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Ankara, 14 (Huıuıl) - Frallla ile cereyan ma, lqlllz - Tlirk anlqmam. mavul ola· 
eden miizakereler tamamen neticelenmiıtir. rak Şarki Akdenizde mtııterek emniyet ft 

1'7amız-Tilrk anlqmuı Ud kııımdan mü· mltekaldl )'Udım eauına iltinat ~
rekkep olaeaktır. Biri, Fran• He Türkiye Bu anlqma. qaiı yakan Tili'k - lqlliz an
aruında Hatay meaeleaine alt olan anlqma- Jqmuınm ayaldlr. 
dır. Ba anlqma için bir aenedenberi cereyan Birinci anlatma Ankarada Hariciye V ekDI 
eden müzakereler nllıayet Türk tezinin kabu· Şükril Saraeotlu ile Fraıuanm Ankara aeflrl 
111 ile netieelenmiftlr. Bu anlatma imalan- arumda imala•acaktır. 
diktan 10nra Hatay Ttlrldyenin bir vilAyeti lldnel aaı....,. Parlıte Frauu llarleb't 
olacaktır. Hatay Meclilinln bir villyet mee- Nazın Bonnet De Tilrldye aefiri Saat n. ... 
liıi halini almuı, ve Cibnhurreiıi yerine de 1 aruında im edlleeektlr. Ba anlqmal•na 
bir vali rinderllın-1 malıtemeldir. iınzuı keyfiyeti artık bir formalfte ve bir ıthl 

Fraua ile Tlrldye arumdaki ikinci anlat- meaelaidir. 
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Dün Cümhurrei imiz 
G egoire Gafenlfo'ya 

· ğle ziyafeti verdile 
ima edDmıti llDIMIL Çünkü Ankara, 14 (Htısust) - Bugün Büy(l)c lıfillet MeclisfNte 
lqilı.e ve Frama, lllDa cep- devletin sivil meınurlanna dair olan Barem Kanun llyihma 
ta.iade mlttefilr.tirler " &era- maddelerinin müzakeresine bafl8DDU§tlr. Saat 15 ten 20 p 
w _... etllH'bMlirl •• Ni- kadar fasılasız beş saat devam eden bu toplantıda ancak Uf 
~ Fıwa lriik•Hwti, Ttlık • madde görüşülebilmi§, ve bunlardan birinci madde aynea ~ 
lnailis •••ı• ı mu .,._ ka- bul edilmiş, ikinci madde encümene iade olunm1.11; ticOnd 
1'al .tlifinl Wae hildb...._ maddenin ise müzakeresi~ gelecek toplantiya "telılr1ı.-...... 
Pli Wmenı.... ecBl•ifJI!'. 
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PENCEREMDEN 

Evrak 
Müfettişlerine 
ihtiyaç Var! 

Yazan: M. Turhan TAN 

reni istimlak 

Fıkra meşhurdur: Adamcağızın 
biri baba olmak üzere bulun

duğunu görünce ilk iş olarak yavru
nun beşiğini yaptırmayı düşünür, o 
işte ün almış bir ustaya başvurur, 
heyecan içinde meramını anlatır; 

LCiyihasında 

Tadilat 
- Yolda bir gelenim var. Allah 

nasip ederse üç ay sonra elimizdedir. 
Ona bir beşik yaptırmak istiyorum. 

Layihan1n 1 ve 5 inci 

Maddeleri Değiıiyor 
Bu gibi siparişlere alışkın olan 

usta kısaca cevap verir. 
- Peşin verilmek şartiyle bir al

tına yaparım. 

Baba olacak zat, yıllarca sürmesi 
mukadder bir masraf zincirinin ilk 
halkasını o altınla vücude getirir, 
sevine se\•ine evine döner. Fakat bir 
haf ta sonra \•erilmesi meşrut olan 
beşiği aradan iki üç ay geçtiği hal
de alamaz. Hatti çocuk doğunca da 
beşiği ustadan almak mümkün ol
maz. Herif her başvuruluşta: "Bu
günlerde başlryacağım, hele sabır!,, 
der, likin yine başlamıyarak ipe un 
serermiş. 

BugünlerC!le, Büyük Millet Mecli
sinden geçecek olan yeni istımlfilc ka
nunu layihası hakkında tetkikatta 
bulunmak üzere şehrimize gelen Da
hiliye Vekileti mahalli idareler u
mum müdürü Faik, bu tetkikatını 

ikmal ederek Ankaraya donmüştür. 
Vekalet, layihanın iki maddesi ü

zerinde tadilata lüzum ı;östermiştir. 
Bunlar birinci ve beşinci '1la<ldeler
dir. Layihanın birinci maddesi istim
lak edilecek araziye kanunun sureti 
teşmilidir. Layihanın ilk şekli me
nafii umumiyeye tahsis edilecek sa
haların iki tarafında 35 şer metrelik 
fazla istimliike hak vermekte idi Ve
kalet, bu miktarın 25 metreye indi
rilmesini lüzumlu görmüştür. 

Beşinci madde istimlik ecıilecek 

Bir altınlık beşiğe bir türlü gire
miyen çocuk işte bu durumda kun
daktan çıkar, emekleme devrini at
latır, yürüyüp oynamıya başlar, son
ra toramanlaşrr, mektebe gider, hıf- sahalar hakkında verilen istimlak ka 
unı dinletir, hafız olur, yavaş yavaş rarının mülk sahiplerine tebliğine 

irileşir, dört kaşlıktan kurtulup de- dairdi. Vekalet bu maddenin hukuk 
likanlı çağına girer ve ... evlenerek 
baba namzedi olur. Onun babası da 
heniiz sağmış. Dede olmak üzere bu
lunduğunu duyunca heyecanlanır, 
torununa bir beşik yaptırmayı düşil
niir ve yirmi sene evvelki macerayı 
hatırlıyarak -yine berhayat olan
ustaya gider. 

- Efendi, der, yirmi yıl önce sana 
bir beşik ısmarladım, fakat bugüne 
kadar alamadım. O beşikte yatacak 

usulü muhakemeleri kanununa mu
gayir olduğunu görmüştür. Bu muga-

yereti bertaraf etmek için de yap1lan 
tetkikattan sonra madde icab;.na gö-
re tadil edilmi§tir. ..-

Layiha, Meclisten çıkar çıkmaz, 

derhal belediyece tatbik edile:-P.k ge

niş mikyasta istimlAklere başlana
caktır. 

çocuk şimdi baba oluyor, bize de bir MAARiFTE : 
beşik tedarik etmek düşüyor. Nasıl, 
iki aya kadar borcun olan beşiği ya
pıp bana verebileeak ..W.. I'...._ 
yine kem küm mil edeceksin? 

Usta, ters ters dedeJik namzedinin 
ytiztine baktıktan sonra çekmeceden 
bir altm çıkarıp herifin eline tutuı
turur. 

Yeni Mekteplerin Yeri 
MliWi il WUGtbtGg\l, ev- ••ififtl'k--pa-.... 

gramla yaptıracağı 11 mektebin ye

rini tesbit etmiştir. Idare, bunlardan 

beşinin yeri üzerinde belediye imar 

müdürlüğü ile mutabık kalını' bu -
- Yooo, der, ben bu kadar ace- lunmaktadır. Diğer altı mektebin ye

leye gelemem. Al paranı, çek ara- rl de tesbit edilmiş olmakla bu yer

banı!.. ler hakkında henüz vali ve belediye 
Eski devirlerden bu ,Uzel, bu te-

reisinin fikri alınmamıştır. Yerleri 

kati olarak tesblt olunan mektepler, 

Koska, Aksaray, Yusufpa,a, Veh ve 
Ayaspapda yapılacaklardır. Bu mek-
teplere ait planların hazırlanmasına 

başlanmıştır. 

Mekteplerde imtihanlar 
Bugünden itibaren bütün ilk mek-

Kömür Depolarının Usküdar 
Tarafında Kurulmasının 

Zaruri Olduğu Bildiriliyor 
SalCihiyettar Bir Zatin Gazetemize Beyanatı 

Şehir mütehassısı Prost, Salacık 

ile Haydarpaşa arasında kuru!acak 
Uman ile bu civarda münasip bir ye
re yerleştirilecek olan kömür depo
ları hakkındaki tetkiklerine devam 
etmektedir. Prost planını bitiriııce 

Ankaraya giderek vaziyet hakkıııda 
Nafia ve Dahiliye Vekiletleriııe iza
hat verecektir. 

Belediye erkanından salahiyettar 
bir zat, kömür depolarının, limanın 
yeri hakkında dün bir muharririmi
ze şu izahatı vermiştir: 
"- lmar mütehassısı ilk planında 

limanın Yenikapıda yapılmasını mu
vafık görmüştü. Bu plan o vakitkl 
Nafia Vekili Ali Çetinkaya tı:.ratın

dan kabul edilmedi. Nafia VekalP.tile 
son temasımızda şimdiki Nafia Veki-

li General Ali Fuat ta, eski planını mek istediği vakit kömür Jepolarınm 
tadiline ve limanın Haydarpa~a ile da yine bu civurda kurulmasını esas 
Salacık arasında yapılması.1a Iiızum olarak kabul etmişti. Şimdi liman 
gbsterdi. Bu doğrudan dogruya hü- Haydarpaşa - Salacık sra.:>ına n:ıkle
kumetin noktai nazarıdır. Bun.n gö- dilince, zaruri olarak kömür depola
ra hareket etmiye mecburuz. Es<ısen rı da bu sahada kurulacaKtır. Jkinci 
Holandalı bir grup ta Nafia Veka- bir Kuruçeşme yaratmamak için kö
letine verdiği bir rapor ve planda li- mür depolarından ve dolayısile li
manın bu mmtakada yapılmasını gös mandan vazgeçmek lazımdır. Haibu
termiş ve bunun faydalarını da ra- ki Istanbul bir sahil şehri ve miıhim 
porda izah etmiştir. bir transit merkezidir. Bu şehrin in

Kömür depolarının yerine gelince, kişafı için kömür depolarını da bir 
şahidi olduğumuz hadiseler ve ya- amil olarak kabul etmek mecburiye
hut verdiğimiz kararlar bir takım tindeyiz.,, 
zaruretlerden doğmuştur. Her sahil Sömikok fiyatları inJirilJi 
şehrinde daima kömür depoları, li- Iktısat Vekaleti, sömikok kömür 
manlann yanında kurulur. Bu iktısa- fiyatlarını Zonguldakta teslim etmek 
di bir zarurettir. Esasen şehir müte- şartile tonunu 17.25 liradan 15 lira
hassısı limanı Yenikapıda tesis et- ya indirmiştir. Belediye bu kömi.:r!e

MOTEFERRJK: BELEDiYEDE ı 
=============::::ı===::::ı============= rin Istanbulda toptan ve perakende 

Nafta Vekilinin Tetkikleri 
Nafıa Vekili General Ali Fuat Ce

besoy, dün Nafıa Teknik okulunu zi
yaret etmiş ve talebenin imtihanla
rında da hazır bulunmuştur. Birinci 
sınıfta talebeye bazı sualler soran 
General, diğer sınıflar talebesinin 
verdikleri cevaplarla da yakından a
lfıkadar olmuşlar, son sınıf hlcbesi 
tarafından yapılan proje ve maketle
ri çok beğenmişlerdir. Oğle yemeği
ni mektepte yiyen Vekil, mektebin 
yeni inşaatını tetkik etmiş ve mek
tebe ilave edilecek bahçe için bazı 
notlar almıştır. • 

Sü++en Z•hirl•nenler 
l!.:vveıkl gun 8anyerae ., ıtıpıuu 

sütten zehirlendikleri hakkındaki 

neşriyat üzerine, belediye sıhhiye 
müdürü Sarıyere gitmiş, mahallinde 
tetkikler yapmıştır. Ayrıca sütlerin 
tahlil raporu da belediyeye gelmiş
tir. Anlaşıldığına göre, Sarıyerde bir 
sütçü akşamdan sağdığı sütleri ert~ 
si gün saat dokuza kadar bekletmiş 
ve ondan sonra sattırmıştır. 

Havanın fazla sıcak olması dola -
yısile, sütler bozulmuştur. Bu sütü 

içen beş ailede de hazmi teşevvüşat 
görülmüştür. Sıhhiye müdürü ve Sa
rıyer kaymakamı hadiseyi bu şekilde 
tesbit etmişler ve sütçü hakkında i
cap eden takibata başlamışlardır. 

Bir Profesörün Konferansı 
Viyana üniversitesinde Şirürji 

Harbiye • Siıll Refüiü 
Şişli Halaskar Gazi caddesindeki 

emlak sahiplerı dün akşam Beyoğlu 
Halkevinde bir toplantı yapmışlardır. 

· Belediye, Taksim - Harbiye ara
sında olduğu gibi Harbiye - Şişli a
rasında da bir refüj yapmıyıı karar 
vermişti. Fakat bu caddenin trotu
varlarını yapmak için tahsisat olma
dığından bu kısmında bu caddede em 
lakı olan kimselerce yaptırılmasını 

teklif etmişti. 
Dün Halkevinde toplanan emH:k 

sahipleri bu teklifi memnuniyetle 
kabl.lf: etmi§lerdir. Herkes kendi bi
nası onündeki yaya kaldınmını:ı in-
•A...,+ ._nn.ıpof:ı.,.. ı....-1 .... lliv~ •-----1ıır 

tir. 

Çocuklar için Atölye 
Darüliceze müdıirlüğü, tasfiyeye 

tabi tutulan eski Okmeydanı yatımek 
tebi ile Belediye çocukları Kurtar
ma yurdundan kalan anormal çocuk
lar için müteaddit atöly'!ler tesis et
miye karar vermiştir. Bu ı.üôlyeler
de, çocukları kurtarma yurdundan 
devredilen ustalar ve yeniden müt>s
seseye alınacak ustalar marifetile bu 
çocuklara muhtelif sanatler ôğretile
cektir. 

Ekmek Sıkıntısı Azahyor 

fiyatlarını tesbit etmek için kömür
lerin nakliye, sigorta, tahmil ve tah
liye masraflarını hesap etmiye baş
laı'!\ıştır. Elde mevcut formüle göre, 
bu fiyatlara 4 lira zam y3pınak sure
tile lstanbulda toptan 19 liıaya sat
mak mümkün olacaktır. 

Gazhane kömür fiyatlarına gelin<'e 
Gazhanede teslim, beşten fazlası top
tan satış addedilmiştir. Bu satışlarda 
fiyat 16.50 lira olacaktır. 5 tona ka
dar satışlar perakende satış addedi
lerek 18.50 lira olarak tesbit edilmiş
tir. 

Mahalle aralarındaki ikinci pera
kendeciler ise kömürün tonunu 19 
liradan satabileceklerdir. 

Bir 
iki 

Motör Battı, 

Kişi Yaralandı 
Dün akşam saat 16 da Çubuklu 

gaz depolan önünde bir infilik ol
muı, içinde 5950 teneke gaz ve ben
zin dolu olan büyük bir motör yan
mıştır. 

15 • 6 • 939 

Denizbankın 

Tasfiyesine 
Başlanıyor 

Kadro Harici Az 

Memur Kalıyor 
Dr.nizyolları umum müfüirü Ihra· 

him Kemal ile Liman işletmesi umurn 
müdürü Raufi Manyas, dün Anknı a· 
dan şehrimize avdet etmişlerdir. 

Dün öğleden sonra Denizbankta, 
Denizbank müdürlerinin ve iki u· 
mum müdürün iştiraklerıle bir top
lantı yapılmış, biz temmuzdan itiba• 
ren meriyete girecek kanrınlar mu· 
cibince faaliyete geçecek oıan her i• 
ki umum müdürlük teşkilatı etrarın
d:ı görüşülmüştür. 

Büyük Millet Meclisince bu yeni i• 
ki umum müdürlüğün bütçeleri ka
bul edilmemiş olduğu için Münaka• 
le Vekaletince hazırlanan kadrolar 
henüz tasdik edilmemiştir. Bütçele
rin kabulünden sonra tasdik edile
cek olan kadrolar umum müdürlük• 
lere tebliğ olunacak, umum müdür• 
lükler de derhal alakadar memurla• 
ra tebligatta bulunarak teşkilatlarl'" 
nı tekemmül ettireceklerdir. 

Denizbank memurları ikı umunı 

müdürlük arasında talçsim edilece
ğinden kadro haricinde kalacak me
mur adedinin pek az olacağı tahmin 
edilmektedir. 

Liman işletme umum müdürlü~tÜ· 
nün §imdiki Denizbank binasına, De\f 
let Denizyolları umum müdürlüğÜ'" 
nün de Topnedeki eski Denizyollart 
binasına yerleşmeleri düşünülmek'" 

tedir. Bu cihet te bir kaç gün zarfJP'" 
da katiyet kesbedecektir. 

lnıiilii .Ask A 

Reyeır~M: 
Tuğgeneral O. M. LundiR riyase

tindeki lngiliz askeri heyeti, diin sa'" 
bahki Semplon ekspresile şehrimize 
gelmiştir. Heyet Sirkeci gar.ında or .. 
du namına Istanbul merkez kumaP"' 
danı Cemal Akan, mihmandar ola " 
rak Ankaradan gönderilen yüzbaş1 
Orhan Türkkan ve kalabalık bir sı.1" 

bay heyeti tarafından karşılanmıştır· 

miz ve bu feyyaz devre miras kalıp 
ta henüz giderilmesi mümkün ola
mıyan kötü itiyatlardan biri de (bu
rfinün işini yanna bırakmak) tır. 

Kırtasiyecilik denilen işi uzatma il
letinin kaynağı da -vazife \'e mesu
liyet hislerinin olgunlaşmamasından 
ziyade- bu kötü itiyattır. l\lemur 
\•ar ki çekmecesinde ·kağıt kalmazsa 
adeta üzülür. Zira muamelesi yapıl
mamış kağıtların varlığı ona, işgal 
etmekte bulunduğu sandalyenin ta
pu senedi gibi gelir ve o kağıtları 
gördiikçe bir sandalye sahihi bulun
dufuna imanı kuvvetleşir. Yine me
mur var ki "acele işe şeytan karışır,, 
diyerek bir lahzada, bir çırpıda çıka
nlabilecek kiğıtlan günlerce masa
sında süriindiiriir. 

teplerin son sınıflarının ml!zvnlyet 
imtihanlarına başlanacaktır.Liselerin 

profesörü ve bilhassa mide cerrahi
birinci ve ikinci sınıflarında sozlü im si bahsinde derin tetebbulan ve hu-

Belediyenin aldığı tedbir üzerıne 

ekmek tevziatındaki sıkıntı kısmen 

bertaraf edilmiştir. Belediye reis mu
avini Lutfi Aksoy dün Emino•ıiı, Fa
tih, Beşiktaş kazalarını gezerek bu
ralarda ekmek tevziatında müşkülat 
gösteren fırıncıları tecziye ttirmiş 

ve ekmek tevziatımn sühuletle yapıl
masını temin etmiştir. 

İsmi Deniz Kaplanı olan motör 90 

tonluktur ve Mehmet Şener isminde 

bir zata aittir. Yangını haber alan 
İstinye deniz itfaiye müfrezesi der

hal motörün bulunduğu mahalle ge

lerek söndürme işine batiamıştır. 

Bir hayli uğraşıldığı halde atefi sön
dürmek mümkün olmadığından mo
törü batırmak mecburiyeti hasıl ol
muştur. İştialin neden ileri geldiği 

:Misafirler doğruca Perapalasa git'" 
mlşler, biraz istirahatten sonra vali 
muavinini, merkez kumandanını ma .. 
kamlarında ziyaret etmişlerdir. Oğ" 
leden sonra vali muavini Hüdai Ka
ratabanla merkez kumandanı Pera
palasa giderek iadei ziyaret etmişler• 
dir. Heyet akşamki ekspresle Anka .. 
raya hareket etmiştir. 
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Nasihat, ihtar, tevbih, hatta ·ay
lıklardan bir kaç gündeliğin kesil
mesi, karakterlerine kısaca işaret et
tiğim zümreyi asırlardan süzülüp on
ların damarlannda yer tutan bu kö
tü itiyattan uzaklaştıramaz. Halbuki 
işlerin günü gününe görülmesi, res
mi dairelere işi düşenlerin günlerce, 
haftalarca gidip gelmek külfetinden 
kurtarılması bugfinün en mühim ve
cibelerindendir. 

Bir zamanlar mektep, medrese ve 
mabet duvarlarına yazılan pis şeyle
rin ve yine o duvarlara yapılan mur
dar nakışlann, iğrenç resimlerin her 
gün giderilmesi için mahiyünnükuş 
adıyle memurlar tayin olunduğunu 
düşünerek maliye ve nüfus kalem
leri gibi halk ile temasları ziyade o
lan yerlere birer evrak müfettişi ta
yin edilmesini gerekli eörüyorum. 
Bu müfettişler, tatil zili çaldıktan 
ıonra odaları dolaşmak, masalan a
raştırmak ve muamelesi gecikmiş 

kağıt bulurlarsa o suçu işliyen me
muru mahkemeye aevketmek vazi
fesiyle mükellef olmalıdır. 
Düşüncem biraz mizahi gibi görü

nüyorsa da ciddidir. Çünkü işlerinin 
geciktiğinden dolayı şikayet edenler 
o kadar çok ki bu vaziyette latife ha· 
tıra dahi gelemez. 

tihanlara buızünden itibaren baslana- ı susi ameliyat usulleri ile dünya tıp 
caktır. sahaı;:ının çok iyi tanıdığı Profesör 

Baımuallimlerln Toplan+.11 
llk mektep başmuallimleri, dün 

maarif idaresinde maaı:U müdürü 
Tevfik Kutun riyasetinde toplanarak 
önümüzdeki ders senesi için mek
teplerin vaziyetlerini tetkik etmişler 
ve tamire muhtaç mektepleri tesbit 
etmişlerdir. Şimdiye kadar tamiri
ne karar verilen mekteplerin adedi 
24 ü bulmuştur. Bunun 62 ye kadar 
çıkacağı zannediliyor. Mekteplerin 
tamiratı ihale edilirken ders senesi 
başına kadar ikmal edilmesi şart ko
şulmaktadır. 

Finsterer, bir konferans vermek u
zere ~ehrimize gelecektir. 

Profesör Finsterer "Mide ve duo
denwn ülserlerinin tedavisi ve ihti
latları,, mevzulu bu konferansını 

Türk Tıp cemiyetinin Beyoğlunda 

Bursa sokağındaki salonunda 22 ha
ziran 939 perşembe günü saat 6.30 
da verecektir. 

Dlvriğide Elektrik 
Divriği, (TAN) - Hastaların re

çetelerini Sıvasa gönderip oradan i
laç beklemek külfeti artık kaımamı§, 
kasabamızda eczahane açılmıştır. 

Yali Geliyor 
Yaıovada bulunmakta olan vaJi ve 

belediye reisi Lutfi Kırdar yarın şeh 
rimize dönecektir. 

lıçl Mümessillerl Seçimi 
Işçi mümessillerinin seçimi bu ak

şam sona ermiş bulunacaktır. Nizam
name hükmüne göre seçi:n müddeti 
uzatılmıyacaktır. Istanbulda dün ak
şama kadar iki bin iş yerind~n ancak 
beş yüzü seçim yapabil:nlştir. Geri
ye kalan yerler için yeni bir karar 
ittihazı zaruri görülmektedir. 

tahkik edilmektedir. 

• 
Dün akşam Sirkecide iki işçinin 

muhtelif yerlerinden ağır yanması i
le neticnlenen bir kaza olmuştur. 

Yenlköyde Artezlyen 
Seyitgazi (TAN) - Valinin teşe~ 

büsile, Yeniköye bir arteziyen kuy\l" 
su mütehassısı getirtilmiştir. Bu köY'" 
de bol su çıkacak olursa çok istifade 
edilecektir. 

SeyltCJazide Malisul 
Seyitgazi (TAN) - On gündenberl 

ri yağan yağmurların mahsule çolt 
faydası olmuştur. Geçen yıldakine 11• 
zaran mahsul daha iyidir. 

Salkımsöğüt caddesinde Takvora 
ait otomobil tamirhanesinde oksijen 
kaynağı yapılırken sıçrayan kıvıl
cımla bir teneke benzin ateş alınıt ve 
patlamıştır. Bir anda, yanan ve etra
fa yayılan benzinlerin arasında ka
lan Takvorla çırağı Zührap muhtelü 
yerlerinden yanmışlardır. Yaralılar ~=========:=:=:=:::;:; 
cankurtaranla Cerrahpaşa hastanesi
ne kaldınlmışlardır. 

TAKViM ve HAYA 

S U A L 
-------------------------------------------~ 

SUALLERiNi BURADA CEVAPLIYOIUZ 

15 Haziran 1939 
PERŞEMBE 

S - Ortamektep mezunuyum. 
Köy mekteplerinde muallim ola-

bilir miyim? Kaç lira maa~ alabi
lirim? Nereye müracaat edeyim? 

C - 15 lira maaşla köy mektep
lerine muallim tayin edilebilirsi
niz. Bulunduğunuz yerin maarü 
müdürlüğüne müracaat ediniz. 

* S: Ayni müessesede memunız. 
işten çıkanldık. Arkadaşımla Şö
rayi Devlete müracaat ederek me· 
muriyete iade edilmekllğimizi is· 

ICARILERIMIZIH 

tedlk. Şurayi Devlet arkadaşımın 
hakkını verdi. Benim hakkımdaki 

karar aleyhimde idi. Arkadaşım 

benden fazla bir vesika ibraz et
memiıti. Hakkımı teslim ettirmek 
için nereye müracaat etmeliyim? 

C - En yüksek merci Devlet 
Şurasıdır. Teıkilatı Esuiye Kanu
nu Büyük Millet Meclisine de mü
racaat hakkmı vatandaşlara ver
mektedir. 

* S - Yüksek tahsilime devam 

etmek şartile istanbulda veyahut 
Ankarada bir iş bulabilir ~iyi.m? 

C - Bulabilirsiniz. Usulu daıre
sinde resmi veyahut hususi mües
seselere müracaat ediniz. 

* s _ Lise mezunuyum. İlkmek-
tep muallimi olabilir miyim? Ma
aıı ne kadardır? 

c - Dkmektep muııllimi olmak 
için meslek! dersler görmek lazım
dır. Ancak ilkmekteplerde mual
llın vekili olabilirsiniz. Maaş ve
kaletini yapacağınız muallimin nl-

CEVAP 
makta olduğu maaşın üçte ildsi· 
dir. 

* Haydarpap. Lil talebelerin-
den Mustafa Ergön er: 
Şiklyetin~ maarif idaresine 

bildiriniz. 
Osmaniye ortamektebi müdür 

muavini Kemal Erdem: 
- Barem Kanunu henüz Mec

liste müzakere edilmemektedir. 
Neticesine intizar ediniz. • 

8 ncı ay Gün: 30 

Arabt: 1358 
Reblülahar: 27 
Güneş: 4.18 - Ölle: 
İkindi: 16.15 - Akşam: 
Yatsı: 21.45 - tmsAk: 

Hwr: 41 

Rumt: 1355 
Haziran: 2 

12.14 
19.42 
2.08 

Hava Vaziyeti 
YeDllklSy meteoroloji istasyonundan alt'" 

nan malOmata göre. yurtta hava TrakY11• 

Ece böll•lerlnde kapalı ve mevzii yağıtlı. 
Kocaell balgesl ile orta Anadolunun gırP 
taratlanndı buluUu, diğer yerlerde acılC 
geçmiş. TilzgArlar dolu bölgelerde ve ort~ 
Anadoluda ş!malt, diğer yerlerde cenub 
lsUkametten orta kuvvette, !!ıre denizinde 
cenuptan fırtına şeklinde esmiştir. 

Dün İııtanbulda hava kapalı •ecrnfş, 
rllzıAr sakin kalmıştır. Saat 14 te h•"8 

tazylkı 1011.0 milibar idi. Sühunet e~ 
y{lkıek 29,'7 "" en dQ~k !'1,2 santfgr3 
larak kaydedllmlstlr. 
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f BU GO N j 
Moskova 
Müzakereleri 

Yazan: Ömer Rıza DOGRUL 

Ingiltere hükllmeti tarafından 

sulh cephesine ait müzake
releri çabuklaştırmak üzere Mosko
"eya gönderilen hariciye mütehas
sısı Mister Strang, Moskovaya mu
Vasalat etmiş ve meşgul olmıya baş
lamıştır. Mister Strang'ın vazifesi, 
lngilterenin Moskova sefirine yar
dırn etmektir. Yoksa Moskova hükll
meti ile temas ederek müzakereler 
açmak değildir. İngiltere sefiri ile 
){ister Strang'ın müzakereleri intaç 
etmeleri üzerine İngilterenin Mos
kovaya bir nazır gönderm-esi bekle
niyor. 

Yapılacak iş, müzakereleri kolay
lll§tırmak ve süratlendirmektir. Bal
tık devletleri teminat istemedikleri, 
teminat verilmesini bitarafiağa uy
gun görmedikleri için bunlan zor
lamaktan vaz geçmek icap 
ediyor. Buna karşı İngiltere tarafın
dan takip olunduğu anlaşılan hattı 

hareket, meseleyi basitleştirmek, ya
ili •asrtalı, vasıtasız her tecavü• e 
'karp İngiltere, Fransa ve · Sov~t 
Bidijinin hareket ini temin etmekt ir. 
8u sayede Baltık devletlerine karşı 
da vuku bulacak her tecavüz de b il
l'uıta Rusyaya karşı tecavüz sayıla
ea)t ve tiç devlet te bu tecavüze kar
ii gelmeyi müşterek vazife sayacak
lardır. 

Bu teklln bfttiln ihtimalleri ku

takJamuı umulmaktadır. 

Çünkii bilvasıta tecaviiz, Şarki 

Avrupada Balbk devletlerini ihtiva 
edeceği gibi Garbi Avrupada da Bel
çika, Hollanda ve İsviçreyi de emni
Yet ve sulh dairesinin içine alacak, 
Şarkta da, Garpta da bu devletler 
den birinin tecavüze uğraması, üç bü 
tük devletten birinin bu tecavüzle 
ınücadeleye &friımesl üzerine flç 
devlet te faaliyete seçecek ve teca
Vilsil men'e çalışacaklardır. 

Yerilen JD.nilımııta ~öre İnstilb 
v.ı nı, uç bu~ uk dev'letın otomatik 
Lir surette faaliyete geçmesi lehin
dedir. Yalnız Gç devletin birine kar
tı tecavüz tehdidi vuku bulur ve mu
hasamat başlamazsa üç taraf arasın
da hemen müzakereler yapılacak ve 
müşterek hareket kararlaştırılacak
tır. 

' İngilizlerin en çok ehemmiyet 
'\'erdikleri nokta, Sovyet Birliğinin 

herhangi ihtimal dahilinde tecaviize 
lllukavemet hususunda yalnız kalmı
Yacağını temin etmektir. 

Vaziyet bu merkezde olduğuna gö
te İngiltere, Fransa ve Rusya ara
sındaki müzakerelerin kolaylıkla ne
ticelenec~ği hakkındaki müsbet tah
minlerin yanılmıyacağına hükmolu-
llur. 

* .. s . el" ... uny ı ve nrap,, 

Bütün dünyanın tanıdığı ve Arap
ların da anladığı bir hakikat varsa, 
o da Hatayın halis muhlis Türk ol
duğudur. Bunu anlamıyan biri var
sa, Berlinin mahut radyosunda A
tapça neşriyat yapan kiralık dildir. 
.\Jman propagandasının bu kör i le
ti, Arap efkarı umumiyesini çok iyi 
bildiği ve anladığı bir hakikatten a
tınnayı istihdaf etmektedir. Teşeb
büsün b~ ve heder olduğuna inanı
Yoruz. Fakat Arapların benimsemek 
istemedikleri bir davayı onlara zor
la yüklemek lstiyen bu Almanlaşmış 
.\rap, bu hattı hareketi takip etmek
le Alman propagandasının içyüzünü 
İfşa etmektedir. Demek ki Alman 
Propagandası halis muhlis bir Türk 
)'urdu olan Hatayın anavatana ka
hlmasına muhaliftir. Sonra demek 
ki Alman camiası haricinde Alman 
bırakmamak esası yalnız Almanya 
İçin muteberdir de başkası için mu
teber değildir. Avmıturyayı, Alman
dır, diye Hhak eden, Südet Alman
larını, Rayih haricinde bırakmamak 
istiyen Almanyanın, Hatayın anava
tana avdeti karşısında propaganda 
dillerini bu şekilde idare e tmesinin 
ltıanası gayet aşikardır. O da Tilr
ltiyenin tecavüze karşı cephe alma
sını çekememektir. 

Fakat Türkiye hem tenvUze kar
tı cephe almıştır, hem sulh cephesini 
sağlamlamıştır. Hem de Hatayı ana
•atanın sinesine alacaktır. 

'1' A N 

f ngiliz-Sovyet Paktı 
.............................. 

Askeri Heyetimizin 
Londrada Tetkikleri 

''Müzakerelerin Akim· Kalması Londra, 14 (Hususi) - Hali 
hazırda Londrada bir Türk as
keri heyeti ile Lehli bir askeri 
heyet bulunmakta ve ikisi de Harp Demektir,, Deniliyor ı İngiltereden alınacak harp mal- t 

İ zemesi hakkında tetkikler yap- i 
t maktadır. Bu iki heyet te İngi- t 

ı liz askeri mües~~elerini ziyar~~ i 
ı ediyor ve İngıhz harp sanayıı : 
f ile yakından alakadar oluyor. ı 

Londra, 14 ıHususi) - İngiltere Hariciyesi Şarki 
Avrupa dairesi Şefi Villiam Strong bugün öğleye doğ. 
ru J\Ioskovava muvasalat etmiş ve İngılteN ve Fran. 
sanın l\.fo<ik~v11. sefirleriyle müzakerc1ert> girişmiştir. 
Mi.izakerenin :..emini üzerinde İngiltere ih Fransa a
rasında mutab~kat vardır. Londra ve Paris gazeteleri 
bu nokta focrinde müttefiktirler. 

Paris gazetelerine göre, müzakerelerin Moskovaya 
intikali J .ondra ile Parisin faaliyetini yavaşlatma-
nuştır. 

Auba gazete.sine göre: "Moskova il?. müzakerelerin 
akinı kalması harp demektir. Muvaffakıyet ise belki 
banştır, !1.kat her halde teminat altına alınmış zafer
dir. 1şte bize hattı hareketimizi bu a~ıl(ar hakikatler 
dikte etmekted1r.,, 

' •••••••••••••••••••••••••••• 

Almanya 
Polonya İle 

Temasageçti 
--0-

Populair ciyor ki: 

"Müzakere oyle bir noktaya gelmtştlr ki, Sovyet 
lıükümeti bu hayati müzakerelerin muv&ffakıyetlP ne. 
ticelenmesine imkan vermek suretiyle um•ımi minnet. 
tartığı kazanacaktır. Böyle bir fırsat! kaçırmaması 
hakkındaki temenninin derecesi, kendisine karşı olan 
sempatinin büyiiklüö:ü ile mütenasiptır ... 

/ngiliz • Framız - Sovyet müzakerelerini idare 
edenler : Halilax, Maialıy, Bonnet 

Martha Eggerth Polonya 

Müdafaası Menfaat ine 

Bir Konser Verecek 
rine tamamiyle tetabuk eden yegane ·hğm hattı ha
rekettir.,, 

Almanya, Romanyayı Jü1man aJJeJ ecekmif 
Varşova, 14 (A.A.) - Polonya Ha

riciye Nazırı muavini Szembeck, bu
gün Alman büyük elçisi Moltkey i ka· 
bul etmiştir. * Moskovada çıkan Pravada gazetesi üç Baltık dev-

letinin himayeye muhtaç olduğunu izalı eden uzun 
makalesini şu şekilde hulasa etmektedir: 

'Berlin, U (AA.) - Emin bir menbadan öğrenildi
ğine göre, ScNyetler Birliği ile İngiltere arasında bir 
itilaf c.kte<iıldiği takdirde, Romanyanın 1ngi1fa garı.n
tisini yeniden gözden geçirmesi için Almanya, Bi.ıkreş 
hükumetin~ tazyik etmektedir. 

Danzig ile Pmomerenyadan Alman 
yolu hakkındaki Alman taleplerini 
reddeden Beck'in nutkundanberi ilk 
defadır ki, Alman büyük elçişi Pc
lcnya harici siyasetini idare edenler
den birile temasa gelmektedir. 

"Üç Bal•ık devletinin tecavüze karşı h;mayeleri me
selesinde Sovyetler Birliği9in alınış olduğu hattı ha
rt'ket, üç Baıtık devletinin menfaatleri Je dahil oldu. 
ğu halde bütün sulhperver memleketleI"n menfaatle. 

Sıyasi A!man mahfilleri, Romanya, b •J suretle biL 
vasıta Sovyefü:r tarafından garanti edilmiş olaca~n
dan Aimanyamn Romanyayı muhtemel b:r düşman 
addetmek mecburiyetinde kalacaQ-ını -iliemmiyetle 
kaydeylemektedir. Siyasi mahafilde beyan olunduğu

na göre, bugünkü mülakat gerginli· 
ğin izalesi için iki memleket :natbu
atmın neşriyatına dair Almanya ta
rafından yapılan teşebbüs ile alaka
dardır. 

Slovakya 
işgal mi 

Edilecek 

Çinde Vaziyet Gergin 
lngiliz Kabinesi, Vaziyeti 

Dün Müzakere Etti 

Polonya Hariciye Nazın muavini, 
Sovyet büyük elçisini de kabul ey
lemiştir. 

Polonya matbuatı, ltalyan matbu
atı ve bilhassa Gazetta del PopoJo 
tarahndan Polonya aleyhinde ittihaz 
edilen tarzı hareketi şiddetle tenkit 
etmektedir. 

Londra, 14 (Hususi) - Times ga
zetesi diyor ki: 

"Almanya, zengin marle11lere ma
lik Silezya mıntakalarına hakim o
lan ve ayni zamanda biraz daha ce
nupta Polonyanın endüstriyel mın
takalarını kontrolü altında tutan ~i· 
mal hududu üzerinde asker tahşida
tı yapmaktadır. 

Slovak - Alman gerginliğinin Alman
Çek gerginliğinden daha az olmadı
ğını bildiriyorlar.,, 

Daily Herald ise, Slovakyanın ya
kında askeri surette işgal edileceği, 
ve himaye idaresine ilhak olunacağı 
haberini vermektedir. 

Alman mahafili ise yeni b!r siir

priz hazırladıklarını, bilhassa Slo

vakyanın bir kısmının Almanyaya, 

bir kısmının da Macaristana ayrıla

cağı hakkındaki şayiaları tekzip et-

mektedirler. 

Londra, 14 (A.A.) - Bütün Çinde 
vaziyet gittikçe vahamet kesbetmek
tedir. İngilterenin uzak şarktakf 
mevkii tamamile mevzuubahsolmak
tadır. 

Daily Telegraph, Japonyanm Çini 
istila teşebbüsünün pek bati bir su
rette ilerlemekte olmasına binaen ü
çüncü b ir devletin zaranna olarak 
vaziyeti kurtannak istemekte olduğu 
mütaleasını serdetmektedir. 

İngiliz kabinesi bugün haftalık 
tonlantısını yapmıştır. 

Zannedildiğine göre Tientsindc 
hasıl olan yeni vaziyet mevzuubahs 
olınu§ ve nazırlar kabine harici kl'>
mitesinin bu baptaki raporunu tet
kik eylemişlerdir. 

Derpiş edilen hususattan biri de, 
bitaraf bir reisin başkanlığı altında 
bir Japon ve bir İngiliz murahhasın
dan mürekkep komisyon teşkilidir. 
Bu komisyon gümrük müfettişinin 
katlinde methaldar olmakla maznun 

Slovakyanın Almanya tarafından 

zaptı, ona Lehistan hududunun bir 
dört Çinlinin Japonlara teslimi me

kısmından daha bu memlekete temas selesini tetkik edecektir. fngiltere-

imkanını hazırlar. nin doğrudan doğruya Tokioya mü-
Bohemyada11 kaçanlar giinden gü- racaat etmesi muhtemeldir. 

ne çoğalmaktadır. Bugün de 101) mül Japon bahriyelileri tarafından ya
teci Lehistana geçmiş bulunuyor. Bu- ralanarak ölen İngiliz Tinkler hidi
nun üzerine Almanlar hudut üzerin- sesi İngiliz mahafilinde büyük bir in
deki Çek zabıtasını çekmiş ve Alman fial uyandırmıştır. 
zabıtası koymuştur. Çünkü Çek za- Alman ve Norveçli doktorlar tara
bıtasının ve Bohemya içindeki Çek fından yapılan otopsi neticesinde 
gizli teşkilatının miiltecılere yardım J Tinklerin aldığı süngü yaralarından 
ettiğinden şüphe edilmektedir. öldüğü sabit olmuştur 

Italyan matbuatının Polony~ h '1k
kındaki yazıları yalan ve asgari bir 
afakilik ve adaletten mahı·um telak-
ki edilmektedir. 

Polonya matbuatı, Leh devlet a
damları hakkında Italyan matbuatı
nın kullandığı tahkiramiz sözlere bil
h~ssa itiraz etmektedir. 

Fransız ve İngiliz imtiyazlı mınta
kalannın bu sabah saat altıdanberi 
Japonlar tarafından abloka edilme
sinin ilk neticesi gıda maddeleri fi
atlannın yüzde altmış nisbetinde 
artması olmuştur. Peihon nehrinin 
üzerinde hiçbir gemi işlememekte
dir. İmtiyazlı mrntakalardan her çı
kanın üzeri araştırılmak, demiryoJu 
garına giden enternasyonal köprü 
üzerinde izdiham vücude getirmiş
tir. İmtiyazlı mıntakadan istasyona. 

evvelce beş dakikada gidilirken şim- ır.üşahade etmektedir. 
di iki saatte gidilmektedir. Başvekil Skladkovski, ay andan 

Express Poranny, gazetesi, bu !TIÜ

nasebetle Italyan matbuatmın Al
m&n devletinin emrinde olduğunu 

• Hasbach'ı kabul etmiştir. Hasbach. 
Tientsin, 14 (A.A.) - Japon asker- Başvekile, Polonyadaki Almanların 

lerinin işgalinde bulunan barikatlar vaziyeti hakkında bir rapor tevdi et
bütün mahreçleri tıkamışlardır. Bn- miştir. 
nunla beraber İngiliz imtiyaz mrnta- • 

kasına giden iki yol açık kalmıştır. Tenor Kiepura'nın zevcesi Maı t-
Bu yollardan biri imtiyaz mıntakası- ha Eggerth, gazetecilere beyanatta 
na yapılacak nakliyat, diğeri de bu bulunarak Varşovada ve daha bazJ 
mıntakadan yapılacak sevkiyata tah- Polonya şehirlerinde zevci ile birlik
sis edilmiştir. • te Polonyanın müdafaası menfaatine 

Tientsindeki askeri Japon makam- bir kaç konser vereoeğini söylemiş
lan evvelki gece İngiliz makamları- tir 
na muhtelit bir tahkikat komisyonu 
teşkili hakkında yapılan teklifi la
yıkı vechile takdir ettiklerini, fakat 
bu teklifin çok geç yapılmış olduğu
nu ve abloka programında bir deği
şildik yapmanın artık mümkün ol
madığını bildirmişlerdir. 

Reuter ajansının muhabiri, bu sa
bah İngiliz imtiyaz rr.ontakası1 ı gez
miş ve mrntakanın hududunda bir-

kaç noktada araştırmalar yapıldığı

nı görmüştür. Japon askerleri İtal

yanlara ve Almanlara iyi muamele 
etmektedirler. 

Buna mukabil İngilizler, uzun bir 
isticvaba Ubi tutulmakta ve vesika
ları tetkik edilmektedir. 

Karakollarda birkaç Çinlinin elbi-
seleri alınmıştır. 

--------------------------------------------------------------------------------------~----------------------------

• 

• 

HADİSELERİN İÇYÜZÜ 
İtalya hükumeti, Almanyanın tazyikı ile, İngiliz-İtal

yan anlaşması üzerine İngiltere ile 1936 da imzaladıiı 

deniz anlaşmasını bozmağa karar vermiştir. Mussoll

ni. bu meseleyi görüşmek üzere Londra sefiri Grandiyi 

Komaya davet et~tir. 

• 
MacaJÜtanJa, intilaabattan •onra, Nazi propa-

ganJaı lııwvetlenmiftİr. Hitlerin Jo•tu Dair.tor 
Frick Macari•tanla Almanya araaıntlaki siyai ve 

a•keri münaebatı Jalaa a ite bir hale getirmelr. 

, . 
için BuJape,teye gönJerilmiıtir. HülıUmet, Nazi

lerin faaliyetinden tlolayı entliıeye tlü1mü1tür. 

Baıvekil halkı uyanık bulunmaya davet etmiıtir. 

* 
'Almanyat/a son zamanlarda cam•lara karp ıUJ-
Jetli bir mücadele açılmıftır. Sokaklara halkı 

ikıu için ilanlar aılmlflır. Halkın lr.ahvelerJe 

lıonu1urlıen, Ja.tlanna •ır uerirlıen Jilr.lr.at etme

leri tavsiye eJilmelıteJir. 
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Doğrusu Yerini 
Dolduruyordu ! .. 

Y az:an: B. FELEK 

Geçen Pazar, Fenerbahçenin 
31 inci yıldönümü gününde, 

İngiltereden İstanbula mahza futbol 
oynamak için gelen l\tidlesex ama
tör muhteliti ile Fener takımı ara
sındaki maçı seyre gitmiştim. 

Maçtan evvel Galatasaray ve Fe
ner tekaütleri arasında birer çeyrek
ten yarım saatlik bir maç daha ya
pıldı. Tekaüt ne demek olduğunu 

görmek jstiyenler, orada bulunsalar
dı. çok büyük istifade ederlerdi. 

Her biri vaktiyle birer arslan ke
silmiş ' 'eya kesilmek istemiş olan es
ki gözbebekleri, hani ağır ağır gös
terilen filler vardır, işte oradaki ha
yaller gibi yerlerinden bir türlü kı
mıldanamıyorlar , .e her adımda bir 
nefes alarak dinleniyorlardı. 

Bu arada milli takım kaptanı Ze
ki, bizim Zeki de tabii Fener takı
mında merkez muhacim yerinde oy
nadı. Zekiyi beş altı senedir çekildi

ği sahad~birinci defa görüyordum. 
Eh! Alla için söylemeli. Doğrusu 

yerini dol uruyor, hatta biraz da ta
şıyordu. 

Bu mühim maçtan sonra kendisiy· 
le görüştüm. Bana şu beyanatta bu
lundu: 

- Ben futbolü bırakalı bir hayli 
değişiklikler olmuş: 

- Ne gibi? 

- Bir kere saha genişlemiş olma-
lı ki; bana pek büyük geldi. Eskiden 
kaleden kaleye koşar, top atar, dola
şırdım . Bu sefer bunu yapamadım. 
Muhakkak genişletilmi . Sonra, to
pun sikleti de artmış. Nerede o eski
den ayağıma tüy gibi gelen toplar? 
Ondan sonra toplarda da eski vefa
karlık kalmamış. Eskiden de gerçi 
ayağıma çok sık gelmezdi amma bu 
sefer hiç semtime uğramadı. Artık 

bu yaştan sonra da ben topun ayağı
na gitmiyc tenezzül etmedim. 

- Fazla şiit atmadrğımzdan ıtki
yet ediyorlar. 

- Evet! Güzel şiltler ''ardı, acı
dnn, kıyıp atamadım! 

- Hakem hakkındaki mütalaanız 
nedir? 

- Giizel oynadı! Yemekten sonra 
daima iyi oynar. 

- Galatasaray tekaütleri için ne 
düşünüyorsunuz? 

- Onların bizim hakkımızda dü
şündükleri gibi. 

- Seneden seneye böyle maçlar 
yapmakta devam edecek misiniz! 

- Evet? Formumu kaybetmemek 
için her yıldönlimünde oynıyacatım. 

* ~ 
İngiliz takımına gelince: 

Futbolün tekniği bakımından, •
matörliik bakımından falan uzun e
tütler yapacak değilim. Fakat herif
ler temiz oyun oynadılar, senelerden 
beri seyrinden mahrum olduğumuz 
zevkli oyunlardan birini görmek ve 
tatmak fırsatına nail olduk. 

Bunu gördükten sonra futboliln 
bugün oynanan oyun olmadığı iddi
asında bulunanlara hak , •ermemek 
kabil mi? Adamlar iyi oynadıktan 
başka Fenerbahçe de en gilzel oyun
larından birini çıkardı . 

Karşı tarafın temiz oyunu. hake
min dürüstlüğü ,.e oyunun tatlı ma
hiyeti bu maçı ender tesadüf edilen 
spor ziyafetlerinden biri haline ge
tirdi. 

Rivayet o dur ki; İngilizler bizim 
böyle giizel futbol oynadığımıza şaş
mışlar. Muhakkak öyledir. Zira biz 
hali Avrupada o kadar az tanınmak
ta ve nahak yere o kadar meçhulat 
içinde kaybolmaktayız ki; bir kaç 
senelik bir propaganda plimiyle ken
dimizi dünyaya tanıtmadıkça daima 
böyle ender ve ansızın doğan fırsat
lardan başka hiç bir ' 'esile ile nasıl 
ve kimler olduğumuzu anlatmıya 

imkan bulamı:racağız. Bence bu ta
mşmalar babında spor en müe!lsir ve 
kuvvetli vasıtaların başında gelir. 
Feneri böyle bir ftrsatı hazırladığın· 
dan dolayı tebrike layık bulurum . 

Hamidiye Trabzonda 
Trabzon, 14 (A .A .) - Hamidiye 

m ektep gemisi bugün saat 12 de ru
zeden limanımıza gelmiştir. 
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.M..alık:e 0rri.elercle 

Bir Genç Kız Adliye 
Koridorunda Cinayet işledi 

Dün kuleler saat on iki düdüğünü 
öttürürlerken adliye koridorlarında \ 
kanlı bir cinayet işlendi. Ayşe ismjn
de on sekiz yaşında Bozôyiıklü genç 
ve güzel bir kadın saldırmasını çe
kince Bursalı Ali oğlu Ali isminde 
bir gençle karısı Ummügülü kanlar 
içinde yere serdi. Polisler ve jandnr- · 
malar gözü dönen bu kadının elin
den saldırmasını güçlükle almıya 
muvaffak oldular. Ayşe yakalandık
tan sonra can kurtaran otomobili de 
yaralıları Ccrrahpaşa hastanesine 
kaldırmıştı. ı 

Dün cinayeti iıliyen Ayie ile muharririmiz. 

ımdarma nezarethanesine alındı. 

TAN 
15 - 6 - 939 

Mısır Hariciye Nazırı Ayın 
17 sinde İstanbulda Olacak 

RADYO 
ANKARA RADYOSU 

Kahire, 14 (Hususi) - Mısır Ha
riciye Nazırı Abdülfettah Yahya Pa
şa, Türkiyeyi resmen ziyar et etmek 
üzere ayın 15 ine müsadif perşembe 
gü nü buradan hareket ederek, ayın 
17 sinde Istanbula muvasalat edecek, 
ayın 18 inci pazar günii Ankaraya 
hareket edecek ve pazartesi günü sa
bah1 Ankarnda bulunacaktır. Eski 
H&riciye Vekili Tevfik Rüştü Arasın 
ziyaretini iadeyi istihdaf eden ziya
ret sırasında yeni vaziyetin icabı o
larak iki memleket ricali arasında 

bir çok mühim meselelerin konuşula
cağı anlaşılmaktadır. Bu mesele1er, 
çok geniş bir mahiyettedir. Şark! Ak 
denizin müstakil ve k•ıvvetli iki 
memleketi olan ve bu sahada teşriki 
mesailerıle bu sahanm emriyr.t ve 
huzurunu koruyabilecek, ayni sa
hada himayeye muhtaç ohın bütün 
unsurları himaye edebilecek olan hu 
ikı kardeş ve dost memleketin an
laşması, dünya sulhü namına en bil-

yjik zfünanlardan birini teşkil eder. 
Yakın ve Orta şarktan başlıyarak As
yanın ta içlerine dayanan büyük ve 
muazzam bir kütlenin müzaheretini 
hniz olan Tiirkiye ile Mısırın tecavü
ze mukavemet için anlaşmaları, bü
tün bir lılem için en kıymetli emni
yet kaynağı olacaktır. Onun için bu 
ziyuretin çok mesut neticeler ver -
mesi beklenmektedir. 

Mısır Hariciye nazırına Devlet u
muru hukukiye heyeti reisi ve Ha
riciye hukuk müşaviri Abdelhamit 
Bedevi Paşa, Hariciye ne;ı:areti kati
bi umumisi Mehmet Abdelhalek Ha-

Tiirkiye 
Türkiye 

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

Radyodifüzyon Postaları 

Radyosu Ankan Radyosıı 

Dalga Uzunluğu 
1639 m. 183 Kes. 120 KW'· 
19,74 m. 115195 Kes. 20 KW'· 
31,70 m. 9456 Kes. 20 Kw· 

Perşembe, 15. 6. 1939 

12,30 Program, 12,35 Türk müziği: 1 -

Hlcaz peşrevi. 2 - UıUf Ağa - Hicaı 

şarkı - Niçin liCb ta seher. 3 - .Mustıda 

Nafiz - Hicaz ı;ark1 - GöğsOnde açıl

ını~ 4 - Ahmet Rasim - Hicaz şarkı-
Can hasta gönül 5 - Artakl - Kürdıll

hlcaı.klır şarkı - Artık ne siyah gözle
rinin. 8 - Kürdllihicazklır şaı·kı- COl-

souna Bey ile Hariciye memurların- ler acmJB billbfil olmus. 13 Memlekcıt sa-
dan HUscyin Aziz Bey refakat eyle- at ayarı, njans ve meteoroloji haberleri. 
mcktcdir. 

* Sofya, 14 (A.A.) - !yi haber a-
lan mahfillerde söylendiğine ~öre, 
Mısır Hariciye Nazırı yakında Bal -
kanlara yapacağı seyahat esnasında 
bir kaç gün de Sofyada kalacaktır. 

13,15 - 14 Müzik (Karışık progl'am -
Pl.) Tesadüfen orada bulunan muhar

r irimiz suçlu ile görüşmuştür. Ka
malı kadın Fatihte Çinilihamam oda
larında oturan kundura boyacısı A
linin karısı Ayşedir. Bozöyüğün Te
ke mahallesinde oturan .Mustafanın 
kızıdır. Dört sene evvel Ali ile ev
lenmişler, bir sene evvel de Istaııbu
ln gelmişlerdir. Küçükpazarda otu -
r an Halil oğlu Ali, bunu görmüş, 
.gönlünü kaptırmış,onu bir gölge gi
bi takibe başlam1ştır. Ayşe kocasına 
sadıktır. Ali, Halilin her türlü tek
liflerini reddetmiş ve Ali Halil 
rcd cevapları aldıkça gazabı artmış 
'Ve 15 gün evvel Ayşeyi sokakta yal
nızca sıkıştırmış ve tehdit etmiştir. 

Biraz sonra bir kadın ~esi işitildi: 
- Aman öldüm. 
Herkes merdiven başlarına koşuş

tular. Manzara şu idi: 
Ayşe, Ali Halilln serbest bırakıl

m:ıSlndan muğber olduğu içm, yavaş

ça pantnlonunun içine S3kl:ır.lığı be
yaz saplı Bursa bıçagını çıkarmış ve 
Ali Hnlilin boynuna saplıyarak: 

Yaralama hadisesini müteakıp Ay
şenin kocası kaybolmuştur. Yaralı
nın anası Fatma da tahrasile ynka
lanmıştır. Bunlar çarpışmak için ma
aile bıçklarla, saldırmalarla müceh
hez olarak yola çıkmışlar, Ayşe de ı 
bıçağın ı şalvarının içine saklamıştır. 

lzmir Müddeiumumisi 
Bir Ana Katilinin 
idamını Talep Etti 

Izmir (TAN l\fohabirindcn) - !z- S<.•yfettin tevkif edilmiştir. tık tahki
mir ağır ceza mahkemesi kendisine kaı büti.in şüpheleri Seyfettinin iize
on liradan fazla para v~rınediği için rinde toplamakta idi. Tahkikat de
anasını parmakları ile boğup ö!diiren riııleştirildikçe bu şüpheler de kuv
bir katilin muhakemesine devam et- vet buluyordu. Nihayet Seyfettin a-

19 Program. 19,05 Milzik (Kııbs.re -
Pl.) 19,1~ Tilrk müziği (Fasıl heyeti} 20 
Memleket ıınııt aynn. njans ve meteorolo
ji haberleri. 20,15 Neşeli pHlklar - R. 
20,20 TUr~ mOlziği: 1 - Hüzzam pa..şre
\'J, 2 - Sadi -Segah şarkı- Ruhumda 
ölC'n. 3 - Zeki Arif - Segi'ıh ş:ırkl -
Mu:rabı bırak. 4 - Neyzen Rıza Efendi 
-Suz.lnAk earkı- Cııldınp çalgıyı. !I -
Mustafa Naflz - SuzJnAk şarkı - Son
bahar gonc8Sl. 6 - Kemençe takslır.I. 
7 - Halk türküsü - Emlnem hopla da 
gel. 8 - Hnlk tOrkOsO - Develer katar 
katar. O - Halk tOrkOsO - Esmerim kıy
ma bana. 10 - Halk tOrknsn - Blr kaçı 
birleşerek. 21 Konuşma (Ziraat saatf), 
21,15 l\füzik (Neşeli pıılklıır-.) 21,!0 Mil
zikll konu~ma (Cevad Memduh tar1\,tın
dnn - Opera ve teki'ımülil (son) plftklnr
la misaller) 22 Müzik (KQçük Orkestra
Şef: Necip Aşkın) 1 - Leopol.i - Kaf
kas melodilerinden (potpuri) 2 - Ganıl 
berger - Efsııneler ormıınında. 3 - .Le
opold-Nil nehri kenarlarında, 4 - Hııns 
Schnelder - Tirol dağlarının halk şarkl 
ve danslarından - Potpuri. 5 - WIIU 
Lautenschlager prJmavera - Aıjnntitı 
s~enadı, 6 - Mlchell - İspanyol serena
dı, 7 - J. Strauss - Bu nıığmeler seni 
sarsın ey dOnya - Vals 8 - Chopln -
Noktüm. 23 Son aJans hnberlı-ri, :r:ırant. 
esham, tahvlldt, kıımblyo - nukut bor
suı (!lynt) 23.20 Milzlk (Cazbnnd - :Pi.) 
23,55 - 24 Y1rınkl program. 

Evvelki gece saat yirmide Ali Ha
lil Ayşenin oturduğu pencer eler in 
:.ıltmdaki bahçeye bir içki sofrası kur 
muş, arkadaşlarını çağırmış ve eğ

lenmiye başlamışlardır. Bu arada A
li Halil bıçağını çıkartarak, tabanca
sını göstererek yüksek sesle konu -
şuyor ve tehditlerini Ayşeye işittiri
yormuş. Ayşe derhal polise koşmuş, 

ölüm tehdidi karşısında kaldığını an
latmış ve yardım istemiştir. 

- Al.. Hakim serbest bıraktı. Cc-
zanı ben veriyorum, dedi. Ali Halilın 
boynundan boğazlanmış bir ' koyun 
gibi kan fışkırırken Ayşe Ali Halilin 
genç kansı Ummügülün arkasına da 
bıçağı sapladı. 90 yaşında olduğunu 
söyliycn bir kadın da şalvarının için
den kocaman bir tahra çıkarmış, ham 
leye hazırlanıyordu. Bu da vurulan 
Ali Halilin anası Fatmadır. 

Yaralıların feryadına ilk koşanlar 
adliye jandarma kar akol kumandanı 
Kanber onbaşı, adliye polisi Necati, 
Fntih polis merkezi memurlarından 
Şükrü, asliye dördüncü ceza mahke
mesi müoaşiri Muhittin, seyyar mü-

Fatih polis merkezinden l 785 nu
maralı ŞükrüElsert ile bir arkadaşı, 
Ali Halilin oturduğu yere gelmişler 

ve onları rakı sofrası başmda bul -
muşlardır. Ali Halil: 

- Ben onu tc:hdiı c\.meaırn, a er
k en yavaşça cebindeki kamayı yere 
bırakmış ve dizinin altına saklamak 
isterken memurlar tarafından yaka
lanmıştır. Polis Ali Halili ve kama
sını almış, şahitleri toplamış, karak0-
la götürmüş ve dün sabah ta meşhut 
suçlar müddeiumumiliğine vermiştir. 

Sultanahmet sulh üçüncü ceza haki
mi Münip, bu davayı tetkik etti. 
Suçlu yerine geçmişti. Ayşe koı·kan 

bir sesle: 
- Bay hakim, ben onun yanına o

t uramam, beni huzurunuzda kama
lar, öldürür, diyor. Şikliyetçi iskem
lesine geçmiyordu. 

Hakim, suçluyu getiren polise ü
%erini arayıp aramadıklarını sordu. 
Aldığı müsbet cevabı Ayşeye anlat
tı. O da yerini aldı ve davasını an
lattı: 

- Ben evliyim, bu nylardanberi 
bana musallat oldu. Seni alacağım, 

kocanı bırak, diyor . Ben kocamı bı

r akamam, dedikçe, o beni t akip etti. 
Bana bıçak, tabanca gösteriyor, ö
lümle tehdit ediyordu. Akşem da böy 
le yaptı. 

Suçlu, kendisini müdaf.ıa ederken: 
- Bay hakim, benim gül gibi bun

dan güzel karım var. Şimdi görecek
siniz. Ben ona tenezzül hile etmem. 
Söyledikleri hep yalandır, diyordu. 

Davacının dort şahidi vardı. Onlar 
Ali Halilin tehdit sözleri savurduğu
nu duymuşlar, fakat bunun Ayşeye 
m i ait olduğu hakkında tam bir ka
naat edınememişler. Şahitlerin din
lenmesi bitmişti. Suçlunun bir lira 
para cezasına mahkum olduğu anla
şılıyordu. Hakim bu cezanın talik e
d!lip edilmediğini sormak için davayı 
ayın yirmi ikisine talik ediyor ve 
suçluyu serbest bırakıyordu. 

Mahkeme kapısmın önünde erkek-
li, dişili bir knlnbalık vardı. Bunla
rın arasında çıplak ayaklı, kınalı saç
lı, Ayşe gibi şalvarlı, pembe başörtü
lü kadınlar da vardı. 

Burada kalın ve tiz perdeden bir 
d il bombardımanı yapıldı. Davacı, 

Ayşe pek hararetli idi. Bağıra, bağı

r a: 
- Hnkim sana ceza vermese de, 

ben cezamı kendim veririm, diyordu. 
Bu kalabalık, kendilerini saran gü
rultiı halesile beraber koridorlardan 
merdiven başına doğru ilerledi. Mer
d ivenleri iniyorlardı. Müthiş bir 1er
~at duyuldu: Ah yandım, vuruldum. 

b o. \r l\llulu•rrazn T.ı:.§Slntl ır AyJ:A e,. 

linde kamasile ortada fırıl fırıl dönü-
yordu. Müteakıp hamlelerini yapmı
y:ı hazırlanırken Kanber onbası, ken 
disini yakaladı. Polis Necatinin ynr
dımile elinden bıçağı alınan kadın, 

Esnafı Haraca 
Bağlayan 
Memurlar 

Dün asliye birinci ceza mahkeme
sinde Galata tarafındaki esnafı ha
raca kestikleri iddia olunarak tevkif 
edilen komiser muavini Talat, polis 
Kamil, Hüseyin Kahraman, Zeki, ko
miser muavlni Niyazi ile yalan şa
hadetten suçlu on üç Galata iır.ncı

sının muhakemesine başlandı. Fırın
cılar mevkuf değiilerdi. Muhkemeye 
serbest olarak gelmişlerdi. Diğer suç
lular hakkında g ıyaben tevkif kara
rı verildiği için bunlardan bir kısmı 
knçmışlardı. 

Polis kendilerini yakRbmıştır.l\fov 
kuf suçlular dun her şeyi inkfır etti
ler. Yalnız ayni zamanda muhbir va
ziyetinde bulunan Zeki, her şeyi i
tiraf ediyordu. Muhakeme şahitlerin 
çıığmlması için tehir edildi. 

Bir Mahkeme Kôtibi 
Hapse Mahkum Oldu 

Şilede icra ınemurluğuna vekalet 
eden mahkeme katibi vazifesini ih
mal, suiistimal iddiasıle ağır ceza 
mahkemesine verilmişti. Dün muha
kemesi bitirildi. 9 ay yirmi gün hap
se mahkum oldu. 

Ekmekle Beraber 
Karnını da Kesti 

Bigadiç (TAN) - 18 yaşında lske
leli Ismail, kesmek istediği ekmeği 
fena bir itiyatla -karnı üzerine koy
muş, keskin olan bıçak ekmekle be
raber knrnını dn kesmiştir. Ismail, 
hastaneye kaldırılmıştır. 

Kütahya istasyonu 
ve Ana Hat 

Kütahya (TAN) - Istasyonumu-
7.tl ana dcmiryoluna bağlıyacak ve 
biitün trenlerin istasyonumuzdan 
geçmesini temin edecek olan kavis 
f nsaatı için lazım gelen istimlfıklere 
ait muamele bitmek üzeredir. 

Jandarma karakolunda tahkikat 
devam ederken müddeiumumi Hik
met Onat yemekten dönmüş ve ken
disjnf görmüştür. Ayşe müddeiumu
minin (Neye vurdun) şeklindeki sua
lini karşılarken: 

- Niçin vurmıyayım. Hakim ona 
ceza vermedi. Ben kendim ceza ver-
dim. Ben onu vurmasam o beni vu-
racaktı, demiştir. 

Ayşe, narin yapılı , kara iri ~özlü, 
buğday renkli çok güzel bir çadır 
dilöer idir. Başında pembe örtüsi.i, a
yağında siyah şalvarı ve benekli blu
zu, parmağında yüzükler, kolunda bi
lezikler vardı. 

Hastahane yaralılar hakkmda kati 
bir rnoor vı>rınl'diii~Lic.in miiddeiumu
milik hadiseyi meşhut suçlnr kanunu 
çerçevesi9e sokmadı. Suçluyu Sultan 
ahmet sulh birinci ceza hakimine 
verdi. 

Hfıkim, kendisini tevkif etti. 

48 Takas 
Suçiusu 
Beraat Etti 

Asliye üçüncü ceza mahkemesi 
dün dort senedenberl takas suiisti -
mali vasfı ile devam eden davayı ne
t icelendirdi. Zabıt katibi hazırlanan 
karan okudu. Karar çok mufru.sal ve 
uzundu. Tahkikatı yapan müfettiş A
li Kemalin fezlekesi ve dinlenen eh-
livukufun raporları uzun uzad ıya 
tetkik ediliyordu. Mi.ıfcttiş Ali Ke -
mal takas işlerinde devlet ve hazine
nin büyük zararlara girdiğini söy
lerken ehli vukuf tamıımen bu temn 
aksini ileri sürüyorlar ve hadisede 
mesuliyeti mucip hiçbir suç bulun -
madığı neticesine varılıyordu. 1 

Neticede mahkeme, hadisede bir 
suç görmediği için 46 suçlu hakkın
da beraet kararı veriyordu. Salon ka
rarı merak edenlerle dolmuştu. Suç
luların bir kısmı gelmişler, bir kıs
mını da avukatları temsil ediyorlar
dı. 

De~irmen Oluğunda 

Boc1uldu 
Seyitgazi, (TAN) - Bahçe lıaşın-

daki değirmencinin iiç yn~ındaki kı
zı, değirmenin oluğuna düşerek bo
ğulmuştur. 

Sık sık knznlnra sebep olan bu gi
bi açık olukların kapatılmasını te-
min eylemek ]{ızımdır. 

Şile PICi i ı 
Şile (TAN) - Varna plajlarına 

rekabet edecek evsafı haiz olan Şile 
plajı bu sene daha konforlu bir ba
le ifrağ edilmiştir. 

Sındırgıda Yağh Güreşler 
Sındırgı (TAN) - Halkevi, 27 ha

zirnn tarihinde burada yapılmak ü
zere, büyük alaturka güreşler ha. 
zırlamaktadır. 

miştir. ğır cezaya verildi. 
Müddei umumi serdettiği iddia ile O cin~yetini inkar ediyor, yalnız 

bu ana katilinin Türk ce7.a kanunu- hadise günü Kahramanlarda oturan 
nun 450 inci maddesine gö:e tecziye- annesini görmiye gittiğini, par a iste
slni istemiştir ki, bu ma<lcie idam cc- diğini, ve annesinin: 
zasını istilzam etmekt~clir. - Elaman, al sana on lira veriyo-

Katilin ismi Seyfettindir. Henüz rum. Ama bu sondur, dediğini, ken
genç olan Seyfettin, muhakemesi gö- di~inin bu söze kızdığı için annesine 
rülürken, cinayetini ink:1r yoluna sap bir yumruk vurup evden çıktığını 
mış, faknt miievvclen itiraftan da söylüyor. 
kurtulamamıştır. Halbuk i, yapılan tahkikatta işin 

Hadisenin mahiyeti 5udur: bu kadarla bitmediği, Seyfettinin bu 
Seyfettinin annesi Nnzik,(!. bir...ıti.i.n.. ıuü~ vum r u.ii:u 'Vnrdl\kta~ ~nra 

KanramanıarmahaııesındeKı evınctc kenôfndcn geçen annesının oo8azıni 

boğulmuş ve öldürülmüş bir halcie sıkarak öldürdüğü de tesbit ediliyor. 
bulunmuştur. Ortada hiçbir delil ve ünümüzdeki celsede Seyfettin müd
emar e de yoktu. Araştırmalar neti- dc!umuminin ceza talebine karşı mü
cesinde katil olarak maktulenin oğlu dııfaasınr yapacaktır. 

.----su AKŞAM ___ _ 

m 
TURAN Tiyatrosunda 
Halk San 'atkirı 

NAŞIT ÖZCAN 
GECESi 

ERTUGRUL SADi TEK, Şehir Tiyatro
su artistle rinden HALiDE PIŞKI.S, Oku. 
y ucu SABRiYE TOKSOZ ve Aysel HA Y
RET EFENDi Vodvil 3 Perde. Varyete, Dü
eto, Solo. Tafsilat el ilanında. Telefon: 22127 

==:::=============== 

Hali Tasfi)·ede Bulunan •••••••• 
GAZETECİLiK ve MATBAACILIK 

LiSAN iKMAL 
._ ..... __ , ___ ~!-

BE R L i T Z 
Lisan Dersanesine 

Müracaat ediniz. 

Tatil Müddetince 

Yalnız 7 .50 Lira 
Beyoğlu lıtiklal 

Caddesi 294 , _______ , 
f' :;~;.:;; ~ş~;;ı ,,, '"',/'' " ~' 

Şubeye Davet 
Be§lktak Askerlik Şubesinden: 

Türk Anon:m Şirketinden : 
Hali tasfiyede bulunan şirketimize ait olup Tan Matbaa binasında 
mevcut bulunan bir adet Rotatif tabı makinesinin 9 haziran 939 tarihin
de pazarlık suretile icra kılınan satı şmda teklü edilen bedel layık 
hadde görülmediğinde~ mezkur makinenin yeniden pa7.arlığa kon
masına tasfiye memurluğunca karar verilmiştir. 

Karadeniz boğnzı fnsnat ambar memur• 
luğuna emekli bir yUzbası tayin edile
cektir. Talip olanların şubeye müracaati 
llfın olunur. 

l Be9lkbk Askerlik •Şubeılnden: 
1 

Bcsi~tnş askerlik şubesinden ma!Ol ve 
yetim ikramiyesi alan malUllcr ile şehit 
aileleri resmi senet ve nüfus cüzdanlnrl
le, vnrsn askeri veııikalarlle ı5 haziran 
939 tnrlhlnden ha:ı:lrnn nihayetine kndar 
her gtln öğleden evvel şubeye mlırncnat
lıın llAn olunur. 

Pazarlık 4 Temmuz 1939 Salı günü saat 1 O da yapılacaktır. istek
li olanların mezkür gün ve saatte tstanbulda Yeni Cami caddesinde 
kain İş Hanında 2 numaralı yazıhanede tasfiye memurlu~una müra

.. •••••••• .:aat eylemeleri ilan olunur. 

Yerli ve Yabancı Müstahzarlar Sahip ve 
Amillerinin Dikkat Nazarlarına: 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletinden: 
İspençiyuri ve tıbbi müstahzarlar kanunu, miistahznrların reklamla

rını tahdit etmi~ olduğu halde bazı müstahzarlar için gelişi güzel rek
lam yapıldığı gorüldüğünden tekmil müstahzar reklamlarının yeniden 
tetkike tabi tutulması tensip kılınmıştır. Diş ve saç tuvaletinde kullanı
lan miistahzarlar müstesna olmak üzere diğer mı.istahzarlar için evvel
ce verilen müsaadelerin hükmü kal madıgından rekliım için yeniden 
müsaade alınması IBzımdır. Müsaade aşağıdaki şartlar dahilinde verile
cektir. 

ı - Reçete ile satılmaSlna izin verilen tıbbi müstahzarların reklam
ları yalnız tıbbi mecmualarla yapılacaktır. 

2 - Reçeteli ve reçetesiz satılan müstahzar rekltımlarında müstah
zarların kullanılması muv~iik olan rahatsızlıklarla ruhsatname tarih ve 
numaralarından başka hıuiiıslar zik redilm.iyecek ve resimli reklamlar 
yapılmıyacaktır. 

3 - Vekaletten müsaadesi alınmış nümuneler haricinde reklAm ya
panlar hakkında 1262 numaralı kanun hükmüne göre takibat yapıla-
caktır. ' 

4 - Miistahzarlar jç.in radyo ve sinema vasıtasile rekltım yapılması 
yasaktır. Bu şartlar dahilinde reklıim müsaadesi almak üzere müstah
zar sahiplerinin usulü dairesinde Haziran nihavetine kadar Vekalete 
müracaatları llızımdır. (4045) 
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23 Temmuz 1939 
TÜRK GÜNÜ 

Bütün Amerika bu büyük günü 
kutlamağa hazırlanıyor. 

NA T TA 

NEW YORK 
Sergisine ve bu büyük güne 

yelifecek olan ıeyahatlar 
tertip etmiştir. 

5 TEMMUZ KAFiLESi : 
Simplonla Paris 

Pariste 7 Gün otel ve yemek 
Queen Marry'de Kamara ve Yeme1' 
Newyork'un en muhteşem oteli 
Barbizona Plaza'da 16 gün ikamet 
Normandie ile Havre'a avdet 
Ayrıca cep parası t emin edilmiştir. 

40 Gün 40 Gece 
KaYJtlar Kapanıyor acele ediniz 

N A T T A 
Galatasaray Tel. 44914 

t 
1 
J 

' 1 
1 

1 
1 
1 
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15. 6. 939 

15 Haziran 939 

TAN 
ABONE BEDELi 

TDrklye Ecnebi 

1400 
750 
400 
150 

Kr. ,. 

.. 
""' 1 Sene T 2800 

6 Ay 1500 
S Ay 800 
1 Ay 300 

Kr. 
• 
• 
• 

Milletlerarası posta ittihadına dahil 
olmıyan memleketler için abone 
bedeli müddet sıraslyle SO, 16, 9, 
3,5 liradır. Abone bedeli peşindir. 

Adres değiştirmek 25 kuruştur. 

Cevap için mektuplara 10 kuruııluk 
pul iltıvesl ltızımdır. 

(CjaJ:ıq:ıtl!149494;JI 
Mektebi 
Bitirenlere 
Son Söz 
Geçen gün mektebini bitiren ta

lebeye diploma tevzii merasi· 
minde bulundum. Müdür mektepten 
ayrılmak üzere bulunan çocuklara 
irat ettiği veda nutkunda dedi ki: 

"- Bugün mektepten hayata çıkı

yorsunuz. Mektebi terkederken ka

falannız, sizlere göre, bir takım bil
gilerle süslüdür. Fakat bu bilgilerin 

ehemmiyeti yoktur. Bilgi her vakit, 

her yerde elde edilebilir. Biz size bu 

bilgileri öğretirken takip ettiğimiz 

caye başka idi. Biz sizleri bu bilgile· 

ri daha yüksek bilgiler edinmek için 

bir temel olarak kullanmasını bilen, 

dil§iinebilen, hayata yeni bir göriiş· 

le giren insanlar olarak yeti§tirmek 

utedik. Buradan çıktıktan sonra İs· 

ter daha yüksek mektebe gidiniz, is· 

ter hayata atılınız, size lazım olan 

§ey bilgiden ziyade bu bilgileri kul· 

lanma kabiliyetiniz ve düsünme has
sanızdır.,, 1 

Bu telakki bana yenı ve hO§ ıö
rilndil, bizim telikkimize göre mek· 
tep bilsi veren bir müessesedir, bu 

mektep müdürüne göre ıahsiyet ya-

11an bit muhittir. Cocuk denilen hn
Jnur mektepte yoirulur, yeni bir in-
san olarak o;ta-,a rıkar. Kafaya dol
durulan bilgiler unutulabilir. fakat 
şahsiyet kaybedilmez. 

* Barem Kanunu 

M üıa lceref eri 

Büyiik Millet Meclisi Yeni Barem 
Kanu:ıunan müzakere!'liyle meşgul
dür. Memurlara verilen paranın ye· 
kCinu 120 milyon lirayı buluyor. Bu 
yeiCin bütçenin % 45 ini teşldl eder. 
Devlet kapılarında çalışan kimsele
rin yektinu 40 binden fazladır. Bu 
yekunlar ilk nazarda kabarık görü
nebilir. Fakat devlet teşkilatının 

gOnden güne genişlediğini, devletin 
vazifesinin içtimai n iktisadi saha
lara da nüfuz ettiğini göz önüne ge· 
tirirsek o vakit bu kabarıklığın e· 
hemmiyeti gözümüzde kaybolur. 

Barem Kanunu devlet mekaniz. 

masının teşkilatı esasiyesini teşkil 

eder. Bu baknndan da ehemmiyeti 

bOyüktür. Bu sebeple Büyük Millet 

Meclisinde Barem Kanunu etrafında 
cereyan eden milzakereler memleke

tin her tarabnda büyük bir alaka 
ile takip edilmektedir. Bu kanun 
memurların hayatında bir çok deği· 
şlkliklere sebep olacaktır. Bu bakım· 
dan da her smıf memuru yakından 
alikadar etmektedir. 

TAN Kanunun müzakere edildiği 

ıa sırada, kanunla alakadar olan o
kuyuculannın da fikirlerini öğren· 
mek istemiş, ve bu maksatla muhte
lif sınıf memurlar arasında bir an· 
ket açmıştır. Yanndan itibaren top· 
ladığımız ce\·apların neşrine başlana· 
caktır. Bu vesile ile bütün alakadar 
okuyucularımızı düşündüklerini ve 
mütalaalarını bildirmiye davet edi· 
yoruz. Kanunun müzakeresi esna· 
sında ileri sürülecek herhangi bir 
yeni ve kıymetli fikir, kanunun daha 
esaslı ve noksansız olmasına hizmet 
edebilir. 

Gönderilecek ce\'aplarda arzu e· 
denlerin isimleri mahfuz tutulacak
tır. l\laksat kanunun mütekamil bir 
eser olarak ' ~rkmasına yardım et
mektir, siz de TANrn bu maksadının 
ahakkukuna yardım ediniz. 

Bugün Almanyada ağızdan 
düşmiyen bir kelime 

varsa, ihata, (çember içine a
lınma) kelimesidir. Bu söz, 
harp yıllarının hatıralarını 
göz önüne getiriyor. Ve Al
man propagandasının hünerli 
elinde, Almanlardan çoğunun 
~\lıtl "'ü"'"'cbı lıa.ı.ch:ct.lcıı 

muhik göstermiye yardım e
diyor. 

Büyük Harp senelerine takad
düm eden yıllar, müselles ittüak 
ile müselles itilafın muvazeneyi 
muhafazaya uğraştığı senelerdi. O 
zamanki Alman efkarı umumiyesi 
de bu telakkiyi kabul etmemekte 
idi. Almanlara göre, bir çok dev
letler, Almanyanın büyüyen kuv
vetini kıskanarak onu boğmak için 
birleşmişti. Ve İngiltere bu devlet
lerin buında geliyordu. Guya Al
manya, lüzumundan fazla tazyik 
edildiğini hissedince kendini müda
faa için kılıcı çekmiye mecbur ol
muştu. Çünkü kurtuluş için başka 
çare yoktu. Bugünkü Almanya da 
ayni şekilde düşünüyor. Çünkü bu 
telakki bugünkü rejimin ihtiyacı
na uygundur. 

Almanya tecavüzü, haklı gös
termek için bir çok defa uğ

raşmıştır. Bunun için ilk tutulan 
yol, "tazyik altında,, yaşadıkları 
iddia olunan Alman ekalliyetleri
ni tahrik etmekti. Fakat bu iddia
nın bir takım hududu vardır. Çün
kü duşünceli adamlar buna karşı, 
Südet Almanlara nisbetle müthiş 
güçlükler içinde yaşıyan Tirol Al
manlarının niçin ihmal olundukla
nnı sorabilirler. Buna rağmen Al
manlar bu bahaneden bihakkın is
tifade etmişler ve kendilerini her 
milletin kendi mukadderatına ha
kim olmak esasına taraftar gös
termişlerdir. 

Çok geçmeden ikinci bir safha 
başgösterdi. Ve Südetlere ait ara· 
zinin ilhakı kfıfi gelmedi. Çünkü 
Pragda servet vardı, silah fabrika· 
ları vardı. Orta Avrupanın en mü
kemmel ordusu sayılan Çek ordu· 
suna ait yığın yığın mühill}mat 
vardı. Altın var, skoda var, ve Al
manlardan daha yüksek bir yap
yış seviyesinc!e bulunan bir millet 
vardı. 

Almanyanın içinde veya dı§lnda 
Çeklerin Alman olduklarını söy
Iiyen bir tek kimse yoktu. Söyle
nen sözlerin hepsi de bunun aksi
ne idi. Onun için "ihata,, masalını 
tazelemek lazımdı. Ve bunun için 
her tarafı budanan Çekoslovakya 
Almanyayı çember içine almak is-

TAN 

-

Avrupanın avcın ve avladığı avlar (lngiliz karikatürü) 

~ÇÖIFil<e 
a~a~n 
Bu Almanların 

Propagandasını 
Körletmek Lazım 

Yazan: 
ANTHONY EDEN 

( /ngilterenin eski Hariciye Nazırı) 

lngi.lterenfı11 uki Hariciye Nazırı Eden, Polonya Hariciye 
Nazın Beclt.'le birarada 

tiyen şebekenin bir parçası sa
yıldı. 

Gerçi Çekoslovakyanın muhkem 
hatları teslim olunmuş ve bu 
mem\eketi tazyik için herşey ya
pılmıştı. Fakat memleketin varlığı 
hala ayakta idi. Bu varlığı için 
ihata masalını yenilemek lazım 
geliyordu. Ve neticede Nazi li· 
derleri ihata çemberini en hayati 
noktasından vurdukları için ken
dilerini tebrik ettiler. 

Bu dahiyane propaganda karşı· 
sında ne yapılabilir? 
Almanyayı ihata etmeyi düşü

nen bir kimse bulunmadığını söy
lemek, Almanyayı milletler ailesi 
içinde selamlamıya hazır olduğu
muzu ilan etmek, ve bunun için o
nun diğer milletler tarafından ri
ayet gören kaidelere saygı göster
mesi lazım geldiğini anlatmak ka
fi değildir. Bu gibi sözler bizi ikna 

edebilir. Fakat ihata iddiastna mu
kabele için küayet etmez. Bunun 
için daha ileri gitmek lazımdır. 

Evvela vaziyeti tavzih etmek 
lazımdır. Bu hususta Al

man Führerinin yardımından da 
istifade miimkündür. Führer, bey
nelmilel düsturlann alçalmasının 

neticelerini izah etmiş ve 1933 se
nesinin 14 Birinciteşrin giınü irat 
ettiği nutukta şunları söylemişti: 

"Hak kuvvete tamamiyle 
boyun eğdiği zaman ortalı
ğı daimi bir emniyetsizlik 
kaplar, bu da hayatın bü
tün normal. vazifelerini ta
tü ve mületler arasındaki 
müntı3ebetleri imha eder.,, 
Bizim yapmak istedigimiz de bu-

dur. Yani beynelmilel emniyeti 
iadedir. Bu da ancak taahhütlere 
sadakatle mümkündür. Bir t.araf-

tan ihata hurafesini baltalarken 
diğer taraftan da sulhti azami de
recede takviye için elimizden ge
leni yapmalıyız. 

Sulh cephesinin te~kili üzerine 
sulh hedeflerimizi ilan etmek sı
rası gelmiştir. Bunlan butün açık
lığı ile, bütün katiyetiyle göster
mek lazımdır ve bunlar beynelmi
lel hayatın her sahasını kucakla-
malı, bunlar, sulh devletlerinin 
prensipleri ve hedeflerini ihtiva e
den bir berat mahiyetini almalı ve 
bütün dünyaya ne yapmak istedi
ğimizi ilan etmelidir. 

Vazife mühimdir. Fakat değer-
lidir. Bütün bu hedeflere, sulh 
cephesine giren ve girmiyen hü
kumetlerden müteşekkil bir kon
feransta en kati şekli vermek her
halde isabetli bir hareket olur. Bir 
harp çıktığı takdirde sulh hedef
lerinin bu şekilde ilanı, harbe kar
şı gelmiye de yardım eder. 

D ünya bugünkü gerginlik 
içinde ilelebet yaşryamaz. 

Sonra bu gerginliği, yalnız teda· 
füi mahiyetteki siyasetlerle izale 
edemeyiz. Biz ve bizim gibi düşü
nen milletler yapıcı bir maksat ta
kip etmeli ve dünyanın beraber 
çalışmasını istediğimiz bütün siya
si ve iktısadi şartlarını bir araya 
getirmekten korkmamalıyız. 
Dünyanın kuvvet tehdidinden 

korkmıya devam etmesi, ancak 
harbi intaç eder. Onun için başka
lariyle birlikte tecavüze karşı gel
miye karar verdik ve büyük taah
hütlere giriştik. İcabında bütün 
taahhutleri silah kuvveti kullana
rak ve her fedakarlığa katlanarak 
ifa edeceğiz. Fakat bütün mesele 
bundan ibaret değildir. Son hedefi
miz, adil bir sulhtur. Adalet ise 
profesör Lowes Dıckinson tarafın
dan en mükemmel surette tarif o
lunmuştur: 

"Adalet, çoğun aza karşı, mille
tin sınıfa karşı, insanlığın millete 
karşı, istikbalin hale karşı dava. 
sıdır.,, 

Kütahyada ElektrEk 
Kütahya {TAN) - Belediye elek

trik santralının takviyesi için alıııan 
yüz yirmi beşer beygir1ik iki Dıze} 

motörünün montajı bitmiştir. Mev
cut bokomobil için getirilen büyük 

kazan da yerine konulmuştur. Yeni 

tesisat bugünlerde işJemiye başlıya
cak, bu suretle gerek tenvirat ve ge
rek sınai müesseseler için lüzumu 
kadar elektrik kudreti elde edilmiş 
olacaktır. 
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W•tlJM 
Zaman, 
ilerlemenin 
Duvarı 
Olmamahdır 

Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

Y eni Barem Kanunu, memurla· 
rın terfii için, mua)) en bir 

zaman fasılası kabul edh or. Al ni 
hizmette çalışan bir memur, üç veya 
dört sene zarfında terfi ed2bilecek 
''e bu suretle maa ı da artacaktır. 

Terfiin iki manası \•arclır. Biri bu
lunduğu mevkiden daha yükseğine 
geçmek, ikincisi ha) at şartlarını 

yükseltecek bir refaha kavuşmak. 

Hayatını memuriyete \'akfeden bir 
adamın bu iki yükseliş te hakkıdır. 
Memuriyet hayatında yükselme im· 
kanları hudut altına alınırsa, bu 
mesleğe intisa:ı> edecekler, enerji 
\'e kabiliyetleri ne olursa olsun, mu
ayyen bir zamanı beklemek mecbu
riyeti kar ısında, memuriyete ksrşı 
bir ürkeklik gösterebilirler. 
Memurların maaşlannı yükselt· 

mek için bö) le muayyen bir zaman 
kabul edilebilir. Çünkü de\'letin ga
yesi, memurlarına bütçesi dahilin
de ,2 imkan ni betinde müreffeh 
bir hayat temin etmektir. Fakat im
kansızlık karşısında bu tezayüdü 
bir hudut altına almak ta :zaruridir. 
Her memurun, dört sene zarfında 
ınaaşı yükseliyorsa, devlet buna im
kan bulmuşsa, bunun karşısında se
\'inmemiz lazım. Fakat terfi yalnız 
maaşlann yükselmesi demek değil
dir. Bir adamın gösterdiği kabiliyet 
nisbetinde daha yüksek mevkilere 
''arması demektir ki, bunu otoma
tik bir şekle sokmak, bir çok seki 
ve kabiliyetlerin, inkişaf imkinlan· 
nı hudut altına almak olur. 

Enerjik, faal, kabiliyetli bir me
ınur, daha fazla randıman verir, 
kendisinden beklenenin fevkinde fa
alJyet i"ÖSterirse, bu adamı dört se
neyi beklemek mecburil etinde bı
rakmak, ve herkesle beraber oto· 
matik bir terfi imkanına bağlamak, 
'bir çok ku~ \'etlerin heder olmasına 
sebep olur. Barem kanununda ma
aşların tezayüdü için zaman fasıla· 
sını kabul edebiliriz. Fakat kabiliyet
li bir memura hatta icap ederse ma· 
aşını yükseltmeden daha yüksek bir 
me\'kie geçmek imkanını ''2rmeli
dir. Devlet mekanizması içinde, ~ a· 
ratıcı kabiliyet gösteren, zeki ve 
enerjisi kuvvetli olan adamın, daha 
yüksek bir mevkide memlekete fay· 
dalı olma ını kayıt altına almak, bir 
çok zeka ve enerjilerin sönmesine 
ebep olabilir. İlerlemeyi zaman ile 

ölçer ek, zaman terakkinin önüne 
çekilmiş bir duvar olur. Zaman, ne 
kadar seyyal ise, dm·ar olmak delil, 
du\'arları yıkıp atmak temayülünde 
ise, terakkiye de zamanın akıcılığını, 
fertlerin zeka \'e kabiliyetlerine de 
hudutsuz inki af imkanlarını verme
miz lazım. 

Türkkuşu Filosu 
Bursa, 14 (A.A.) - Bu sabah 8.10 

da Yeşilkoyden kalkan Ttirkkuşu fi
losu 9.50 de Bursaya indi. Meydan
da .vali, polis müdürü. jandarma ku· 
mandam, belediye reisi ve azalan, 
matbuat mumcssilleri, Havn kurumu 
mensupları, Ziraat mektebi talebe ve 
muallimleri ve bir çok Bursalılar ta
rafından karşılandı. Kadın tayyare
cilere buketler verildi. 

Tlirkku§u filomuzun bugun yapa
cagı uçuşları gormek ve yine tayya
recilerimizi alkışlamak lizere Bursa 
halkı sabahtan itibaren uçuş meyda
nına giden bütun yolları uolciurmuş 
bulunuyordu. Şehrin 10 kilometre u
zağındaki meydana Bursanın buttin 
nakil vasıtaları saatlerce halk taşı -
nuştır. Uçuşların başlama saati olan 
14.30 da on bin kişı büyük bir hu -
nerle akrobasi ve filo uçuşları ya
pan evlatlarını coşkun bir sevinç i
çinde saat 16 ya kadar alkışlamıştır. 
Uçuşlarda vali, parti ve belediye er· 
kanı, hava kurumu mens·ıplan ha· 
zır bulunmuştur. Oğle j'emc;::ını Zi
raat mektebının davetlisi olarak yı
yen tayyarecilerimıze ıiğlerlen sonra 
da Bursa sporcuları bir ziyıılet ver
mişlerdir. 

Bursalılar, tayyarecilerimize can
dan hüsnü kabul ve misafirperverlik 
gdstermişlerdir. Filo yarın hava mu
sait olduğu takdirde Izmıre uçacak-
tır. 
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lngiliz takımı Ankaraya gidecek kadrosu ile 

;mırııınnn ıınır• . 1 n gi li zl er '"1111111111111111111 § 

1 Ankaraya Gidiyorlar 1 
~ Fenerbahçenin yıldönümü Ankara bölgesi direktörlü- § 
: için lstanbula gelen Jngüiz ğünden öğrendiğimize göre, : 
: amatör M idlesex V anders aradaki bu ihtüôf halledil- : 
S futbol takımı, iki kar§ılaşma mi§ ve Fenerbahçelilerin is- E 
i yapmak üzere Cuma günü tekleri kabul edilmiştir. :: 
E tayyare ile mutlak surette En son dakikada Ankara E 
i Ankaraya gidecektir. bölgesi, Fenerbahçe Klübüne E 
i /ngilizlerin bu Ankara ae- bütün şeraiti kabul ettiği- ;: 
: yahati dün bir ihtilôf yüzün.- ni bildirmiş ve /ngilizlerin E 
: den akim kal.mak üzere iken Ankara seyahati bu suretle E 
: son dakikada halledilmiştir. tahakkuk etmiştir. Yapılan E 
: Büyük bir masraf ihtiyarile programa göre Cuma günü E 
S /stanbula gelen bu takımın takım tayyare ile buradan : 
: Ankara seyahati için Fener- hareket edecek ve o gün An- : 
~ bahçeliler 3500 lira ve tay- karada bulunarak Cumarte- E 
= yare masraflarının Ankara si günü ilk karşılaşmasını, E 
E bölgesince verilmesini iste- Pazar günü de ikinci maçı E 
E mişlerdir. yapacaktır. .J ~ 
;111·111 ım1111rr111nnnnrrn rnnnı 1r1111nı 1111111111111n11111111 n ınluı n;; 

lhti/Qflı Maç 
Beşiktaş - Galatasara 

Karşılaşacaklar 
Milli kümenin ilk haftasında ma

lum hadiselerden sonra Galatasaray

lılar Beşiktaş karşısına çıkmamışlar, 

Siyah beyazlılar hükmen galip sa

yılınI§lardı. Ikinci hafta Sarı kırmı

zılılar da milli kümeye iştirak et

mişlerdi. Galatasaray, kaybettiği üç 

puvanı telafi için Beden terbiyesi ge

:ııel direktörlüğüne müracaatte bu

lunmu§, maçın tekrarını istemiştir. 

Genel direktörlük iki tara! muta

bık kaldığı takdirde maçın tekrarını 

kabul etmiştir. Beşiktaş idare heyeti, 

Galatasarayın bu hustistaki teklifini 

ve maçın tekrarını kabul edecektir. 

Müsabaka da milli küme maçlarını 

takip eden ilk haftada oynanacaktır. 
Bu vaziyet karşısında Sarı kırmızılı

lar mağlup olsalar dahi bir puvan 

kazanacaklar ve şampiyonlukları ta

hakkuk etmiş olacaktır. Maamafih 

bu müsabakanın tekrarı diğer klüp

lerin de puvan vaziyeti iizerinde te

ıir edeceğinden itiraza yol açması 

kuvvetle muhtemeldir. 

Güneş Klübü 

Kongresine Davet 
Güneş klübünden: 

Ekseriyet olmadığından dolayı te

hir edilen fevkalade kongremiz 17.6. 

939 cumarte111i günü saat 16 da klü

bün Istinyede Istinye caddesindeki 

merkezinde yapılacağından sayın a

zanın bu toplantıda bulunmak üzere 

mezkur gün ve saatte teşrüleri rica 

olunur. 

Süleymaniye Klübünün 
Yddönümü 

Eski bir spor yurdu olan Süleyma-

bir gün yaşatmaları için şimdiden 

hazırlıklara başlamışlardır. Bu mut

lu günleri için Fenerbahçe birinci 

futbol takımını davet edeceklerini 

haber aldık. Bu çok eski spofYW'

dunun bu davetini Fenerbahçelllerin 

kabul edeceklerinde şüphemiz yok

tur. 

Şilt Finali Oynanacak 
Halit Partisi tarafından ortaya ko

nan şild maçları finali önümüzdeki 

pazar sabahı Taksim stadında oyna

nacaktır. Bu müsabaka finale kalan 

Fenerbahçe - Hilal arasında olacak

tır. Bu sene şild şampiyonluğunun 

Fenerbahçe tarafından kazanılması

na muhakkak nazarile bakılabilir. 

Son sene olmak dolayısile en fazla 

ismini yazdıran Sarı lacivertliler şil

di alacaklardır. 

• 

İmzamzr Bekliyoruz 
Yeni stadyom için imzasız mektup 

yazan kariimize: 

Spor kısmımızda "Serbes sü
tun" başlığı altında çıkmak üze • 
re bize gönderilecek yazıları neş
redeceğirnizi karilerimizc bildir
miştik. 

Yalnız neşrcdeceğimiz yazılar -
da aradığımız şartların başında 

muvazzah adres ve isim 2elivor- t 
du. t 

Tophanede yapılacak stadyum t 
hakkında ''şimdilik ismi lazım ol- ı 

mıyan bir Türk sporcusu" diye 
gönderilen imzasız yazıyı maale 
sef neşredemiyeceğiz. 

niye klübü 3 eyhilde yıldönürnünü Eğer yazının neşrini istiyorsa -

... TAN 15 • 6 • 939 

~~ 
MİLLİ KÜME 

PUVAN 
VAZİYETİ 

Demirspor Şimdilik 

Başta Gidiyor 
DEMİRSPOR: On bir maç yapmış, 

sekiz galibiyet elde etmiş, birisinde 
berabere kalmış, ikisinde mağlup ol
muştur. Beş eksilt puvanı vardır. 

GALATASARAY: On bir oyun 
oynamış, sekizinde galip gelmiş, bi
risinde hükmen mağlUp sayılmış, i
kisini kaybetmiştir. Yedi eksik pu
vanı vardır. 

FENERBAHÇE: On bir oyun yap
nuş, altısında galip, birisinde bera
bere, dördünde mağlup olmuştur. 
Dokuz eksilt puvan almıştır. 
BEŞİKTAŞ: On maç yapmış, be

şinde galip, birisinde berabere, dör
dünde mağlup ol.muştur. Dokuz ek
sik puvanı vardır. 

ANKARAGÜCÜ: On üç maç yap
mış, sekizinde galip, birisinde bera
bere, dördünde mağhlp olmuştur. 

Dokuz eksilt puvan almıştır. 
VEFA: On iki oyun oynamış, üçün

de galip, ikisinde berabere, yedisin
de mağlup olmuştur. On altı eksik 
puvanı vardır. 

DOi'.lANSPOR: On iki maçtan ü
çünde galip, birisinde berabere, se
kizinde mağlup olmuştur. On yedi 
eksik puvan almıştır. 
ATEŞSPOR: On bir maç yapmış, 

birinde galip, birinde berabere, do
kuzunda mağlup olmuştur. On dokuz 
eksik puvanı vardır. 

Görülüyor ki Demirspor en az ek
sik puvanla başta gitmekte, en kuv
vetli namzet vaziyetini muhafaza et
mektedir. Sarı kırmızılılar da iki 
ouvan f::l·drl'l n ......... 1 .. a"''""" t,,t.;..., .. t ... 
mektedir. Geriden dokuz fena pu-
vanla Fenerbahçe, Beşiktaş, Ankara
gücü başbaşadır. Galatasaraylılarm 
deplasmanı ve kendilerini bundan 
sonra kolay kolay mağlup edebile
cek bir takım kalmamıştır. Buna 
mu.kabil Demirspor 1stanbula gele
cek, iki maç yapacak, Ankarada Fe
nerbahçe ile oynıyacaktır. Bu vazi
yet şampiyonluğu daha ziyade sarı 
kırmızılılar lehine çevirmektedir. 
Galatasaraylılar da Beşiktaş maçını 

tekrarlarsa mağlup olsalar dahi 
arada fark bire inecek, galip gelir
lerse şampiyonlukları tahakkuk ede
cektir. 

----0•-- --

Atletizm 
Müsabakaları 
için Hazırlık 

Burhan Felek, irfan, Adil Giray
dan mürekkep atletizm müşavere he
yeti dün bir toplantı yaparak sene
lik mesai programı üzerinde görüş
müşlerdir. 16 temmuzda yapılması
na karar verilen atletizm müsabaka
ları için Mısırdan dört, Yunanistan
dan dört, Romanyadan dört atlet da
vet edilecektir. 

Süleymaniye Stadında 
Kupa Maçları 

Süleymaniye stadında yapılacak 

kupa maçları (18.6.939): 
Topkapı - Altıok, saat 14, Süley

maniye - Eyüp, 15.30, Alemdar -
Akınspor 17.15. 

,-_E,==K=O==N==O==M==i 1 
Çok Çocuklulara Değirmenciler Arzu 

Madalya Ettikleri Cins Buğdayı 

GAZETELERLE 
ŞAKALAR . 

· ı ' 

Yazan: Naci SADULLAH 

Çok çocuklu ailelere birer ma -
dalye verilecekmiş. Gazetele

rin yazdıklarına bakılırsa, bu madal
yeler, büyük bir İngiliz fabrikasına 
ısmarlanmış. Bundan da anlaşılıyor 

ki, madalyeler, çok parlak, çok zarif, 
ve çok gösterişli olacak. 

Fakat, ben, beşer, altışar tane ev
lat sahibi olmuş bir çok analar, baba
lar bilirim ki. büyük bir yoksulluk i
çinde yaşarlar. Ve onların, Londra 
fabrikalarında yapılmış parlak ma -
dalyelere layık görülebilecek birer 
esvapları yoktur. Yarı çıplak bir in
sanın, eski ceketinde, parlak bir ma
daJye, çöp kutusuna çekilmiş ipekli 
bir bayrak gibi sallanacak, ve insan 
içine bu kılıkta çıkacak olan babalar, 
hamiyetli bir vatandaş itibarı görmi
yecekler, bilakis, madalye rlelisi bir 
kaçık gibi, çoluk çocuk maskarası o
lacaklar. Bunun öniine geçmek için, 
çok çocuklu ailelere, o madalyelerlc 
birlikte, birer kat da esvap vermek 
lazım: 

Hem bu n1adalye işi, beni çok dü
şündürüyor doğrusu. 

Bir çok analar, babalar var ki, 
bakamadıkları çocuklarını, herhangi 
bir kapıya evlatlık vermeğc hazırdır
lar. Şimdi, bir ananın, altı çocuğunu 
birdetJ evlatlık verdiğini farzedin. O 
zaman, madalye ne olacak? Madalyc 
yi, çocuklarını sırtından birer yük 
gibi fırlatan ana mı taşıyacak? Yok
sa o yavruları himayesine alan ha -
miyetli, ve fahri peder mi? 

Ben, yarın, böyle bir dava ile kar 
şrlaşabilecek olan bir hakimin neye 
karar verebileceğini bir türlü kesti -
remiyorum. Eğer o vaziyete düşüp 
tc, münasip bir karar bulabilirse, bir 
madalye de. ona vermek lazım! 

Sonra aklıma mühim bir nokta 
daha geliyor: Çok çocuklu ailelere. 
yalnız birer tane madalye verilecek-

....._ • ., -J • • 

Çocukların anaları mı, yoksa . ., Ba -
balan mı? 

Bana öyle gelir ki, o madalyenin 
paylaşılamaması yüzünden de, birçok 
karıkoca kevgası kopacaktır. 

Bana kalırsa, çok çocuklu fakir a
ileler, darda kalınca, kendilerine ve
rilecek olaıı madalyeleri de satacak
lardır. 

O t11kdirde, o zarif madalyeleri, 
ziiriyetli, hamiyetli ve vatanperver 
görünmek isteyen zengin bayanları -
mız satın alacaklardır. 

Bu hesapça, yakında, tıpkı "el · 
den düşme oda takımı", "elden düş
me esvap", "elden düşme pandantif" 
veya "elden di.işme müstamel gra -
mofon, piyano, otomobil,, gibi, acaip 
bir meta daha peydahlanacak: "El
den düşme gayret • hamiyet!" 

O takdirde, ki.irk mantolu bir ka
dının göğsünde, bu şık madalyelerin 
üçünü dördünü bir arada göreceğiz 
demektir. Öyle bir kadına rastlayan 
saf bir vatandaş, derhal ahpabını dür
tecek, ve: 

''- Gördün mii kadını! Di~·ecek; 
tam üç tane madalye kazanmış: De -
mck ki, tam bir buçuk düzine çocu . 
ğu var!" 

Beriki, evvela pişkin pişkin ce -
vap verecek: 

"- Hayır ... O kadının bir buçuk 
düzine çocuğu değil, bir buçuk düzi
ne apartımanı var dostum!" 

Sonra da, acı acı gülümsiyerck i· 
lave edecek: 

Satın Alabilecekler 

iHRACAT: 

Tilki ve Oğlak 

Derisi Satışları 
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ÇEKLER 

Londra 5.93 
Nevyork 126.6075 
Par ıs 3.355 
MilAno 6.6575 
Cenevre 28.55 
Amsterdam 67.2825 
Berlin 50.77 
Brüksel 21.5175 
Atına 1.0825 
Sotys 1.56 
Madrid 14.035 
Varşova 23.8725 
Budapeşte 24.8425 
Bükreş 0.905 
Belgrad 2.8925 
Yokohama 34.62 
Stokholın 30.5325 
Moskova 23.8725 

ESHAM VE TAHVİLAT 

1 Merkez Bankası 111.50 \..., _______ ./ 
por istediğinden bu raporun hazır ~ 
lanmasına başlanmıştır. 

Belediye iktısat müdürlüğü diğer 

taraftan bozuk kalitede ve narhın 
hilafında ekmek satanlar hakkında 

şiddetli takibat yapmıya karar ver• 
miş, bu hususta zabıtai belediye me

murlarına yeniden bazı talimat ve
rilmiş ve bu iş için seferber edilmiş-
leJ"dir. * Tosya pirinçlerinden makinalan 
miş kaliteden beş bin kilo, kilosu 26 
kuruştan satılmıştır. 

iÇ PİYASALAR: 

Zahire BorsasınC:la 
Dünkü Muameleler 

Av derilerinden sekiz yüz kadar Dün piyasaya 523 ton buğday ge-
ti!ki derisi Almanya için çifti 3.5 - tirilmiştir. Aynca 80 ton çavdar, l' 
5 lira arasında satılmıştır. ton kuş yemi, 120 ton un, 31 ton fa.: 

Denizli mıntakası mallarından on sulye, 73 ton zeytinyağ, 54 ton beyaz 
bin kadar oğlak derisi çifti 147 bu- peynir, 18 ton kaşer gelmiş ve satıl
çuk kuruştan Çekoslovakya için sa- mıştır. Yumuşak buğdaylar 5,32, 
tılmıştır. 1 sertler 5.11 - 5.20, kızılcalar 5,32, 

Tuzlu kuzu, koyun derilerinin ki- yemlik çuvallı arpalar 1.35 - 5.02,5, 
losu 57 _ 58 kuruş arasında hararetle çavdar 4,30, çuvallı sarı mısır 4,27.5-
muamele görmektedir. Kızıl yünlü 4.30, dökme mısır 4,17.5 - 4:20, ) e:ıt 
koyun derileri ise 64 kuruşa kadar keten tohumu 9.20 : 9.25, ıç cevız 

satılmaktadır. Piyasa isteklidir: Sa- 67 - 72, beyaz peynır 25.25 • 27.06. 
tışlar yerli sarfiyat içindir. kaşer 46 - 54 kuruştan satılmıştır. 

Mersin ve Adana mıntakasının da
bak yünlerinden yedi bin kiloluk bi~ 
parti kilosu elli beş kuruştan yerlı 
fabrikalarımıza satılmıştır. 

Şile Elektriği lslah 
Edilecek 

Şile (TAN) _ Belediye mevcut e
lektrik tesisatını ıslaha karar ver • 
miş, Istanbuldan getirttiği bir mü -
hendisin yaptığı projeyi Nafia Ve
kaletine göndermiştir. Proje tasdik 
edilip gönderilince derhal işe başla
nılacaktır. 

Kütahya ve Civarında 
Çekirge 

Tavıanh ve Emet 
Kömürleri 

Kütahya (TAN) - Etibankın gön
derdiği üç kişilik bir fen heyeti, Tav
şanlı ve Emet kömür havzalarında 
son sondaj ameliyelerini yapmakta· 
dır. 

Şilede Ziraat lıleri 
Şile, (TAN) - Ziraat dairesi, bü· 

tün köylerimizdeki zirai unsurlar Ü· 

zerinde tetkikat icra etmekte, bun
ların çiçek, çağla ve olgunluk devre
lerindeki verim miktarlarını araştır· 
maktadır. 

Son mücadele mevsimi içinde köy. 
lerimizde 240 domuz öldürülm:.iştür. 

Şile Köylerinde Posta 
Kütahya (TAN) - Uşakın Kara

halli, Sıvaslı, Ulubey nahıyelerinin 

sekiz köyünde görülen çek:rgelerin 
yüzde yetmiş beşi imha edilmiştu. 
Kalanlarının da imhasına çalışılıyor. 

"- Ben bu bayanın göğsündeki Simavın Akse, Kütahyanın Jn, 
madalyeleri kimlerden aldığını da bi- Turgutlar ve Çal köylerinde zuhıu e
liyorum: Şimdi, o üç kadıncağız da, den çekirgeler, hiçbir hasar yapma
yavruları da sağ değildirler!" !arına meydan verilmeden, tamamen 

Şile (TAN) - Köy korucuları va
sıtasile köyler ve merkez arasında 
muntazam posta servisleri temin edil 
miştir. Ağva nahiyesine bağlı Obeyli 
köyünde bir posta satış şubesi açıl· 
mıştır. 

Halbuki, eğer yanılmıyorsam, o itlaf edilmiştir. 
madalyeler, kadınlarımızı analığa teş Şilede Arı Toplanıyor Haftanın Millt Küme 

Maçları 
Milli küme maçları artık nihayete 

ermek üzeredir. Izmirin Doğansporu 
Beşiktaş ve Galatasarayla milli kü
me karşılaşmalarını yapmak üzere 
Istanbula gelmektedir. Bu maçlarla 
bütün müsabakalarını bitirmektedir
ler. 

vik etmek em~liyJe dağıtılacaktı. Bigadic;te Yağmur 
Fakat, Londra fabrikalarına sipariş Bigadiç (TAN) - Uzun zam.andan 
edilen o şık madalyeler, maalesef, beri kuraklıktan muztarip olan köy
''çocuk" yerine, şık bayanlarımızı pe , lünün yüzü gülmüştür. lki günden
şinde sürükleyecek bir "moda" do _ beri yağmakta olan yağmurların bil
ğuracak: hassa tütünlere ve pamuklara fayda

"- Madalye modası!" sı dokunmuştur. 

Şile (TAN) - Kazamız içınde, ya
bani arı karışmamış yerli anlardan 
bir miktar toplanmasına başlanılmış
tır. Bunlar, iyı bir an cinsi yl:!tiştiril· 
mesinde temel olacak, Şilede arıcılı
ğın ve balcılığın inkişafına çalışıla .. 
caktır. 

Yüzme Müsabakaları için 

tesit edecektir. Şahsi gayretlerlle gü- nız imzanızla muvazzah adresini· t 
zi spor muharririmize bildirme • zel bir spor sahasına da sahip olan . . . . d . İ 

Istanbul bölgesi deniz ajıınli:ğının 
~enelik yüzme ve kürek müsabaka
ları programını hazırlamakta oldu • 
~nu yazmıştık. Yapılan programa 
'5Öre yüzme müsabakalarına önümüz
deki hafta başlanacak ve Beşiktaş 
yüzme havuzunda olacaktır. 

Şimdi, çok çocuklu analara ma · 
dalye takıyoruz. Sonra, çok madalye· 
li bayanlara da birer madalye ver -
mek ihtiyacını duyacağız: 

İlk dağıttığımız madalyeleri sa • 
tın alarak, çok çocuklu anaları hima
ye ettikleri için!! 

düşürmüş zengin bayanlar, yarım dü 
zine cocuk doğurmuş anaların ma • 
dalye,lerini taşıyacaklar demektir. 

Bir vatandaş karşınıza çıkıp ta: 
"- Bu tezat nedir?" diye sorar • 

sa, bilatereddüt cevap verin: 

Yoncahda Yeni Kaphca 
Kütahya ('l'AN) - Yoncalı kaplı

cası yanmcıa mevcut olup rorr-atiz • 
malı hastalara iyi geldiği anlaşılan 

tabii sıcak bataklıklardan isti!ade o
lunması için vilayetçe tetkıkat icra 
ettirilmektedir. Orada banyo tesısatı 
vücude getirilmesi muhtemeldir 

. .. nızı bılhassa rıca e erız. 
S-1 niyeliler yıldönümlerinın gu 

u eyma ••• •• •• •• •• •• •• •• •••••• •• •• • 
sel olabilmesi, spor sever halka iyi ' Bu hesapça, yarım düzine çocuk ''- Madalyenin ters tarah!" 
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TARiHTEM YAPRAKLAR 

Bir Hükümdarın 
Korkunç Akıbeti 

B izans imparatoru Birinci 
Manoel öldüğü vakit varis 

olarak on iki yaşında bir erkek ço
cuk bırakmıştı. !kinci Aleksiyüs a
dmı alan çocuğun anası, dul bir im 
paratoriçe olarak yaşamak isteme
di. Güçlü, kuvvetli devlet adam
larından birini gözüne kestirdi ve 
analık şefkatini kadınlık ihtirasına 

feda. ederek gözdesini imparator i
lan ettirdi. Bunun üzerine prens
ler ayaklandı, kumandanlar hare
kete geçti, bir kanlı gürültü kop
tu, Bizans imparatorluğu altüst ol
mak tehlikesine uğradı. 

Olen imparatorun kardeşi oğlu 

Andronikos Komnenos uzaktan, 
Karadeniz kıyısındaki U nyeden bu 
gürültüyü tarassut ediyordu. El al
tından da yanan ateşi )törükli.\yor
du. Oğlunu aşıkına kurban ver
mek istiyen imparatoriçenin düş

manları nihayet Andronikosu Bi
zansa çağırdılar, kanlı davanın 

hallini onun dirayetli eline bırak
tılar. 

A ndronikos, gün görmüş kurt
lardandı. Fakat kurt postu 

içinde tilki kurnazlığı yaşatmayı 

beceren bir adamdı. lstanbula ge
lir gelme1. denizcilerle uyuştu, do
nanmayı emri altına aldı ve o kuv
vetle imparatoriçenin aşı.kını ya
kalattı, aman zaman vermeden 
gözlerini oydurdu, sonra saraya git
ti, genç imparatorun ayaklarına 
kapand: 

- Tahtın ayaklarına yapışan 

böcekleri temizlemek için geldim. 
Hayatım senindir. Nasıl istersen 
öyle kullan! 

Dedi, hüngür hüngür ağla<lt, im
paratoru da ağlattı ve bu karşılık
lı göz yaşları içinde yalvardı: 

- Senin taç giydiğini görme
miştim. O bahtiyarlığa ermek is
terim. Halk ta sayende yeni bir 
bayram y01psın! 

İkinci Aleksiyüs, evvelce taç 
giyme mernsimini yaptırmışken bu 

rica üzerine o alayın bir daha ku
rulmasına rıza gösterdi. Androni

kos sürekli bir isyanı bastırmış kah

raman, tahtı korumuş halaskar gi
bi, davranıyordu. Bir köle tevazuu 
gösteriyordu. Taç giyme alayının 
kurulacağı gün yine bir uşak tav
rı takındı, genç imparatoru omu
zuna aldı, balkın alkışları içinde 
kiliseye götürdü. 

Halbuki, o, imparatorluğa göz 
koymuştu. Tahtı ele geçir

mek istiyordu. Bu meramına er
mek için halka hoş görünmek yo
lunu tutmuştu. Hiçbir şey istemi
yormuş gibi davranarak geniş bir 
propaganda yaptırıyordu· Ayni za
manda, yüreğinden yaralı olan dul 
imparatoriçe Marlyi de ortadan 
kaldırmak çarelerini arıyordu. 

Nihayet bu çareyi buldu, aşıkını 
öldürtmüş olduğu imparatoriçenin 
devlet aleyhine bazı teşebbüsler -
de bulunduğunu ileri sürdü, vesi
kalar uydurdu, genç imparatoru 
kandırdı, annesinin ölüm emrini 
imzalattı, kadını da bu fermana is
tinat ederek boğdurdu, denize at
tırdı. 

Şimdı sıra bizzat imparatora gel
mişti. Androni.kos bu sefer dolaşık 

bir yoldan gitti, bol para uökerek 
elde ettiği bir sürü baldırı çıpl~.ğı 

:saraya saldırdı, kendisinin saltana
ta ortak yapılmasını istetti. Genç 
imparator bu hücum karşısında 

tirtir titrerken. Andronikos s..:.ray 
balkonuna çıkmıştı, bar bar bağı
rıyordu: 

- istemem, imparator olmak is
temem! Ben efendimizin kölesi
yim, bu sıfatla iftihar ederim. Da
ğılın, beni kölelikte bırakın' 

Talimatı pek iyi ,1lm1ş olan 
baldırı çıplaklar C'ılgın bir 

heyecan içinde gürlüyorlardı: 
- Hayır gitmeyiz, dağılmayız. 

Yazan: 
M. Turhan 1AN 

:':lenı ımparator yapmadı!:{ça yerı

mizden kımıldamayız. 
Imparator ve Senato bu gürül

tüye boyun eğdi, Andronikosa A
yasofyada imparatorluk tacı giydi
rildi. O Ikinci Aleksiyüsle beraber 
ve ayni haklara sahip olarak dev
leti idare edecekti. Fakat taç gi
yerken de iki yüzlülüğü elden bı
rakmıyordu. Göz yaşlan döke dö
ke yemin ediyordu. 

- Bana zorla giydirdiğiniz şu 

taç altında da imparatorun kölesi
yim, onun şerefi için çalışacağım. 

Bir kaç gün sonra maskeyi bir
den bire yüzünden attı, genç impa
ratorun yatak odasına bir çete 
yolladı, çocukcağızı boğdurttu. ce
sedi yanına getirterek ölünün ba
şını kestirdi ve başsız naşı çalgılar 
çaldırarak, danslar yaptırarak de
nize attırmak vahşetini gösterdi. 

Şimdi taht onundu, devlet o
nundu, her şey onun idi. 

O da büyük ikbalin tadını çı

karmak hırsiyle aklına ge
leni yapıyordu, çirkin ve vahşi bir 
hayat geçiriyordu. Hele ırz düş
manlığında çok ileri gitmişti. Gör
düğü değil, duyduğu güzelleri bile 
mutlaka elde etmek ihtirasiyle her 
edepsizliği yapmaktan çekinmi
yordu. Bu yüzden bir çok na
muslu adamlar karılarını ve kız
larını alarak sicilyaya, Romaya, 
Macaristana kacmıslardı. İçlerin
de Konyadaki Türk Sultanına il
tica edenler dahi vardı. 

Lakin o bildiğinden şaşmıyordu. 

Kendine karşı gelenleri veya vü

cutlerini birer sebeple tehlikeli 

bulduklarını - ne yapıp yapıp

ortadan kaldırıyordu. Amcası im

parator Manoelin piçi Aleksiyo
sün gözlerine mil çektirdği gibi 
katibi Mamlosu da diri diri yak
tırmıştı. Zaten onun en çok sevdi
ği öldürme şekli yaktırmaktı, yok 
etmek istediklerini küme küme 
Hipodroma yollardı, orada yak
tırdığı büyük bir ateşte cayır ca
yır kızarttırıp etlerini sahanlar 
içinde ailelerine gönderirdi. 

H alk artık ondan nefret edi-
yordu, kendisini "kasap, ka

na susamış köpek, kızıl bela,, gibi 
adlarla anıyordu. Lakin o halkın 
nefretine omuz silkerek her gün 
mutlaka bir düzine Bizanslının 
gözlerini oyduruyordu, bir o kada
rını da şişe taktırıp kebap etti
riyordu. 

Andronikos herkesi korkuttuğu
na ve kimsenin kendine karşı ge
lemiyeceğine zahipti, bir gün bu 
zehabını -;fhirbazlıkla ünlenmiş 

papazlardan birine açınca papaz 
şöyle bir düşündü, küçük bir he
sap ameliyesi yaptı. 

- Haşmetpenah, dedi, kendine 
pek güvenme. En sevdiğin bir a
dam, İsak Angelus seni düşürecek 
ve imparator olacak! 

Andronikos güldü, bu kahinliğe 
ehemmiyet vermedi. Çünkü İsak 
Angelosu pek zayıf ve pek kudret
siz görüyordu. Fakat bu sözü işi
ten nedimlerinden biri dayanama
dı ve kendisine danışmadan İsak 

Angelosu zindana attırmak istedi. 
Birdenbire taarruza uğrayan İsak 

can korkusu ile kaçtı, Ayasofyaya 

sığındı ve oradan halkı isyana da

vet etti. Asilzadeler ve papazlar o

nunla el birliği yaptıklan için is

yan, umulduğundan daha çabuk 

vukua geldi, saray sarıldı. .... A ndronikos birdenbire patlak 
veren bu fırtınayı savuş

turmak için bir kayığa bindi, Ana
doluya savuşmak istedi. Lakin ko
layca yakalandı, hipodroma götü
rüldü, daha dün içinde adam yak
tırdığı ateşin önünde sakalı yolun
du, dişleri birer birer söküldü, el
leri ayrı ayrı kesildi, gözleri yine 
ayn ayrı oyuldu. Sonra çırılçıplak 

soyuldu, uyuz bir deve üzerinde 
sokak sokak dolaştırıldı, nihayet 
derisi yüzüldü, kızgın su ile dolu 
bir kazana sokularak fıkır fıkır 
kaynatıldı, pişmiş ve hamura dön
müş olan ceset bir ağaca asıldı. 

1195 te vukua gelen bu hadise 
ile Bizans tarihinde Komnenler 
devri kapanır, Anj hanedanının 
saltanat faslı başlar ! ... 

Denizlide Elektrik 
Denizli (TAN) - Esaslı bir şekil

de elektrik tesisatı yapmayı karıır
laştıran belediyemiz, tesisatın su ve 
inşaat kısmını 36,438 lira 42 kuruşa 
müteahhide ihale etmiştir. Bu inşa
at, on ayda bitirilecektir. 

Elektrik makinelerinin ihalesi de 
yakında yapılacaktır 

Bi9adiçte Evlenme 
Masrafı Çok 

Bigadiç (TAN) - Muhitimfade bu 
sene evlenenler geçen yıllardakinden 

fazladır. Maamafih düğünler için bir 

çok masraf ve külfetler ihtiyar edil
diği görülmektedir. Bilhassa (sepi) 
denilen çeyiz teşhiri adetinin adeta 
bir müsabaka şeklinde yapıldığı, bu
nun da fakir gençlerin evlenmesine 
mani olduğu müşahade edilmek· 
tedir. 
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Muh·arrir, bir h·ar,, vuliuunda Alideniz devletlerinin vaziyetlerini 

muliayeseli olaral< tetkil( ediyor, deniz münakalat yollarının ehem· 

miyeti ve temin edeceiji büyüt< menfaatler üzerinde duruyor : 

• • • 
Müstakbel Bir 

H.arpte Akdeniz 
B ir harp gemisi, - vazife gör-

me kabiliyeti, taşıyabildiği 
m.ahrukatm miktarına bağlı olan -
seyyar bir istihkamdır. Fazla sü
rat, bir harp gemisinin vazüe gör
me hududunu büyütmez, bilakis 
küçültür. Bir harp gemisinin. ica
bında bütün denizlerde vazüe gö
rebilecek kabiliyette bulunması 

da elzemdir. Bir harp gemisinin 
ayni zamanda, taarruz vazifesini ' 
de layıkile görebilmesi, bunun için 
de, muhtaç bulunduğu stok mal
zemeyi, - boşuboşuna uzun mesa
feler katetmiye mecbur kalına

dan - temin edebilecek halde ve 
mevkide bulunması matluptur. 
Yine bir harp gemisinin ondan 
beklenilen hizmeti Iayıkile başa
rabilmesinde hasarata karşı azami 
derecede ihtiyati vesaite, tesisata, 
techizata sahip bulunmasının da 
büyük dahli mevcuttur. 

Bütün bunların haricinde, bir 
donanmanın vazifesini tam bir 
muvaffakıyetle başarabilmesi, 

kendisinden beklenilen randımanı 

layıkile verebilmesi için, mükem
mel bir muharebe sistemine, v~ 
bahri üslere istinat edebilmesi la
zımdır. 

B u yüzdendir ki. donanmaları
na dayanan milletler , mümkün 
mertebe kuvvetli bahri üsle r kur
muşlardır. 

Devrimizde. bu hususta içinde 
en fazla faaliyet görülen başlıca 
denizler de. Bahri Muhiti Kebir, 
ve Akdenizdir. 

S ahilleri arasında çok büyük 
mesafeler bulunan Bahri 

Muhiti Kebirde, Japonlar ve Ame
rikalılar, donanmalarını birbirine 
yaklaştırabilmek uğrunda büyük 
gayretler harcamaktadırlar. Bu 
maksatla, bu denizdeki en ufak 
kara parçalarını , adacıkları, birer 
istinat noktası haline sokmuşlar, 
en mahfuz su sahalarını da deniz 
tayyarelerine tahsis etmişlerdir. 

Bu meyanda, Büyük Britanya, 
Singapurda: vücude getirdiği müs
temleke ve muazzam bahri üs sa
yesinr• '. Çin denizlerinin metha
lini tutmuş bulunmaktadır. 

Uzun Çin sahillerini tutmuş bu
lunan Japonlar, bu mıntaka geniş
liğince "Formose., adasının öte
lerine kadar; hakiki ve sağlam is
tinat noktaları kurmuşlardır. Bu 
arada şimdi, Tonkin körfezine ha
kim bulunan Hainan adası da da
hildir. 

Amerikaya gelince, o, Bahri 
Muhiti Kebirde, Alaskayı Filipin 
adalarına bağlıyan stratejik "sev
kulceyşi" bir köprü kurmuştur. 

Bu suretle iki kuvvetin münte
haları burun buruna gelmiş bulu
nuyor 

B ahri Muhiti Kebirin aksine, 
"Akdeniz", dardır, ve bir 

harp vukuunda, burası tahtelba· 
hirlerin ve tayyarelerin hakimi
yeti altına girecektir. Burada, 
harp gemilerini. deniz tayyareleri
ne üs vazifesi gören büyük şehir
lerden uzak bulundurmak iktida
rına sahip olınıya lüzum yoktur. 
Fakat, deniz yollarının, sahillerin 
selametini korumak güçlüğü mev
zuubahstir. 

Bu sahada, Büyük Britanya. 
Fransa, İtalya ve İspanya hayati' 
menfaat sahibidirler. 

Akdenizin müntehasında, İngil
tere, Cebelitarık'ın ve Süveyşin a· 
nahtarlarına malik bu lunmakta
dır. Ve İngiltere bu sayede, Akde
nizi düşman gemilerinin tehlike
sinden korumak imkanına sahip
tir. 

Sicilya boğazında, Malta adası, 
garbi ve şarki Akdeniz geçidini 
kontrol vazifesi görmektedir. O
r ada, İskenderiye, Hayfa ve Kıb-

[

YAZAN: 

]onsan 

Akdenizin anahtarı \•azifesini gören ve 
İnglltereye düşman gemilerinin tehlike
sinden korunmak itnkflnını kazandıran 

Süveyşten bir görünüş 

rıs, F ilistini ve Mısırı koruyan bir 

m tiselles teşkil etmekt edir. 

Fransa, İtalya ile İspanya ara
sındaki deniz müna1falat yollann
dan istifade etmektedir. Bu yolla

rın Fransa için hayati ehemmiyeti 
vardır: Zira, Fransayı, Şimali Af

rikaya, bu yollar bağlamaktadır. 

Bu yol, İtalya cihetinde, Tou
lon - Ajaccio - Bizerte seyrüsefer 
hattının muhafazası altındadır. 

Buna mukabil, İspanya cihetin
de, bu deniz yollarını kapıyan hiç
bir engel yoktur. Burada Balear 
adaları , sade Elcezire ile cenubi 
Fransa yolunu kesmektedir. 

Ş arki Akdenizde ise, Musul 
petrollerinin mahreci olan 

Suriye Trablusu deniz tayyarele
rine mükemmel bir üs teşkil eder. 

Cebelitarık boğa~ının yanında, 
Bizerteden ve Toulondan daha 

Limonatanın Tarihi 
Limonatanın 

ı ir tarihi vardır. 

.imon usaresinin 
u ve ş~kerle ka
·ıştırılarak i\ildi
~i pek eski zaman
ardan beri mallım-

Jur. Bildiğimiz li
mon ağacının meyvası ise, Ehlisa
lip muharebeleri esnasında Anadolu 
ve Yunanistanda tanınmaktaymış ve 
ilk limonata da 18 inci asırda yapıl
mıştır. O zamandanberi limonata al
kotsüz bir içki olarak kalmıştır. 

• 
Kendi obmobiline 
kurban gitmi, : 

İngilterede Bir 
ningharn civarın

ıa yaşayan 47 ya
mda Ceyms Kem 
ıel isminde biri -
\İn yolda otomo · 
ıili bozulmu~ ve 
durmuş. CefmS 

otomobilinden inerek tamire kovul -
muş. Fakat altına yattığı otomobil 
derhal harekete gelerek hızlanmış 

ve sahibini çiğniyerek öldürmüs. 

mahfuz bir harp limanı vücude 
getirmek maksadile gösterilmek
te olan faaliyet, Mers-eb Keb1re 
kadar ilerlemiştir. 

İtalyanın Akdenizdeki vaziyeti, 
umumiyet itibarile aleyhinedir. 
Ekseri hudutları Akdeniz sahille
rindedir. 

Cebelitarık, ve Süveyş yolile 
deniz ticaretinin imkansız kalaca
ğı gün, İtalya sadece kendisini Al
manyaya ve Merkezi A vrupaya 
bağlıyan Alp yollarından istifade 
edebilir. 

Şüphe yok ki, İtalya yarımada
sının, "Pantellaria", Rodos, "Li
ros", ve Castelrosso gibi istinat 
noktaları, Akdenizdeki İngiliz ve 
Fransız istinat noktaları kadar as
keri ehemmiyeti haiz vaziyette 
bulunsalardı, İtalya için düşman
larınn münakalatını güçleştirmek 

daha kolaylaşırdı. 

J spanyaya gelince, o, bir harp 
vukuunda, kudretli düş

manları karşısında kabuğuna çe
kilmek mecburiyetindedir. Zira, 
o, İtalya gibi. gerisinde bir imdat 
yoluna da sahip değildir. 

Bir harp Vtrkuunda, Akdenizin 

alacağı vaziyeti aydınlatmak mak

sadile verilen bu malumatı ta
mamlamak · için, Türkiyenin de, 
İzmir civarında kuvvetli bir bahri 

üs kurduğunu, ve Çanakkaleyi 
tahkim etmiş bulunduğunu da 
bildirmek ... lazımdıt. Bilhassa bu 
boğazın harpte oynadığı eşsiz ro
lü ka\1ramak için, geçen harbi ha
tırlamak kafidir kanaatindeyiz. 

Harp vukuunda, ticari münaka
latının mühim bir kısmını Akde
niz yolile yapmakta bulunan deY
letlerin karşılaşacağı müşkülatı da 
hesaba katmak lazımdır: Çünkü 
harp esnasında, bu yoldan bu hu
susta istifade imkanlarının ne ka
dar azalacağını hesaplamak zor 
değildir. Bu endişeyledir ki, Fran
sa, ticari münasebatını, daha ziya
de başka yollarda inkişaf ettir
mektedir. 

Ticaret ve harp gemilerine e-
min üsler ve istinat noktaları bu
lamamış ve denizlerin hürriyetin
den mahrum kalınış bir donanma, 
ne kadar kuvvetli olursa olsun, 
harekatını muvaffakiyete kavuş

turmak şansından uzak sayılır! 

Isveçli filologi 
)rofesörü Karlson, 
Jir kaç seneden-
1eri insan isimle.. 
·inin menşeini a
aşurmaktadır. 

Yaptığı tetkika
u neticesinde şu 

neticeyi almıştır ki, hıristiyanlar a
rasında en taammüm eden kadın is
mi Ana'dır. İstatistiklerine göre, Al
manlar, Islavlar ve Romenler ara
sında 94 milyon kadının ismi Ana 
imiş. e 
Gayritabii bir İnsanmış: 

Yarı orta sıklet cihan bo!.{s şampi
yonu zenci Armstrong, geçen:.le Lon
draya geldi ve Ingiltere şampıyonu
nu bir yumruk motörü gibi işliyeı ek 
dövdü. 

Ingiliz doktorları fevkalbeşer bir 
insan halinde çalışan bu zenciyi mu
ayene etmişler, gayri tabii bir yara
tılışta olduğunu görmüşl~rdir. 

Zencinin nabzı her insan gibi at
mıyormuş. Tabii nabız 45, 50 arasın~ 
da imiş ve en fazla gayret sarfettıği 
dakik.ada ancak altmışa kadar çıkı
yormuş. Kalbi de tabii !nsaularmkın
den bir çeyrek daha büyükmüş. 



8 

.Türk Safosunnn Hayatı .TEFRiKA No. 73 

Saf o işe Karıştı 
Hünkôrı Yumuşattı, Yenediğe Harp Açtırmadı ve 
Bu Suretle Memleketini Yıkılmaktan Kurtarmış Oldu 

- İranda, dedi, harp ediyor
sun. Masraf baştan aşkın, hazine 
ise, tamtakır. Şimdi, Venecliğe de 
harp açarsan, çok sıkıntı çeker
sin. Zaten aldığımız haberin doğ
ru mu, eğri mi olduğunu bilmi
yoruz. İşin aslı nedir, henüz öğ
renmedik. Pek mümkün ki, Ra
mazan Paşanın kansını taşıyan 

kadiragadaki leventler, Venedik 
limanlarında sarkıntılıklar yap
mış, Venedik denizcilerini kızdır
mış olsunlar. Eğer bu düşüncem 
doğruysa. kabahatin öldürenler
den ziyade ölenlerde olduğunu 
kabul etmek Hizım ge1ir. Onun i
çin sabırlı ol, gazaba gelme, ce
lallenme, işin içyüzünü açığa çı
kart. 

Eir masal dinler gibi bütiin 
benliğini kelimelere vererek sad
razamdan, nedimlerden facianın 

her safhasını uzun uzun dinlemiş 
olan sultan Murat, mahmur ve 
yorgun gözlerini şöyle bir k~pa
dı, memeleri kesilip denize atılan 
kızlan düşündü, sonra kaşlarını 
çattı: 

- !yi konuşuyorsun ama Sa
fo, dedi, yüzlerce bakir kızcağı
zın, yüzlerce mert levendin kanı
nı Venedik keferesine blgışla

mak nice olur? 
Safo, onun kalbini yumuşat

mak için ellerindeki ılıklığı, göz
lerindeki sihri kullandı ve "§U ce
vabı verdi: 

- Venedikliyi affet demedim 
arslanım. Haklıyı, haksızı ayır

det, demek istedim. Duçeye bir 
cavuş yollarsan, kadinıgadan a
lınan hazine hemen huzuruna 
yollanır, halayıkların yerine de 
halayık gönderilir. Şu halde za
rarın büyük bir kısmı onlara ö
detilmiş olur. Üst tarafı için de, 
harp açılmadan elbet bir çare bu
lunur. 

S afonun parmaklarından te
nine yayılan ateş ve onun 

gözlerinden ruhuna dökülen bil-
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yü ile ansızın iradesizleşen hiln
kiır, kendinden geçmiş bir vazi
yette sordu: 

- Hazineleri o kafir gidiler 
gönül rızasiylc bize verirler mi? 
Buna aklın yetiyor mu, yüreğin 

faanıyor mu? 
- Evet! .• 
İşte bu "Evet,, ; günahkar Ve

nedik cümhuriyetini kan ve ateş 
tufanına kapılmaktan, belki de 
yıkılmaktan kurtardı, kubbe altı 

vezirleri şahane (!) bir işaretle 
susturuldu, zincirleri ve Yediku
lede yeri hazırlanan balyoz ser
best kaldı, kadirga faciasının he
sabı muhabere ile görülmek yo
luna gidildi. Muhabereyi Safo i
dare ediyordu. O, bir yandan Ve
nediğe - Hasan çavuş eliyle -
harp tehdidi taşıyan mektuplar 
yollatırken, beri yandan, Istan
buldaki balyoza direktifler veri
yordu. Sulhün korunmasına me
dar olacak yollar gösteriyordu. 
Nihayet Venedik senatosu, onun 
emirlerine itaat etti, Piyer Em
monun başını kestirdi, zaptolu
nnn kadirgayı ve bütün hazinele
ri geri verdirdi, serbest bırakıl
mış olan dört yüz hıristiyan'kÖ
lenin yerine başkaları konuldu. 
Yalnız, ismetleri rnahvedildikten, 
memeleri kesildikten sonra, de
nize atılan halayıkların kanı ara
da kaynadı. 

S afonun en emin adamı, Nu
ru Banudan kendine miras 

kalan yahudi Kira idi, Venedik
lilerle onun temasını bu kadın 
temin ediyordu. Kadirga işi ne_ 
ticelenince, Venedik hükumeti, 
Kiraya Venedikte bir piyango 
kurmak imtiyazını vererek, şük
ranını gösterdi. Fakat Safo, va
tandaşlarının bu nezaketini daha 
nazik bir hareketle karşılamakta 
gecikmedi, Kıbrısta Venedik tica
retini, başka devlet ve millet ti
caretinden üstün tutacak imtiyaz
lar verdirdi. 

• l 

Bu arada, bir sikke davası ve 
bu dava vesilesiyle bir ayaklan
ma yüz gösterdi. Maliye işleri 
- İkinci Selimin zamanından, 
yani Nuru Banunun hasekiliği 

günündenberi - yahudilerin elin
deydi. Üçüncü Muradın darpha
ne mültezimi de, yahudiydi. Bu 
adam, defterdar Mahmuda "Bir 
badem yaprağı kadar ince ve bir 
şebnem katresi kadar hafif,, bir 
sikke getirdi, asker aylıklarını bu 
sikkeyle ödemeyi kabul edrese, i
ki yüz bin akçe rüşvet vereceği
ni söyledi. Defterdar, tekliii ve 
hediyeyi reddetti. Bunun üzerine 
yahudi - sultan Muradın her ~e
ye kadir musahibi - ermenilik
ten dönme Rumeli beylerbeyi Do
ğancı Kara Mehmet Paşaya baş 

vurdu. O, önüne konulan rüşveti 
alarak, bu sikkenin asker aylığı 

için - güçlük gösterilmeden -
kabulü için defterdara emir ver
di. 

Yeniçeri ocağı, dört yüz dirlıem 

gümüşten beş yüz akçe kesilege

lirken, son zamanlarda ayarın 

tağşiş edilmesine , ve bir okka gü. 
müşten bin akçe kesilmesine za

ten kızgındı, için için homurda
nıyordu. 

Rumeli beylerbeyinin kendile
rine on tanesi bir akçe tutmaz 
bir acip akçe verdirmek istediği
ni duyunca, küplere bindiler ve 
Osmanlı devletıyle K:end1 ocakın-

n kurulalıdanberi ilk defa olarak 
sarayı muhasara altına alıp, pa
dişahtan beylerbeyi ile defterda
rın başlarını istediler. Vezirler, 
kazaskerler tatlı dil dökerek, bu 
hücumu önlemek ve o talepten 
askeri vaz geçirmek kaygusuna 
kapıldıkları halde, söz dinlete
mediklerinden keyfiyeti üçüncü 
Murada arzetmek zorunda kal
mışlardı. Şehzadeliğinde hizme
tinden hoşnut, şimdi de sohbe
tinden mahzuz olduğu Kara Meh
medi feda etmek - ilk lahza-

T A. N 

1 

BULMACA 
Dünkü bulmacamızın 

halledilmiş ~ekli 
t ! a • ı e T ı o ta· 

DIA LIAIV E R I E 

2 nı•ıs EIM EIRIElilfü 
a Arsı HlA_D t • AIF 
t LIEIH'.1.IA•tlKIA 
5 AIMIAIL •• 1 ILIAlL 
6 vl ElolA •• ~TIAIYIA 
1 EIR f ,., ı fTB çı fTY 
6 RE. l ILIAIÇl.ITIA 
9 EmAIKIAIYlffT·~ 
11 -IUIFIAILlı\IYI \ iN. 

MUGÜ!'KÜ BULMACA 
l 2 J 4 O 6 T 6 t \O 

•• 1 ı•ı 
2 •ı 1 1 I• --ı ı-ı•ı 
3 ,-,-,., 1 ,.,--, 
4 

5 

f, 

1 

1 ı•ı ı-,-.-ı-ı-
• 1 1 ı•ı ,-,-. 
1 111111 1 1 ,., 
11. 1, ,. 

8 -ı-·• ıll•ı!=i-ı .,,._ 
• 1 1ı•ı1 1 

l 1 1 ., 1 1 

BOLDAN SAGA VE 
YUKARDAN AS.tGI: 

1 - İskambilde birli - Fasıla. 
2 - Bir peygamber - Kabile - Bir harf. 
3 - Musayı hatırlatır - İcra - Ezmek

ten emir. 
4 - Bir ı;nrt edatı - Bir Alet - Ev bö

lümü. 
5 - Bir zamir - Fenn değil - Fasıla. 
6 - Kabadayı - Soy - Bir harf. 
1 - Ayağa glyntr - Fasıla - Bir nota. 
8 - Bir nota - Bir çalgı - Tarlayı tar-

ladan ayırır. 
9 - Bir sesli harf - İfa - Bir hayvan. 

10 - Cefa - Denizde bulunur. 

15 - 6 - 939 

«·la•n•ı;ıı~ı:aı mo fJ;J • 
Bir T opkapılının 

Belediyeden Ricası 
Topkapıya giden tramvay yoJu Şehre

mini istasyonunu geçtikten sonra Taş

mektep denilen yeı-de aşağı yukarı 90 de
recelik bir viraj yapar. Topkapı askeri 
müesseselerin ve mekteplerin tekAsüf et
tiği bir yer olması itibarile bu hat üzPrfrııie 
seri nakil vasıtaları biraz mütekfısiftir. 

Trakyadan gelen biltilıı nakil \•asıtnJarı da 
bu yoldan geçer. Tramvay idaresi tehli
kenin önüne geçmek için filvaki tramvay
dan başka vasıtalar için bir sinyal yaptır
mıştır. Fakat ne şoförler. ne arabacılar bu 
sinyalin ifade ettiği manayı bilmedikleri 
için ufak tefek ka:r.ııların önü alınamamak
tadır. Bu viraj küçük bir himmetle iz<ıle 

edlleblllr. Belediyenin bu işi başarma~nı 
rica ediyorum. 

Topkapı: HUaeyln Aydın 

• Merkezelendinin kurşunlan! 

Mimar Sinan eserlerinden olup İstanbul 
müze idaresinin 208 numara altında ka
yıtlı olan Topkapı dı§arısındnkl Merkeze
!endl tilrbesinin 1930 yılındanberl altı de-
fa kurşunları çalınmış ve bir hayır sahibi 
tarafından yaptırılmıştı. 

dirnckapı istikametini tuttuk. Otakçılar 
karakolunu geçtik, tam Edirnekapı şosesi
ne çıkacağımız zaman yeniden geniş bir 
hendekle karşılaştık. Geri dönmek imka
nı da yoktu. Otomobili geri geri yürütmek 
suretııc Otakçılar karakolunun önüne ka
dar geldik, orada manevra yaparak tek
rar Feshaneııln önüne çıktık ve Balattan 
Sultnnhamamı tarikile geçerek Edirneka
pıdan Şehreminine gitmek istedik. Sul
tıınhnmamına geldiğimiz zaman bu yolun 
da kapalı olduğunu gordük. Oradan da o
tomobili arka arkaya yürütmek suretlle 
Sultanhamarnı karakolunun önüne kadar 
giderek geri döndük ve Drağman yolu ile 
tramvay caddesine çıkarak Sehreminlne 
gidebildik. Katettiğimiz mesafe iki defa 
Şehreminine gidiş ge11ş mesafesidir. Bitta
bi ödediğimiz otomobil ücreti de bu nls
bette fazladır. Fakat en mühimmi otomo
bilde bir hasta bulunu-u ve üzQlüşüdür. 
Bu yollar, hep su tesisatı münasebctile 
bozulmuştur, buna bir şey denemez. Fa
kat yolun methallerlne ".Bu yol bozuktur, 
otomobil ve araba geçemez,, diye bir işnret 
konsa da halk boşubo~unn bu kadar uzun 
mesafeler katetmekten kurtarılsa doğru 
olmaz nu? 

EyOp: Fethi Sabit 
Bundan altı ny evvel yine çalınan on beş 

tahta kurşun yine o hayır sahibi elile ye-

niden yaptırılmış ve mahalli zabıtası tara- ~,~==-===·---~:;;:;~ 
!ındnn sıkı nezaret altına alınmış olduğu 
halde haziranın beşinci pazartesi gecesi 
tayin olunamıyan bir saatte yine mezkiır 
kubbeden 4 tahta yeni kurşun aıµnlarak 

ııu iki gün içindeki yağmurlardan ttlrbe 
zlyadeslle müteessir oJmu~tur. 

AGARAN 
SAÇLARA 

Ehemmiyetle nnılmağa değer eserler
den oJan Merkezetendi camii ve tnrbesl
nin hususile tilrbe kurşunlarının bundan 
sonra olsun sirkatten korunması lçln müs-

f ~"""'~~~ mir tedbir l!lınması hususuna dikkat edil-

e d mesinl rica ediyoruz. 
ııı. o rum "imza mahfuzdur,, 

' t • 
~ PALAS ~ Eyüpten Şehreminine seyahat! 

~ 
Elimizde olmıyan sebepler 

dolayısile "Fırtına,. romanına 
devam edememek zaruretinde 
kaldığımız için okuyucuları

mızdan öziir dileriz. Fakat, o- ~ 
nun yerine neşre başladığımız ~ 

"Bodrum Paliı!'I" romanı eli- ~ 

Ben, Eyüpte Gümüşsuyunda oturuyo
rum, cumartesi günü evimde hRstaJanan 
Şehremlnli bir misafiri otomobille evine 
nakletmek icap etti, Eyüple Edimekapı 
şehitliği arasındaki Otakçılar yolu yapılalı 
henüz blr ay olmamıştı, tertemiz, dümdilz 
bir yoldu. Fakat methaline geldiğimiz za
man buradıın derin hendekler açıldığını 

gördük. Geri döndük. Feshane civarındaki 
bi.r....meilınlde-n volun orUı.s.ıruı. cıktık ve E-~ 

mizde olmıyan sebeplerin do-· ı: 
gurdu u bu nctıceyi mazur gös- ~ 

terecektir, kanaatindeyiz. Bu ~ 
~ yeni romanımızı mutlaka takip ( 1 
~ etmenizi tavsiye ederiz. ~ 

~''-""~Al" Al" Al".., .... ,....,, 

Saç bakımı 
Güzelliiin en birinci ıartı. 

saç boyaları saçların tabii renk
lerini iade eder. Ter ve yıkan
makla çıkmaz, daima sabit ka-

da - hünkarın elinden gelmedi, 

kubbe altında toplanan devlet ri

caline adam üstüne adam ve tez· 

kere üstüne tezkere yollıyarnk: 

"Asker ne dilerse yapın, fakat 
Kara Mehmedimi kurtarın,, diye 
iltimaslarda bulunuyordu. l Petrol N•ızam Iır. Kumral ve siyah renkli 8ıh-

hi saç boyalarıdır. 
Kepekleri ve saç dökülmesini tNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 

lıiiılllPd•a•vı···e•d•e•n-te•s•irt•m•ü•ce·rr-ep_b.ir_ ı • BEYOliLU • iSTANBUL 1 
(Devamı \•ar) n ilaçtır. ... -

Han, vaktiyle, yeniçeri isyanlarından tüccar mal
larını kurtnrmak için yapılmıştı. Sonra Sl'nra, kuv
vetli ve kalın duvarlan, tamirsizlikten ufalandı; 

demir kapısı rüzgar ve yağmurdan çurudü. BiL 
mem hangi zelzele de, cephesini yere serdi. Ta~la
rını da, - varisler davadayken - konu, komşu 
taşıdı- Ve Fincancılardan Yemişe inen yolun kena
rındaki "Bodrum Palas,, ta, cadde üzerinde kaldı. 

Bodrum Palas 
ağa, biraz daha içmek hakkını kazanıyordu: Bu 
da, ikisini de, gizli gizli sevindiriyoı·du. 

En büyük çocukları "Mürüvvet,, doğunca, Ahmet 
ağa ile Ayfe hanım, - isim koymak ..'Ileselesin. 
de - adı:ta kavgaya tutuşmuşlardı. 

lçine, sol-ak ortasındaki dört köş~ delikten girı
liyordu. Gece karanlığında, sarhoş ve dalgın yol
cuların, bC'drtıma yuvarlanmamaları iç~n, bu delile, 
kalm bir saç levhayla kapatılırdı. 

Bodrumun biraz ilerisindeki geniş tümseğin üze
rinde, Fatihin meşhur kumandanlarıııdon birinin 
türbesi ve mescidi vardı. Yangın, mescidin damını 
yakmış, minaresini yarıya indirmiş, türbesin~ sü. 
püriıp gotilınıüştü. Fakat, karşı taraftaki ~epeye 
set set kurulmuş, ve yangından nasılsa kurtulmuş 
olan esk!1 ahşap konaklarda otur:ınlar, bu mescit 
ve türbe viranesine hürmetle bakarlardı. 
Mezarın etrafı, tahta parmaklıklarla çevriliydi. 

Bu pannakiık1arın yeşil boyası, her sene, bir haş
ka hayır sahibi tarafından nöbeti.:?~~ tazelenirdi. 
Bu pormaklıkların, - yoldan geçenlerin görebile
cekleri - bir yerine, siyah bir tahta :ısılmıştı. Bu 
plakanın üzerine de, beyaz boyayla, mezarda ya
tan kumandanın hüviyeti yazılmıştı. 

YolculaTl, merhum kumandana fatiha okumaya 
davet eder.L bu kara tabela, gözlere, siyah bir di
lenci eli gibi batıyordu. 

nu yangın yeri, yukarıdan aşağıya doğru inerek, 
"Tnhtıtkale., nin tahta barakalarına kadar dayanı
yordu. 

"Bodru:n Pz.las,, ; Mercanyokuşunun köşesinde
ki kitap sergisinin, yangından kurtulmu~ ahşap 

konakların, mescit harabesinin, ve tornacı baraka
larının ta·n ortasında bulunuyordu. 

Bodrum Palasa, sokak üzerindeki delikten başlı_ 
yan 14 taş basamakla iniliyordu. Ve orada otura:ı
lara, maha?leli "Ayşe ablalar,, diyordu. 
Güneş, J:ıu eski tüccar hanının derin bodrumuna 

hiç bir zaman girememişti. Köşeler daima lSlak ve 
loş dururlardı. 

TEFRiKA No. 1 
Geceleri, Ifımba sönünce, karanlık, aşağıya kah

ve telvesi gtbi çöker, ve bodrumu, dle tutulur ke
sif bir mayi gibi doldururdu. 

O zaman, çocuklar, birbirlerini, ancak el yorda
miyle, - veya seslerinin delaletiyle - bulabilir
lerdi. Ellerini, ayaklannı oynatarak - 5deta ka
ranlığı sağlarına, sollarına itmeğe - birbirleri
ne kvuşmağa çabalarlardı. 

Bodrumdakilerin bir de kedileri vıırdı: Fareleri 
yiyen bir kedi. Uyuz, sinsi, hırsız bir kedi. Arası.. 
ra, fosfoı lu gözleri dibin dibin ış~ıdar, sonra sö
nerdi: Bu parlayış, kedinin yeryüzüne, anafora çık
mak niyetmcıe olduğunu üşa ederdi. 

Budrumd?ki saç mangal eşelenince, kömürler 
çatırdar; ve kalın taşlarla örülmüş duvarları kır
mızı bir ışı1< dolaşırdı. 

Çocuklar, - çok hasta olmazlars.i - hiç bir gün 
bodruma g;rmezler, mahzenin üstıind<~kı harabede 
oynarlıudı. Erkek çocuklar, hemen hemen çınl 
çıplaktı laı. Fakat kızlann - ele, gune kcrşı -
birer barma entarileri vardı. 

Büyük anne, mecal bulunca, en cılız çocuğu 
yanına akrak dilenmeğe çıkardı. 

Maamafih, diğer çocuklar da oyun arasında bo~ 
durmazlar, gelip geçenlerin arkasından: 

''- Amca ... On para versene!,, Diye koşarak, 
harçlıklarım çıkarırlardı. 

Arka sokaktaki kunduralı çocuklar, Ayşe ab1a
nınkilere evvela bir türlü alışamamışlardı. Fakat 
sonra sonr~, onların, ayaklarında ::ı.ğırca birer yük 
taşımay1şlarına adeta imrenmeğe ba~lc>dılar. 
Yağmurlu günlerde, bodrum daha karanlık, daha 

kasvetli olurdu. Oyle havalarda, Ç>)CUklar sinirli 
sinirli bağınr!ar, ağlaşırlardı. Ve öyle günlerde, 
sabrı tüken~n Ayşe abla, bile çok hiddetlenir, hın
cını çıkarmak ihtiyaciyle karanlığa doğru saldırır, 
ve o hırsla eline geçen kolu biiker, yanağı çimdik-

ler, saçları yolardı. 
Ayşe hanımın kocası Ahmet ağa, küfeciydi. Oku

ması yazması yoktu. Boyalı isputoy.:ı varıncıya 

kadar, ne bulursa içerdi. Delik küfesi, sık sık, be
lediye memurları tarafından zaptedildiği için, Ay
şe hanımın iki ayağı, ikide birde bir papuca gi
rerdi. 

Maamafih, Ahmet ağa sarhoş, iakat yumu~ak biı
ndamdı. Her gün, çarşı, pazar dola~ıp: 

"-- Götürel:m mi beyim? 
"-. Taşıyalım mı hanım? Diye bir sürü insanın 

peşine takılmak, onun sesine yalvaran bır ahenk, 
boynuna yalvaran bir büküklük, v~ bakışlarına 
yalvaran bir mana vermişti. 

Şark vilayetlerinden, küçük yaşta gelnıiştı. De
risi çok esrneı, kılları çok kalın, ve çok siyahtı. 
Ayşe h;mım. kocasının kazanc~nın değıl, cebin

de buluna.1 paranın miktarını bıle bılmezdi. 
Ahmet ağa, hazan çocuklarının ve kaynanasının 

dilendiği y:ıralardan bir kısmını da ahr, ve o para
ları, avucunda, - kendi kendisine saplıyacağl bir 
han('erin kabzası gibi - sımsıkı tutarak, sarhoş 
dönmek kin çıkıp giderdi. 
Ayşe abla ile, on, on iki sene evvel evlen· 

mişlerdi. Ahmet ağa o zaman, bir mektep hademe
siydi. F~kut, rakı iptilası, Ahmet ağayı işinden 
mahrum bırakınca, bu bodrumu bııluncıya kadar, 
teneke mahalıelerinde, yangın yerll!rinde, cami ha
rabelerinde uzun müddet sürünmüşlerdi. 
Ayşe abla, her sene bir çocuk doJu:-urdu. Fakat 

buna rnğmen, 12 senedenberi, çocukların adedi be§ 
taneyt aşmamıştı: Çünkü bu mahzend~ doğan yav
rular. yeryuzünü göremeden ölüyorlardL 

Ilk ço~uklarının ölümü, onları hayli üzmüştü. 
Fakat, :-;onrolan, buna da alıştılar. Hatta her ço
cuk öldukçe, Ayşe hanım hırslanmak ve yaşıyan 
çocuklarını dövmek fırsatını buluyor, ve Ahmet 

Nihayet, zafer babada kalmış, ve çocuğa, Ahmet 
ağanın merhum anasının adı verilmişti. Fakat son
ra sonra, çocuklara isim koymak yıizıjnden birbir
lerini incitnıediler: Doğanlara, ölen:erin. is!mlcrini 
vermeğc başladılar: 

Tıpkı padışah sülalelerinde olduğu gibi: Yani 
Üçüncü Mehmet, ikinci Hasan, veya üçüncü Ayşe 
kabilinden! .. Bu usul, ikisine de, çok kiilietsiz ge
liyordu. Bu sayede, hem dil alışkanh[:ı bozulmu
yor, hem kafa, hem hafıza yorulmuyor, hem de, 
nlı:ınlprin hatıralarına hürmet edilmiş oluyordu! 

-2-
Ayşc ahlalann en büyük çocuğu Mürüvvet, o gün 

öğleden sonra, mahzene büyük bir sevinç ve telaş
la gizdi: 

"- Anne, dedi, bak, karşı konaktan bana neler 
verdiler? 

Ayşe abla, kızını kolundaki bohçayla beraber, 

nıerdiven ayağına düşen dört köşe güneı,; par

çasının orta:aında durduttu. BohçayJ, içinde kırıla

cak bır şey v&rmış gibi, ihtiyat, ve dikkatle açtı
lar: Içinden, bir kırmızı entari, bir kaç iç çamaşı
rı, henüz yamanmamış üç çift beyaz, kısa konçlu 
genç kız çorabı, kısa topuklu bir iskarpin çıktı. 
Ayşe abla, eski bir itiyatla dua ederken, Mi.ırüv

vet anlatmqğa başladı: 
"- Karsı konakta gözlüklü bir efendi var ya?. 

Hnni geçenlerde bana on beş kuruş vermişti. Btı
gün de, kapının önünde oynuyorduk. Pencereden 
bizi seyretti. Bekçinin oğlu saçımı çekiyordu. Ben 
ağlamağa başladım: Aşağıya indi, yanağımı okşa
dı, sonra: 

"- Dur biraz!,, Dedi, içeri girdı. Bunları getir
di. Kızının entarileriymiş: 
"- Artık ona küçük geliyor!,, dedi. 
Miirüvvet, bunları heyecanla anlattıktan sonra, 

düşünceli düşünceli: 

<Deovam1 Var') 

/ 
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işgal Teşebbüsüne itiraz Edilmedi 
Damat Ferit Vatanın En Güzel Köşesini BilCiitiraz 
Teslim Etmek ve Ettirmek ihanetinde de Bulundu 
A li Ihsan beyin notlarından 

alınan ve ahvale vakıf ba
zı zevat tarafından vukuu aynen 
tasdik olunan şu telefon mükale.. 
mesi, saltanat idare ve hükumeti
nin zihniyetini ve zilletini gös
termesi itibariyle, son derecede 
dikkate ve ibrete şayandır. Cüre
tin derecesine bakınız ki, rlevrin 
sadrazamı ve harbiye nazırı, di
ğer kabine arkadaşlannın ve bil
hassa erkanıharbiyei umumiye re. 
isinin noktai nazar ve mütaleala
rını sorup anlamağa bile lüzmn 
görmeden, hatta şahsan olsun dü
şünüp taşınmadan, her cihctçe, 
muhafaza ve müdafaası ile mu. 
vazzaf ve mükellef olduklan va
tanın en güzel ve kıymetli bir 
parçasını, düşmanların hırslı eL 
lcrine tevdi etmekte, hiç bir mah
zur tasavvur etmemişlerdi. Açık
ça, düşman amaline hizmet eL 
mek, mübarek yurdu çiğnetmek 

hissizliğini göstermişti. Kolordu
nun da elini, kolunu bağlıyarak 

memleketle beraber ihanetlerine 
kurban etmekten çekinmemişler
di 

Ferit, bu kıpkızıl ihaneti yap. 
tıktan sonra, huzur ve sükUn ile 
koltuğuna gömülmüştü. Ihsan be· 
ye karşı, vaziyeti mühlik ve ha
reketini mazur gösterecek şekilde 
mütalealar beyanına yeltenmiş, 

V'e bir hayli saçmalar da söyle. 
mişti. Belki daha da söyliyecek
ti. Fakat, ansızın Ahmet Rıza be
yin sinirli bir tavırla salona gL 
rivermesi Feridi sükuta mecbur 
etmişti. Ahmet Rıza bey, gerçek
ten çok müteessir görünüyor, vü
cudü baştan aşağı titriyordu. Sö
ze salon kapısından başlamıştı: 

- Felaket haberini alınca, yıl
dırımla vurulmuşa döndüm paşa 
hazretleri. Nedir bu başımıza ge
lenler? .. Milletin, memleketin ma. 
kus taliL 

F erit, sinirli bir tavtrla mu
hatabının sözünü kesmişti. 

Yüksek bir sesle: 
- Evet, Ahmet Rıza beyefen

di, demişti. Bu da sabık dostları.. 
nızın seyyiatı neticelerinden biri
dir. Onlar, yaptılar ettiler, işte a
zap ve ıztıraplannı şimdi bizler 
çekiyoruz. Didiniyor ve çırpını. 

yoruz. 1 

Ahmet Rıza bey, kızararak bir 
koltuğa oturmuş ve: 

- Pek haklısınız paşa hazret
leri. İnşallah, ittihaz buyurula
ca.lı:: tedabiri saibaneleriyle yapıL 
mak istenilen bu emrivakiin önü
ne geçilir. Her halde itilai dev
letleri ...• 

Ahmet Rıza bey sözünü ta.. 
mamlıyamamıştı. Ferit, gözlerini 
açarak yerinden fırlamış, fena 
halde hırçınlaşmıştı ve: 

- Rica ederim beyefendi, de
mişti. Bu acı günümde böyle gay
ri makul hareket ve tavsiyelerle 
müteezzi etmeyiniz beni. İttihazı 
tedabire meydan bırakıyorlar mı. 
ki.. Şeraiti mütareke ahk8.mı ica
batındandır, diyor ve giriyorlar 

' işte. Yapılan tebliğe mütavaattcn 
başka elden ne gelir ki? .. 

Ahmet Rıza bey de belli ki, si
nirlenmişti. Fakat, sükun ve i
tidalini muhafaza etmişti. Elleri
ni oğuşturarak: 

Af buyurunuz paşa hazret
leri. Maksadı acizanem, hiç te 
haşa vesayada veya icraatı dev
letlerine müdahalede bulunmak 
değil, yapılacağı ve belki de, ya
pıldığı tabii olan teşebbüsü faha- ı 
ınetpenahilerini öğrenmek ve bu 
suretle telaş ve endişelerimizi gi
dermekti. Yanlış telakkiye uğra
dı maruzatım. Tashihi zehap bu
yurulmasını istirham ederim. 

Sözleriyle damat Feridi, kur
?\azca koltuklamış ve arkasından 
da şu suali sormuştu: 

- Resmi bir tebligat yapıldı 
mı, paşam?-

F erit, okşanmış bir ebleh gibi 
derhal yumuşamış ve her 

vakitki gibi, biraz da gururlan.. 
mıştı. Ciddi bir tavırla: 

- Evet, demişti. Bugün öğle

den evvel Amiral (Vep) konağı. 

mıza geldi ve !zmirdeki müstah
kem mevkilerin itilaf kuvvetleri 
tarafından işgal edileceğini söy
ledi. 

Ahmet Rıza bey, hayret ve taac
cüple sıçramış ve telaşla sormuş
tu: 

- İtilaf kuvvetleri tarafından 
mı, buyurdunuz? .. Kulunuz, işgal 
kuvetleri arasında Yunan kıtala
rının da bulunacağını işitmiştim. 

- Hayır, öyle bir şey yok. OL 
saydı, Amiralin bahsetmesi icap 
ederdi. Hem, biraz evvel Iznıir
deki kolordumuzun kumandanı ta
rafından harbiye nezaretine gön
derilen telgrafta da, itilaf kuv
vetlerinden bahsediliyor. 

- Demek oraya da tebligat ya
pılmış? .. 

- Evet, mevki kumandanı A
miral Galtrop'tan bir nota aldığı
nı yazıyor ve tabü talimat tale
binde bulunuyor. 

- Çok müşkül ve tehlikeli bir 
\Taziyet paşam. Hak muininiz ol. 
sun. Kabinenize mesuliyetli ve 
tarihi bir vazile terettüp ediyor, 
demektir. Tabii, biraz mukave
met göstereceksiniz değil ·mi? .. 

Ferit, muhatabma taaccüple 
bakmış ve mütehayyir bir tavır
la· 

- Ne dediniz, mukavemet mi?. 
Ben tecennün etmedim beyefen
di. Bizim için yapılacak yegane 

şey mukavemet dc~:1. bilakis ı.aü. 
tavaattir. Hatta mütavaat emrini 
Harbiye Nazırına verdir<lim bile ... 
Beyhude yere kan dökülmesine mü
saade edemem beyefendi. 

A hmet Rıza Bey teessürün
den boğuluyormu~ gibi, mo

rarmıştı. Ve dudaklarından: 

- Pek fena yapmışsınız paşa. 

üzerinize büyük bir mesuliyet al

mışsınız. Çok yazık .. 

Sözleri dökülüvermişti. Söz u
zamış ve hatta münakaşa şeklini 
almıştı. Ahmet Rıza Bey, tarihin 
affedemiyeceği bir hatanın irtikap 
edildiğini söyliyecek kadar ileri 
varmıştı. Hele, kolordunun mev
cudu ne olursa olsun Izmirde bıra
kılmasını fena ·halde f;enk1t ve mu
aheze etmişti. Bu sırada da açılan 
salon kapısında harbiye nazırı Şa.. 
kir paşa görünmüştü. Paşa, çe
kingen bir tavırla, mecalsiz adım
larla Damat Feride sokulmuş, elin
deki kağıdı sunmuştu. Titrek bir 
sesle: 

- Kolordu kumandanının ikin-

ci telgrafı .. 

Demiş ve y11uıır gıtıı t>lr ıcoıtu
ğa serilmişti. Kolordu kumandanı 
bu telgrafında, müttefik devletler 
tarafından vuku bulacak işgal key-

fiyetinin muvakkat bir mahiyeti 
haiz olduğundan ve işgal edilen yer 
lerin, Yunanlılara teslim edileceği 
şayialarının deveran etmekte bu
lunduğundan bahsediyor ve Harbi~ 
ye Nezaretinin bu hususa nazarı 
dikkatini celbeyliyordu. 

(Devamı var) 

KAN ALDIRMAK LAZIM MiDiR? 
İzmirde A. B. diye imza eden 

bir okuyucumuz, gazeteye gönder
diği mektubunda: 

- Eskiden ilkbaharıla, bir cok 
kimseler kendilerinden kan aldı
nrlar ve böyle yapınca, biitün yıl 
içinde hasta olmaktan kurtula. 
caklarını söylerlerdi. Bu söz doğ
ru mudur? ... 

Diye soruyor. İzmirli okuyu
cumuz, Ege denizi kenarında o
turduğu için, galiba oraların ta. 
rihini pek iyi biliyor da! beni im
tihana çekiyor. Yoksa Izn1ir gibi 
her gün daha modern olmağa ça
lışan yeni bir şehirde yaşıyan bir 
zat ilkbaharda kan aldırmak mo
da;ınan çoktan geçmiş olduğunu 
elbette bilir, onun için bu söz 
doğru mudur, diye sorması da, 
elindeki belağat kitaplarının söy. 
!edikleri "Tecahülü arifane,, ol
duğu şüphesizdir. 

Ege denizinin kan almakla ta
rihi münasebeti, eski zamanlaTda 
biri İstanköy adasında, öteki o-
nun karşısında Knidııs'da (Şimiti, 
galiba, oraya Reşadiye deniliyor) 
iki hekim mektebi arasında, bas. 
talıkta ve saf!Iıkta kan almak yü
zünden büyük bir münakaşa çık
mış olmasıdır. 

Fakat, kan almak usuliinü icat 
eden, onun şiddetle tarahnı tu
tan İstanköy, ne de nnun şiddetle 
aleyhinde bulunan Knid11s mekte
bidir. Rh•ayete gör<>, bizim pt'k 
e~ki atalarımız di;ye tanıtılan, İs
kıtler kan almayı, deniz aygın 
kendi kendinden kan altrken ö,.."'-. ' renmışler ve faydasını tecrübe et-
tikten sonra, onu bütiin aleme 
öğretmişlerdir... insanların bir 
hayvandan hekimlik dersi alma
sına taaccüp etmemelisiniz. 

Tenkiye yapmak usuliinü de, 
insanların ilkin leylekten öğren
dikleri rivayet edilir. Bu rivayet· 
lere inanmasanız bile, evdeki ,ke. 
dinin hasta olduğu vakit kendi 
kendine güneş karşısına gidip yat
tığını elbette ı:önnüşsiinüzdiir. 
Yazın plajda yatan insanların ha
li de - arada süslü bir mayyo 
farkı bulunmakla her;ıber - on
dan pek farklı ~ayılamaz. 

Her halde, deniz aygırının in
sanlara öğrettiği kan alma usu
lü pek makbule geçtiğinden onun 
aleyhinde söyliyen hekimlerin söz
leri unutulmuş ve her hastalıkta 
- hem sağlıkta - kan almak ve 
.aldırmak uzun uzun asırlarca de
vam etmişti. Yeni doğan çocuk. 
lardan ve ömürlerinin sonuna e
rişen ihtiyarlardan bile kan alı
nırdı. Bu yüzden akan kanlar bi.r 
araya toplanmış ol!!nydı, bütün 
Akdenizi doldururdu, denilse, pek 
te mübalağa edilmiş olmaz. 

Gariptir ld, her t.:\rafta herkes
ten hastalık ve sağlık ıçrn kan 
alınırken, yalnız on yedinci asır
da bir hekim, Van H~lmon kan 
alanlara "Kanlı ukalular,. derne
ğe cesaret etm işti. İşin garipliği o 
hekimin hu sözü sövicmcsinde de
ğil, simdi iyice bildi~iıniz hor· 
monlan da, onun haber vermiş 
olmasındadır. 
Şu kadar ki, o zavallı hormon

lara hayatın mayaları adını veT
miş oldu*"°ndan o zaman kt>nd1-
sine deli demisleı:di. Kan almak 
modasının El"ecmesi de, onun ha
ber verdiği hayat rnavalarmın 
fence sablt olarak, kendisinin de
li sıfahndan kurtuldaj;ru zamana 
tesaif iif eder. 
Vakıa. saP.hkta ve her hastalık

ta kan almak moda"ı gecm:şse de, 
bu zamanda da ha~tı.h<Y3 l"Öre, 
kan almae-a lüzum olabilir. Mese
la yü1"ek hastahklıtrıntn. höhrek 
hastalıklarının ha7.1lıntnda damar. 
Jarda tansiyon fa7.lah~ı pek 7İ,.·a
de rahatsız ettii?i vakit, az cok kan 
alınabilir. Ancak kan alma""nm lii
zumnntt ve alınacak Jcanm mikta
rını hekim ta,1in ede1'. Eski zama~ 
da olrluifo gibi ateşlt, ateşsiz bı>r 
hastalıkta kan almalc1a ise hasla .. 
mak ~imdiki hekimlikte l:oktur. 

Sai!hkta - hasta oln ınmak ni
yetlvle - kan aldırmağa P"elince, 
o büsbüttin başka bir st>ydir. Kan 
almanın tesiri hac:falıkta ve sağ-
1 ıkta avni olmaz. insan sağlık ha
lind~·lcen, hir hektm liizum gös
termeden, kendi kendine kan al
dırmak - bu iı;e ccsaref rde<"ck 
kimse bulunsa bile - tehlikeli o
hu ..• 

s·uratın Ne Hale Girdi? 
Andre Birabean'dan Çeviren: Faik 

1 ki arkadaş birbirleriyle bu 
kadar sıkı fıkı oldular mı, 

netice böyle olur işte! .. Yedikleri 
içtikleri ayrı gitmiyen iki canci
ğer dost günün birinde bakarsı
nız, birbirlerinin · kanını içmeğe 
susamış iki düşmana dönerıer; ve 
artık hayatlarında yegane gaye, 
birinin diğerine azami fenalık 

yapmak imkanını araştırmasıdır. 
İşte Vanon, hiç te fena kalpli 

bir adam olmadığı halde, eski ar_ 
kadaşı Pingiye'den müthiş nefret 
etmektedir. Her vakit sevimli o-

' lan, yakınlarına karşı müşfik dav-
ranan ve sokakta giderken, genç 
ve güzel bir kadına hullıs çakmak 
icap etmediği zamanlarda bile se
ve seve fukaraya sadaka veren 
bir adam olduğu halde, ona, Pin.. 
giye'den bahis açtınız mı, köpü
rür, küplere biner ve bütün tüy-
leri diken diken olur... • 

Pingiye'nin bu derece aforoz 
edilmesinin sebebini sorun bir de
fa, müsbet bir cevap verebilecek 
mi? Hayır, çünkü aralarındaki 
gerginlik ve nefreti doğuran se_ 
hep, incir çekirdeğini bile doldur
maz .. Fakat nefret ve kin denilen 
hissin, insan kalbinde kökleşip, 

yer etmesi için, kuvetli sebepler 
aramağa lüzum var mı?. 
Sakın yanılıp ta, Vanon'a: "Ca

nım, bir zamanlar şu adamla can 
ciğerdin! Birbirinizin malına ve 
canına mı, kasdettiniz de, aranız 
böyle açıldı?,, Demeyin, yandığı
nızın resmidir. Hemen sizi de Pin
giye'nin yanına yollar. 

H iç bir dostluk bizim kahra
manlarınki kadar- kuvvetli 

bir şekilde başlamanııştır. Her i. 
kisi de ayni günde mimar mek
tebine girmişlerdi. E!>eyce müd
det para, zevk, ve hatta hazan 
kadın işlerinde bile milşterek bir 
surette hareket edecek kadar 
dostluklarını ilerletmişlerdi. Fakat 
bir gün, ansızın, Vanon'un bir 
türlü ne olduğunu söylemediği bir 
sebep yüzünden araları açılmış, 
ve o andan itibaren, atölyede ol
sun, dershanede olsun, birbirleri
ne mösyö diye hitap eden buz gi
bi soğuk bir Vanan ile bir Pingi
ye hasıl olmuştu. 

Sevilen bir adamla, ayni c;atı 

altında, müşterek· bir h3yat sür
mek ne kadar hoş ve latif ise, se
vilmiyen bir kimseyle de müte
madiyen burun buruna kalmak, 
o derece can sıkıcı bir ~ey olur. 

Birbirine, evet mösyö, hayır 
mösyö, diyerek yeni gelen arka
daşlara yapılacak her türlü şaka
ların hazırlığına girişildiği anda, 
şu veya bunu almak üzere, içle
rinden birinin eli diğerine değdi 
mi, ortalıkta bir acaiplik ve ş_aş. 
kınlık uyanıyordu. 

Bir at<şam, akademinin verdi
ği bir baloda, belki birbirlerine 
ısınırlar ümidiyle içtner. senli 
benli konuşmağa davrandılar ama 
nafile. Bu zoraki samimiyet yal
nız o geceye münhasır knldı ve 
ertesi günü yine birbirlerinden es
kisi kadar nefret etmeğe başladL 
lar. 

Gel zaman, git zaman, bir gün 
Vanan, mimari bir mükafat ka
zandı. Bu muvaffakıyet karşısın
da Pingiye'nin takmdtğı tavır Va
non'u sevinçten deli ec!ecekti. Va
nan, kazandığı muvaffakıyet ve 

muzafferiyctin, düşmanının yü
zünde belirttiği pek beliğ üade
den anladı ki, kendisi hayatta mu
vaffak oldukça, Pingiye'yi, kıs. 

kançlıktan yağ gibi eritecekti. 

İşte, o andan itibaren Vanonun 
belli başlı meşgalesini: "Bunu du· 
yarsa, Pingiye, ne hale girecek?,, 
cümlesi teşkil etti. O güne kadar 
ailesi, oğullarının tahsili uğrun
da ellerinden geldiği kadar bolca 
para göndererek, onu teşvike gay
ret etmişlerdi. Çoğu zeki insan. 
lann uğradığı tembellik illetine 
Vanan da müptela olduğu için, 
şayet: "Bunu duyarsa, Pingiye 
ne hale girecek?,, cümlesi kafa· 

sında yer etmeseydi, eline geçen 
parayı çini mürekkebine, boyaya 
ve kağıda sarfedeceğine, çalışa

cağına keyfine bakardı. 
Bununla beraber, tahsilin son 

senesinde mektebinde gösterdiği 
bir iki muvaffakıyetten ı;onra, 

Vanan, muzafferiyetlerinin Pingi
ye'nin yüzünde uyandırdığı elem 
ve inkisarı gözü ile görmt.k zev. 
kinden mahrum kalarak, sadece, 
tahayyülle bu zevkini tatmine uğ
raştı. Zira, mektebi bi.tirince, Pin
giye taşrada bir vilayete çekil
mişti. Böyle sönük ve şöhretsiz 
bir halde kalmıştı. Zira Ren'de 
yerleşmeğe karar vermi~ti. 

Vanon, Pingiye'nin Reıı'de yer
leşmiş olduğunu oralarda l'turan 
bir akrabasından duymuştu. Ren' -
de oluşu, kendisinin kademe ka
deme yükselişini duymasına bir 
mani teşkil etmezdi ya .. Gazeteler 
sağ olsun. 

Vanan azmettiği gibi, yüksel
meğe başlamış ve kısa bir zaman
da "Herkes tarafından tanılan genç 
mimarımız,, olmuştu. Evlenmesi 
de lazım geldi. Bu mesP.leye de, 
yine bermutat: "Bnnu duyarsa, 
Pingi ye ne hale girec~k?,, cümle
si karışmıştı. 

Vanan. genç ve güzel bir kıza 
çıldırasıya aşıktı. Aşıktı o:tma, be· 
ri tarafta ailesi de ısrarl:l zengin 
bir kızı tavsiye edip duruyorlar
dı. Her vakitki gibi tercıh eclıle

cek iki şey vardı: Aşk ve-ya para. 
Hasis bir düşünceyle yapılacak 

bir izdivacın doğuracağı muhtc_ 
mel tehlike ve zararlar. Vanan 
aklından geçirmedi değil. Fakat 
menfaat te yabıma atılamazdı. 

Yüksek bir aileye intisap, bolca 
bir cihaz parası .. Bu parayla elde 
edeceği yüksek mevK~ .. Vakıa aş
kına tabi olup evl~nsc muhakkak 
mesut olacaktı, ama, ya zengin bir 
izdivaç yaptığım Pingiye duyar
sa, ne hale girerdi! Dayanamadı 

ve Pingiye'yi bir defa daha çat
latabilmek zevki, h(~r türlü tehlL 
keyi ona unutturdu, ve zengin 
kızla evlendi. 

Madam Vanan da hırçın ve 
nemrut oluşu yetişmiyormuş gibi 
bir de kocasını boynuz takmalı: 
şerefine ulaştırdığını Pingiye bil
miyordu ya!.. Hatta Turen'de ye
ni baştan tanzimi lazım gelen bir 
şatoyu görıneğe gittiğı zaman et
rafındaki güzel manzaray:ı hay· 
ran hayran bakarak kendisini ko
yup koyuvererek: "Ah böyle her_ 
rak bir sema ve güzel oir manza
ra karşısında huzur ve sükun i
çinde yaşamayı ne kadar isterdim; 
ne şöhret, ne para, gö7.iimde de
ğil!,, Dediğini Pingi ye uereden 
duyacaktı. 

Bu kadar değil, Vanon'un in
şaatta yaptığı hilolcri, koy

duğu çürük malzemeyi Pingiye, 
nereden görecekti. Pingiye'nin öğ
renip bildiği şeyler Vanon'un git
tikçe yükselmekte olduğuydu. Ve 
bu münasebetle tabii catır çatır . . 
çatlıyordu. Bu da Vanon'a yeter 
de artardı bile! .. 

BERCMEN 

Hele bir kaç gün ~;onrn g:ızete
ler Vanon'un şövalye rulbesin -
den Lejyon donör nişanını aldığı. 
nı yazınca, Pingiye kinıbilir ne 
hale girmiştir? 

Nişanı taktığı gün karısını öp
tü ve: 

- Çok şükür karıcığım, nişan 
da aldım, dedi. 

- Aferin sana .. Amı:t bak, Ren-
den amcazade gelmiş, salonda 
bekliyor .. 

Vanon amcazadesini karşıl:ıma. 
ğa koştu: 

- Bonjur iki gfrziiın, hoş gel
din' On senedir seni gormedir.1, 
ne h&ber var, bakalıın? Bizim 
Pin giye hala orada mı? NE: yapı
yor?. 

- Ne yapacak, büyüyor ·. 
- Yapma ychu!.. O yaşta bir 

adamın büyümesi de olt..ır mu? 
- Laf mı senin dediğin de. on 

ik1 yaşında bir adam bü) ümiyf'
cek te, ne yapacak?. 

- Hay Allah müstahakkını ver· 
sin, ben oğlunu, değil, babasını 

soruyorum. 
- Ha, o başka. bahası öleli a

şağı yukarı yedi sekiz sene oldu. 
- Ne? .. 
Vanan bir külç-? halind~ koltu

ğa ) ığıldı. Demek :;cidz senede:.ı
h~ri ölmüş bir adamı o.nsetten çat 
ltıtnıak için uğraşını~. didinmiş, 

saadetini. huzurunu. lıatta sırasın
da Pamus ve şerefini bile ayak
lar altına almıştı. Ne acı oir dar
beydi bu!.. Ne sukutu 'layaldi! 
Az kalsın yüreğine inec~kti. 

O zaman hiç s~vmediği men
debur karısına bir göz at

tı. Hasetten çatlatılacak: bir düş
me. nı olmayınca, çah::ım·ı kuvvetL 
ni bu nemrut kadın mı vere-cekti 
ona? Şimdi aşkla, şefkatle onu se
ven bir insan olmadıktan sonra 
hayatın manası Vllr mıydı artık? 

Bu aralık madam Vanan sinirli 
sinirli aksilcndi: 

- Ne oluyorsun kuzum. nen 
var? Suratını görsen ne hale gır_ 
,. ? 

Ol .• 

1 Kütahyada imar 
Çahşmaları 

Kütahya, (TAN) - Hiiklımet önün
den parka giden 20 metre genişliğin
deki yolun vilayetçe be~on yaptırtıl
masına başlanılmıştır. 

Hükumet önünden küçük çarşıya 

giden kısmı da belediye yaptıı tmak
tadır. Şehir parkı yeni baştan tanzim 
ediliyor. 

C. H. Partisi ve Halkevi binaları
nın ihtiyaca göre yeni ilavelerle ge
nişletilmesi takarrur etmiş ve tahsi
satı hazırlanmıştır. 

Stadyomun ikinci kısım inşaatı i

çin bölge bütçesine tahsisat konul

muştur. ünümüzdeki aylarda işe baş
lanılacaktır. 

D. Demiryollarr idaresi, istasyon 
meydanını tanzim etmekte ve orada 
bir park yapmaktadır. 



ı•=================================::::::====:;::::========:::::= 

Cümhurreisimizin Dün 
_Gaf enkoga Verdiği Zigaf et 

Ciimh&nTeisimü: ,,._,,,.,..,. Btqt111 ln&dl il• NrcalHtr müalir Romanya Horiciy• Nazın 
prelİne Hl'llili zi7tfl/elle tlauetliler araında 

(Bqt 1 ifteide) 

bafta olmak üzere kalabalı!c hir he
yet ve bir polis müfrezesi ile halk 
misafirleri sahilde ayni samimi he
yecanla iatikbal etttler. 

Bay Gafenko ile refikası ve refa
katlndekiler kendilerine tahsis edilen 
otomobllierle doğruca Terr:ıal oteli
ne indiler. 

Reiaicümhurun hcaurancla 
Otelde bir müddet istirahat ettik

ten sonra büyük üniformasını giyen 
~isafirimiz saat tam 11.30 da oto
mobille RiyaseUcümhur köşküne gi
derek, Cümhurreisimiz tarafından 
kabul edilmiştir. Saat on biri kırk beş 
geçe de, Cümhurreiaimizin muhte
rem refikaları, Bayan Galen1'oyu ka
bul etmiştir. 

lsmet Inönün, saat on üçte, misa
firlerimiz şerefine köşkünde bir ôğ!e 
ziyafeti vermiştir. Bu ziyafette, Cüm 
hurreisimizle refikası, Ekselin~ Ga
fenko, ile refikası, Hariciye Vekili
mizle refikası ve heyetle Yalovaya· • 
giden zevat hazır bulunmuştur. 

Ciimhıırrelsimüin, miaalirimiz Galenko ıereline 
uerdilıleri öğle siya/eti 

Yemek esnasında Riy'5etiçümhur 
orkestrası aü-~'..:.Stl-~a.... 
ziyafet, çok samimı ve neşeli bir ha- M®t.,,. ,.,.s·''':'·< 

va içinde geçmiştir. 
Y alooadan aynlq 

Ziyafetten sonra, Cümburreisimi
ze veda eden aziz misafirimiz, refa
btiııdeki zevatla birlikte köşkten 
ayrılmış ve Yalovaya dönmüJtür. O 
sırada. misafirimizi ve refakatinde
lkilert Pireye götürecek olan Dacia 
vapuru, Yalova iskelesinin biraz açı
ğında demirlemiş bulunuyordu. 

Yalova iskelesinde Hariciye Veki
limiz Şükrü Saracoilu ve refikasl, 
Hamdullah Suphi Tannöver ve refi
kaı, İstanbul valisi ve refikası, mih
mandan, Romanya büyük elçisi ve 
Rmrıen konaoloshaneei erkim tara
fından teşyi olunan aziz misafirimiz, 
refakattndeldlerle birlikte Sakarya 
motörüne binmlftlr. Yalovanın iske
le meydanı, yine halkla doluydu. 

İskelede, Bayan Gafenkoya, Yalo
vaWar namına, güzel bir buket ve
rilmiştir. Sakarya motörü, teşyicile
rin ve halkın alkışlan arasında, Ru
men ve Türk bayraklarile donatıl

mış olan Yalova iskelesinden Dacia 
vapuruna dojru uzaklaşırken, Ga
fenko ve refikll!I~ türkçe olarak ve . 
çok güzel bir şiveyle haykırdılar: 

"- Allaha ısmarladık ... Çok te
fekkür ederiz!" 

BULGARiSTAN 
Y ahu ... rl Topl•clJlar 

Sofya, 14 (Hususi) - Sofya Ya
hudileri. ayın 11 inde Sofyada Röne-
8Rftl, tiyatrosu salonunda toplanarak 
Yahudi devleti tesisi gününü mu ... 
81mle kutlamışla~. 

Merasimi açan Yahudi mühendis 
Marsel Bakiş, evvelA Yahudi devle
tinin teessüsü uğrunda ölen kahra
man Yahudilerin hataası için samli
m ayağa kalkmıya ve ı;ükıita davet 
etti. I1k hatip Ruben J'rankonun blr 
saatlik nutkunda, Filistinde gizli Ya
hudi teıldJAtı, Yahııdi devletinin ls
tik.Wi uğrunda sonuna kadar müca· 
deleye devam edecetl hakkındaki söz 
leri tekrar tekrar ıurekl1 alkıflarla 
1'arşllandı. 

ıikinci hatip Yosif te Filistinde Ya

budi devleti kurulması ujnmda bü
tem Yahudilerin ittihadın• temenni 

ederek merasime nlba7et verildi 

CümluıtteUimh, Galenlto, Biihre, Selirimü: 
Hamdullah Suphi 

Ciimluıtt~ mlaalir Hariciye Naın Galenko 
Ue ıörifiirl•rken alınmlJ ruimleri 

CibnlaıırreüinU ınüalir Harü:iye Naai7'e bera6er ,,__,_eri ı.tlıilı ~,.,,.,,., 
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Barem Müzakereleri Türk • Fransız 
Müzakereleri 
Neticeleniyor 

<Baı• 1 incide) 
Bu da 25 -.ıyon kadar tutmakta

dır. Barem bu memleketin muamelA, 
tında tasarrufu temin ve memurla, 
rın gidecekleri yolu çizdiğine göre 
herhangi bir adama bumtau sonr& 
maaşın budtır, d"rdrte artık ona o 
maap ifade edlldilf mfküıTda ver -
mek zamanı gelfrıiştir. Yani demek 
istiyorum ki, bu cetvelde gösterilen 
tutarlar yerine maaşlar her memu
run eline geçtn para miktarı olarak 
tesblt edilmelidir. Birtncl dereoeden 
bir memurun alacağı para 600 lira 
değil, 433 lira olarak gösterilmelidir. 

Refik Şevket, mÜtaleasını tevsik 
içJn ilive et~tir: 

" -Hiçbirimiz aklımızdan geçlr
roiyelim ki buhran, muvazene ve 
kazanç vergisi kalkacaktır. Biz bu ge
miyi yürütmek mecburiyetinde kal
dıkça Türkiye 2ö UA 30 nıilyon küsur 
bir varidattan fedakirlık etmiyecek
tJr, edemiyecektir. 

Birinci barem kanunu Meclisten 
çıkarken o zamanki Maliye Vekili 
Saracoilunun bu kürsüden söylediği 
sözleri hatırlatmak isterim. Maliye 
Vekili diyordu ki: "Barem memurla-

Roman va 
Matbuatında 
Akisler 

Biikfff, 14 (A.A.) - Bütün Ro
manya matbuatı, Gafenkonun Tür
kiyeyi ziyaretine hususi bir ehemmi
yet vermekte berdevamdır. Gazete
ler, Ankara görüşmelerini yakından 
takip etmekte ve bu görüşmelere mü 
teaddit sütunlar tahsis eylemekte
dirler. 

nn bundan sonra her ay bap elleri
ne aeçecek parayı katiyetle bJlmeJ.e. 
rini temin edecektir. Tekaüdiye ve 
diğer v~rgl gibi herhangi bir kesinti 
yapılmaksızın." Fakat biz o zamanın 
Mal.iye Vekilinin venmş olduju sözü 
birçok zanıretlet karpsında kestik, 
boyuna kestik. Eğer biz maaşlari ha
kiki miktarda tesbit edecek olursak 
MaJiye Veklletl memur miktarından 
da kazanacaktll'. Bu hesaplan tut;. 

ınak yüzünden elbette ki fazla me
mur kullanılmaktadır. Bütçe encü
meninden rica ediyorum. Bize geniş 
izahat Vi'rsinler. Eğer teklifimde ma
zarrat görüyorlarsa bu mazarrau, e
ğer kendi formüllerinde bir menfaat 
görüyorlarsa bu menfaati lutfen te
barüz ettirsinler. (Alkışlar). 

Bütce encümeni namına izahat 
Bütçe encümeni reis vekili Faik 

Baysal (Kayseri) ileriye sürülen mü
talealara cevap verdi ve emsallerin 
hangi esasa göre hesap edildiği sua~ 
line encümenin kıstasının umumi 
bütçe vaziyeti ve eldeki cetvellere 
göre her derecede bulunan memur
ların adedi bulunduğunu ifade ede
rek ıu sözleri söyledi: 

fBtıtı 1 incide) 

doıtlutunu artık hiçbir kuvvet 
bozamıyaeaktır." buyurmuşlardı. 
Bunu Fransa da bizim kadar tak

dir ediyordu. Opun için Türk • İngi· 
liz anlaşmasına kayıtsız ve şartsız iş
tirak etmif ve Türk - Fransız müu· 
kerelerinin de bir an evvel bltmeliııi 
temine çalıpnıfb. 

Yalnız iki taraf ta bu vesileden 
istifade ederek, bir defaya mahsus 
olmak üzere, aralarmda ileride ihti· 
lAf doğurabilecek bütün pürüzlil 
noktalan halletmek ve tam bir dost
luk tesis etmek istiyorlardı. Fransa, 
Suriyede mandater bir devlet olarak 
kaldıkça, Türkiye ile hemhudut ola
caktı. Halbuki Suriye hududunda 
bizi rahatsız eden bazı hldiseler ve 
vaziyetler vardı. Bunları da temizle
mek zaruri idi. Türkiye elini dost ve 
müttefik olarak sıkmak tstediii dev· 
letle arasında hiçbir ihtiliflı mesele 
bırakmak istemiyordu. 

İ§te müzakerelerin kısmen uza· 
masını icap ettiren sebeplerden biri 
de bu olmuştur. 

• B qvekilimizin Fırkada tebpr 
ettilt habere aöre artık bütün 

Yoksa muayyen d~~lerdelrl me- bu ihtilillı meseleler halledilmlf ve 
~ur~ann daha da terfihlni tenıln id- ımu.kereler bitmiştir. Türk • Fran-

"- Proje 1929 da tatbik m.Vkil
ne konan barem kanunuııun bazı hü
kümlerini ıslaha matuf bir projedir. 

dıasile ortaya konmuı bir eser de- ittifak na-- b tabii 
ğ"ld' ,, sız ının .wuu, ve unun 

1 
F ~ B 1 bundan sonra maac. neticesi olarak Hatayın Türkiyeye 

8 aysa ... ilhakınm taldild artık bir - hat-
lardan keıilmekte olan tevkifatı da ti bir t lesidir gun, 
gözönünde tutarak maaş tutarlan- ~ mese • 
nm ona göre tesblti hakkındaki tek- ı!~:.•pnamn iki mesut netJcesl 
life ceYap vermif ve demiştir ki: 

0 
• 

"- Böylece hareket etmek ben- l - Senelerdenberi anavataD9 
denizce muvafık c;iejildir. Zira şu Utilıüı bekllyea Bata)'Jll biı' 
hissi verebilir: Devlet hizmetinde Terk YlllJetl olman ve misakı 

Timpul ıazetesiniıı aönderdiji hu- müstahdem olanlar hiçbir vergiye mllU ile tayin edilen h1Ul11tlanml'" 
sual muhabirinin diplomatik mahfil- tabi delildir. Kaldı ki hüktimet prog 
lerden .. ·~~· ~ ~tibaa göre, ~- ramında da lfaret ettiji gibi birçok 
kara goruşmelerı Türk· Rumen mu- vergiler üzerinde tevakkuf etınekte-

.-ın tamamen teessUstl. 
z - Tflrk • l'nnus ıtt11m.

ctt1aya ıulliti •• hilhaua Balbıa
lar tberinde yapacap aıilhha tr 
ıir. 

nuebetlerinin müsalemetperver ma- dir. Ben kabul etmem ki filin vergi 
hlyetini ve Avrupa ve Balkan muvn- ebedidir, hiçbir zaman kallmuyacak
zeneleri için çok lüzumlu bir teşek- tır, veya azalmıyacaktır. Vaziyetin 
kül olan Balkan antantının kati bir- müsaadesi nisbetinde hükftmet ver- Bu i:kl mesut ve mühim netice bf»o 
U~tildAJini ve kuvvetini teba- glleri tahfife gidecektir. Nitekim leri olduğu kadar ıulh sevenleri de 
rüz ettirmeje iİnkln bahfeylemiştir. gitmiştir de. Yarın dahi bu v~i ~lr. dota 

Romanyanın, Tilrkiyenin ve aşın tutarının 350 liraya çıkarılması 
Balkan antantının Bulıaristan... teklüine gelince bu teklüin bütçede 
karp vuf7etlerbule, Gafeakoltuıı oynıyacatı rolü dilfilnmei Jimndır. 

. 

meellstül natlnmd' da tasrih • Ve heyeti celile tekUf hakkında ka- dulumuza emlntı 
.Udlll welaile,. 4iiti1tikllk ~. rar vwirken bunun portesini ıazö- •ba•tml!!!l!l!!911b•irBl!"!realiatBB!!-l!!llarake!!!!!l!l!!!kl!!lendtliDl .. .-

8araeOllU aöyledlli 11~ta mat· nünde tutmalıdır. tatm:: etmedi~-~ ;yan _.,_1.,
1 

buh" 
lak Türk • Rumen teeuildü•U bU- temenni ediyoruz ki önftmümeJd se- e;uu •-t> 

..... bJıt ve twet eylem .. ol- nelerde ita .ı:ııiktarlan çolalae~tır. ran ve muvazene vergilerinin thdall 
4'atamfiaiı, tranaan 8a1pıılftanm ~unun için cetvelde fta Miktarlarını lll'alannd• devlet bütçesi 185 na!lyOJS 
b.,aıakl pdJar tlatlt,.•e antan- IÖİ\eNll btr ıittun t•biti sakat mtıı· Ura iken bugün bu miktarın 261 mil" 
ta lfrmeslnln çok IJI bqduaca· amele olur., yon liraya baliğ oldutunu ve bud 
imcla btltüıı ntant devletlerinin Bundan ·sonra Refik lnce tekrar nlinen nıiikelleften aluwı·vergldeO 
mutabık oldaiu netlcesbai çıkar- kürsüye geldi. Encümenin verdlll tenzilit yapılmak lçin tepbbGslet 
mala eeTU vardır. izahat etrafında .az 18ylecli ve ..ıd 18Pılınadıimı söyledi 
Balkan antantının genişletilmesi mütalealarında ısrar etti. Dalailiye V elıilinin isaluıtı 

meselesine aelince, Gafenko meclis- Maliye V elcilinin iu1wJ1ı- Dahiliye Veldll bu cetvelin tat 
1 te söylediii nutukta toprak terkine Maliye Vekili Fuat Alralı ayni makamlar,t maalesef mutazarrır et> 
imlda oJ.madılım kati aurette tasrih münuebetle ldlnQye gelerek arka- tiğini ifade etınif. Fakat bu esasa U"J" 
etmlt olduj1ma g6re, hu genişleme daşlannın mütalealannı e11ımmiyet- mak ıztırarını tebarilz et~· 
şimdfJd at.tokaya rt~yet esası dahi· le dinlediğini ve izaha uıuhtaç bazı Bu münasebetle demiştir ki: 
Und4t arzuya pyan bulunmaktadır. noktalar bulundu.junu f9yledi, illve "- Bar~m esasi.arım mahfuz ıut~ 

Yazı, birisi &fail TunanDJ., dijeri etti: rnak suretile kaymakamlara daha rr 
bojazlann hürriyetini müdafaa ile .. _ Şayet memurlara verilecek fahlı bir hayat temini için tedbir r 
milkellef o~ Hd memleket arasında maaf miktarlan net olarak cetvel· lacajız ve karşınıza öyle ıeıeceaız.,, 
bir beıızerlik tesisi suretile bitmek· de teabit edilecek olursa birkaç se- Recep Peker - Birinci ve ildJlCl 
tedlr. ne IODra bu cetvel tanzim edilirken maddelere bağh cetveller arasında 

Romanya guetesl, Ankara &öriiş. vergi tutarıarmm keıllmlş olduğu tatbik bakımından hlssettill taarıV 
melerinin si7ut mahiyetini ve çok unutulacak. ve bir varidat menbaı a. zu ifade etm1f ve meseli Usan DIİell 
Minimi bir hava içinde cereyan etti- ranırken •'Memurlar vergi venni- yüksek tahsllli bir ~cin idare mer 
ğini tebarüz ettirmektedir. yorlar, onlarm maaşlan üzerinden leğine girmek için nahiye müdilrlil-

Guete, •talı Tuna De boiazla· vergi alalım" diye ortaya bu teklif ğ(ine tayin edilemlyeceğinl, bu me\W 
nn hlniyetiai müdafaa etlen iki c;ıbbtlir'' dedi. kide kendisine hakkı olan maapn vr 
memleket aruuadald ıörtiş ve Maliye Vekili yine Refik Şevkete rtlemlyecelfni, halbuki nahiye mil-
menfut hll'lili- lfaret etmekte cevap olarak dedi ki: dfirlülflnde bu güzide gencln apııe-
ve polttlkalarmdald mtlsalemet- " M...ıi. Milli .. eelf çok iflP.r bulundutwıu sayteisdl 
perver mahiyeti bllhaua kaydeY· - Mudafaa bütçe- ve encümenin bu baknndan tat~ 
ledikten sonra Bullaristaıı ile kar· sini tanzim ederken bu bfltçeye o ıe- kabiliyeti olan bir formül bullnasıd 
pkkb btlnnet •e riayet 11reuibtn.e ne gümrüğe ödenecek resimler tçln temenni etmiftlr. 
dayanan dostluk mttnaseltetleri da tabatsat konuyor, madem ki bu Recep Pekerin teklifi Ozerine t
tahakkulmnan ~k anup f8Y•ll reeim ödenecektir. o halele neden bir kinci madde tadil tekliflerinin naza" 
oldaiana blldlrmektedlr. taıaftan murat bütçesine tahsisat n itibara alınmuı i9ln encümene tr 

Gazete mubabirlnln cUplo...._tik olarak koyuyoruz, diler taraftan da de edilmfştir. 
mahfillerden Ulnatlilhte c6fe· varidat biltçeslnde bunu gölterlyo- Uçiiııcü maddaıaJn mtizaketesi fi' 
Gafen~o. antantın bu deYN Misi nız. Keza nıuhaberab reşm.iye için m\lsıaktl atuPtan Fuaı 8jf" 
sıfattle, d8rtltl lttlfaldiı htrllk ve posta ve telgrafa .ödenen paralar enin dil bllfn vatanda~ 
lstlklalbdn muhafausı ll•uınuuu bütçede ı&.ıerw,.or. tkl taraftan da b {r kıymet atfederek onlaJ'dl 
mll4afaa etmit ve ba .. Belpad tenzil yapalım, bu mfltalea yeılnde orta. wya )'i1ksek mekıep _. 
ve AtlnaQ .....-ti Ue brtdan- olur mu?'' zunJan bakmlyatak bit 
!lllfUr. Maliye Veklli kürsüd~ •ynbna- derece• bir farkla tayinlertntJJ 
Gazete, Balkan aııtantumı bugthı- dan Refik İncenin bütçe miilakere- çok yeri btr hareket olduğunu alt" 

k~ hudutlara riayet edilmek şartUe lert IU'amıda hiıkt\metln ftl'gl ten- cak b tçertsınde yilkaek taııstl 
butün Balkan. ~lerinl i~~i- ziline gldeeelt hakkinda kanaatini yapıp ta DıtJSal yapan ve bu ınıred• 
ne almala Amid• bulundultmu bıl- izhar eyledill halu b~ veratıer dll bilenler ıçtn bir kaydın meve1d 
dirdlkten .onra, yuumı şu s&zlerle indhilmiyecektir demlt .obnamna ve oldupnu, bu glbilerln vaziyoti tıe 
bttlriyor: bu aizlerindeld tezada lpret eyle- diler dil bilen memurlarm arasusct-

"Aabn d7aretf, Tuna apunn. mitttr • farkın mevcut olması 1izım aeı-
lalni7•tl ltinmlu olan bolular • • • dljinl söyledi ve maddede f8pıhDI'"' 
tla•ee•intle mtllüıil Mr nekta ol- R.Jilı lncenua --61 lllll tstedllf tadilitı p.ıeren bir ıab-
duln• lsbat eylemektedir." Refik lnee, Maliye VeldJlnta la- rlr ft1"di. 
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"KODAK'~ 
POPULAR PORTRE 

·" BRAUNI" 620 
Niçin sizin de 

bir Makineniz otmat11n? 

ı;t<ODAK~VERiKROM" 280 Film ile 

· 8 pozdan 8 cOzel resim 

SOtOn K O O AK satıcllarından arayınız 

,ve ya şu adrese müracaat ediniz. 

KODAK 81rketl - ••wollu. latanltul 

Ordu Hastabakıcı Hemtlreler Okuluna Alt 
lem izahat ve Okula KaJlt ve 

Kabul Şartlan : 
1 - Hastabakıcı bem§ire yetlplımek üzere Ankarada M. M. V• 

klleti tarafmdan 110rdu butababcı bemifreler okulu,, açılmıftı.r. 
2 - UN. ~ -.an ınucdblnce bu okulclu mNUD olacaklar, 

memur olup tekaOdlye alacaJdardır, 

3 - Mezun olanlar 6 senelik mecburi hizmetlerini Ordu hasta
hanelerinde yapacaklar, ondan sonra arzu ederlerse memleketteki bü
tün sslıhl tefe]ttflller kendilerine açık olacaktır. 

4 - Tahsil müddeti 3 sene olup, bu müddet içinde okurlara ayda 
beş lira harçlık verilecek ve iaşe ve ilbaaları tamamen okula ait ola
caktır. 

5 - Okuldan mezun olanlar, barem kanununa göre 17,5 ull ma
aştan başlamak üzere maaş alacaklar ve 'Hu miktar gittikçe çoğalacak
tır. Bu zaman dahi fo.şe, giydirme ve banndırma orduya ait olacaktır. 

8 - Okul ıs EylUl 939 da tedrieata bafhyacaktır. 
7 - Okula kayıt ve kabul prtlan fWl}ardır: 
A - Türkiye Cümhuriyeti tebaasından olmak ve Türk ırkından 

bulunmak. 
B - Sıhhati yerinde bulunmak ve durumu her iklimde vazUe 

görmeje müsait bulwunak 11bunu berhanai bir hastahane heyeti ra
poru ile tevsik ettirmek ve evraka bajlamak lizlmdır.,, 

C - Yap on altıdan apğı ve yirmi ikiden yukarı olmamak. 
D - Kendisi, ana ve babası iffet ehlinden olmak "Bu vaziyet po

lisçe tevsik ettirilerek evraka bağlanacaktır.,, 
E - En az orta okul tahsilini bitlrmlf olmak veya bu derecede 

tahsil gördüğünft isbat etmek "Tasdikname suretleri musaddak olarak 
eklenecekUr.,, 

F - Evli veya nituıh bulunmamak "Evvelce evlenip boşanan
Jarla kocuı ölmüt olanlar kabul edilir. Buna alt medent hali bild1rlr 
müsbit evrak keza eklenecektir.,, 

O - Sıhld Hbepler chpnda okulu kendllllfnden terkettilf, yahat 
evlenmek suretlle veya diğer inzibati sebeplerle okuldan çıbnldılt 
7ahut altı senelik mecburi hizmetini yapmadığı veya tamamlamadıjı 
veyahut sıhht sebepler dışında okuldan çıkarıldığı takdirde tahakkuk 
ettirilecek mektep masrfalarını tamamen ödeyecell.ne ve gösterdili 
vesikaların tamamen doğru olduğuna dair Noterden taııldlkU ve kefilli 
bir taahhütname vermek. 

8 - Bu evrak sahipleri okula imtDıansız olarak kabul edilecektir· 
9 - 6. cı maddedeki evrakı tammnlam~anlar banlar ~arada

kJier M. M. v. Shh. İş. Dairesine, diğer vilAyet merkezlerindekiler vali
liklerine, kazadaldler kaymakamlara takc:Um edecekler n bu ,ol ile 
M. M. V. Shh. ı,. D. ne yollanacaktır. Milracaatlann 25 AJustos 939 da 
sc;nu abnmıt olacütır. 

10 - Taliplerin kabul edildikleri ve mektebe hareket etmeleri 
ayni makamlar tarafından keDdileriDe bildirilecektir. 

11 - Kabul edileceklerin okulun bulubdalu Ankaraya kadar 
sarfedecekleri 701 parası kendiladne ait olacak ve "M. M. V. Shb. lt 
D. ne hitaben 7azacülan dilekçede bunu tasrih edeceklerdir.,, 

"ioıı.. "1159. 

lluhama bedeli 40ll lira 10 lmrat olan il blmt muhtelif eb'atta 
aıüuvatmaDlı d6knie boru ve Werruatı, flaDsb .W.,.. bora w teD 
çekme fNn bava ank boru ve Wwrutmdaa llrilnlıbp mal-• f/T/ 
1918 Salı ,anı 1Ut (10.30) on bQfllkta ~ pr 1daaa delal11n
dekl .,...,_ tarafmdaa a9lk ebllime Ululila •tın abawattır. 

Bu ite lfl'llMk ...,_lertn 10'1 H ra il lıunıtluk mUftkbt teminat 
ve kanunun taJhı ettlll ves•ttle bJr 1lkıe eblltme aQn11 uaUDe kadar 
kOIUl1ona müncaatları Mnmdır. 

Bu işe ait prtnameler komisyondan parasız olarak daittılmak-
tadır. (4253) 

6 

TAN ................................. ~ 
L. A. R. E. S. 

25 Rtik6metin fıtiraklle İşletilen Romen Hava Postalan 

lira EMNiYET • SÜR'AT • iSTiRAHAT 
Dünyanın en Moder•, Ticari tayyarelerfyle 

ISTANIUL - IOKREŞ HAYA POSTASI SEFERLERi 
l11anbulclan: Puarteai, Çar,unba Ye Cuma sünleri aaat 

8.15 de hareketle aat 10,30 da Btikrete muYUalat. 
Ayni m•baJJere BJDl gün muvualat eden ve Budapeıte, Viyana. 

Berlin, Belgrat, Zajrep, Venedik. Milano, Turln, Amisterdam, Var
şova ve Parise hareket eden Tan-relerle hemen aktarma yapılır. 
Biletler. VagonU. NATl'A, ltta ve Galatllda Tahir hanında Servis Ma-l•--- rlttm Romen Acentelill bOrolunda •blır. - ---

inhisarlar Umum Müdürlüğü İlanları 

NaJdolun .. !'onNpna 
eak tm: mik- nakli~e ile- M.Well ........... 

tan ton retl kunlf Ura llra 

18.000 350 83.000 .. ,. 
12.000 " 300 38.000 2'100 
10.000 ıso 15.000 1.121 

40.000 114.000 

1 - 939 Jllall •nesi zarflllda Çamaltı ve Foça tuzlalanndan Karad• 
niz, Akdeniz ve Marmara dentd Umaıalanna cam.an 40.000 ton tusun 
nakit lfl D/VI/938 tarihinde ihale ed•Jm-'llh'«'en yeniden puarbk 111-
retile eksiltmeye konmuştur. 

ll - H• mıntıkaya naklolanacü mldar w nmbanvnen bedellerlle 
temiıiatlan yukarda yazılıdır. 

111 - Pazarlık 30/Vl/939 ,anı 1aat IS de Kabatqta levazım ve mfl
bayaat şubesindeki alım komt.,onunda 7aplbcakbr. 

IV - Şartnameler her giln 1-uı m tubeet VftD88lnclen ve hmlr An
kara bapııüdürlülderinden 170 kuru f mukabllinc:le alınabilir. 

V - Taliplilerin ı..U üç mıntaka için birden ve ıeret 1 ve,a 2 mm
taka için teklifatta bulunabilirler. Bu takdirde vereceldert teminat ak
çesi teklif edecekleri mmtakaya ait miktarlarda olmalıdır. Fiatlar 
haddi IAyık görüldüğü takdirde 3 mı ntaka için. birden yapılan teklif ter
cih edilir. 

V1 - İstekliler% 7,5 güvenme paralarlle birlikte pazarlık için tayin 
edilen gün ve saatte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri (4182) 

* I - "11.200,, adet büyük boy laırfUD kalem IAstiif müteahhidi hesa· 
bma pazarlıkla satılacaktır. 

n - Puarldr 21/VI/919 çarpn ba S(lnfl saat 10 da Kabatqta leva
'- ,. -~ .......... aJun, .... ....,_anda ,..,.. .... br. 

m - Nthnaneler her 811n .&ztl aeÇ91l 1Ubede 8&'fllebWr. 
............... lb-.lder eblltme için tayın edilen ltbt w aatte 

% 15 teminat paralarile mezk(ir komisyona gelmeleri. "3992,, 

,, ==== 
• l ana lnan1111Z .. 

Bu Süt kreması 
usulü sayesinde 

10 yaııadald blr~of 
lcadınlar ancak 30 yaı· 
larındo görinecelderdlr. 

Otlarla fıaret Hffen 
rwlere NHtllı edl•IL 

Sonra da biıtün yüz 
" boynunma aUrilnllz. 

BariapnUf, solmuş ve pvpmlf 
bir clJdi tazeleyip gençleıtfrmek lçlla 
ifte me basit bir usul: Taakim Ye ı. 
fiye edilmiş bir miktar süt kremaa
m bir miktar saf zeytiııyajile kaftf
ıınmz. Sonra hepstnl iki kısım • 
lJl krema ile kan§tırımz. Bu ha]J.q. 
cjlcllnlsi besleyip tazeleftlrecek ve 
tnamlmaz bir güzellik temin edecek
tir. 

Bir aktris 1~ :manzansım ma
bıtı• ve idame için bu basit usaHl 
tatbik etmiş ve 70 yaşında genç Jm.t 
dm rollerini oynamlflır. F.czacımı ela 
bu halitayı size imar edeblllr. Fakat 
muhteviyatı az miktarda olm•klııl 

beraber pahalıya mal olur. (Yallq) 
beyaz rengindeki Tokalon kren>inla 
terkibinde saf zeytinyallle ~ 
edilmiş süt kreması mevcuttur. en,.;. 
dinizi beslemek için en mülrernmel 
ve hakiki bir cild umurudur. 
halde memnuniyetbahf semeresi p. 
rantmdlr. Akil haJıde paranız la4t 
edilebilir. 

TORK1YE iŞ BANK.ASI 
A. Ş. DEN ı 

Kasmıpapda Bedrettln mabaDe
slnde 6, .8, 10 numarada muJuın9t 
büyük ve küçük taraflı t>n Fabrika-

~----------------------- sı, mükemmel ve işler btr halde, bü-

lkfı Vek61etladea : tün aıat ve edevatı. bitlfik w depo-

St... Mı...... ve Maden Ocalda n Sahlplerlnfn 
Ncaan Dikkatine: 

.u. birlikte satılıktır. 
1 - Bankamız Fabrllrqı en ma.; 

salt ve hadcll IAyıkında görillm tek
lif sahibi lehine 1h.ı. edecektir. 

1 - 3'57 n.yıb kanun hüJdhnlcine giSre gündelik 1'çl vasattleri yüz 2 _ Talipler milncaattan .veı 
v.,. daha fu1a olan amal mfleaeN ve maden ocatı sahipleri ımlesse- Fabrikayı i1'ioe ,_., ~. 
selerinde mesleki inanlar açılacaktır. 3 - Teldl&rta Ok Din tarlbl'Olaa 

2 - Birinci maddede 7azılı evsafı haiz bulunan sınat mOeaese ve · ı Hulnıa • tarJhlDdtn lltlbllnlll: 
maden ocalı sahiplerinin 3457 sayılı kanunun tatbikine dair olup Beı hafta aıfmda ,apdma11 llsmh 
15 - 5 - 939 tarih ve 4208 sayılı Resmi gazetede neşredilen nizamname- dır. 
ntn 18 ttneft maddesine ,ere hazırlıyacaklan mMredat programlannı 4 - tsteklllerln bu mOddet ~ 
15 - 'I - 939 tarihine kadar tktısat Veklleti Sanayi Umum Müdürlüğüne fında Bankamıza müracaatlaıı IUll 
aöndermeleri 1JAıı olunur. (2288) C4198) olunur. 

TORKIYE 

A 1 T 1 E 

Altın: Saft ldlolram 17.184.364 
RANKNOT 
Ul'AKLIK 

'lablltle)d MuhaJ,lr1er: 
"rft1'1r Ul"UI 
'larlçteld Mahablrler: 

COMHURIYET MERKEZ BANKASI 
10 HAZiRAN 1939 VAZiYETi 

Ura 

24.H!.910 lT 
1J.531.'11SM 

1.297.290.M IUTUMH 

'134.'11'7.G 'IH. '11'7.0 

PAS 1 E .....,. 
.. tipe&..-: 
Adlft ...... 
ffU9lllf 

NaYIJtleld llaabodm 

'1bn: Saft ldlo«ram 1.0$8.Ul 12.7tl.25UI n.....M• ettnen .,,.,..b na1tdlft 
R:ıınıınun fi - 1 tnef mıı"delerine 
t@Vf'lkan u.tn. ta!'llfıtMlılll vAkf 
tf>dfyat 

IJl.'48.183. 

'ltırıı tabvW tıbll ..-belt 
"'"vfıler 
'lfler dftvlztep w borçlQ kllrfnl 
"-lrfftlerf 

'ladae Tall~erlı 

"-ahtle edil• 9ft'llld ukdlJ'9 
"'•nahll 
l{anunan ı . ı fnel mıddalerf· 
.,. tevfikan bazlne tarafından 

-Akt tedlnt 

.........t Cthnlnn 

llfAZhll: 8mlOLAIU 
°1'fCAR! Bl!NmAT 

441.10 

., . "ı .3'11.41 

118.7t8.HI-

17.1153.231-

120 72R 881.41 

20.,11.0Tu ı 

Hl.111.330-

120.'IU.l&fl 

1'ıtmhl1 tamımen ıltm otara'lr 
nıveten t.edavtıle vuednen 
Reeskont mubbDl flAveten te4a. 
vazed. 

Tar• Llraa Mnaaam 
Dam TaahhBdab: 

1'1.151:181 

Hl.95.330. 

S.CMLQ 

~OLANTS lWJk ~~~;.;:~:; 
41tıa• ta1m11 1ratı11 -..zw 
Dlır davtzler " aı._1r1ı kUrlnf 
bald7elerl 

Malatellf: 
80813 898 

U N 1 N\ I <Tah9f11t lltfbırf lnYmetle' 
.v. " - ..... -.m ......... .... ..., 

lataabal ....._ _ ....... _ JlelDarl-a..-- Cfa~ 1na ~" 9"119 
UUllCI .uam -- ,._ .. ~ e.rlDf 

üa: Müflis Dtmitrl Cuma (Ba]W) ""'"911tt ...._ 
Muaıına gelen alacaklı Türk Ticaret 
Bankamın iltecllll 1720 lira 78 ku· ffJaetlulu: 
ruıun Müflialn Borcu olduğu anla- 'fahtellf: 
§Jlmakla 6 ncı Sıraya kayd ve ka-
bulüne lflaa idaresince karar verile-
rek sıra defteri düulUJdJll bfllnm.ek 
üzere ilin olunur. (18U7) 

48 312 lt!l.47 
7.89'1.tot-

.. , .. ._ 
11.411.ıı 

Y.IOl.!!ı.11 

!'ekGa 

11.IOt.ll'UT 

...... 
•.aoo.ooo-

UMl.149.TI 
.-.M0741.05 Yelıte 

ı T-m 19M tulhhMl• ... _..,. ...... 
hacim % 4, altın il&.me &Y&DI .1e 3. 
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Sözü boş değildir 

ÇAP A MAR KA MÜSTAHZARATI 
Bu sözü teyid eden güzel yurd topraklarının biricik imal kaynağıdır. 

ARPA UNU SALEP 
BAKLA UNU TARÇIN 

1 

1 

1 

1 

Ankara beynelmilel sergide altın madalya kazanan 

V E BOL 1 Q . lsviçrede Vebbolite A. G. nın 

HUSUSİ 
BANYO 

APARAT4 rASARRUF 

KiREÇ TASFiYE CİHAZLARI 
ve 

ŞUPHELI SULARI TASFiYE EDEN CiHAZLAR 

Seyahat için ve banyoya tatbik edilen 

C C. B. MODELLERiNi J 

C> ....... ·-• .=-==-. 

1 YULAF UNU Ki MYON 

1 1 

l ı 
1. 

12 Liraya Piyasaya Arzetmiştir. Beş Sene Garanti. 
Türkiye Şarkıkarib sahibi imtiyazı: VE BO L 1 D Ltd. Ş. 

NOHUT UNU 
KARANFiL 

1 

MERKEZİ: İstanbul, Ga1ata, Bi1lur sokak No. 7 - 9, Posta kutusu 1094, Tel. 44507 

ÇAVDAR UNU 
ZENCEFiL ŞUBELERi: 

Ankara, Bankalar caddesi No. 22, Posta kutusu 45, Tel: 2681. 
İzmir. Mimar Kemaleddin cad. No. 15, Posta kutusu 72, Tel: 2365. 

PiRi NÇ UNU 
KARABiBER 

KORNFLAU 
Telgraf adresi : Her yerde "VE B O L 1 D" 

BEZELYE UNU 
YENi BAHAR 

PATATES UNU 
BEYAZ BiBER 

SOFRA TUZU 
l 

Saatte 50,000 litreye kadar tasfiye kudretinde cihaz ve tesisat. 

Taksitle satıs vaoılır. Daima stok ve yedekleri mevcuttur. 

1 =o;;;;;;;;;;;;;~~~ii;!iiiiiiiii!!iiiiiiiiiiiiiiiii.-iiiiii~iiiiiiiiiiiiT•a•k~l~id•l~er•İ•n~d~e~n~sa~k~ı~n~ın~ı~z~.!!!!!!!!!!!~~~~!!!!!!!!!~~~~!!!!!iii!!!illii!iiiii!i!!!!!~ .... , 
FASULYE UNU 

MERCi MEK . UNU 
KIRMIZI BiBER 

( Kutu ve 
Buğday Niıastası 

Pir inç Niıastası 
Paketleri) Her ev kadını ve ev kızının yuvasını süsleyecek olan 

Memlekette bu maksatla kurulmut ve her şeye rağmen (24) sene neslin gürbüz yetitmesine 
tevakkufauz hizmet elmİf yegane Türk san' at evidir. Y avrul annıza, doktorlarınızın tertib 

ve tavsiyeı.ile vereceğiniz bu gıdalar mutlak huzurun uzu temin edecektir. 

Beyaz İsler Sayısı Bugün Çıktı. , 
Rişelyö örtüler - Tülgrek ve Keten karışık şömendötabl - Milano Dantelinden ağır bir yatak takımı - Ne
fis bir stor perde - Filtire ve ajur işli masa örtüsü - Filtire mendil köşeleri - Beyaz örtüler - Orijinal bir 
masa örtüsü - Yatak takımları - Filtire işi çay örtüsü - Sarma işleri - Şömendötabl - Yaka ve saire ... 

Büyük bir Örnek Paftasile, oriiinal bir kapak içinde 

Yalnız 2 5 Kuruş 

D.ünyada beynelmilel ıöt;reti haiz eşlerile liat'iyyen omuz omuzadır. j' 

Daha üstününün bulunma.aı mümkün değildir. Tekmil müstahzaratımız muhayyerdir. Heryerde 

;iiiii-i~~:-~~iiiii-i~~:.~T~iı~'rik~iyc Yayınevi: Ankara Cad. No. 36 İSTANBUL 

taze olarak bulacaksınız. Adres: Betiktaf, Kılıcali • M. NURi ÇAPA Tel 40337 

~~~~~~~~~~~~~~~~~ , 

................................................. ' 
1 

Bütün Ada <;amlaranın ve lavanta çiçeklerinin 

sıhhi kokularmı terkibinde saklayan 
•• 

Kolonyası 

t 

Lüks Transatlantik Vapuru 
Temmuzun 1 inde ve saat 16 da 
PtlU!Dl!H - HeVYOKK~ 

doğru hareket edecektir. Yolcu 
ve Emtiai Ticariye kabul olu
nur. Tafsilat için Galatada Sa
lon caddesinde İktısat han altın
da K. Siskidi Acentasına müra-

1 f 
11 

il 
1 

1 

unKerr-:ru 5Z ıpın en 3 mo~orıu buyuıı. '•.rJ>1ue ıı" 

günleri müstesna olmak üzere seyrüsefer tarifesi: 
İstanbuldan hareket 7 .55 
Sofyaya muvasalat 10,45 
Belgrada " 11,40 

ciğerleri zayıf ve sinirleri bozuk olanlann kalb ine ferahlık ve
rir ve gönlünü açar. VENOS ÇAM KOLONYASI nm formülü 

bir sırdır. Taklidleri onun yerini tutamaz. 

caat. Telefon: 42612 
1 

i 

r ga;·;;ç~~ il , 
Budapeşteye " 13,35 
Viyana ya " 14,45 
Berline " 17.10 

UMUMi DEPOSU: Nureddin Evliyazade, AJat Ecza ve 
Itriyat deposu, İstanbul 

............................................. 111111!1 ........ t'1t • saç suyuuur. ~ra ... n ....... 

Harp Okulu Komutanhğından : 
Bu sene hariçten harp okuluna girmeğe istekli bulunanlar için yirmi 

dört yaşına henüz girmiş olanlarla üniversite ve diğer yüksek okullar
dan tahsilde iken harp okuluna girmek istiycn talebelerin bulunduklan 
sınıf imtihan neticesini beklemeden askerlik şubelerindeki talimata gö
re evsafı haiz olanların harp okuluna alınacaklan ilan olunur. <4127) 

•• 
BU CiUN 

EN FAZLA 
RAGBET.GÖREN 

Radyoları 

Türkkuşu Genel Direktörlüğünden : 

Orta Okulu Bitiren Genç lerden 
Gedikli Tayyareci Ahnacak. 

1 - Genel Kurmay başkanlığının tensiplerile Türkkuşu Genel Dı
rektörlüğünün emri altında bu yıl açılmakta olan (Hava gedikli hazır
lama yuvasına) Orta okul mezunlan alıncktır. 

2 - Hava gedikli hazırlama yuvasına girmek istiycnlerde aranacak 
belli başlı şartlar aşağıda gösterilmiştir. 

A - Türk olmak, Anası ve babası Türk ve Türk soyundan olmak, 
B - Bekar olmak ve yaşı en az 16. En çok 18 olmak. 
C - Sağlık durumu uçuculuğa elverişli olmak, 
D - İyi hal sahibi bulunmak, 
E - Ana ve babasının yoksa, velisinin rızasını gösteren vazıh ad

resli vesika göstermek. 
F - Hava gedikli haz1rlama yuvasını ve hava okullarını bitirdik

ten sonra hava birliklerinde 12 yıl hava gedikli erbaş olarak vazife 
görmeyi taahhüt etmek (Bu taahhüt gedikli hazırlama yuvasına gel
dikten ve hava sağlık heyetince yapılacak kat'i muayene iyi netice 
verdikten sonra masrafı Türkkuşunca ödenmek suretile yapılacaktır.) 

3 - Gedik1i olmaıian evvel ve olduktan sonra alınacak aylık ve tay
yareci zamlarının miktarları ile diğer esas ve şartlar hakkında daha 
fazla malumat almak istiyenler orta okul, lise ve kültür direktörlük
lerine, askerlik şubeleri başkanlıklarına. Türk hava kurumu ile Türk
kuşu şubelerine gönderilen matbu broşürleri görebilirler. 

4 - Kay1t muamelesine 30 haziranda son verilecektir. Lar.ım gelen 
şartları haiz olduğu görülen gençler temmuz ayı içinde Ankaı·ada 
Türkkuşuna sevkedi1ecektir. 

5 - Hava gedikli hazırlama yuvasına girmek istiyen orta okul me
zunları kayıt edilmek üzere Türk hava kurumu şubelerine, ı\nkarnda 
Türkkuşu genel direktörlüğüne müracaat edilmelidir. (3845) 

İktısat Vekaletinden: 
1 - Halen F. O. B. Zonguldak 17 lira 25 kuruş olan bir ton sömikok 

kömürü fiatlan 15 - 6 - 939 dan itibaren Zonguldakta limanda veya 
istasyonda teslim (tahmil masrafı dahil) 15 lira olarak tesbit edilmiştir. 

2 - Ankara, İstanbul, İzmir ve çok miktarda sömikok istihlak eden 
diğer şehirlerde mahalli fiatlar yukardaki F. O. B. fiat esasına göre ve 
zaruri masraflar ilavesi suretile belediyelerce tayin ve ilan olunacak-
tır. ((2267) (4197) 

Sahibi ve Neşriyat Miidürü Hali1 Lfltfü DÖRDÜNCÜ, Gazetecilik ve 
Neşriyat T. L. Ş. Basıldı;, yer TAN Matbaası 
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Gidit - Dönüf bilet ücreti ayni zamanda tediye edi::cek 
olursa, dönüf bileti ücretinden 

Yüzde 20 tenzilat yapılır • 
Bu hava hatı.ınm, Amsterdam, Atina, Brüksel, Bükreş, Kopenhag, ' 
Londra, Milano, Malmö, Paris, Roma, Venedik, Zürih gibi büyük Av- 1 

' rupa şehirleri ile de irtibatı olup ayni günde bu şehirlere varılır. 1 

İzahat ve malfunat almak üzere ve kayıd muamelesi için, 

ı 
tayyare bileti umumi satıt acenta.aı 

, 
11 Hans Walter Feustel .. 

1 1 İstanbul - Galata Rıhtım caddesi No. 45 adresine müracaat olunmalıdır. 
1'- (Telefon : 41178, Telgraf : Hansafluıt) 

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

KER o ER 
t:ra, bıçaklan en sert sakalı 

bile yener ve cild i yumuf8.tır 

Her yerde P O K E R traf bıçaklarmı 
ısrarla iateyiniz. 


