştim. iddialara inanmak 15.
zım gelirse Almanyada yağ, yu
ınurta, süt, et yoktu. Halbuki ge· 
çen sene Berlinde herhangi bir lo
kantaya gittiğim zaman bunların 
ınüşterilerin arzularına göre veril
diğini görmüş ve iddiaların esassız 
olduğunu sanmıştım. O zaman dai
ıni surette Berlinde oturan bir dos
tum bana viıkıayı şöyle izah ct
lllişti: 

Almanyada gıda maddeleri za
lllan zaman ortadan çekilmekte, 
yine zaman zaman piyasada gö
rünmektedir. Bu hal, hükiımetin 
harp ihtimallerine karşı aldığr ihti
yat tedbirlerinden veya döviz güç
lüklerinden doğmaktadır. Böylece 
faraza bir ay müddetle piyasada yu
tnurta bulunamazken bu tedbirle
rin zamam geçince yumurtalar da 
piyasaya dökülmektedir. 

B u seferki seyahatim herhal
de bu kıtlık zamanlarından 

birine rastlamış olacak. Gıda buh
ranı Alman hududundan itibaren 
kendini hissettiriyor. Vagon resto
randa kahve diye verilen siyah su 
hafif kokulu bir halitadan ibaret. 
Buna rağmen fiyatı bir mark. Yal
nız seyyahlara mahsus olan Regis
termarkla hesap edildiği takdirde 
25 kuruş, yerliler içiiıse 50 kuruş. 

Şimdi Bremende bulunuyorum. 
Dün Hamburgtan gelen birisi ora
nın en meşhur ve büyü~ gazinm.u 
olan Olsten Pavillon'da iki gün
cenberi kahve bulunmadığım söy
ledi. Sabahleyin bir kahvede çay 
içmek istedim. Getirilen şeyin 
rengi çok koyu olmasına rağmen 

çay kokusiyle alakası yoktu. Şu 
halde bugünlerde bu havalide çay 
ve kahve buhranı olduguna huk
:rnetmek lazım. Halbuki.. 

Halbuki biraz evvel bir İi dolayı
siylc ziyaret ettiğim Bremen ser
best limanı depolarından birinde 

yüzlerce çuval kahve ve bir oka
dar sandık çay gördüm. Deponun 
bir köşesinde de üzerindeki tarih
ten geçen sene scvkedilmiş oldu
ğu anlaşılan 50 - 60 sandık Izmir 
inciri vardı. Butün bu mallar Al
manyaya girmek için ithal müsaa
desi beklemektedir. Serbest lima
nın diğer depolarında d~ ayni va
ziyette aylardanberi bekliyen di
ğer maddeler bulundugnnn söyle
diler. 

S okakta dolaşırken insan ilk 
bakı~ta bu buhranın farkı

na varmıyor: Dükk~nlarda, kıtlı

ğından şikayet edilen maddelerin 
'Vitrinlerde teşhir edildiğini görü
yorsunuz. Yalnız bunların satışı şu 
şekilde olmaktadır: Herhangi bir 
mahallede oturan birisi daima ay
ni bakkaldan alış verış ettiği için 
bakkal müşterisinin bir hafta zar
fında ne miktar alış veriş yaptığı
nı bilmekte ve faraza terayağ i_çin 
hükumetin müsaade ettigi 150 gra
mı tecavüz ederse 'müşterisinin ar
zusunu yerine getirmemektedir. 
Yabancı bir mahal1cnin bakkalı

na gidildiği takdirde istenilen şey 
için daima "kalmadı!,, cevabıyle 
karşılaşılmaktadır. Böylece mos
tralarda iştihayı çekecek şekilde · 
teşhir edilen mallar halka ancak 

dirhem dirhem verilmekteclir. Ge

çende bir et buhranında akşam ye 
meğine davetli misafirleri olan bir 
tanıdığım, sabahtan akşama kadar 
otomobille bütün Berlini altü5.t 
ettiği halde yalnız iki kilo dana eti 
bulabilmiş.. Bugünlerde ise Al
manların esaslı gıdası olan '>atate
sin dahi ortadan çekildiğini söylü
yorlar. 

B ütün bu güçliikler halkta 
şüphesiz ki gayet menfi in

tıbalar bırakmaktadır. Orta yaşta 
bulunan insanlar vaziyeti gayet a
cı mütalaa ediyorlar. Larl::in nasyo
nal sosyalist hükümetinin bilhassa 

güvendiği kütle gözleri hayata ye
nl açılmış ve rejimin telkinlerile 
büyümü~ olan on sekiz ilii yirmi 
iki yaşındaki gençlerdir. Bunlar . 
mütemadiyen üniformalarla, bay
raklarla, resmigeçitlerle oyalan
makta ve memleketin hakiki vazi
yeti hakkında malumat sahibi ol
malarına vakit bırakılmamaktadır. 
Uç gün evvel Almanyanm en bü
yük hadisesini lspanyadan dönen 
Alman gönüllüleri i9in yapılan me
rasim teşkil etti. Kondor lejyonu
nun Hamburgta karşılanması, Ber 
linde resmigeçit yapması, Hitlerin 
nutku günlerce gazetelerin, mec
muaların ve filmlerin en mühim 
mevzuu oldu. Bremende iki cad
denin ismi derhal değiştirilerek 

yerine (Franko caddesi) ötekine 
(Kondor lejyonu caddcsii dendi. 
Burada siyasetten bahsetmek, hü
kumeti herhangi bir şekilde tenkit 
etmek tamamen imkansız bir şey
dir, çünkü partiye veya gizli polis 
teşkilatına mensup adamla:- umu
mi yerleri mütemadiyen göz ve 
kulak hapsinde bulundurmaktadır. 
Buna rağmen Nazi rejiminden ağ
zı yanmış olan halis bir Alman, se
nelerden beri (Park caddesi) isim
li caddede oturduğu haide şimdi is
mi (Kondor lejyonu) na tahvil edi
len bu caddede oturmaya asabının 
tahammül etmediğini ve evini de
ğiştirmek mecburiyetinde kalaca
ğını samimiyetle söyledi. 

B ir kaç misale istinat edip u
mumi hukümler vermekte 

şüphesiz hata vardır. Lakl".1 ne de 
olsa bunlar Alman idaresi altınd:ı 
bulunan 80 milyon kişinin bilais
tisna rejimden hoşnut olduklarını . 
iddia etmenin doğru olmıyacağmı 
gösteren misallerdir ki günün bi
rinde çoğalarak sürprizlere yol aç
ması da ihtimal dahilindedir. Şim
dilik donanmalar, bayramlar, res
mi geçitler efkan umumiyeyi u
yutmakla meşgul. Haziranın 11 i 
ile 18 i arasında Bremen ve Ham
burg havalisinde parti bayramı 

var, yine Hitler gençleri bayrak· 
lar, borazanlar ve marşlarla avu
nacaklar, bu avunmanın tesiri geç
meden ikinci bir bayram başlıya
bilir. Türkçedeki meşhU!' darbım~ 
selin söylediği gibi .. 

J Münakale Vekaleti 
için Yeni Bina 

Ankara, (TAN) - Münakale Ve
kaleti için Ankarada yeni bir bina 
yapılacaktır. Bu binanın, Milli Mü -
dafaa Vekaleti binası yanındaki sa
hada inşasr düşünülmektedir. İcabe
den tahsisat için Münakale Vekaleti 
ile Maliye Vekaleti arasında temas -
larda bulunulmaktadır. 

Münakale Vekaletinin merkez -
deki yeni deniz teşkilatı için lağve -
d'.lecek olan Denizbankın bulunduğu 
hına küçük olduğundan müsait diğer 
bir yer aranmaktadır 

Yeni t,-.şkilata mülga deniz müs -
teşarlığından intikal etmiş olanlar ha 
len İktısat Vekaleti binasında çalış -
maktadır. Bu suretle İktısat Vekale
ti binasında Ziraat ve Ticaret Vekil -
!etlerinden maada şimdilik Münaka
le Vekaletine ait bir servis te vardır. 

İşletme umum mür.ürlükleri ha
linde idare edil~ek olan veni deniz 
teşkilatları kurulduktan s~nra Müna
kale Vekili Ali Çctinkayanın bu mii
esseselerle kadrolarını bir kere de 
yerlerinde tetkik ve teftiş edeceği 
anlaşılmaktadır. 

----0-

Anamurda Demirin Tonu 
114 Kuruı 

Anamur, (TAN) - Knzamızın 
ME>llaç mevkiinde 3500 ton demir 
cevheri vardrr. Bunlar, safi cevher 
olmak üzere tonu 114 kuruştan bir 
şirkete satılmış ve f{rket tarafından 
nakledilmei?e başlanılmıştır. 

Dost ve müttefik Romanyanın Ha
riciye Nazın, muhterem misafiri -
miz Gafenko, son aylar içerisinde, 
Avrupanın muhtelif siyasi mer -
kezlerine seyahatler yapmıştır. 

Son zamanlarda en çok se~·ahat e
den ve Varşo\'a, Berlin, Londra, 
Paris ve Romaya giderek Avru -
panın son \•aziyeti iizerinde siyasi 
temaslarda bulunan Gafenko tek· 
rar memleketimize gelmiştir. 

Gafenko, seyahatleri, bütün 
dünya siyasi mahafilinde büyük 
bir alaka ve dikkatle takip edilen 
belli başlı devlet adamlarından bi
ridir. Kendisi ayni zamanda mem
leketinin biiyük bir gazetecisidir 
\'e Umumi Harp sırasında mühim 
muvaffakıyetler kazanmış bir tay 
yarecidir. Bu resimlerde Gafen • 
koyu muhtelif temasları sırasında 
görüyorsunuz. 

Gafenko, Varşoyayı ziyaretinde Mareşal Sınigli - Rydz \'C Hariciye Na· 
zırı Kolonel Beck ile konuşuyor. 

Gafenko, Bcrlinde Romanya kabine~i azasına mnlısus üniforması ile 
askeri bi:r kı tayı :;elamlı) or. 

İngilterede GaCenko İngiliz hava ku \'\·etlerinden bir kıtayı teftiş etmiş 
ve Blandheim bombardıman tayyarcsile de urmuştur. K<"ndisi Büyiik 

harp sırasında pilottu ve İngiliz askeri salip nişanını kaz.anmıştı. 

Roınada Kont Ciano ile beraber 

Gafcnko Berlinde '"on Ribbentrop 
ile konu~uyor. 

Gafcnko Pariste, Fransız Jlaricl)·e 
Nazın Bonnet ile konuşuyor ve 
kendisine Lejyon Don(ir'iin büyük 

salibi takdim olunuyor 

Gafcnko Pariste sık sık doldurup 
boşalttığı bavulunu hazırlıyor. 

Gafcnkonun sık sık el değiştiren 
bağajı. 

Gafcnko Pari te Arc de Triomphe'd a Fransız ciimhuriyct muhafız kıtn
lannı tef ti ediyor. 
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Venediklilerin Cüreti 
Bir Tek Türk Kadirgasına Bir Filo 

Fakat 250 Türk, Bin Venedikli 
Hücum Etmiş, 

Öldürmüşlerdi 
(Harice karşı nüfuz) tabirine o

kuyucularımızın en geniş manayı 
vermeleri lazım gelir. Çünkü o de
virde, Istanbul, bütün medeni dün
ya siyasetinin fıdeta sıklet merke
zi veya mihveri idi. Henüz siyaset 
sahnesine çıkmamakta bulunan 
Ingilizler, ispanyanın beynelmilel 
nüfuzunu yıkmak için Istanbula 
başvurdukları, elçi üzerine elçi 
gönderdikleri gibi Fransa, Türk 
sarayının teveccühünü kazanmak 
ülküsiyle boyuna hulus çakıyor 
ve elçileri vasıtasiyle hiç dur
tnadan kavuk sallıyordu. 

R usyanın on altıncı asırda, 

siyasi kıymeti yoktu, Mos
kovadaki çarlar, ancak Tatarların 

akınlanndan şikayet, ve bir de ti
cari müsaadeler koparmak maksa
dile Istanbula elçi yolluyorlardı. A
vusturya, muntazaman vergi ödü
yordu. Macaristanın iiçte ikisi 
Türk bayrağı altında idi. Molda v
ya, Transilvanya, Eflak, Buğdan 

bölgeleri birer voyvoda ile idare 
olunuyor ve Türk hazinesine ver
gi veren beyliklerden sayılıyordu. 
Iran, bir çok harplerden sonra, 
prenslerden birini Istanbula rehi
ne olarak göndermeği kabul etmiş
ti. Venedik, Türk siyasetine göre 
dümen kullanmakta idi. Floransa 
ve Napoli, Türkiye teveccühü
ne mazhar olabilmek Jçin - elle
rinde keşkül - şu vezirin, bu ve
zirin kupr.unı çalıp duruyortardı. 

Lehistan krallarını Istanbul seçi -
yordu ve bu devlet de Türk hazi
nesine vergi vermekle mükellef 
mahmi hükumetler arasında bulu
nuyordu. 

Istanbulun devletlere karşı na

sıl bir tavır aldığını ve nasıl bir 

lisan kullandığını tebarüz ettirmek 
için bir misal verelim: Üçüncü Mu
rat, Transilvanya voyvodası Etien 
Batoriyi Lehistana kral tayin et
mişti. Bu zat, bir müddet sonra Is
tanbula bir elçi gönderdi, Kırım 

Tatarlarının Lehistan toprakhırın-

da yaptıkları cevelandan şika-

• yette bulundu. Elçi, sadrazamı'l hu
zurundan çıkarken işinin çabuk gö
rülmesini, efendisi krala iiti at he
diye edilmesini rica etti. Halbuki 
bir takım Leh çeteleri de hudutta 
dolaşmak cüretini g0st.!riyorlardı. 
Bu sebeple · sadrazam, Lehistan 
Kralının elçisine şu cevabı vcr
Ci: 

- Padişahın cevabı hazırdır. Sen 
yerina gidebilirsin. 

Kralına da ne at hediye edi
lecektir, ne eşek, çünkü padi· 
şahın lutufiarına - Moldav
ya hudutlarına çeteler gönder
mek suretiyle - küfran gös
termiştir. İsterdim ki, Kırım 
hanının yüzü şu saat kömür 
gibi kara olsun, zira güzel fır
satları kaçırarak kralı da, bütün 
Maynatlan da esir etmcmi~tir. La
net olsun senin kralına ki, padişa
ha böyle şükürgüzarlık gösteriyor, 
bize çabuk bu haydutları teslim et
sin, yahut başlarını göndersin. Ol
madığı halde mutfağınızı hazırla
yın misafirleriniz gelecektir! .. , 

Yeni lı1tufkiırhklar niyaz eden 
Fransız elçilerinden birinin takri
ri üstüne de bizzat padişah şu sa
tırları yazmıştı: "Size şimdiye ka
dar ettiğimiz inayetlerin şükran:
nı ödemediniz. Artık y.:?ter!,, 

Buna rağmen, İstanbul sarayı
nın nüf uztlnu istihfaf eden htı.di

seler de görülmüyor değildi. Bu 
cümleden olatii'lt1lk &bzaaa hatı-
ra gelen acıklı misal, Trablus va
lisi Ramazan Paşanın zevce
sine yapılan taarruzdur. Bu ka:. 
dm, - kocasının bir askeri ayak
lanma sırasında maktul dügmesi 
üzerine - sekiz yüz bin altın 

kıymetindeki hazinesini, dört yüz 
kölesini, kırk halayığını bir ka
dirgaya yükledi, 1stanbula doğru 
yola çıktı. 

Ramazan Paşa, bütün Akdeniz
de adı tanınmış bir şahsiyet ol
duğu için, kadirganın uğradığı 

her limanda dul zevcesine hür-

Nakleden : Şehôbettin Fuat 

met ve riayet ediliyordu. Vene

dik cümhuriyeti baş amirali Em

mo, işte bu vaziyette çirkin bir 

ihtirasa kapıldı, Kefalonya açık

larında büyücek bir filo ile kadir

gaya taarruz etti. Düzünclerlc 

harp gemisi karşısında, tek bir 

Türk kadirgası... Ölüm muhak

kaktı. Öyleyken, Türk leventler 

esir olmak zilletini nefislerine ye

diremediler, Venedik filosiyle 

harbe giriştiler ve son nefere ka

dar - zaten iki yüz elli kişiydi
ler - öldüler. Venedikli bahadır

lar (!!!) bu neticeyi - binden 

fazla ölü mukabilinde - elde et

tikten sonra, kadiragaya girdiler. 

Ramazan Paşanın süt emen oğlu

nu anasının göğsü üzerinde öldür

düler, kırk bakir halayığın her 

birini sekiz on erkeğin müşterek 

ganimeti sayarak, öylece de men

fur bir iştirakle kirletmeyi mü

teakıp memelerini kestiler, deni

ze attılar. Bu zavallıların en gü
zelini, baş amiral Emmonun kar

deşi bir kamaraya sürüklemişti. 

Kızcağız, ismetine hürmet edil
mesi için, genç haydudun ayakla
rına kapandı, ağlıya ağlıya yal
vardı. Fakat f cryadına kulak a
san olmadı, namusu tahrip olun
.du ve diri did denize flr.lablçiı. 

1 stanbul, bu faciayı duyun
ca, matem içinde kaldı, 

kubbe altı vezirleri de lıaklı bir 
heyecan içinde Vencdiğe harp a
çılmasını müzakereye girişti llk 
iş olmak üzere, Venedik balyozu 
zincire vurulacak, Yedikuleye a
tılacaktı. Fakat Safiye sultan, bu 
pek tabii olan matemi ve heye
canı mühimsemedi, kendisinin ha
kikatte Safo değil, Bafo olduğunu 
hatırladı, kocasını pervasızca sı

kıştırdı: 

(Devamı \•ar) 

TEFRiKA No. 20 

- "Boris., , küçüğüm, söylesene.. Çabuk söyle. 
canım ... Ekmek mi istiyorsun?: Ba':>am bugün geti
tcct:>k. 

dimi harikulade bir yeise kaptırıyorum. 

-- Hayır, istemiyorum. Fabıikadan iki yüz e1li 
gram fa:.la alıyor değil mi? •. 

Kalbim sanki parça parça ol:iu. Ve bu parçalar 
nihayetsiz bir boşlukta savruldu. Tclvaıı sallanıyor, · 

başıma çökecek gibi ... Ve odaya sis doldu .. Sis, sis .• 
Gözlerim bulanıyor, hiç bir şey göremiyorum .. Ba
bam, fillıakika, fabrikadan 250 gramını alıyor. 

Nefret ediyorum, bunu düşündükçe, bab:ı:na karşı 
derin bir nefret ve kin duyuyorum. 

"Boris,, in yanından ayrıldım ve ağır nğır, adeta 
sarhoş gibi yatağıma döndöm. Yüzümü duvara çe
virerek ynttım. Tahtakurusu yerinde yok... Mlip
hem, buğulu bir surette hissediyorum ki, oradan 
gitmiş. 

8 Haziran 
Bugün, babam ekmek getirdi. Beş günlük birden. 
Annemin ve "Boris,, in vesikalariyle, ancak ba

bamın çalıştığı fabrikadan ekmek alınabiliyor. 
Babam kendi ekmeğini, onlann hissesine karış

tırmıyor, ayn bir kağıt parçasına sararak getiriyor 
ve dolaba kilitliyor. 

·ıo Haziran 
Bugün, bir sofra örtüsü daha sattık. Bu suretle 

her gün akşamlan çorba içebiliyoruz. Bu da olma
sa, muhakkak şimdiye kadar geberip giderdik. La
kin, postahanede, ben hala, açlığımı belli etmeme
ğe çalışıyorum: Gülüyor, şakalaşıyor, gevezelik edi
yorum. 

12 Haziran 
Bugün bir şeyler sattık ama, ne sattığımızı ben 

nP hilmivnrum. Bazıın ümitsizliğe düşüyorum. Kcn-

Bu azap, bu işkence, ne vakite kadar devam ede
cek? .. Olüm bundan bin kat iyi. Hiç olmazsa, insan 
kurtulur, gider. 

İntihar fikirleri, tekrar, beynimi kurcalamağa 
başladı. "Neva,, da boğulmak: Oh, hayır, hayır, ya
pamıyacuğım. Postahaneden tramvayla Jönerken, 
"Troiski Most;, tan (1) geçiyoruz. · 

"Neva,, nehrinin suları güneşin altın ışıklarıyla 

parıl parıl yanıyor. Tramvayın penceresinden mini 
mini dalgaların pınltılarla körfezin sularına doğ
ru koşuştuğu görülüyor. "Neva,, güzel, çok güzel.. 
Lakin ben onun sularına karışmak istemiyorum. 
Imkanı yok, imkanı yok, bunu yapamıyacağım., 

Intihnr etmek benim için imkansız ... 

15 Haziran 
Vesika ekmeğini biraz daha azalttılar. Bana, 

günde, ancak altmış iki buçuk gram ekmek verecek
ler. Anneme de o kadar. Babam ise, iki yüz elli 
gram hariçten, iki yüz elli gram da fabrikadan ala
cak. Fabrikadan !Azla olarak aldığı ekmek yüzün
den, kendi babama kin besliyorum. 

Postahnnede, her şeye rağmen, neşemi bozmu
yorum. Hatta bu işe ben bile hayret ediyorum. 

Fakat zahiri ve cali neşemin altında, namütena
hi ve kasvetli bir yumuşaklık hissediyorum; ve di
lim ağzımdn dönüp duruyor. 

Ekseriya, kendi ağzımdan çıkan sözleri sanki 
bir sisin arkasından geliyormuş gibi müphem işiti

yorum; ve bizzat, sözlerimin manasını anlıyamıyo
rum. 

!çime acaip bir teessür yayılıyor. Nasıl oluyor 
da, belli etmiyorum. Esasen ben açsam, onlara ne .. 

Lakin, eve gelir gelmez, kendimi koyuveriyonım. 
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m:tliktir. Şampanya ıribi lezzetli olup mide rahatsızlıklarına şUnlıdır. 
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SOLDAN SAGA VE 
YUKARDAN AOAGI: 
l - Hile. 
2 - Bir hart - Meyva • Bir sesli hnrf. 
3 - İskambilde birli - Hidnyete ka-

vuşturan - Kusurunu bağışlamak. 
4 - Polonyalı - Bir nota - Vukuunn 

meydan vermek, yapmak. 
5 - İııler, ameller - illete maruz kıl-

mak. 
6 - Allahaısmarlnmak, nynlış - Dadı. 

7 - "Erkeği" - Köpek • Olmamış. 
8 - Bir nota - Deva - Uzaklık bildiren 

bir kelime. 
9 - Bir sesli harf - Akideler - Bir harf. 
10 - Tecezzi ettiren, ufak ufak yapan. 

lştihasızlık - Hazımsızlık - Şişkinlik - Bulantı Gaz -
Sancı - Mide Bozukluğu - Dil - Barsak Ata1eti -

inkıbaz - Sıkın+. - Sinir 
YENi NEŞRiYAT: ve bütün mide ve barsak rahatsızhklarına liarıı 

Eski Şehremini Cemli Topuzlunun Ba· 
tından Geçenler - Operatör Cemil (Pa
şanın) bu hatıraları, Osmanlı imparator
luğunun son zamanlannn alt birçok gizli 
hakikatleri ifşa etmektedir. 

HASAN MEYVA OZU 
YÜCEL - Aylık kOltür mecmuımnın 

haziran nüshası da dolgun yazılarla ve gü
zel resimlerle intişar etmlGUr. 

MEZAR KAZICILAR - Aka Gündü
zün bu isimli romanı kitap halinde neş
rcdiJmiştlr. 

AMERIKAYA KAÇIRILAN TÜRK Ki· 
ZI - fskcnder F. Sertellinin bu romanı 
nnncı era KlUlp nımnac onsnmıştır. 

Kullanınız. Mide için her yemekten sonra 1 • 2 tatlı kaşığı yarım bardak 
su içinde ve müshil için her sabah veya gece yatarken aç karnına 1 - 2 
çorba kaşığı yanın bardak su içinde köpürterek içmelidir. HASAN 
MEYVA ÖZÜ Avrupa ve bilhassa İngiliz meyva tuzlarından daha 
yüksek olduğu kat'iyetle sabittir. Buna rağmen Avrupa meyva özle
rinden beş misli daha ucuzdur. HASAN MEY\" A ÖZÜ yalnız bir 

HAYATiMiN ERKEGI - VA - Nlı'nun 
dilimize naklettiği bu aşk ve macera ro
manı kitap halinde çıkmıştır. 

türlü olup şekersizdir ve çok köpürür. 

şııe 3lJ ~n 50 :7~~ 80 r. 
Yeni Tayinler Beyoğlu Vakıflar Direktörl~ğü 11,cinlar~ 

KIRALIK EMLAK 
Semti Caddesi No. Cinsi 

Pangaltı Elmadağ 3 Ev 
il .. 41 ,, 
it 

,. 49 " 

Şirketler komiseri Sabahattin 
Baybur Münakalat ve Muhaberat 
Vekaleti hususi kalem müdürlüğüne, 
dış ticaret reisliği m~rkez müşavirle
rinden Natuk Ziya Stokholm ticaret 
ataşeliğine, Stokholm ataşekommer
siyali Hayrettin Şükrü İstanbul mın
taka ticaret müdürlüğüne, eski Prag 
ataşekommersiyali Aziz Peşte ataşe
kornmersiyalliğine tayin edildiler. · 

Yukarıda yazılı emlak 31 - 5 - 940 günü sonuna kadar kiraya '\•eni
mek üzere açık arttırmaya konmuştur. İsteklilerin 22 - 6 - 939 gÜ?Ü sa-
at 14 de mürac.aatları. "4200,, 

Akşamlara kadar yatağımda gayri müteharrik, ôlü 
gibi, uzanıp kalıyorum. 

Bütün hayatım söndü. 
Kalbimde daimi bir fecir hali var. 
Arasıra, "Frenef,, i düşünmek için beyhude ceht

ler sar!ediyorum: Fakat, layıkile hatırlıyaniıyorum. 
Son mektubunu "Moskova,, dan göndermişti. 

Pek yakında harbe iştirak etmek mecburiyetinde 
kalacağını, cepheye gideceğini söylüyordu. Sonra 
artık mektupları kesildi. Bir tek mektup bile gel
ıucrl.i 

Faknt, ''Frenef,, i düşünmek bile şimdi beni u
yuşukluktan uyandıramıyor. Yalnız, kalbimde ağır 
bir ıztırnp hissediyorum. 

Bende olsun, annemde ve "Boris., te olsun, ba
bama karşı müthiş bir kin yaşJyor. Biz ... ŞiınJi_ onu 
aidatı) oruz artık. Kendi kızı annesiyle dbirligi e
derek, bir tek patates çalmak için onu aldatıyor. 
Ve ben bu ayıbı, kalbimde hissetmiyorurn. sadece 
a'lthmla, ınuhakememle ayıp olduğunu anlıyorum. 
Kalbimde, babama karşı beslediğim kinden ba~ka 
bir şey kalmadı. .. 

Pastahaneden dönüşümde, üstüınu başımı çıka-
r omuzları f . rırkcn, "Boris,, sabırsızlandı. Zayı ıtrı-

yor; çehresi tamamiyle ihtiyar bir adamın Çehre-

sine dönmuş. 
Mutt3sıl söyleniyor: 

H d . "F çabuk, çabuk ... - ay ı, enya,, , 
Bu acelenin manasını anlıyorum: Annem bugün 

. . 1 satarak eline geçi d' · pazarda yıne bır şey er . r ıgı pa-
rayla bir kilo patates ve yarım kilo Pancar satın 
almış; ve pişirip hazırlamış olacak. Ve .:.ırf bi1Jm 

için ... 
Çabult, çabuk·· ~ab~m. neredeyse damlıyacak ... 

Ç&rçabuk, yüzleri~ı.z ç_ırkın ve korkunç takallüsler 
içinde, hırsızlar gıbı yıyoruz. O nasıl olsa, iki yüz 
elli grr.m fazla alıyor ... Yalnız "Boris,, gittıkçe da
ha fazla titriyor. 

Bunu ilk defa yaptığımız zanıan, içimizde hafjf 
bir hicap hisseder gi~i olduk. Babam da aç değil 
mi, sanki! Ve ne kadar ıztırap çekiyor adamcağız. 
Her şeyi gCirüyor, her şeyi anlıyor. Fakat, bizden 
afzla olarak aldığı iki yüz elli gram yok m1J? .. Işte 
bizi kı dnrtan bu. 

=-
Yeyip bitirdik bile. Ah, ne kadar da az! Daha 

fazla lazım, daha çok lazım. Dağlar kadnr yiyecek 
ıtızım. Dağlar kadar yığılsa, hepsini yiyeceğiz, hep
sini: .. 

İkinci, üçüncü sefer, hiç vicdan azabı duymadan 
patatesleri gizlice yedik. Yalnız, bir an oldu ki, ka
famdan, rniithiş bir fikir şimşek süratiyle geçti: 

- Hayvan oluyoruz! Dedim, hayvnnlaştık!. 
Doğru, fakat., babam bizden fazla olarak iki yüz 

elli gra;n ekmek alıyor. Tam iki yüz elli gram .. 

17 Haziran 
Hafızam gittikçe zayıflıyor. Eve gelince, o gün, 

postahanedc yaptıklarımı unutuyorum; dairedeyse, 
evdeki gördüklerimi ~atırlıyamıyorum. Postahane
deki çalıştıgımız oda, dimağımda büyük, renksiz 
bir leke halinde canlanıyor; evde keza .. Ve bu iki 
büyük, renksiz leke yekdiğerine karışıyor ... 

Bugün, tramvayla eve döneıken, evde ne bula
cağım diyL: düşündüm, düşündüm de bir türlü bu
lamadım. Neden sonra, güç halle, hayal meyal ha· 
tırlıyabildim. Kendi kendime: 

- ifa, evet, dedim, annem bugün yine bir takım 
eşya satacak. Demek ki, patates alıp pişirebilecek. 
Biz de yiyeceğiz. 

Babam, guya kendisini mütemadiyen soyup so
ğana çevıriyormuşuz gibi hareket ediyor. Ve gün 
gr.çtikçe annemi daha sıkı bir kontrol altına alıyor. 

Annem, öyle şahane yalanlar uydurarnk, onu 
aldatıyor ki. .. Bana gelince, ben yalanın kuyruklu· 
su şöyle dursun, en hafifini bile beceremiyorum; 
ve babamın ansızın içimdeki hisleri okuyuverec~ 
ğinden korkuyorum! Babam bir defa anlarsa, pa· 
tatesi d~ kesecek .. Açlıktan gebereceğiz! 

Evet, patatesten gizlice aşırdı.i!ımızı anlarsa, ha· 
limiz harap .. 

18 Haziran 
Buradaki bütün evler gibi. bizim evin de etra· 

fında binayı çepeçevre kuşatan bir balkon var. Bu
gün, eve gelince, balkonda askeri bir serpuş gözü· 
me ilişti Ben, bu serpuşu tanıyorum ama nnsıl? 

<Devamı \•ar) 
(1) Troiski Most (Ekanimi sclesc köpriisii) fft'

ningrad'da kışlık sarayı "Pctro Pnvlovsk,, kalcsiuc 
raptcdeL muhteşem bir köpriidür. 
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Ferit Harekete Geçmiyordu 
Ihsan Beyin Bütün Teıvik ve Teıclleri Boıa Gidiyor, 
lıgal Tasavvuruna Karıı Bir Şey Yapılmıyordu 
1335 yılı mayısının on dör

düncü Ç&rf&IDba aıününde
ylz. Damat Ferit, Nlpntapndaki 
sadaret konatının yazı odasında 
oturuyor, &özlerinl Yıldıza dolru 
dilrınit ve İblan beyi dinliyordu: 

- Mister Baban da, teemürle 
9l'Zledlyorum papm, bu faylanm 
bir haJdkat oldutunu açıkça llÖJ· 
ledi. Hattl bu hUIUMl bir kaç de
fa da, münasip bir J.iAnla zatı 
devletJerlne de illAI etıllbü lll
ve etti. Verilen lflal kararının 
bugün, Amiral (Vep) tarafından 
nmnt bir smette ab devletleri
ne ihbar edilaellnt de töyledL 

Hain J'erit, blddn ve bezgin 
bir haldeydl. ıc.wıan çatık, çeh
resi 10l1*, uabı bonktu. Bir fe1 
IÖ)'lemet ister llbl, dudakları kı
pırdıyor, bütün vOcudil titriyor.. 
du. SôdDii bltiıen muhatabına 
bapm çev1rmif, ;yelaU bir t.aVJl'la 
IOrlll\lflu: 

- İfp1e pteıdlkleri sebep 
yine o delil mi? .. 

- Evet ayni bahane, aynl tera
ne. Aydın hıriatlyanlannın haya
tının tehlikede bulunmam, çete
lerle katliim yaptınlacatı. rum 
eberiyetinfn mezalime maruz bu
lunmalan vesaire glbl sümmette
darik bulunup ileri sürülen bir 
taJwn bahaneler papm. 

- Amiral (Vep) in bu,nn teb
Bptta bul•nuıcaıı ıruıhakbk mı 
acaba? .• 

- O e1ae11 ......... ı.Mtıhr 
(Rayaa) m ifada iul .,..._ Dltld1 ,. ... ..,,,. ... ~ 
W. eneet llhhatfnl llz takdlr bu
yurursunuz. 

- Pata hazretleri, demlfti. Ya
mh1orawıuz. Hatır ve mizacı hü· 
ınayunu myanet için, vatanın bir 
kımrı feda edilemez. Yanmn, ta
rihin hükmü pek alır olur hak· 
kınızda. 

F.erlt, bu tözler karpllllCla tit
remlftl. Elini telefona uıatızı-k 
lltemlt, fakat derhal prl ~!kmlf
tl. Muhatabına duvardaki aaatl 
Ptermif n: 

- Saat on bire bet ftl', mon
fer. Şevketmeap henüs haremde 
ve istirahatte bulunuyorlar. Bu 
emada tAcb ve ta8dl, lqdnap mec
buriyetinde bulandulum bir cO.. 
ret olur. Saat btr olaun da, arzı 

mal1imat ederiz. 
Demif ve ıı-n beyi de aükt\· 

ta mecbur etmlftl. 

O NJduldan yazı oauımn DG· 
,.ok saati ,tıpkı bir klllae

oanının matemli ve fOD1 eHutyle 
on blrl çalmıftı. O tında da ko
nalm kapmnda, üzerinde küçü
c(lk bir İngl1lz bandıran taflyan 
bir otomobil, anman durm'D§tu. 
Amiral (Vep) daha otomobilden 
inerken, 1e1Ambk datr.l karlf
l'Dlft bütün bendesin tellftan bat 
bap çarplpnlftı. 

- Amiral (Vep) hazretleri tet
rif ettiler. 

- KOfUD, pafa huretlerlne 
mal<lmat verin. 

AliaJar, laanmataJan kapıya 
--.......... ft Amiral ce........ ..,..~ ................ ~. ......................... 
eli nltn hazretleiine haberİer U• 

çurmuşlardı. 

- Düveli müttefika tarafından 
öyle mi?.. Lt\U.e 1 tekrar buyu. 
nua da, not e.feyım efendJm. 

Dt.mat Ferl:. telefonla IÖ)'leni

lenleri tekrar erli ıor ve bir katı

da yazıyordu: 
"Buraya ıat '!!l AmJnıl Galtrop

tan bir nota .auduu. Uuıacla tmılr 
iltlhkimab ile clv.1nr.da müdafıaa 
tertibatını bab bulunan araziyi 
mütuekenamenhı yMlncl madde. 
li mucibince puırUn öll•yln sut. 

on ikide lflal e leeeklerlnl ve bu
nun düveli müttefika tarafından 
Babıillye biJ.iirıldilln\ yazıyor. 

Emrinize munta"ll.: oldulum ma
ruzdur. 

H • 5 • 336 Kolordu 17 Jnuna.wı
danı Nadir 

Damat Ferit, yızdıl•nı t•lefon
Ja muhatabına tekrar ettilı:Mı 
IOllT& 

- Ne yapılmam flkrind-1n1z, 
P9fll bazretlerl? •• - .... 

- Hayır ha1J1', katlyen efen· 
dlm. :ea,ı. bir hareket, maauJ 
1ah daha büyük bir fel&kete mün
cer olur. 

• - .... 
- Ve öyledJr de. Bu teklifin 

mütarekenaıne ahkAmı lcabatuıdan 

oldutuna ve muvafU.t lümmu
nun tabi! buhmclutna dair bir ce. 
ftp itan._ mb9Çtir .,........., - .... . 
-<> .................. ........ 

dannpn d1ra7et1ne tncU butarmc 
aunuz. lclarel maslahata çalıpın. 
lar ... 

(Devamı var) 

HIK V E 

SAHESER 
Yazan: Mark Hellinger Çeviren: Cev.at Şakir 

Jlmln yap ellinin fena tara· 
fına ıeçklndL 

Sayıauu kaybetmlftl, ama bil· 
mem kaçuıel defa olarak yine ha
plabanede bulunuyordu. Keyfi a • 
damakılh kaç•ıı, huysudapn•ft 
IÖzlerl llCllafllllftl. Yeryüzünde RV 

dili biriclk bir arkac:lqı yoktu. 
Kendlslntn de onu eeven bir tam
fl mevcut delildi. Zaten o da ar • 
kadq markadaı ıtememekteydl. 

Jim adıyle lftlhar ederdi. Mem· 
lekette kendili kadar lflnln eri. 
bir kalpuan daha yoktu. Bütün 
hırsız ft Janke&iel tayfaa, ustaıı
ima parmak mnrlar. •'Btrlctk bir' 
Jlm" vardır diye, onu parmakla 
pterlrlerdl. 

Kalpaunhk huyunda Ryun • 

da, kanında ve doiufunda vardı za 
ten! Bu lfe alzı süt kokalıdan • 
beri dadandılı iddia edileydi, ye
rlJdi vallahL Meleli mektepte al· 
fabe kekeleyen, lJd buçuk kant • 
bk bir ywnurcakken bile, babul
na annetlne tam numaralı bir kar
ne pthir; babası tarafmdan im • 
ulanmak üzere, Ji:endlllne met • 
tepten verilen, o battan aplı 11 • 

fırh kamealnl de babasının o sn -
zel el yamı ile imzalı olarak mek· 
tebe iade ederdi. 

Mektepten dlploma11m alınca 

onu bir toptancı mapumna yer
leftlrdiler. Ne var ki onclPl vazi
fealııe ne etse ne yapu uyamıyor • 
du; lf1ne gücüne bir türlü yabfa • 
lidyordu. Qünün blrlnde dayana • 
nuıdı. Bir çıeklla albna milı••• 
micUlrinb h•ll"'' taklit etti. 
- cakala ......... ~ Jal 
~ .... , ...... ,., ..... 
~ eiıtbble b~rdı. Bu atlç ma
nevra o kadar kolayına gltmlfti 1d 
sevincinden az kalsm küçük dilini 
7\UaCaktı. Cebine iatifledill bu ilk 

tomar blınknotla fitlll a1mq bulun 
du. 

B öyle k~e yoldan, bir el 
çabuklup marifetiJle lüpe 

konmak dururken budalamıydı Jd 
elin yük beylh'l glbl, iti buçuk pa 
n lçin sabahtan akpma kadar ta
lar pkır alın terleri döksün? Ken 
dlal &lbl aanatmm erbabı, ve lflnln 
cWüli olmıyan nuymmtılara an • 
cak, aünepe btr ücret mukabllln • 
de cUdlnlp pt.Jamak ıerektl. Ma
dem ki paralar, bö11ece flpllÜfi blr ............. ~ -,,.,_.lf: ..... ii••·-............ .... 
il ........ __ tttli .. ....... 
bir kalpannlar firketi kurdu. 

İşte ondan sonra bankalann 
batına püaküllü bell kesildi. Mem 

dırdır edip dururcltf. Bir gün Ed, 
banka müdürünün imzasını taklit 
ederek, kansına kwnaı ve tuvalet 
fUSU busu aatın almlftı. 

Fakat aradan çok geçmeden o
nu üç seneye mahktim ederek ha· 
plahaneye tıkmışlardı. 

İki kiflyl uzun müddet bafbaf8 
yapmak mecburiyetinde bırakın • 
ca aralarmda mutlaka bir geçimsiz 
llk dotacajı, ve aaç saça baı bqa 
kavplapcaklanmn muhakkak o
lUfUDA göre, Jlmle Ed de blrbirille 
dÜfllWl kesildiler. 

Biri unutmak iltedill fe1l öte
Jd hatırlatıyordu. Jim okumak is. 
tedfii zaman Ed konupnata kal -
kıpyordu. Bunun dayanılır yeri 
yoktu. 

Jim, Edi dinlemek istemlyor. 
du. Onun sözlerini çocukça ve ya
van buluyordu. Fakat ud dama • 
nna basan fe1 Edin kamından al
dıfı mektuplardı. 

Ed haftada üç defa bnamdan 
mektup alıyor .• Kansı aa1falar ao 
lusu Jrocumı ne kadar lftd1llnl. 
onun hapiehanede olUfWldan nall1 
aararıp soldutwıu anlatıyordu. Bel 
bu mektuplan okudukça, bayılıp 

ayılıyordu. Kansmın bu mektup • 
1aruıa o kadar alıfllllftı Jd, artık 
onlara aoludutu hava ve lçtill la 

kadar muhtaçtı. 
Jlme aöreyse bu mektuplar ha

pishaneden ziyade bir bq belllıJ
ch; çünkü Ed mektuplan bqtaa a
ptıya Jlme okumayınca rahat e
demezdi . .,Tim dinlerken 6fkeyle 
titrerdi İçi Ede karp tin balh,or 
du. Ondaıa bk' hınç alabilmek için, 
Wnlmlf olan •Aenm ~ 
la •lrhn!n bnnbklannı JOklUJ'OI'. 
fakat orada, llyıla ile lntDwn aJ • 
dıracak olan bir plima rast gele • 
mlyordu. ...,. • - Ben, her lıaJde bize haber 

veri!nieden, 1tlllf devledemm 
böyle lmbb ctihıe1 - ...... 
mtinaft bir tefeb'bülte bulunacak
larına pek ihtimal veremiyorum. 
Acaba bu da bir blöf olmamn? .. 

Mülikat çok kısa ve pek remıt 
llaupu. Al*al ~ blr lilaD.. 
... ııı.rtl .......... ttUf -
Jeüeri tarmtında1l ftriJıen katar-

.------------------.-....------ 1eketin bir UMPMlan öteJd ucuna 
bıllar, ,ontulmJan, clolandmlmı- Mektuplar ona cıkundukça o 

zihnini kurcalıyordu. Ara • 
dan bir sene mi bir buçuk: 11e11e mi 
ıeçtlkten sonra, aanki Ecf4n brm 
tarafından yazılmıpmf glbl bir 
mektup ;razmayı aklına ko.ydu. 
Böyle bir sahte mektubu yazmak 
Jlme ayııl umanda bir ellenee o
lacaktı. Ne kadar olaa onda hllA 
sanat heyecanı vardı Kadının O.. 
lubunu, el yazısını, .Özlerlnl, eda
sını hep bir bir ezberlemiftl. He -
men i§e koyuldu. 

) han bey, Feridin gösterdi· 
li bu beWıaı.t lı:up kızmıı 

ve 1ı:ızanmıtı. Titiz bir tavırla: 
- Rica ederim pqa hazretleri, 

demlftL lWl karulimizl dev ay
na11nda &örOYorm. Yıi'blan ve 
yerlere atılan hukuku düvel ab
kAm ve .... bna IÜYMmek iatl
yoruz. Bunun blöfü var mı a pa· 
fllll?.. itte adamcatız, jgale ait 
~lıklarm dmıa1 edildllinl, ka
raya çıbnlacak Yunan kuvvet 
ukeriyeainln ihzar olunclutunu 
ve hatt1 yolda buhındujunu bile 
8Öyledi Acizlerine Qhna, he
men harbiye nazın Şakir w er
kAmharblyet umumiye rei8l C... 
vat pqalann uezdl devletlerine 
cd>iyle, lga1 tefebbüsüne brp 
nkert tedbirler ittihaz edilmesi 
ve bir taraftan da siyasi tefeb. 
bilslere glrifilmesl icap eder. Ma
ruzatım biraz açıca olacak amma. 
aram1alaki muhabbet n aaml
mi7flle ı,tlnat ile söyliyecelfm pa
pm. Bir bapekile bu derece A
ciz bir vaziyete dütmek yalaf
mu. Yeüı ve nnmtdlye Jtapd
ınakla da bu ffler hallolunrnaz. 
Biraz ce8Ul" olmama rica ve tn
liye cilretinde bulunacap Ve 
bilhaua da iltizamı drat bU)'U
rulmanm latlrham edecellm-

tbun bey, yaptıtı bunca ısrar
lara nfmen, bir türlü Ferldi ha
rekete ptlrememlf ve btlhuaa 
harbiye nazın ve erk&nılıarblyel 
umumiye reiliyle birlikte lfl mO.. 
ıakereye Oma edememlftl. Son bir 
teklifte daha bulunmuttu Key
fiyetin zatı pbaneden llUzimlnı 
rica etmftU. ll'akat, cfamat Ferit, 
bu defa da hünkln elemleadlr
lllekten içtinap etttpıt ileri ~ 
llıiiftil. Bu cevap ta !bun beyi 
eo,turmuftu. Mubatabua tefc1 ve 
tepik yollu 16yledill 181:'9l'ln de 
hlr tem uyancbnnachimı ı&-On
Aee, biçare adamcald deD llbl ol
llıQftu. Andaki htlnnet ve mu
habbeti Janeak pldlde ldaNl 
lr.eıama koyulmutta ft nnıa,et: 

dan ımac. hah8etmif ve lzmir 
kalelerinin müttefikin ku~erl 
tarafından lgal edlleoeilnin llU

reti nmüJ9cle teblillne manur 
oldutunu IÖJlemlfti. ı>.mat Feri· 
din vaki mvlanna ralmen. çok 
otumwm11 ve hemen avdet et· 
mifü. 

Damat Ferit, Aria)all, konalın 
antn.inde tevt ettlkt4tn IODl'a, 
telifla tbua .,.,. bu1waduiu 
~ lh'adttl ft ckldln aptalla.. 
ra Jakıpa Wr 889iD;Je haykır
mıftı: 

- GözGmb qdın ........ it 
bütün vuauhlyle anlapJcb, ltlW 
kuvvetleri hmldn ,.... 11118 -
tahkem mnkUerlnl lfcal edecek. 
mif. Şehrin Yunan latalan W.
fıwn tgaı edilecejl haberi •· 
mlmanıf. Buna da mütııelckir o. 
la1uD delil mi Ja? .. Ya Yunanlı
lar tarafından ilPl edi1epek ol· 
l&Jdı. 

1 hun bey, damat Feride kar. 
il clclclen çok mütkül bir 

mnkl Ye mabçup vulJette bl
llUfb. Ç6nldi. onun anulyle ve 
PJl'l nmnl bir mtte, bir itin 
9"91 ~ Miatıer (Rqan), 
Alldral (Vep) .in nal beJanatı· 
Da tam··~le mubaUf oJarak. &.. 
mir tehriDln YUDall Jatalan ta· 
rafından lflal dlecellDI «iJle
mlfti. o da, bu beJaData oldutu 
lilN biraz n"1 damat J'ertcle Dair. 
ıetınıpt ... bey alJmen, bu iki 
beyanat anllndüt ~ 
lebeblnl anftinYor ve buna , bir 
türlü m&na veıemtyordu. Bu va
zlyette, kendini müdafaa etmek 
lüzumunu hllletmtftt Tam ~ 
• tiathYaaieiı mada, telefonun 
sili phmfb. 

Damat l'erlt. ~ ele aL ... ,. ....,. .... ••"7Mlb: 
- Bu)WUIUIS ,... lluiNdm. 

.. bendoe•ztıa. s.drmm l'eiit. -- ..... 

.-..ıe.. •••• 

- Yaua. TJUnblu mı, JOi· 
• ltiW kuTftt1er1 ml? .. - .... 

IŞTAHSIZ 
~ric11.ta ...... m.

Ht ediline, pca ehm,..ı.n... 
1r1, ...... blori ...... Bir 
tllnftma da ~ •1781eldheek 
lpa, ............ •lılklbewk-
tlr. a ...... la11 aonnal SoC1lk 
.. ilk ...... daima s,talah .. 
lu. 

Çoeak, ..... ,.... ....... ol........................ 
.,.. ..,... .. ........ ant'" 
Unnk ........ . 

. a..ı.n, ... ,..,. ............... 
.... llkslal ............ .... 
mesler, , ... aalNalaleJta ...a.r 
tle, illed• IOUa ......... 
itil •lmu. sı-111 meme,ı ahr, fa
bt Wru ......_ ....... pbak 
•&ra1m. Her ..... s-ataa lftü· 
.... Wli oı.. Çonldutla ... .................. ,..u.., ... 
... Çlnktl .......... ~- ... ...................... 
.,....,... teeuia .. aestll•• .._ 
illet .... ... .. be ..... 
.-n. ~ ........ , ... 
........ ...,...... pbr. o.- 1-
ps itiyle, ............... 
...... .....,_ )"Üat lftalımaa 
... .,,. ......... ceevP ••t~ 
..... .._ •d .... ..,... 
....... ç.e.,. ..... .... 
•utahk ........ WaYI •Din-
ce, li ........ lr blnaa., ~- ... 
t1l1ar .. ......ı •larak ._.... 

lhaa•la ........... ı...taıık ... 
........... C-ai• .,. .. ~-
....... o1man ............ o--
--··~ ...... . ..................... -
.,.. ..... ın .. taWI, .-. .... ._ ......... ....,....... . 
·-~ ..... ,.... .. ... • ................. tuaf. 

tMi .... ..... ftlllllMe, 199 ..... ,. ..,. ... , .... ..., . ...... ............... .... 
..... o ... '71ce• ........ 
..., ilk llalıd •• ,.... Wtta-
lllfta - ...... ..,.. p 

ÇOCUK 
plir. 8aDUll dolaJJ ltekl tllt'.ıf· 
tül ......ı. lt•ııalan ltoaal
mattw, ~ -- .atlatl ala
...._ BMlmleria • ebeleria ... 
....... Mripeap .... ddaıe-

···- .......... •ellttln yer..,. taftiJe etmeleri ........... 
............. cenkluü 

ltt.,,..shk .... cokolw.Ou· 
-- ....... t ........ .aue.ur. 
Yat.mbtlellldlr,s-alma_... 
si haulur, INmaklan Main. 
YMat .............. ._._,._, 
CoC1Jia ltiJs laaatabiı verir. Y• 
... ~liii yoktu. ~ u...... 
ilk letlrlr .. Çocuta ........... 
ll1erek •11)1ltmek pek ~ 'bir it, 
lftta INtth ....... Ohntllr. Htl 
DJ'll&tmadaa wrb...m, aa..,.. 
lan Nahr, toewla ........... 
ur.Çek~......_. 

lraleu. a. ilmi llMM.. .._ 
........... _ llıl't •• 

Çecak .... ..,., •• te tılttea 
..... .., ... TWIWlıll ........ 
lana .............. ,... ..... 
lanna ,........ Zorla ...nu.e.1 .. 
pbnr. • .... ~ hlt' 
talmama ,_.arta ,...,_. 
........ oWnu. h ... bnel
leria ~ ileri .... 

................. bklnm .... 
... ~ ._. bllllr. Has-

talık a..ıu ............... --
... ileri Plıilil •e .......... l'a-
bt HDi hth Wr hMta'+ ....._ 
........ pewlldl .............. 

...m.o ....... ...,...,_ı.ır ........................... 

......................... w-

....... , ...... Dk dfmstlula-... .... ....... ...., ..... ... 
lahk lhıl-·-- .......... . ..... ....,. ....... ... 
...... cMü ... ıh .. .... .... 

..... ...... teeal• ltt ...... 
hlı ........... ~ ..... .._.. sech••••1*•7'.._. .. 

JUl bir banka mil1111eıesl kalma • 
dı. Mail mfh•11elerln mildflrleri
nin ..-lerlnclen emdiklerini fitil 
fltll burunlanndan ptlrdl. 

En ziyade 1&r11C1 ve top attırıcı 
buhran devlrlerlndeymlfler gibi 
öfkeden aaçbq oldular, nacı acı 
döjündüler. 

Akibet bir gün bütün kalpazan 
1ar • Jim müstesna • yakayı ele 
verdiler. Fak•t Jlm bir tahliye em 
rl yudı. Albna da adliye nazanmn 
tmuınm taklit ettl. Haplahaııedeld 
blpaunlann topunu da tahliye 
ettirdi. İtte o zaman clibıya çalkan 
dı. JlmiD adı dudaktan dud91a do
lata1cmlu. A•Jldlkça Jmam da. d
lal de oJU)'Ol'da: 

Fakat ba OJUD kendtalne tuz -
1117• patbıdı. BiHOn mali 

ml11re•ıler btıt.,erek aleJblnde 
pek kametli Wr deteJdlf la9vetl· 
al llarekete ptlrdller. Ve llftah o
Jliü llmt yakalayıp haplahaneye 
tilddar. OndD 10nra artık müte. =- bapiatianeye glrip çıkıp 

1mza takHdlnde eetial kadar mu 
vaffak olamacfılı için mi tutulu • 
)'Oldu? Bap! BlWda taklltçlllll 
mftemmel becerdqi lçtn. Banka -
lum birinde bir ahteklrlık olun 
• berke. " UJa Od blrl JQk, mut
laka ba Jtmin lfldlr" derlerdl; Jlm 
,..~ Ahtekhlıtlar lçln bo
;yuae hapme atılırdı. 

İfte bundan dolayıdır ki tl bat
ta anlattapız glbl Jlm eıu,t geç
Jda ollrak, ve örselenip yıpranmıf 
oWrak, kendlnl ylae dört duvar a
nmida JmJavraıı: ediJmlt buldu. 

Aa1 llmln ıOcOne ilden 191, 
arbd8flannm sanki o bir kolera 
maubı llldf te, hUta1ık onlara nç-
l'&Jıaı:eJrn't libl. ondan kite bu • 
Olk ~ 8eJ&n1n ne de ol 
• daDllp dolapp Jimln bapda 
~ NWBrı.t için Mpei 
.. .... uaak duruıorlardı. 

• 
apilıllanec» Jhnin hCiCre _. • 
..... al acllı zavallı ..... 

cbı WrlJd1 Sd bir benb .-ıuru 
.idi. Kama .-ıcu. Otekt bcbnlar 
kanadan p.tdath pytJllp kup.n
MJ.rı ~ .bma kW-n1r. boyuna 

Mektup hakikaten Jlmln bir p. 
hesertydi. Hattl o sahte mektultu, 
kadmdan gelecek olan UhiclJ.- • 
den ayırabilmek için zarfın ..._ 

rma, -ilfoa bir m3 
1uı dü;mU, lfbl bir lpret 

llapWwMfthl posta 
Bele men•mue bir pka :raıı S'f. 
ta oldutu'1u anlattı. Mektubu dı • 
fUdan postaya attıracatım, ve B -
de kansından ıelecet mektuba 
bir gün için yalnız ahkoymuun. 
ve ona lfaret1i mektubu vermestnt 
yalvardı. 

Ö,le de oldu. Ede süte mektu 
bu verdiler. Jim Y•talmm 6zerine 
llel'ill göaıcu ile seyrediyordu. Mele 
tubu okuyunca Edin beti beDld at
tı. At.JJacb, ppladı, korktu. Du
DY'NCllmna "lmlrlnı yok! Olama, 
nasıl olur?" libl IÖderi tekrarla -
yıp cluruyordu. Jlm "N• o?" ~ 
ret ptip sahte mektubu f07lece o
kudu: 

~oeaeıinn utdı: Hlll aNat.ı-
1•Jllll! Bea .. tk ..... ...,......: 
ve aeftillm adamla bpc...._ .. 

Jlm: 
"-Sana demedim mi? Behey 

budala. Kadına lnaD mı olur? Br ... 
aeç bö1le bir mektup lelecetbal S
ki kere ildntn dört ettlll llbl blll
JOl'dum." 

DedL ÖWd çılclınnak ÜJleft1 • 
id, lnliJor, bafllll sallıyor, dlflerl • 
111 p:mlatıp, abuk: sabut la)'lklı
yorft. o ıece hlç göz yumma~ . 

Yavq atefte kebap edilen bir 
kuzu Jmartmuı llbl yalllmcla döıı 
dfl durdu. Çarpaan, NÇllll u..,. 
m yolacak oldu. Hıçiırdrıarla laJ'lo 

nhrken birden bo1az1anan dua • 
1ar libl haylmmata ko7alu,ordu. 
Jhme, arama Oatlnkad t..m 

CIA6a IQfuı .... ip' 
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a emde 
• 

n esele 
edir? 

(Başı 1 incide) 
rnütehassıslara yapacakları işlere, 

ihtısaslarının derecelerine göre yük
sek ücretler verildi. 

Bu zihniyet yavaş yavaş, ihtisas 
isteyen devlet dairelerine de sirayet 
etti. Maden araştırma, ve matbuat 
müdüriyetinde olduğu gibi, bazı me
mur1aa-a, ihtisnfıarına binaen yük
sek ücretler tediyesi esası kabul o
lundu. 

ir taraftan da Avrupada tahsi-
lini tamamlıyarak, hatta ihti

sas yaparak dönen bir takım gençler 
de devlet makinesi içine alınıyordu. 
Bunlar da baremin tayin ettiği hu
dut ve şartlar içinde devlet makine
sinde yer bulamazlardı. Fakat bu 
gençler devlet müessesesine yeni kan 
aşılıyacak unsurlardı. Bunlardan is
tüade lazımdı. Bunlar için de barem 
harici formüller bulundu. 

Bu zaruri vaziyetler ve değişik
likler devlet teşkilatında bir ikilik 
doğurdu. Senelerce devlet hizmetin
de dirsek çürütmiiş, kafa yormuş bir 
memur ile, devlet işlerine yeni gi
ren bir mütehassısın aldığı maaş a
rasında bir nisbetsizlik başlamıştı. 

Bu nisbetsizlik devlet idaresinde bir 
adaletsizlik bulunduğu kanaatini 
tevlit etti. Devlet daireleri, devlet 
müesseseleri ve devlet memurları a
rasında bir rekabet, bir hoşnutsuz

luk başgösterdi. 
İşte yeni barem kanunu bu ikiliği 

ortadan kaldırmak, iddia edilen ada
letsiz\iğe bir nihayet vermek mak
sadile tanzim edilmiştir. Ve bu ba
kımdan devlet mekanizmasında ve 
idare hayatımızda büyük bir inkıla
bın üadesidir. Yeni barem kanunu, 
devlet mekanizmasına yeni bir hü
viyet ve yeni bir istikamet vermeğe 
namzettir. 

• y eni barem kanununda fkt te-
lakkinin, iki zihniyetin, hatta 

iki devrin mücadelesine şahit oluyo
ruz: Bürokrat devlet, iktısadi devlet
çiliği kendi telakkı1erl içine hapset
m~ ister. İktısadi devlet~ilik ise 
bürokrat idarenin kırılmaz, bükul-
mez, inhiraf kabul etmez kabuğunu 
kırıp kendi ihtiyacına göre yeni bir 
sistem kurmak ihtiyacındadır. Ben
ce barem kanununda çarpışan bu iki 
sistemdir. 

Bürokrat devlet telakkisinin gale
besi, iktısadi devletçiliğin elini ko
lunu bağlıyacak, onun hamle yap
mak, ilerlemek, çalışmak imkanları
nı ortadan kaldıracaktır. Devletin 
iktısadi teşebbüslerini bürokratik 
:formaliteler içine sokmak, onun ya
şamak imkanlarını söküp atmak de
mektir. 

Fakat bürokrat devleti de iktısadi 
devlet mefhumu ile ölçmek bizi yan
lış bir yoln sürükleyebilir. O vakit 
te devlet mekanizmasını anarşiye, 

devlet bütçesini iflasa sevketmek 
tehlikesi mevcuttur. 

Bizce bu iki te'lakkinin. hiç olmaz
sa şimdilik, yanyana ve ayn hüküm
lere tabi olarak yaşamasında zaruret 
vardır. Bu zaruretin doğurduğu iki
lik bir nisbetsizlik ve adaletsizlik 
değil, bir ileri hareketin ifadesidir. 

Bizce barem kanununun müzake
resi esnasında en ziynde üzerinde 
durulması lazım gelen ana mesele 
budur. 

Sındırgıda Elektrili 
Sındırgı <TAN) - Elektrik tesisa

tı bitmiş, her taraf tenvir edilmeğe 
başlanılmıştır. 

sbzleri söylerken bıyık altından kıs 
kıs gulüyordu. 

Eertesi günü nocre kapısı açıl
dığı zaman Edi içerde ölü 

buldular. Zavallı, bütün bir gece 
kederinden inleyip durmuş ve an
laşılnn sabaha karşı da birden b -
luvermişti. 

İşte o zaman, hapishanenin pos 
ta memuru aklını kaçıracak gibi 
olmuştu. Çunkü kendi de Jime cü
rum şeriki oluyordu. O gün Edin 
kansından gelmiş olan bir sahici 
mektubu yavaşça açtı. O mektup
ta da sunlar yazılıydı. 

"Kocacığım artık seni aldntm1· 
yayım. Ben başkasını seviyorum; 
'e sevdiğim adamla kaçacağım!" 

P9sta memuru: 
'' Oh!" Diyerek derin bir nefes 

aldı. 

TAN 

umen Hariciye Nazırı 
Şehrim· ze Hareket Etti 
GazetecHere Beyanat 

(Başı, 1 incide) 
tahakkuk eden anlaşmayı teyit et -
mek isterim. 

l'arm Yalovada Reisicümhur is
met İnönü tarafından kabul edil -
mek şerefine nail olncağım. Resmi 
tebliğ ondnn sonra neşredilecek -
tir. 
Matbuata, müzakerelerimizi hula-

sa edeceğim. Bu müzakereler birçok 
noktalara taalluk etmiştir. 

1 - Türk - Rumen münasebatı: 
Bu baptaki konu malrımız iki 
memleket arasındaki müşterek 

duygulann ve menfaatlerin mü ~ 

şahedesine imkan vermiş ve Tür
kiye ile Romanyanın birbirlerine 
güvenebileceklerini ispat eylemiş
tir. 
2 - Daimi konseyin şimdiki reisi 
bulundugum Ba1kan Antantı: Şu· 
nu beyan edeyim ki, hepimiz Bal -
kan Antantının sulbü istihdaf e -
den siyasetinin birlik ve istiklali
ne itina göstermek azmindeyiz ve 
Balkan Antantının bütün mümes
sillerinin daimi kaygusu budur. 
Türkiye hariciye vekili ile tam bir 
mutabakat halinde bulunduğumu 
gördüm. 
3 - Balkan Antantı bütün Bal -
kan devletlerini ihtiva etmiyor. 
Fakat ;;ntantımız hiç kimseyi ha -
riç tutumuyor ve hiç kimse aley -
hine müteveccih değildir. Balkan 
Antantını ona iltihak etmek iste
yenlere açık bulundurmak siyase
tini takip ediyoruz. Bu siyasete 
tevfikan her girmek isteyeni ka -
bul etmeğe amadeyiz. Bu siyaseti 
tereddütsüz ve fakat zaaf göster
meksizin takip ediyoruz. 
Çünkü müttehit dol"t milletin teş

kil ettiği kütleyi kuvvetlendirmek e
melindeyiz. 

4 - Balkan Antantının birlik da
vasına hadim olmak üzere merkezi 
lstanbulda bulunacak bir araştırma 
ve tetkik estitüsü tesisini derpiş ey-
\odikT n ..... ..fikri 'Vu.no.n hüku>n tlno 

arzedeceğim. Mezkur enstitii, Balkan 
memleketlerinin devamlı münasebet 
lcri hususunda iktısadi, harsi, coğra
fi, ve siyasi menfaatleri tetkik eyli
yecektir.,. 

Tamnmile mutabıkız ve Balkanla
rın emniyet ve istiklfıline müteallik 
bütün meseleleri enternasyonal siya
set çerçevesi içinde tetkik eyledik .. , 

Romen Hariciye Nazırı, yarın Tür
kiye Reisicümhuru Ismet Inönü tara 
fından kabul edileceğinden dolayı 

duyduğu sevinci kaydederek sı:>zleri
ni bitirmiştir. 

Anadolu Ajansının ziyafeti 
Ankarayı ziyarete gelen Rumen 

gazetecileri şerefine Anadolu Ajan
sı Ankarapalasta bir ziyafet vermiş
tir. Ziyafette Romanya matbuat mü· 
dürü Drago bir nutuk söylemiş, Tür
kiyedeki terakki hamlelerinin aza
metini hayretle seyrettiklerini söyle
miş ve ezcümle demiştir ki: 
"- Kadehimi kaldırırken, Türk 

milletinin bütün dünyanın hayran
lığını toplayan inkişaf ve terakkisini 
yaratan büyük adamın, Rumen mil
letinin sonsuz tuzimler duyduğu A
tatiirkün adını anar ve bugün ayni 
derecede hayranlık duyduğumuz ve 
yüksek idaresi altında Türkiyeyi iti
la yolunda yüriiten Milli Şef İnönü
nün, Türk milletinin sıhhatine ve siz 
arkadaşlarımın her birinizin ve· bil
hassa bize refakatlerile büyük şeref
ler vermiş ohm sofrada hazır bulun
makta olan bayanların şerefine içe
rim." 

1 

Radyodaki Hitabe 
(Ba§ı l incide) 

dekoru içinde, azimkar bir gayretin, 
ateşli bir azmin, yeniden doğmuş bü
yük bir kuvvetin yaşayan sembolü 
olan yeni hükumet merkezini 
keşfettim. 

Sizlere, Kemal Atatürk gibi bü
yük biT inkılapçının hatırasına karşı 
duyduğunuz teabbütkar hürmeti ne 
kadar iyi anladığımı ve bu hürmete 
ne derece iştirak eylediğimi söyle
mek isterim. Türkün milli kurtulu
şu, modern tarihin en ziyade ders ve 
ibret alınacak fasıllarından birisi o
larak kalacaktır. Bu kurtuluş, yeni 
nesillere şuurlu bir vatanperverliğin 
ve milli şeref asil hissinin kuvvetini 
gösterecektir. 

Aranızda gördüğüm kardeşçe hüs
nü kabulden dolayı sizlere derin su
rette medyunu şükranım. Bu hüsnü 
kabul, siyasi yaklaşma eserımızı 

üzerine ibtina ettirdiğimiz emelle
rin ne derece derin ve sağlam oldu
ğunu bana isbat etmiştir. Devletle
rimizi birbirine bağlıyan rabıtalar, 

ancak, milletlerimizi birbirine bağ
lıyan bu derece canlı dostluğu terın

hir eylemektedir. 

Beş asırdan fazla bir zaman bizi 
birbirimi;>;e yaklaştırmış olan mazi
mizden, cesaretimize karşı hiirmet, 
ahlakımızın dürüstlüğü bahsinde 
karşılıklı bir itimat ve ayni şeref ve 
namus telfikkisi almış ve muhafaza 
etmiş bulunuyoruz. 

Bu hisler, uzlaşma zihniyeti ile do
lu fakat her türlü zaaftan da iıri bir 
tarzda, sulh siyasetimizi müşterek 

surette idame bahsinde bize yardım 
etmektedir. 

Milletler arasında bir ittihat ve 
işbirliği aleti olan Balkan antantı e
serine ve ayni zamanda hüsnüniyet 
sahibi bütiın milletler arasında yak
laşma büyük eserine yani umumi 
sulh eserine hikmet ve cesaretle ~a
lışacağız. 

v~ın. v ... lovA<lcalc.i. i.luı.ın...t.ııAhların 
da Reisicümhur İsmet İnönü tara-
fından kabul cd;Jmck yüksek şere
fine nail olacağım. Bu kabulün bii
yük kıymetini tarnamiyle takdir e
diyorum. Kendilerinin nezdinde, bu 
derece otorite ile devam etmekte ol
dukları eserin büyüklüğii karşısın
da bütün Rumeı: milletinin hürmet 
v<' hayranlık hislerine tercüman o
kenğım. 

· Rumen milietinirı sndık dostu 
Türk milletinin ~an, şeref ve refahı 
icin en hararetli temennilerimi bıl
diririm. 

RomanyaJa Elçiliğimiz 

Büyük Elçilik oluyor 
Ankara, 13 °(A.A.) - Iloınanyada

ki Türkiye orta elçiliği büyük elçili
ğe çıkarılmış ve ortn elçimiz Ham

dullah Suphi Tanrıbver biiyi.ik elçi 

ünvaniyle Bükreşte ipka edilmiştir. 

bugünkü hudutlara hürmetle temin 

olunabileceğini ilave etmektedir. 

İndependance Roumaine gazetesi, 
pazar akşamı Ankarada teati olunan 
nutukları tefsir ederek bu iki nut
kun Balkan milletlerini birleştiren 

sebepleri ve bu milletlerin takip et
tikleri hedefleri veciz bir sarette bir 
kere daha bildirdiğini söylemekte 
ve bu hedefler, bugünkü arazi statü
süne, taahhütlere hiirmet esasına ve 
her sahada işbirliği arzusuna daya
nan bir sulhtiir, demektedir. 

Seara, Ankara görüşmeleri ile, 
Türk-Romen iyi dostluk münasebet
lerinin birkere daha veciz bir surette 
teyit edilmiş olduğunu tebarüz etti
rerek Ankarada başlıyan müzakere
lerin ehemmiyetini bir kere daha 
kaydey !emektedir. 

Bükref matbuatında akisler 
Bükreş, 13 (A.A.) - Bütün gazete

ler, neşrettikleri makalelerde, Anka
rada yapılmakta olan Türk - Rumen 
görüşmclerinin büyük ehemmiyeti
ni ve iki memleket menfaatleri nra
sındaki birliği tebarüz ettirmekte
dir. 

Semnalul gazetesi de, Ankara gö
rüşmelerinin entcrnasyonnl ehem
miyetini bilhassa kaydetmekte ve 

Universul. baş yazısında, Bnlkan 
Bulgaristanın vaziyetine gcç~rek bu 

antantının sağlamlığını ve bu antan- Balkan devletinin de bugünkü orazi 
tın umumi sulhe yardım ederek Av- statüsü esasına dayanan muşter<:'k 
rupanın cenubu şarki mıntakasında ı aı1tanta nihayet gırmesinden elde e
sulhü takviyeye yardım bahsindeki deceği kazançları tebarüz ettiımek
muvaffakiyetini bilhassa kaydeyle- tedir. 
mekte ve Türk - İngiliz paktının Du gazete, Balkan antantını hiçbir 
metnine işaret ederek bunun garp şeyin sarsamıyacağını ve bu antan
devletleri tarafından Balkanlara ve- tın Balkan ve Av!upa sulhtine cl
rilen ehemmiyetin bir burhanım teş-
kil ettiğini söylemekte ve Balkanlar
da sulhün ise ancak muahedelere ve 

zem siyasi bir organizm 

da ilave ey1emektedir. 

ol luğunu 

Türkkuşunun 
Uçuşları 
Uç gün evvel memleket turuna çı

kıp Pazar günü şehrimize gelen Türk 
kuşu filosu tarafından dün Yeşilköy 
meydanında muhtelif gösteri uçuşla
rl yapılmıştır. Meydanda Türkkuşu 
tarafından yetiştirilen bütün pilotfor, 
rr.ektep talebeleri ve binlerce halk 
hazır bulunmuştur. Uçuşlar paraşüt 

filo uçuşu, pli.mor ve akrobasi uçuş
lrırı olarak dört kısma ayrılmıştır. 

Ilk defa iki tayyare huvalrınmış ve 
tam 800 metre irtifaa yukseıdik!eri 
zaman Mehmet Kabaer ve Abdür -
rahman Türkkuşu paraşütle atlamış
lar ve muvaffakıyetle yere inmişler-
dir. Bundan sonra Bayan Edibe 
Sayın, Naciye T o r o s, Mu -
zaffer Sel, Sehavet Yılmaz, Muam
mer Oniz, Saip Kökçe, Necip Tulgar. 
lbrahim Güreli ve Şinasi Kavlak ta
rafından idare edilen 9 tayyare bir
den havalanmış ve muhtelif şekiller
de filo uçuşları yapmışlardır. 

Bunu müteakip iki planör, mo -
törlü iki tayyare arkasına bağlanmış 
içlerinde Talat Subaşı ve Cemal Uy
gun olduğu halde üç bin metreye ka
dar yükseldikten sonra tayyareler -
den ay.ı:ılmışlar ve baş aşağı ve baş 

yukarı bir çok heyecanlı hareketler 
ya,Ptıktan sonra yere inmişlerdir. 

En son olarak Mehmet Arabacı, 

Şinasi Kavlak ve Kemal Karapars 
tarafından saatlerce devam eden ak
robasi uçuşları yapılmıı::tır. Filoya 
nezaret eden Başöğretmen Sabiha 
Gökçen kendisi ile görüşen muhar -
ririmize: 

- Yarın buradan Bursaya mü -
teveccihen hareket ediyoruz. Seya -
hatimiz daha on glin kadar devam e
decektir. Bursadan sonra İzmir, Kon 
ya, ve Adanaya kadar gideceğiz. Bu
ralarda da İstanbulda olduğu gibi 
propaganda uçuşlan yapacağız. Son 
günlerde Türkkuşuna rağbet pek ço
ğaldı. Gün geçtikçe müracaat eden -
!erin adetleri artmaktadır. Bu sene 
vakit bulabilirsem yetiştirdiğimiz 5 
bayanla beraber uzunca bir Avrupa 
seyahatine çıkmak istiyonız. Demiş
tir. 
Genç bir pilotumuzun 
söyledikleri : 

ucnç-prıonnnmı~m en gencı Eaı-

be Sayın i minde bir Tiirk kızıdır. 

Henüz 18 yaşına yeni basmış olan 
Edibe Sayın, bugün Türkkıışund:ı 
muallim muavini olarak vazife al
mı~tır. 

Dün Y eşilköydc, bu kahraman 
Türk yavrusu ile gi)rliştük. Nasıl 

tayyareci olduğunu bize şöylece an
fottı: 

"- Tayyareciliğe pek küçiikken 
merak sarmıştım. İki sene evvel, 
Türkkuşuna talebe kaydedildiğini 

ve buraya genç kızların cia kabul e
dileceğini duydum. Ben de müra
caat etmek istedim. Annemle ba
bam razı olmadılar. 

Bunun üzerine onlcırın haberleri 
olmadan gizlice :tayuolundum. 

O sırada, Adana muallim mektt•
binin dokuzuncu .mııfıncla bulunu
yordum. Turkku~una girmek içir., 
tahsil vaziyetim müsaitti. Tıbbi mu
ayeneler de yapıldı. Iki gUn sonra, 
her şey bitmişti. Fnkat kursa alın
maın için babamda.11 muvafakat se
nedi istiyorlardı. 

Babam bu senedi vermediği için 
onun namına kendim yazdım ve ba
bamın imzasını attım. 

Birkaç gün sonra bizi İnönü Türk
kuşu kampına gönderdiler. Ve işte 

bundtın sonra yıllardır hasretini çek
tiğim mavi semalara kavuştum. Şim
diye kadar birçok uçuşlar yaptım. 17 
defa paraşütle atladım. 

İleride beynelmilel rökorlar kıra
cağım ve Türk erkekleri gibi kızları
nın da cesaret ve azim bakımından 

nasıl büyük bir varlık olduklarını 

isbat edeceğim." 

Louvre Müzesinden 
Bir Tablo Çahndı .. 

Paris, 13 (A.A.) - Louvre muze-
sinde, 1913 te Joconde'un ça~nma~ı
nı hatırlatan sansasyonel hır s~r
knt hadisesi olmuştur. Hadise, sanat 
aleminde büyük bir heyecan tevlit 

etmiştir. 
Cüretli bir hırsız dün öğleden son-

ra galeriler kapanmadan biraz evv~l 
18 inci asrın Fransız sanat eserlerı
nin en kıym~tlilerinden birini çalmış
tır. Çalınan eser ''Hikayd,, isminde 
Antoine Wntteau'nun meşhur bir 
tablosudur. Tablonun uzunlugu 25 
santimetre, genişliği 20 santimetre
dir. Eserin kıymeti 3 milyon frank 
olarak tahmin edilmektedir 
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o Safhasına Geldi 
Anlaşmanın Esasları Taayyün Etti 

Londra, 13 (Hususi) - İngiltere Hariciyesi Şarki Av
İ'llPa dairesi şefi bugün Varşovaya muvasalat ve Moskovaya 
doğru hareket etmiştir. Yarın (bugün) öğleye doğru Mos
kovaya varacaktır. Mister Strang Varşovadaki kısa ikametin
den istifade ederek İngiliz sefiri ile konuşmuştur. 

Sovyetlerin Londra sefiri Maiski 
Mister Stranga verilen talimatın a -
kisleri hakkında lort lfolifax ile gö· 
rüsmüştür. 

Londrrının So\'yct mnhfellcrindc 
ha~ıl olan kanaate göre vaziyet 
ıniisait bir -şekilde inkişaf etmekte
dir \'C bn hafta içinde kati bir ne
ticeye doğru miihim adımlar ııtıl

mış olacakhr. 

• 
Pariste Nazırlar meclisinin bu sa

bahki toplantısında Bonnet harici 
vaziyet hakkında izahat vermiştir. 

Fransa hariciye nazırı, arkadaşlarına 
Sovyet Rusya :He yapılacak müza -
kereler hakkında İngiltere hükume
ti tarafından Stranga verilmiş olan 
talimatın neden ibaret olduğunu bil
dirmiştir. Bu talimat, bu ayın 17 sin
de ve 8 inde yapılmış olan noktai na
zar teatileri esnasında Faris ve Lon
dra arasında müştereken tesbit edil
miştir. 

Bu suretle Mister William Strong 
İngiltere ile Fransa tarafından ha -
zırlanan talimat dairesinde hareket 
etmiştir. 

Anlaşmanın esasları 
Faris gazeteleri, Moskovaya ya -

pılacak en son teşebbüslerle meşgul 

oluyor. Jourun Londra muhabirine 
göre Ru.slar yeni metalipte bulun -
mazlarsa yapılacak İngiliz - Fransa 
Sovyet anlaşmasının başlıca esasları 
şunlar olacaktır: 

1 - Sovyetler Birliği, Frnnsn 
''c İngiltcrcnln büttinlük veya is
tiklallerine. karsı doi!rudan domı
ya bir tecnviiz vukuundn hu 
memleketlere yardım etmeği tn
ahhiit eder. So\'yctlcr Birliği, 

Fran~a ve İngiltere ile hirliktt> o
larak, Belçika, Yunanistan. Tür
kiye ve Roınanyayn da yardım et. 
meği taahhüt eder. 

2 - Fransa ile İngiltere, Sov
~·etler Birliğinin topraklarına kar
şı doğrudan doğruyn bir taarı u~ 

halinde bu memlekete yardım et

meği ve doğrudan doğruya \laki 
olmnınakln beraber Sovyetlcr Bir
liğinin istiklal ve hiitiinliiğiinii 

tehlikeye dii iirehilecck bir taar
ruz halinde de onunla tesr!ki pıe· 
sni eylemeği taahhilt ederler. 

:ı - Üç dc,·lct, Avrupada her 
tiir1U taarruz hareketini tenkil i
çin i ... tişarelerde bulunmıığı toah
lıiit ederler. 

4 - Üç de,ılet bir kere harhe 
girince a~·rı olarak bnrı~ miizake
rclerine giri memeği taahhiit e
der. Anla. ınanın nınkııddemesin· 
de muahedcnin tamamen tedafüi 
bir mahivctte ve l\1illetler Cenıi
~·cti pnkt~nın ülkiisiine uygun b:J
lund uğu tıısrih edilecektir. 

l\hmhcdcnin on sene için mute
ber olduğu ve pratik bir teşriki 
mesai i~in derhal teknik göriişıue
lcrc haşlnnacağı bildirilecektir. 

Baltık devletleri tasrihen zikre
dilmiyecekse de, askeri miitchas
sıslnr tetkikleri ı.ırasmda hilvnsı
tn bir taarruzun hütiin ihtimallt•· 
ri giizöniinde tutulacaktır. 
Bazı gazetelere göre, son günlerde 

f ngiliz hariciye nezaretine gelen ra
porlar, İngiltere ile Sovyetler Birli
ği arasında bir görüş ihtilafı halinde 
Almanyanın mutat usullerle bundan 
istifnde ederek yeni hareketlere ge
çeceğini göstermektedir. 

Ordre gazetesinden: 
İngilterenin Berlindeki büyLik el

çisi Henderson .Moskova ile bir an 
önce bir anlaşmaya vanlmasındaki 
faydayı hildinniş ve Almanyanın 
hazırlamakta olduğu vahim hareket
lerin tatbikine ancak bunun mani o
labileceğini bildirmiştir. 

• Moskovanın yarı resmi gazetesi 
olan Pravada, bugün yazdığı uzun 
bir makalede Finlandiya. Estonya 
ve Estonyanın Rus tcminatıııı kabul 
etmesi lazım geldiğini izah etmek-

tedir. Pravada, bu noktai nazarı tav
zih için Çekoslovaky~nın bu Bal
tık devletlerine nisı:>etle iki üç mis· 
li kuvvetli bir ordu sahibi olduğu
nu, buna rağmen kc::ıdini kurtara
madığını, o halde Baltık devletleri
nin teminat ve yardıma muhtaç ol
duklarının gayet aşikar ':>lduğunu 
anlatıyor ve teminatııı istiklale mü
nafi olmadığını göstermek için şu 
suali soruyor- "Romanya ile Yuna
nistana teminat verilmesi bu dev
letlerin istiklaline mi dokundu?,, 

Pravada gazetesinP. göre, Baltık 

devletleri hiıla tehlikenin farkında 
değildirler ve bunu Rusyanın ga
ranti teklifini geri almasından son
ra anlıyacaklardır.,, 

Lord Halilax'ın nutkunun 
aki•leri 

Lord Halifax'ın dünkii nutku Ber
linde yine fena karşılanmış ve göz
lere tuz serpmek kabilinden sayıl

mıştır. lngiltercnin bir propaganda 
nezareti teşkilini düşünmesi ise, Al
manyayı son derece asabileştirmiş
tir. 

Gazeteler bu tedbiri, harpcuyane 
bir mahiyette saymaktadırlar. Lon
dra gazeteleri Lord Perth'in bu ne
zarete tayin olunacağını yazıyorlar. 

Uzak Şarkta 
Vazivet Vahim 

• • Londra, 13 (Hususı} - Uzak Şarlt 
ta Tiyen Sin'de vaziyet vehamet pey 
da etmiştir. Sebebi Japonların bura· 
'1.olri Tnni11!'1' uA 'ICr.tıınc:JP' 1mtiU2.7 mın

takalarını abloka etmiye karar ver-
meleridir. Japonları bu tedbirı almı
ya sevkeden sebep Ingilizlerin tet
hişçi oldukları iddia olunan dört Çin 
liyi teslimden imtina ederek bunların 
tethişçi old\lklarına dair .iclfıil gös
terilmesini istemeleridir. Hariciye 
müsteşarı Mister Butler bugün A· 
vam Kamarasında bu vaziyeti anla
tarak vaziyetin vahim olduğunu söy 
lem iştir. 

-<>--
Şarki Erdünde isyan 

Haberi Yalan 
Londra, 13 (A.A) -Times gazete· 

si aşağıdaki ya.zıyı neşretmektedir: 
Arapça neşriyat yapan Italyan Ba

ri radyosu, Cuma günkü emisyonun· 
da aSrki Erdünde bir isyan çıktığını 
ve asllerin muntazam kıtalurı mağlup 
ettiğini bildirmek suretilc hududu 
aşmıştır. 

Hakikatte hiç bir isyan vukun gel· 
memiş ve mevzuu bahis Cuma günü, 
bilakis Suriye nasyonalist. şefi Ab
dürrahman Şehbender, Şarki Erdün 
Emiri tarafından kabul edilerek E
miri adaletinden, bütün tebaanın sa· 
dakatinden ve memleketteki sükun 
ve asayişt1«1 dolayı tebrik eylemiş· 
tir. 

Bari radyosunun bildirdiği isyan, 
olsa olsa, Almanyadan yardımlar 
gördüğü tahmin edilen bazı Mısır ga 
zetelerinin sütunlarında vukua gel· 
nıiştir. 
Ayrıca şunu da kaydedelim ki p· 

hit olarak gösterilen Irak gazetecisi, 
Musul'da lngiliz konsolosunun katlil'l 
den sonra, derhal tayyare ile Alman 
yaya hareket eden ve halen orada k 
rapçn neşriyat için Alman Propag:ıo 
da Nezaretinde istihdam edilmekte 
olduğu sanılan birisidir. 

-o-
Fransa Dört Tahlisiye 

Çanı Ahyor .. , 
Paris, 13 (A.A.) - Fransa huktı· 

meti, "Squalus,, tahtelbahiri efradı
nın kurtarılması için kullanılan tip
te dört tahlisiye çanı satın atmağa 
karar vermiştir . 

Amsterdam, 13 (A.A.) - Hollanda 
ordusunun takviyesi programının tat 
bikine başlanmıştır. Yeni progrı:ırıı 
mucibince fırkalar, kolordu. LivaJ:ır 
da fırka olmaktadır. 



' 
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: Oeylet Demiryolları ve Umanları işletme U. idaresi ilaniar·ı 
Yolcu katarlarında izdihamı önlemek ve yolculuğun daha müsait şart

lar altında yapılmasını temin etmek maksadile 15/6/939 tarihinden iti
baren Ankara - Haydarpaşa - Ankara arasında işli yen 1 ve 2 N o. lu 
Anadolu ekspres katarlarile 3 ve 4 No. lu sür'at katarlarındaki birinci 
ve ikinci sınıf arabalarda mevcut yer adedi nisbetinde bilet satılması 

mukarrerdir: 
Bu katarlarla seyahat etmek istiyen yolcular beher birinci sınıf yer 

için 25 kuruş ve beher ikinci sınıf yer için 20 Kr. tediye etmek şartile: 
A - Ankara - Haydarpaşa arasında ve mütekabilen her gün seyrü

sefer eden 1 ve 2 No. lu Anadolu sür'at katarı: 
B - Pazar, Salı, Çarşamba ve Cuma günleri Ankaradan hareket eden 

3 No. lu sürat katarı~ 
C - Pazar, Salı, Perşembe ve Cumartesi günleri Haydarpaşadan ha

reket eden 4 No. lu sürat katarı; 
için Ankara ve Haydarpaşa mebde garları ile Polatlı, Eskişehir, Kara
köy, Bilecik, Ariiiye ve İzmit mutavassıt istasyonlardan yer koponu le
min edeceklerdir. 

Yer koponlarınm sa!ış mahalleri ve zamanlan 
1 - Ankara Gan; 
A - 3 No. lu katar için katarın hareket saatinden 24 saat evvel ve 1 

No. lu Anadolu katarı için, katarın hareket edeceği günün saat 8 inden 
itibaren; 

2 - Haydarpaşa Gar. 
A - 4 No. lu sürat katan ile 2 No. lu Anadolu sürat katarı için hare-

ket saatinden 24 saat evvel; 
3 - Polatlı İstasyonu; 
Bu katarların Ankara ve Eskişehirden hareketlerinden sonra; 
4 - Eskişehir Garı; 

Polatlı ve Karaköyden hareketlerinden sonra; 
5 - Karaköy İstasyonu; 
Eskişehir ve Bilecikten hareketlerinden sonra; 
6 - Bilecik İstasyonu; 
Eskişehir ve Arifiyeden hareketlerinden sonra; 
7 - Arifiye İstasyonu; 
Bilecik ve İzmitten hareketlerinden sonra; 
8 - İzmit İstasyonu; 
Haydarpaşa ve Arifiyeden hareketlerinden sonra; 
Yer kuponları satacaklar, 
Mutavassıt istasyonlar kendi emirlerinde kalacak serbest yer nisbe· 

tinde yer kuponu satılabilecektir. 
Yolculann aldıkları yer kuponlarını gidecekleri mahallere ve kondük

törler tarafından toplanıncıya kadar muhafae:a etmeleri lazımdır. 
1 ve 2 No. lu Anadolu sürat katarlarmdaki bütün birinci ve ikinci sı

nıf yerlerin evvelden kapatılması zaruridir. Yer kuponu almamış olan 
yolcular bu katarlarla seyahat edemezler. 

3 ve 4 No. lu katarlarda yer kuponu alamayan yolcular bu katarlarda 
bulunan serbest arabaya binebilirler, yer kuponu almaksızın No. lu 
yerleri işgal eden yolcular işgal ettikleri yerleri terketmiye mecburdur
lar. Bu mevzu hakkında Ankara ve Haydarpaşa garlarının istihbarat 
bürolarında daha mufassal malumat alınabilir. 

Umumi istirahatini ve herkesce matlup intizamın temini için sayın 
halkımızın istasyon ve katar memurlarının tavsiyelerine uymalarını ve 
tahsis edilip kuponları verilen yerlerden başka yerlere oturmamalanm 
ve herhangi bir hoşnutsuzluk vukuunda, dileklerini istasyon ve katar 
memurları yanında bulunan şikayet defterlerine yazmalannı ehemmi-
yetle rica ederim. "4023 •• 

Umumi Müdür 

15/6/939 tarihinden itibaren Tuzla içme trenleri işlemeye başlıya-
caktır. • 
Haydarpaşa İçme münasebatını 18/23, 20/25, 22/27, 26/31, 28/33, 

32/37, 36/41 ve 19 numaralı katarlar temin edeceği gibi 7, 9, 10, 13, 14 
numaralı ana hat katarları da bu durakta birer dakika duracaktır. !<'azla 
tafsilit için istasyonlara müracaat edilmesi rica olunu~. "4177., 

* 15 - 6 - 939 tarihinden itibaren katarlarımızın hareket tarifeleri de-
ğişecektir. Tafsilat için istasyonlara müracaat edilmesi rica olu-
nur. "4187 .• 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü ilanları 

I - Şartnamesi mucibince Çamal tı tuzlası için satın alınacak 160.000 
kg. ağır dizel yağına 25/V /939 tarihinde talip zuhur etmediğinden pa
zarlıkla yeniden eksiltmeye konmuştur. 

II - Muhammen bedeli 11200 lira, muvakkat teminatı 840 liradır. 
fil - Pazarlık 29/Vl/939 perşembe günü saat 16 da Kabataşta leva

zım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 
V - İstekliler pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güven-

me paralarile mezkur komisyona gelmeleri. ( 4202) 

* I - Şartname ve keşfi mucibince parlayıcı ve patlaytcı maddeler 
naklinde kullanılmak üzere 1 adet saç tekne kapalı zarf usulile eksilt
meye konmuştur. 

II - Keşif bedeli 16442.64, muvakkat teminatı 1233.19 liradır. 
III - Eksiltme 16/VI/939 cuma günü saat 11 de Kahataşta levazım 

ve mubayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartname plan ve keşünameler 82 kuruş mukabılinde Anka

ra ve İzmir başmüdürlüklerinden ve Kabataşta levazım veznesinden 
alınabilir. 

V - İstekHlerin, mühürlü teklif mektuplannı kanunt vesalkle bir
likte % 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu 
ihtiva edecek kapalı zarfların ihale saatinden bir saat evveline kadar 
<Saat 10 a kadr) mezktir komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde 
vermeleri lazımdır. <3789) 

* 
I - Şartnameleri ve listeleri mucibince (3758) metre mik'abr müs-

kirat "953,, metre mi!:abı tütüne ait olmak üzere ceman (4711) metre 
mikabı sandıklık kesilmiş tahta pazarlrkla satın alınacaktır. 

11 - Tahtalar memleket haricinden getirildiği takdirde metre mi
kabının muhammen bedeli sif İstanbul 30, memleket dahilinde veril· 
diği takdirde 36,30 liradır. Muvakkat teminatı hariçten getirilecekler 
için (10.599.75,) lira, dahilden verilecekler için (12.825,75) liradır. 

III - Pazarlık 26/VI/939 pazartesi günü saat 14 de Kabataşta leva
zım ve mübavaat şubesirıdeld alım satım komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnamelerle eb'at listeleri her gün Kabataşta levazım ve mü
lıayaat şubesi müdürlüi!ü veznesinden (855) kuruş mukabilinde alına-

. 

ls~anbul Belediyesi ilanları 

,~------, 
DABKOVIÇ 

ve Ski. 
Vapur Acentahğı 

cSCHULDT • OR1ENT • LINE:. 

Eşyayi ticariye nakli için seri posta: 
ŞARK • GARP HATTI (Haınburg, 

Bremen, Anver9, Yunanistan, ~ 

kiye, Bulgaristan, Romanya) ve av
det. 

Eşya tabliyesi için beklenen va
purlar: 

Maritza vapuru 12 Hazirana doğru. 
Donau vapuru 28 Hazirana doğru. 

Tahmil lcin beklenen vapurlardan: 
Favorit vapuru 12 Hazirana doğru. 

Maritza vapuru 20 Hazirana doğru. 

H. P A J KUR 1 Ç 
Vapur Acenta11 

' «ZETBKA PLOVID8A A. D.• ete 
Kotor Balkın antantının ekonomik 
konferanaındı teala edllen enter• 
balkanlk hat. BOyDk IUka modern 

"LOVCEN .. 
1 vapuru ile fıtanbuf, K81tence, Pi· 

re, Kcıl"fo. Arnavutluk, Dalmıçyı 

aahlll, Trlyeıte, Venedlk ve Susak 
ırıaındı muntazam poıta. 

Yolcu ve eşyayı ticariye alır. 
Tenezzüh ve zevk seyahati için 

Müstesna fırsat. 

KÖSTENCEYE 
İlk posta 13 Haziran saat 13 de 
PİRE, KORFU, Arnavutluk, Dal

maçya sahilleri, Venedik ve Triyes-

teye ile posta 16 Haziran saat 15 de. 
Her nevi tafsilAt fçin Galattlda 

(Yolcu salonu kar~sında) umum! 
acentellğe: Telefon: 44708 ve bütün 
seyahat idarehanelerine mnracaat. 

' 1 

Dr. HAFIZ CEMAL 
Pazardan maada saat (14,30 dan il e, 

Salı. Cumartesi 12 ye kadar b.karaya. Dl• 
vanyolu No. 104. 

Saraç Eliıi ve Makine Kalfası ile Makine ile Dl· 
ker Erkek ve Kadın Terzi Aranıyor: 

1 - Tophanede 2. No.lu dikim evi için saraç el işi ve makine kalfası 
Beyoğlu Kaymakam ve B. Ş. Müdürlüğünden: ve ayrıca makine ile elbise diker erkek ve kadın terzi alınacaktır. 
Kasımpaşa Çatma mescit mahallesinin Pehlivan Mehmet sokağında 9 1 2 - Ya~ ve askerlik nazan dikkate almmıyacaktır. 

sayılı harap ve maili inhidam ev sahibinin ikametgah adresi bulunama- ı 3 - ÜcrE::t haftalık verilmek üzere taliplerin hüsnühal ve tifo ap 
dığından tebliğat yapılamamıştır. 15 gün zarfında mahzurun izalesi i- kağıtlarile birlikte hemen dikim evi müdürlüğüne müracaatlan. (4009) 

. çin ihtarname makamına kalın olmak üzere nan olunur. (4224) 1 

------------------------------- 11----------------------------~ Harp Okulu Komutanhğından: T. C. · ZiRAAT BANKASI 
Bu sene hariçten harp okuluna girmeğe istekli bulunanlar için yirmi 

dört yaşına heQüz girmiş olanlarla üniversite ve diğer yüksek okullar· 
dan tahsilde iken harp okuluna girmek istiyen talebelerin bulundukları 
sınıf imtihan neticesini beklemeden askerlik şubelerindeki talimata gö
re evsafı haiz olanların harp okuluna alınacaklan ilan olunur. (41271 

itim ......................................... , , 

il 
1 

1 TUZLA İÇMELERİ 
15 Haziran Perşembe günü açıhyor. 

bilir. 
V - Tamamı veya bir kısmı için pazarlığa iştirak etmek isteyenler 

muayyen gün ve saatte verecekleri miktarın % 7 ,5 kuruş hesabile temi
nat paraları veya banka mektuplarile ve diğer kanuni vesaikle adı ge· 
çen komisyona gelmeleri. (4084) 

İşin Nevi 

Gerze bakım evi 
inşaatı 

Gümüş Hacıköy ba
kını evi inşaatı. 

* Keşif bedeli % 7'5 teminatı 
lira kuruş lira kuruş 

78.815 49 5911 16 

81.157 8:J 6086 83 

eksiltme 
şekli saati 

Kapalı zarf 10 

" 
,, 

11,30 

I - Şartname, plan ve keşifnanıcıeri mucibince yukarda yazılı Ger
ıe ve Gümüş Hacıköy bakımevlerinin inşaatı kapalı zarf usulile eksilt
meye konmu~tur. 

II - Keşif bedeli muvakkat teminatlan eksiltme saatleri hizalarında 
gösterilmiştir 

ili - Eksiltme 27 / VI/939 salı günü Kabataşta levazım ve mübayaat 
şubesindeki alım komısyoııunda yapılacaktır. 

IV - Keşif ve şartnameler hergün sözü geçen şubeden (394 ve 405) ku
ruş mukabilinde alınabılir. 

V - İsteklilerin yüksek mühendis veya mimar olmalan olmadıkları 
takdirde aynı evsafı haiz bir mütehassısı inşaatın sonuna kadar daimi 
olarak iş başında bulunduracaklarını noterlikten musaddak bir taahhüt 
kağıdı ile temin etmeıeri ve (70.000) liralık bu gibi inşaatı muvaffaki
yetle yapmış olduklarına ait vesika vermeleri lazımdır. Münakasaya işti
rak edecekler yukarda yazılı vesaikin 8 gün evveline kadar inhisarlar 
umum müdürlüğü inşaat şubesine ibraz etmeleri ve tekliflerinin kabu~ 
lünü mutazammın vesika almaları lazımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu ve beşinci maddede yazılı kanuni 
vesaikle % 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubu
nu ihtiva edecek olan kapalı zarflar eksiltme 2\inü ihale saatlerinden 
birer saat evveline kadar yukarda adı geçen komisyon başkanlığına 

makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. "4033,, 

Kurulut Tarihi: 1888 

Sermayesi : 100,000,000 Tiirli Lirası 

Şube ve ajam adedi: 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muamelelen 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 
ikramiye Verecek 

Ziraat Rankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplannda en 
az 50 lirası lıuJunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile .ışağıdaki 

plana göre ikramiye dağıtıla~aktır. 

C Adet 1.000 Liralık 4,000 Lira 
4 • soo • z.ooo .. 
' • 250 • 1,000 • 

40 .. 100 • 4,000 • 
100 .. O:'t .. 5,000 .. 
120 .. 40 " 4,800 • 
160 .. 20 .. 3,200 .. 

DIKKAT: Hesaplanndaki paralar blr sene içinde 50 liradan aşağı 
' düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasiyle verilecektir 

Kuralar senede 4 defa, 1 Eyl<tl. 1 Birinciklnun, ı Mart ve 1 Haziran 
tarihlerinde (ekilecektir. · - -

~ 1 , 



12 TAN 14. 6. 939 

D i K KAT: 

EN · BiRiNCi KAN, KUVVET, 1$TIHA $URUBU DUR 
FOSFARSOL 'u, bütün kuvvet ıuruplarından ayıran baıhca hassa: Devamh bir surette Kan, Kuvvet ve lıtah temin etmesi ve ilk kullananlarda 

bile tesirini derhal 9östermesidir. Her Eczanede bulunur. 

lllJlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllll~ ~ 
--

SiRKETi 
1 

HAYRİYEDEN 
---• = . = -----

i D K K A T : 
----------Yaz mevsimini &ğaziçinde geçirmek için mektebi erin umumi tatiline intizar eden aaym :S 

halkımıza mahsus 1 Temmuzdan Eylül gayesine kadar 3 aylık fevk'1i.de tenzilatlı kart abo- § 
nemanlarmm ikinci serisi 15 Hazirandan itibaren satılığa çrkanlacaktır. 5 

Bu ka.rt abonemanlan, Oaküdardan (0.küdar dahil) Çubukluya, Rumelihisanndan (Ru- § 
melihiaarı dahil) lstinyeye kadar % 40, Pata bahçe, Beykoz ve Yeniköyden Kavaklara kadar§ 
% 50 tenzilata tabidir. := ---Yüzde 40 Tenzilatı Havi Kartların 3 Ayllk Bedeli ---- , -

ALMAN 
Radyolarında 

Muhim Tenzilat 
Rumelihiaan ile Osküdardan Vaniköyüne kadar birinci mevki (1980) kurut 

( 1188), ikinci mevki ( 1575) kurut yerine ( 945) kurut tan ibarettir. 

5 SUPER 11 W 78 
yerine 5 -

Çubuklu ile Emirgan ve latinyeye kadar birinci mevki (2340) kurut yerine (1404) 
nıt, ikinci mevki (1980) kurut yerine ( 1188) kuruttur. 

5 Teşhir ve Satış Salonu 
ku-= -
~----Galata Karaköy Palas No. 16 

Yüzde 50 Tenzilatı Havi Kartlann 3 Ayllk Bedeli == ----------~----------------------------------------------------= PASTl-L KATRAN HAKKI Öksürükleri kökünden = keser, tecrübelidir 
Y eniıköy ve Patabahçeden Boğazın her iki müntehası olan Kavaklara kadar birinci mev- § -----------------------------------·------

ki (3150) kurut yerine ( 1575) kurut, ikıinci mevki (2700) kurut yerine ( 1350) kuruttur. =: --Vergi ve muhtelif rüsum olarak birinci mevkide kanunen tediyesi İcab eden (234), ikinci =: -mevkide (195) kurut, itbu kartlann yukanda yazılı tenzilatlı fiatlan da dahildir. 5 -Bu kartları hi.mil olanlar ayni günde mükerrer seyahat yapabilecekleri gibi pazarları da 5 
mmtaka farkı aranmaksızın Boğazın her iakeleaine gidebileceklerdir. S -Kontrolü teshil için memurlar tarafından taleb vukuunda kartlarının ibraz buyrulması 5 -muhterem yolcularımızdan sureti mahsuaada rica olunur. :E ---Ei 

A..RABA VAP U IUARINA 
-

Ucret Tarifeleri ve Yeni Tenzilat ---------: Araba vapurlarile kartıdan kartıya nakledilecek binek otomobillerinden alınmakta olan 5 
§ ücret, yalnız azimet ve yalnız avdet için yüzer, azimet ve avdet yetmitheterden yüz elli, yir- :C 
g mi yapraklı aboneman kartları alındığı takdirde gidit v gelit elliterden yüz kuruttan ibaret S 
S iken bu defa bunlardan ~ka olarak iıki sahilden münakaleyi fevkalade kolaylattırmak için =: 

C O R O N A yazı meklnelerl 
uzun dayenme keblllyetlerlle 
temeyyüz etmlflerdlr. Yen ı 
COAONA ZEPHYR, bunun en 
~rtak bir delllldlr. 

Mekine aksamını muhafaza 
eden maden t kutu tekmll 
1 ......... ~-~ .... 

9ekllde muhaf•z• eder ve 
ç•htm•nın seaalz olmasını 
temin eder. 

C O R ONA, ilk portatif 
yazı makinesini ima I 
etmi,tir. 

E yeniden (1), (2), (3) aylık tenzilatı havi aboneman kartları ihdas edilmi,tir. § 
1 ltbu karltar ( 1) Temmuzdan itibaren mevkii tatbika konulacağından bugünden itibaren § 1 \/s~afiiil~ 
;:; bergün Kabat&f İ•kelesi gitesinden satılacaktır. . := 
B ( 1) aylık tenzilatlı abonema~ kartlannin fiatı yirmi iki buçuk lira olup azimet ve avdet ~ 

~-

, -- . ---
;_::::::;~~-:::_ 

biletlerine nazaran yapdan tenzilat, yüzde elli nisbetindedir. := ~---(2) aylık tenzilatlı aboneman kartlarının fiatı otuz bet lira olup keza azimet ve avdet E: -biletlerine nazaran yapılan tenzilat, yüzde allmıf niabetindedir. :S llQALATA·Ml!:ZAAEN CAO. No. 84 -- ~---~-----------~ (3) aylık tenzilatlı aboneman kartlarının fiatı krrk be, lira olup keza azimet ve avdet §§ 
biletlerine nazaran tenzilat yüzde altmıf yedi niabetindedir. 5 DOKTOR 

ltbu kartlarda numarası yazılı otomobiller ayni günde tarif ede yazılı bütün seferlerde 5 Şükrü Mehmet SEKBAN 
Gureba haataneıl cild ve zührevi -mükerTeren ve bili. ücret nakledilir. = haatalıkları sabık hekimi 
Cağaloğlunda, Kapalıfınn karşısında 

No. 30 Telefon : 21614. 
----

1f1111111r11111ıt11111111111111111111111r11111111111111111111rıııı11111rııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır~ Hergü~ saat 10-13 ve 16-18 kadar 1 
~-~---~-~-------------------·~-------·~--------~-~-----

MÜNAKALAT VEKALETi 

lstanbul Elektrik lılerl Umum Müdürlüğünden: 
1 - Muhammen bedeli "15000" on beş bin lira tutan 5000 adet tek 

safhalı cereyan sayıcısı kapalı zar! usuliJe satın alınacaktır. 
2 - Muvakkat teminat "1125" bin yüz yirmi beş liradır. 
3 - Eksiltme 1017/939 pazartesi günü, saat 15 de Metro han binası

nın beşinci katında toplanacak olan arttırma ve eksiltme komisyonun
da yapılacaktır. 

4 - Bu işe ait şartnameler idarenin levazım müdürlüğünden parasız 
tedarik edilebilir. 

5 -- Teklif mektuplarının şartnamedeki tarifat dairesinde hazırlana
rak saat 14 de kadar 7 inci kattaki komisyon katipliğine imza mukabi-
linde verilmiş bulunması lazımdır. "4111,, 

Kalorifer ve Sıcak Su Tesisatı: 
Zon9uldak Ereğli Kömürleri ljletmesi Genel 

Direktörlüğünden : 
İşletmemiz tarafından Zonguldakta karadan Asma ve Çaydaman 

mevkilerinde inşa edilmekte bulunan işçi yatakhane, yemekhane ve 
yıkanma yerlerinin kalorifer ve sıcak su tesisatı için yapılan teklif
ler haddi Jayikınc!a görülmediğinden işin ihalesi 21-6-939 tarihine 
talik edilmiştir. 

1 - Tesisatın muhammf?n bedeli: 97.045.50 liradır. 
2 - Fenni ve idari şartnamelerle mukavele projesi, fıat cetveli, 

proje ve resimlcr.10 lira mukabilinde işletmemizden alınabilir. 
3-TeklifJerin 21-6-939 çarşamba günü saat 15 şe kadar Zongul

dak'ta İşletmemiz Genel Direktörlüğüne tevdi edilmiş bu
lunması me~ruttur. 

Kadıköy • Haydarpaşa Tarifesi 
15 Haziran 939 Perşembe gününden itibaren yeni tarife tatbik olu-

nacaktır. Tarifeler iskelelere asılmıştır. "4215,, ------Sahibı ve N91riyat Müdürü Halil L(itfü DÖRDÜNCÜ. Gazetecilik ve 
Neşriyat T. L. Ş. 8a!11ldıtı yer TAN Matbaası 

Laboratuvar Y aptırdacak 
Türk Hava Kurumu Genel Merkez Baıkanhğından: 

1 - Etimesğut'da Türkkuşu alanında yaptırılacak hava müsteşarlığı 
tecrübe ve muayene komisyonuna ait laboratuvar binası inşaatı kapalı 
zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Bu inşaatın muhammen bedeli (81.450) lira (70) kuruştur. 
3 - İsteklilerin bu işe ait şartname kesif ve saireve ait evrakı Türk 

Hava kurumu genel Merkezinden (4) lira (20) kurus mukabilinde alabi
lirler. 

4 - Eksiltme 26 - 6 - 939 pazartesi 5fÜnÜ saat 16 da Türk Hava kuru
mıı o<>nıııl ınorlco7inAo innlan.11.-k Ju.nıi.ı;:v.on !Jır.afından yaoı}ar..akt.ır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin teklif mektuplarile bir-
likte aşağıda yazılr teminat ve vesaiki ayni gün saat 15 e kadar komis
yon reisliğine tevdi etmiş olmaları lazımdır. 

6 - Muvakkat teminat miktarı (5.322) lira (53) kuruştur. 
7 - Eksiltmeye girmek isteyenler 2490 numaralı kanundaki şartları 

haiz olduktan başka en az (60.000) liralık mümasil bir bina inşaatını 
mııvaff akiyetle başardıklarına dair vesika ibraz etmeleri lazım-

dır. (4221) 

lstanbul Telefon Müdürüğünden : 
1600 kilo kalafat ipi açık eksiltme ile alınacaktır. Muhammen bedel 

(672) muvakkat teminat (51) lira olup eksiltmesi 23/6/939 Cuma günü 
saat 15 te Müdürlük binasında yapılacaktır. İsteklilerin muvakkat te
minat ve kanuni vesikalarile o gün ve o saatte komisyonda bulunmala
rı. 

Şartname ile nümuncsi her gün Levazım Amirliğimizde görülebi-
fu. ~M~ 

RadyolarJ 


