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S ICURUJ GUNLUK SiYASi 

Barem de Tadiller 

Ucret Usulünün 
Kaldırılması için 
Teklifler Yapıldı 

Mümtaz OKMEN 

Mlhverciler 
Münlh Havası 

Yaratmak 
lclivorJar 

Maliye ve Haf ıa 
· Vekilleri Hatiplere 
Cevaplar Verdiler 
Dün Proienin 19 Maddesi Daha Kabul Edildi, 

Muvakkat Maddeler Yarın Konuıulacak 

i\nkara, 19 (TAN Muhabirinden) - Büyük Millet 
Meclisi' .bugünkü toplantısında B A R E M kanunu la
yihasının müzakerelerine devam etti ve on dokuz maddenin 
daha müzakeresini tamamladı. Bugünkü toplantıda bilhassa 
12 inci madde görüşülürken hayli münakaşalar oldu. Soz 
alan hatipler, ücretli memurluklara itiraz ettiler. Ücretli -!nil
qlı farkının kaldınlmasını istediler. 

HALK GAZETESi 

ÇOCUK ANSiKLOPEDiSi 
Mualllmlerfn n mektep talebellntn ., kuvveW 791'· 

dımcm, çocutun en zenlfn kQtQpbanestdlr. Cocutunu ... 
•en ber babanın )"llvnıstırı• vereblleceft en rOzeJ hediye. 

dlr. MQeasesemlz tarafından neıredllmf:ıtlr. Evinizde bir 

tane bulundurunuz. 

Arnavutlukta 
---<>-

İtalya 120 
Bin Asker 
Tahşit Etti 

Roma, Balkanları 

Tehdit Edici 
Bir Vaziyet Alıyor 

Paris. 19 (A. A.) - Arna
vutlukta İtalyan kıtaatının mev 
cudu bir ay evvel 80 binken bu
gün 120 bin olarak tahmin edil
mektedir. Bu rakam mahalli a
sayiş için icap eden mıktardan 

çok yüksektir. Libyada bir tef
tiş seyahatinden dönen mare -
şal Badoglio bugün Tirana git
miştir. 

Seleri orJrımm aebebi 

imtiyazlı mıntalıa huılıulunJa lngil~ ve Japon aknleri .. 

Öyle anlaşılıyor ki, İtalyanlar bu 
hakiki sefer ordusunu Adriyatik kı
yıllannda tutmakla, icabındaBalkan 
ların herhangi bir noktasında, İtal
yan kurmayının "yıldırım süratile 
hücum,, nazariyesine uygun bir ıe
kilde müdahale edebilecek vaziyette 
bulunmak istiyorlar. 

Arnavutluktaki hu ltalyan ln
talannın Yqoslavya üzerinde hlr 
tazyik yapmıya matuf oldutu fa· 
raziyesi İtalyanın bu istisnai ı•Y· 
retini izaha klfl değildir. ltalyan 
mevcudunun hu nılldan bulması 
dün B Gafenko ve B. Metaksu a. 
ruuıda mevzu tetkil eylemlftir. 

/ngiliz Kabinesi Toplandı 

Japonyaya Karşı 

Tedbiri Alınıyor 

Tiirlriye ve l,..ilterqe ...,. 

yan kuvvetlerinin artınlması, Türki
ye ile Ingiltereyi düşündürmek için-
dir. Zira Yugoslavya ve Romanya. 
yakında imzalanacak olan Türk • In-
giliz kati anlaşması ile ve garanti e
dilecek olan mıntakalar arasında Bal-
kanların isim tasrihi suretile göste
rilmemesini Türkiye ve lngiltereden 
istemektedirler. Fakat her fey gös
teriyor ki, Arnavutluktaki ltalyan 
kıtaatmın takviyesi Türki ı eyi müda 
faa tedbirleri almaktan vazgeçirmek 
şöyle dursun, bilakis bu tedbirleri al
mıya teşvik edecektJr. 

Moskova 
Teması 

llerligor 

William Str.,.. 
[Yuııı üçüncü sayfada] 



PENCEREMDEN 

Balaklava 
Muharebesi 

Yazan: M. Turhan TAN 

Merak da kapris gibi bir şeydir. 

Kolay kolay tahlil edilemez, 
bir çırpıda makul sebeplere bağlana. 
nıaz. İşte Balaklava muharebesine a. 
it bir resim bularak edip dostumuz 
Aka Gilndüze müracaat eden okuyu
cumuzun merakı da o cümledendir. 
Çünkü tarih ile yakmdan alakası ol
duihınu anladığımız o okuyucu Ba -
laklava muharebesinin - askeri e -
hemmyietine rağmen • büyük bir 
harp devresi içinde bir halka olmak • 
tan ileri gitmediğini elbette bilir. Öy. 
leyken merakına mağlUp olarak Ba. 
laklava hiktiyesini bir de gazete sn. 
tununda okumak ister. Dedik ya, kap
ris! 

Sayın Bay Aka Giindiiz, Ankara. 

ya azimeti sırasında ve gider ayak 
bir vaziyette aldığı resmi bana devret 
tiğinden Balaklavayı anlatmak va:ti. 
:fesini de benim yiiklcnmckli&'im la
zım geldi: 

MalUın ilduğu üzere Çarlık Rusyasile 
Osmanlı imparatorluğu arasında yüz 
gösteren bir siyasi ihtilaf 1854 yılın
da İngiltere • f'ransa - Türkiye mü • 
sellesiyle Rusya arasında bir harp 
açılmasına sebep olmuştu. O yıl eylU. 
Hin on dördüncü günü 30 bin Fran
sız, yirmi bin İngiliz ve 7 hin Türk 
askerinden miirekkep bir ordu • dört 
parça nakliye gemisine doldurulmuş 
olduğu halde Sr\•astopol limanının 

şimalindeki Cupartoria mevkiine ya. 
naştı• ve oraya çıkarıldı. Ruslar Na • 
himof ve Kornilof adlı amirallerinin, 
Todtleben adlı mahir bir askerin ida. 
resi altında mükemmel bir miidnfna 
hattı hazırlamışlardı, prens l\len~i • 
kof başkumandandı. 

Müttefik orduya mareşal Sen Ar
no ile lort Reglan kumanda ediyor • 
lardı . (20) eyliilde ilk büyiik harp ol. 
du. General Bosquct kumandasında
ki Fransızlar • yarlardan tırmanıp, 

derelerden geçip • Ruslara hücum et
ti ve bu hücumun açtığı yoldan ae. 
neral KanroberJe D' ourellcin fırka
ları i}erleyerek Alma yayl~ına \'ar. 
dr. İngilizler, kendilerine gösterilen 
yerlere güçlükle ve geç gelebilmiş • 
}erdi. 

ZS teşrinievvcldc Ruslar Balakta. 
''aya bir baskın yaptılar. Burası bir 
limandır. Sıvastopolun dokuz kilo • 
metre cenubundadır, Karadeniz sa. 
hilindcdir. Baskın sırasında liman, 
Osmanlı askerleri tarafından muha
faza olunuyor ve bu askere de Rüs • 
tem paşa adlı bir zat kumanda edi • 
yordu. Sıvastopol harplerine iştirak 

eden Tiirk askerinin pek az olduğu
nu yukarıda kaydetmiştik. Batakla • 
vadaki fırka mevcudu da mevkiin ge. 
nişliğine ve ehemmiyetine göre ger. 
çekten azdı. Bununla beraber Türk • 
ler, Rusların bire beş \'e belki altı 
nishetinde bir kuvveti(\. hem de an
sızın - yaptıklnn hUcumu kendileri. 
ne yakışan şekilde, kar~ıladılar mert
çe döviişmeğe koyuldular, bir yan -
dan da Fransızlardan ve İngilizler • 
den yardım istediler. 

Bu yardım gelinceye kadar Türk. 
ler ilk hatları tahliye etmişler ve ge
rideki hatlarda Ruslarla boğaz boğa. 
za gelmişlerdi. İşte bu sırada kont. 
de Cardigan'ın kumandasında bulu • 
nan İngiliz hafif süvari livası yetişti 
ve Rusların üzerine atıldı. Ruslar, 
bir ~ok ölü ' 'ererek ele geçirdikleri 
ileri hat1arı muhafaza için son dere. 
ce fedakar davrandıklarından Car • 
digan livası .kumandanından son ne. 
ferine kadar • öldü ve Ruslar bu faci. 
ayı tarihe kaydettikten sonra - Fran. 
sızların da imdada yetişmeleri yü • 
zünden • ricat etti. 

TUrkler, Balakl8\'ada İngilizler -

Nafıa 2 
Milyon Lira 

Verecek 
-0-

lstanbulun imarı 

lc;in Ayrılan 

Tahsisat Artıyor 
Belediye imar müdürlüğünün, i

mar plfınının tatbiki için ilk beş se. 
ne zarfında yapılacak işler hakkın. 
da hazırladığı program, Nafıa Ve. 
kfıletince tadil edilmiştir. Programa 
nazaran belediye, imar için her se
ne üç milyon lira koymak suretiyle 
beş sene zarfında 15 milyon liralık 
iş yapacak ve bununla muayyen ba
zı caddeler açacaktı. 

Nafıa Vekaletince, planda yapılan 
tadilat şöyle olmuştur: 

Belediye bu beş sene zarfında i
mar için bütçesinden senevi 3 mil
yon lira değil, 2 milyon lira tahsis 
edecek, bu suretle beş sene zarfın. 
da, belediye bütçesinden imar işle. 

rine sarfedilecek para 10 milyon li. 
ra olacaktır. 

Bundan gaye de belediyenin, di
ğer beledi vazifelerini hakkile yap
ması ve imar etmek gayesiyle şeh
rin bir tarafını yapatken, diğer ta
rafın ihmaline meydan vermemesi
dir. 

Buna mukabil hükOmetin arzusu. 
na tevfikan İstanbulun daha çabuk 
imar edilebilmesi için Nafıa Vek&.. 
!eti bütçesinden de her sene 2 mil
yon lira sarfedilecek ve böylelikle 
beş snelik imar planı 15 milyon lira 
ile değil, 20 milyon lira ile tatbik 
edilecektir. 

Diğer taraftan da belediye, hfiku
mctin bu kıymetli yardımlle her se
ne büt ine kalacak olan bu bir 
milyon lira ile de diğer beledi vazi
felerini, imar planiyle hemahenk 
olmak üzere ifa etmek imkanını bul-
muş olacaktır. 

Yeni Yolcu Salonu 
Yeni Galata yolcu salonunda açı

lacak gazino ve lokantanın ne şe. 
kilde yapılması tazım geldiğine dair 
limanlar umum mildürlüğünce tet
kikat yaptırılmaktadır. Yolcu salo
nunun Cümhuriyet bayramına ka
oar ikmal edilmesi, boyalarının bi. 
tirilmesi için çalışılmaktadır. 

Fırtına Zarar Yapmadı 
Evvelki gece muhtelif fasılalarla 

devam eden yağmur ve fırtına li. 
manda ehemmiyetli bir hasar yap
mamıştır. Pazar tatili dolayısile kü
çük merakip bağlı ve demirli bu
lunduklnnndan zarara uğramamış
lardır. Karadeniz ve Akdenizden 
geç vakite kadar hiç bir kaza bildi
rilmemiştir. 

MUTEFERRIK: 

TAN 

Evvelki gün Ankarada lngiliz takımı ile Ankaragiicü arasındaki Futbol müsabaka•ında; 
Baıvekilimizle lngiliz ve Sovyet Büyük Elçileri müsabakaları takip ediyotlar .. 

lzmirlileri Telaşlandıran Karar 

v·ati ''lzmire Zararlı Bir 
RakipOlmıyacağız,,Diyor 

Istanbulda enternasyonal bir fuar yınrn inşasında da, bu tarz işlere el- len seyyahlar, gerek dahili turistler 
açılması fikri Izm.irde şüpheli bir verişli kapalı bir yer düşünürken de için bilakis daha caziP. olacağı, bin
şekilde karşılanmıştır. Izmirin muh- ayni fikirlerden mülhem oluyordum. netice daha fazla hareket getireceği 
telif gazeteleri, bu mevzua başmaka- Istanbulda açılması düşünülen entcr- düşünülebilir. Faraza, Türkiyede ter
leler tahsis ederek bu fikrin aleyhin- nasyonal fuar, Izmir için zararlı olur tip olunan seyahatleri gözönünde tu
de bulunmuşlar ve bunun, seneler- ınu? tahm. Yalnız Peşteyi ve Napoliyi 
denberi Izmirin, üzerinde titizlikle Bir kere fuar zamanlan 0 şekilde görmek için seyahat masrafına katla
çalıştığı bir mevzu olduğunu yazmış- intihap olunur ki, yekdiğemıe teda- nacaklar pek azdır. Onun için tertip 
lardır. olunacak seyahatler daima bir seri 

Dün, bu hususta kendisile görüşen hül e~tirilmez. Sonra yalnız Izmir fu- görülecek yerleri ihtiva ederse o va-
bir muhauirimize vali ve belediye arı içın bir seyahat külfetini göze al- kit dş.ha fazla seyyah celbeder. Bu-
re"si D L · tf" Kı d b tt dıranlar, ondan 'evvel veya sonra ku-

1 r . u ı r ar, şu eyana a nunla beraber Izmirin alakalı sala -
bulunmuştur: rulacak diğer bir fuarı da pek az bir hiyet sahiplerile bu meseleyi iyi kom 

.. ~eçon ttnn Ya1ov:iita blr arıta- •··"".'."'".~of' f..o .. lrlln. :anrphilı:>t'Pklerini dii-
6" . • şunurlersc bunun gerek l;ıa ı:ton 8 ,. bfile etmek tçln tablatile ~örilşece-

daşınızm suallerıne cevap verırken, ğim. Bu teşebbusun ıaaıa eauuı6· ı;ı· 

940 senesi için Istanbulda kurmasını _ _ bı famire zarar vereceği neticesine 
düşündüğüm fuar ve ekspozisyon et- l lril~iiiii.öiöiiiiiiiiiii;;;;o;.;""'"'!~!!!!!i!~~~- iiiiiiiiiiiiıııİİ"!'-~~ı varırsam sarfı nazar edeceğim. Et
rafında bir kaç kelime söylemiştim. T.. rl ara rafına zarar verecek bir rakip ı;ıfati-
Istanbulda senelik fuarlar açılması U C C a 1 le ortaya çıkmıya taraftar değilim. 
fikrinin bir kaç senedenberi ayni 

1 

Hususile ben bizzat Izmirle çok nla-
mevzu üzerinde meşgul olan Izmirde .J z ı k katıyım ve Izmirlileri çok severim.,, 
endişelere ve suitefdıhümlere sebe- o r u 1

1
, 

biyet verdiğini gördüm. 

Evvla şunu kaydedelim. Bu mese- ç k ı 
le, ilk defa ve benim tarafımdan or- 1 ar 1 1 yor i l 

taya atılmış değildir. htanbulun re- li 

Bir işçi Balyoz 
Altında Öldü 

fah ve inkişafını düşünmek ve tahak- I Almanyadan ihracatçı t~c- ı ı 

kuk ettirmek vazüesini Üzerlerine al- carlarımıza gönderilen birer " Dün Kısıklı nahiyesine bağlı U-
mış olanların ötedenberi meşgul ol- sirkülerde haziranın on iki!lin - 1 zunçayır mevkiinde bir kaza olmuş, 
duklan meselelerden biri de Istnn - ' den itibaren Almanya~·a ihraç e. ~ bir işçi arkadaşının elinden fırlıyan 
bul şehrini turistik bir şehir haline dilecek her nevi hububat ve za. 9 kiloluk balyoz altında can vermiş. 
getirmek fikri olmuştur. lıirenin münhasıran Alman va. '' tir. 

Istanbulun emsalsiz tabiat zengin-
11 purlarına yiiklenerek gönderil • 1 Ölen Adem isminde bir gençtir. 

likleri, abideleri pek trılİİ olarak va- mesi ve aksi ta~dirde gönderile- .. Ve hayli zamandanberi buradaki 
zife başındakilere bu arzuyu vermiş- cek malların n:l\'lunları ödcnmi. tnşocağında çalışmaktadır. Dün A. 
tir. Cemil paşamn faaliyetlerinde, E-

11 
yeceği lıildirilmiştir. dem, arkadaşı Cf>merle beraber bir 

min Beyin Yıldız sarayı teşebbüsün- 11 
Almanyaya satılan malların taş delmeğe çalışırlarke~ Omerin 

de, Yerli mallar sergilerinde, son 
1 Alınan vapurlarına yiiklenince- : elindeki balyoz birdenbıre sapın. 

senelerin festi.~~~ tertiplerinde hep , ye kadar nrdiye, anbar, depo 
1 

dan kurtulup, Ademin sol böğrüne 
bu maksadı goruyoruz. Yalnız yapı- I . masrafları ile beraber ve her is. ı çarpmıştır. Darbenin tesiriyle der
lan bu teşebbüs ve tecrübelerin mak- tenilen znınanda Alınan vapur- 1 hal b~ılan Adem, hastaneye kaldı-

Gafenko BUCJU"n Geliyor sadı teminde geniş ve kalkındıncı c- ı 1 b 1 11 1 rılmak istenmişse de, yolda ölmüs-
• 1 • • • 

1 
arının tı unnıaınası ına ar n ı • 

Romanya Hariciye Nazırı Gafenko, saB.ar vermc:..t;ığı malumdur. Fak~t a- 1 bekletilmesini, fiyatların tebed. 1 tür. Vaka etrafında polis tahkikat 
bugün Daçya vapurile Pireden şeh- lın~n bu ~e~ıceler m.aksadı. tahakkuk 1 diilii ve mal bedellerinin de geç yapmaktadır. 
rimize gelecektir. Vapur saat 12 - , ettırmck ıçm d~ha ısabetlı ~ollar a- 1 , ödenmc!iİ gibi zorluklar tevlit -<>-
13 arasında limanda bulunacaktır.' raşt~:ıım~sma bır mani teşkı~ etm~z. 1 ettiği ileri siiriilerek Ticaret Gümrük Satı§ Müdürlüğü 
Hariciye nazırının bu defaki seya -1 H~nuz bır a~aştı~rı;a devresındeyız. Vekaletinin bu meseleye el koy Gümrükler başmüdürlüğü satış 
hr..ti tamamen hususi ınahiyetto ol- Nıtekim .aynı mulakatta mınhasırnn ı ı • kt d' 111 I 1. h" · - ı .. . d d ~ T T k ı ı ması ıstenme e ır. müdürlüğüne sa ıye gümrük mü-
duğundan Vali Lutfi Kırdar tarafın- f~ar uzennde urmu~ egı ım. a - l~-~~~iiiiı;;;;;i~iııı!!iii!iiiiiiii!~~~~!iiiii~iiiıii!!i!i!J 

1 
dürü Cevat tayin edilmiştir. 

dan karşılanacak ve iki gün ~ehri - ı sımde yapılacak ~ergı ve spor sara-

mizde kalarak şehri gezecektir. Bu ;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::·:::::::::::::-, 
arada Fenere giderek Ortodoks pat-
riğini de ziyaret edecektir. 

Çorapçılar Toplanıyor 
!pek kadın çorapları yapan fabri-

KARILERIMIZIN SUALLE RIHI 

CEVAPLIYORUZ 

BURADA 

CEVAP 
den gördükleri yardımı fnkermann'. kaoorler yarın sanayi birliğinde bir S . U A L · 

' . . .. . o 
da ödemekte gecikmediler ve Rusla. 

rın yine.baskın suretile-o mıntakada 

yaptıkları tazyık altında bunalan in. 
giliz fırkasını kurtardılar. Türklere 

general Bosquet'nin kumandasındaki 

zühaf askerleri de yoldaşlık etmişler 

ve İnkermannda Rusların İngilizle • 

re galip olmasını önlemişlerdi. 

Balaklava muharebesinin kayde 
değer başkn bir hususiyeti yoktur. 
Nitekim Fransızca Larusta da o mu
harebenin ehemmiyeti Cardigan liva. 
sının tnmnnıiylc erimesinden ibaret 
elarak gösterilmektedir. 

toplantı yapacaklardır. Fabrikatör -

ler, ipek çoraplar hakkında Alman 

mütehassısın vermiş olduğu raporun 

bazı noktalarına itiraz etmektedirler. 

Toplantıda bu it_iraz noktalan te~~it j 
edilecek ve vekalete arzetmek ıçın 
aralarından bir heyet seçerek Anka
raya göndereceklerdir. 

Sergi Hazırhkları 
Bugün sanayi birliğinde yerli mal

lar sergisinin ihzari komitesi topla
nacaktır. Toplantıda sergide istihdam 
edileceklerin kadroları da görüşüle
cektir. 

S - Devlet Meteoroloji Umum ihtisas işidir. Bu istasyonlar, umu. alakadar olduğu mevzulardır. Yani 
Müdürlüğüniin istasyonları var. mi hava vaziyetini ve bu arada Meteoroloji bir ihtisa$, rasatane ise 
Bir de Kandilli rasathanesi mcv • yağmur, suhunet, rüzgar gibi şey- ilim müessesesidir. Her ikisinin de 
cut. Meteoroloji istasyonları hava leri tetkik ve tesbit ederler. Rasat. büyük ehemmyeti vardır. Ve bir • 
hakkında muntazam raporlar veri hanenin mesaisi ise tamamen ilmi birlerinden tamamen ayn müesse. 
yorlar. Kandilli rasathanesi ver- mahiyettedir. Yıldızlar, ay ve gü. selerdir. Hatta, devlet Meteoroloji 
miyor. Bir defa l\leteoroloji ne de. neş tutulmaları gibi sema haritası. Umum Müdürlüğü Başvekalete, 
mektir, rasathane ne demektir, nı alakadar eden mevzularla me. Rasathane müdürlüğü ise Maarif 
bunlar ne işler görürler? sahai arziyeye, mıknasiyeti me.se • Vekaletine merbuttur. Meteorolo -

C - Meteoroloji istasyonları, lelerine ve bilhassa güneş manzu. ji hava tebeddülatını ölçmek ~e -
hava tebcddülatını tcsbit ve her • mesi tahavvülatına ve bu manzu. mektir. Rasathane (Observatıon) 
gün muntazam raporlar vermekle meyi teşkil eden yıldızların hare • ise hava tebeddülatını tetkik (mü. 
mükelleftirler. Bu iş daha ziyade ketlerinc ait tetkikler rasthanenin şahede) eden müesseseye denir. 
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Hapishane 
Binası İçin 

Emir Geldi 

En Geç 

lc;inde 

Bir Ay 

Yıkılma 

işine Başlanacak 
lstanbulun imar planı yüksek 

tasdike iktiran ettiği için yeni adli
ye sarayının yapılacağı yerdekı ha. 
pishane binasının yıkılması lnzım 

geliyordu. Nafın Vekaleti dün İs

tanbul nafıa müdürlüğüne yeni sa
rayın kurulacağı yerdeki hapishane 
binasının derhal yıktınlmasını em
retmiştir. Nafıa müdürü, dün öğle. 
den sonra adliyeye gelerek iki sa. 
at kadar müddeiumumi Hikmet O
natla görüşmüş ve yıkılma işi hak. 
kında konuşmuştur. Bir kaç güne 
kadar yıkılma işi ilan edilecek ve 
bir ay sonra ihalesi yapılarak, he.o 
men işe başlanacaktır. Belediye ye. 
ni adliye binasının Divanyolu cep. 
hesindeki binaların da derhal istim. 
laklerini bitirecektir. 

İnşaata sonbaharda başlanacak
tır. Binanın planını, eski plinı ha. 
zırlıyan mimar As~ hazırlıyacak
tır. 

BELEDiYEDE: 

Tramvay ve Elektriğin 
Devri 

Tramvay, Elektrik ve Tünel idare
lerinin ihzari mahiyette olmak üze
re dünden itibaren devril teslim mu
amelesine başlanmıştır. Bu işle be
lediye fen heyeti müşaviri Mustafa 
Hulki ile umuru hukukiye müdürü 
Hasan Ferit meşgul olmaktadırlar. 

,,. __ : :-1- • ' • • • ... 1 

ile zaruri olar ak bir takım münh;J: 
ler olacaktır. Bu arada Nafıa Veka
leti memurları olan Ticaret dairesi 
müdürü Cevat, teftiş dairesi mura· 
kıplarından Saliıhattin, hukuk müşa
viri Tahir, teftiş ve murakebe heye
ti şefi Abdülkadir, tetkik dairesi şe
fi Emin Süzen, şebeke müdürü Edip, 
müdür muavini Süruri, müdür Kad· 
ri vazifelerine döneceklerinden bu 
vazifeler boşalacaktır. 

Yapılan hesaplara göre, Elektrik i
daresi geçen kanunusaniden şimdiye 
kadar 2.239.000 lira hasılat temin et
miştir. Tramvayın da geçen seneki 
hasılatına göre yüzde 10 nisbetinde 
bir fazlalık müşahede edilmiştir. 

Elektrik işletmesinin SilMıtarağa
da yaptırmakta olduğu yeni tesisat, 
eylüle kadar bitecektir. O vakit Si
lahtarağa fabrikasının günlük elek
trik istihsali miktarı 50 bin kilovat 
kadar olacaktır. 

Et Meselesi 
Dahiliye Vekaleti, Istanbulun et 

meselesile de alakadar olmaktadır. 

Bunun için vekalet bu hususta bel& 

diyeden mufassal malumat istemiştir; 
Bu işlerde rol oynıyan bazı şahıslann 

vaziyetleri de tetkik edilecektir. 

TAKViM ve HAVA 

20 Haziran 
S A L 

6 ncı ay Gün: 30 
Arabi: 1358 
Cem. evvel: 3 
GUneş: 4.28 - Öğle: 
İkindi: 16.16 - Akşam: 
Yatsı: 21.48 - İmsflk: 

1939 
1 
Hızır: 46 

Rumi: 1355 
Hnzlran: 7 

12.15 
19.43 

2.07 

- Hava Vaziyeti -
Yeşllköy meteoroloji istasyonundan alı .. 

nan maınmata göre, yurtta hava cenubll 
şarki Anadolu ve Ege b<Slgelerinde bU'" 
luUu, diğer bölgelerde umumiyetle eo1' 
bulutlu ve rnevzlt yağıılı geçmiı, rüzgAr'" 
lnr Karadeniz kıyılan ile Trakya ve Eitl 
bölgelerinde şimali, diğer bölgelerde gar" 
bi istikametten orta kuvvette esmiştir. 

DUn İstnnbuldn hnvn çok bulutlu ve cOıf 
yağışlı geçmiş, rUzgOr garptan saniyede 
2 - 3 metre hızla esmiştir. Sant 14 te hll" 
va tazylkı 1011,1 mlllb:ır idi. Sühunet erı 
yüksek 24,5 ve en dilsük ıs.o santigrat 0 '" 

larak 11'.ııTdedllmlsHr. 
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IBUGüNI 
Ziyaretin 
ilk ve En 
Mühim Neticesi 

Yazan: ômer Rıza DOGRU L 
ANKARADAN: 

Mısırlı misafirlerimizin memle
ketimizi ziyaret etmelerinden 

alınan ilk netice, benim görüşüme 

göre, Türkiye ile Mısır arasındaki 

dostluk ve kardeşlik münasebetlerin
de kuvvet ve samimiyetin yeniden 
tecellisidir. 

Gerçi, bu hakikatin şüphe götürür 
bir tarafı yoktu ve bu hakikat her • 
kesce malumdu. Fakat, en !fÜphe gö. 
türmez hakikatler de yepyeni maddi 
tezahürlerle kuvvet kazanır. 

Mısır Hariciye Nazırı Abdülfet -
tah Yahya paşanın ziyareti de bu 
yeni ve çok samimi tezahürlere ve
sile vermiş, bu yüzden çok iyi bili. 
nen ve bütün kuvveti ile hissolunan 
bu hakikat her tarafı hoşnut eden 
bir şekilde ortaya çıkmıştır. 

Resmi makamların Mısırlı misa. 
flrlerimize ıösterdiği en hararetli 
kabul, şuurlu halkımızın dost ve kar. 
deş millet mümessillerini alkııtlayan 
gönillden, samimi tezahüratı, iki 
memleket arasındaki dostluk ve kar
deşliğin en kuvvetli delilleriydi. Bil. 
hassa, Mısırlı misafirlerimizin Milli 
Şefimiz tarafından kabul olundulda
n sırada gördükleri iltifat ve tevec. 
eiihten hissettikleri derin memnuni
yet, kendileri tarafından da tarif edi
lemiyecek derecelere vannış ve en 
derin bahtiyarlıkla yaşanan, unutul -
masına imkan bulunmıyan "mutlak 
muhabbet ve samimiyet" gibi tabir • 
lerle de kısmen ifade edilebilecek 
bir mahiyet almıştır. Türk milletinin 
Milli Şefi ve en yüksek mümessili 
tarafmdan Mısırlı dostlanmıza gös -
terilen muhabbet ve teveccühün dost 
)anınıza yaşattığı samimiyeti idrak 
edebilmek için evvelki ıün Yalova 
dönüşünde muhterem misafirlerimiz 
le beraber bulunmak ve onlarla bir. 
likte Ankaraya kadar uzanmak gc • 
rekti. 

hep-Mi)İi Şeiim.izd~n, ;nun -güzide 
hasletlerinden, yüksek meziyetlerin. 
den, insanları teshir eden samimi~·e
tinden bahsediyorlar ve içlerinden 
bir kaçı kendi aralarında konuşmayı 
kifi görmiyerek hislerini en derin 
heyecanla bize de anlatıyorlardı. 

Milli Şefimizin dostlarımız üze. 
rinde bıraktığı bu tesir, Türk • Mısır 
dostluğunu tahkim ve teyit eden 
misafirlerimizin memleketimizi ziya. 
ret etmekle yakından şahit oldnkla
n hakikati bütün kuvvet ve kudre
tiyle tecelli ettiren şumulü haizdir. 

Mısırlı dostlarımızın Türkiveyi 
ziyaret etmelerinin bu ilk neticesi 
~ok bftyük bir kıymeti haizdir. Cün. 
kil, bu derece kuvvetli rabıtaİarla 
bağlı olan milletler ve memleketler 
arasında her sahada en verimli teş • 
rlkl mesai imkanı vardır. Temel sağ
lam olduktan ıııonra onun üzerine ku. 
rulacak bina da sağlam olur. 
ll!!!Z!2 

TAN ==============================================- 3 

Romanyanın Milli Bayramı, geçen halta mera.imle kutlandı. Bu l lanhya ait bir intıbaı tesbit eJiyor: Romen gençleri, milli birliğin 
raİm, Bükref stat:lyomunda bu münaebetle yapılan büyük top- ve gençliğin remzini, yürüyüf halinde •tada çiziyorlar .. 

Filistinde 
4 

Bombalar 

• 1 

Hatay, Vatana :: 
.1 1 

Patladı iltihak Ed~ceği : 
18 Kişi Öldü Günü Bekliyor Hayfa, 19 (A.A.) - Bu sabah pa

zar yerinde bir bombanın infilakı ne
ticesinde 18 kişi telef olmuştur. Bu 

infilakı takip eden galeyan Arapları ', Muazzam Şenlikler için Hazırlık 
bir Ingiliz polis merkezine taş atarak 

hücum etmiye sevketmiştir. Bir polis Antakya, 18 (A. A.)- Her ı yon teşkil edilmiştir. Ko-
1 

kamyonu tahrip edilmiştir. Kamyo - an Hatayın anavatana ka - misyon çalışmalarına başla-
nun şoförü yaralı olmasına rağmen vuştuğunun ilanı, heyecan mıştır. 
kaçmıya mtıvafiak olmuştur. ve sabırsızlıkla beklenmek - Antakya, 19 (Tan Muha-

Bir lngıliz polis müfettişi de yara- tedir. Şimdiden her tarafta birinden)- Hatayın anava- 1 

lanmıştır. lki Yahudiye bıçaklarla bayraklar asılmıştır. Ogün tana ilhakı ilan edildiği gün. 1 

hücum edilmiştir. Hükıimet makam- pek muhteşem şenlikler ya - Fransız askerleri Hataydan 

i:: 

1 

Almanyada 
Yaşıyan 

Polonyalılar 

Tazyik Artıyor 
Varşova, 19 (A.A.) - Almanyada 

yaşıyan Polonyalılar birliği Alınan

yadaki Leh ekalliyetinin vaziyeti 
hakkında Frick'e bir muhtıra tevdi 
etmiştir. 

Notada şöyle denilmektedir: 

"Almanyada yaşıyan Polonya
blann vaziyeti yeniden vahimleş

miştir. Genç Leh neslJ üzerinde 

yapılan ve &ittikçe artan tazyik

lerin Leh analannı ve babalarını 

derin bir endi eye düşürdüğünü 

Kurtarılan 
Sevgilinin 
Akıbeti 

Yazan: B. FELEK 

D oğl'usu pek iyi bilmiyorum. 
Zannederim Neyzen Tevfik 

dostumuza ait bir fıkradır. 
Üstat, bir kaç ahpabiyle bir sine

maya gitmiş. Bir filim seyrediyor -
muş. Filimde bir ıenç kız bilmem ne 
sebeple kendini denize atmış veya 
düşmüş. Orası lazım değil. Hulasa 
canı tehlikedeyken bir delikanlı he. 
men kendini suya atıp kızı kurtar • 
nuş. Lakin filmin akıp gidişi öyle ol
muş ki; nihayet o delikanlı kurtardı. 
ğı kızla evlenmiş. 

Bunu görünce Neyzen Tevfik: 
- Yahu! Hep kurtardıklannı ger. 

değe koyuyorlar. Demiş. 
Orta Avrupada inkişaf etmekte 

olan hadisat bana bu fıkrayı hatır • 
Jattı. 

Cümlenin mal!imudur ki; Çekos
lovakyanın Slovakya, Moravya, Bo • 
hemya ıibi kısımlan Almanyanın hi
mayesine girmek suretiyle kurtanl • 
mış (!) idiler. Çekya da ayni şekilde 
ya! Son günlerde öfrenlyoruz ki bu.. 
ralarını Almanya kendi memleketine 
ilhak etmek istiyormuş. 

Demek ebedi hakikat tekerrilr e
diyor, herkes kurtardığını gerdeie 
alıyor. 

Bilet lıarnai bah.i: 

Ben Akay vapurlariyle seyahat 
etmek saadet ve zevkinden mahru • 
mum. Gerçi yazlıkta oturduğumuz 

yer denizaşırıdır ama 'Oskildar iske
lesine Şirketihayriyeden başka va -
pur uğramadığı için bu eski ve emek
tar müessesenin tekneleriyle seyahat 
ederim. Ama bu o demek değildir ki; 
Akayın geniş, güzel, gıcır gıcır ve 
maç günleri hınuhınç vapurlanna 
hiç binmiş değilim. 

~ılaca_ktır. Bay.ram progra l ~ılacaklardı.r t .,.lrenderıın ' 
J-.ı&w T-ı.... ._,_w '0 'Aarna:a J.-1 ... nuaJc ii2·r· lı.rf":._.. da Ve-.Aiıtakyada, büyük gii-

Onlan da tanırım. İçinde seya • 
hat edenleri de. Nitekim bunlardan 
birisi diin bilhassa beni ziyarete &'el. 
di ve açık tirşe rengi bir bilet kame-

·lt~il~dwirmDD~elr~4'iciıı.._.U...,ur.1._..oiillo.Ullıaa.'11fl~.,._ tmr pllt!llN dayayıp: 

polis devriyeleri dolaşmaktadır. Bil- k · b k S 'h Az · E . evı aş anı amı mı - nü kutlamak icin muazzam 
tün fabrikalar ve mağazalar kapan- zerim• reisliğinde bir komis- hazırlıklar yapılıyor. ;ı 

tfae mfltac .. t ediyoruz. Leh ko

lonisi basının maruz kaldığı cev

rii cefanın çocuklara tatbik edil

memesini Alman zimamdarlann

dan rica ediyoruz." 

mıştır. Bombanın patladığı mahal 
1

• _ ' • 

korkunç bir vaziyet arzetmektedir. 

Tabanca ile Oynarken 

Arkadaıı Vuruldu 
Eskişehir, 19 (TAN) - Superen 

köyünde bir kaza olmuştur. Çobanlık 
eden 18 yaşında bir çocuk, 14 yaşın

daki arkadaşının tabancasını karıştı

rırken silah kaza ile ateş almış ve 

yanıbaşında duran tabancanın sahi

bi yaralanarak derhal ölmüştür. Mild 
deiumumilik tahkikata başlamıştır. 

lngiliz • Sovyet 

Müzakeresi llerDyor 
Hamidiye Mektep 

Gemisi Samsunda 
Londra, 19 (Hususi) - Sovyet - Samsun, 19 (A.A.) - Dün Hami-

İngiliz müzakereleri Moskovada ol • diye mektep gemimiz limanımıza geJ. 
dukça ümitli bir şekilde ilerlemekte- ! miş ve bugün me~~ep gemisi k.o~u
dir. Wilyam Strang, bugün Moskova tanı tar~fı~dan vılayet merkez~ zı -

d k . F f' . .1 - .. .. şt" yaret edıldıkten sonra genç denız su
a ı ransız se ırı ı e goruşmu ur. ba 1 b' d 1 "f · y arımız ve ır en z mu rezesı 

Londranın son Sovyet tekliflerine h k ak At t " rk t t " 
şe re çı ar a u anı ına oren-

karşı olan cevabı bir iki güne kadar le çelenk koymuşlardır. Kahraman 
Moskovaya gönderilecektir. ~ ..... 

* 
denizcilerimizin geçişi halk tarafın
dan içten gelen sevgi ve gururla al-

Muhtıra hakkında tefsirlerde bu

lunan Warzawski Dziennik Maroduy 

gazetesi diyor ki: 

"Almanyada bulunan Polonyalı

ların yaptıkları bu teşebbüsün bir 

netice vereceğinden şüpre ediyoruz. 

Polonya hükumetinin uzun müddet 

tahammiıl edemiyeceği bu vaziyete 

nihayet vermenin bir tek çaresi var

dır: Polonyadaki Alman ekalliyetine 

karşı mukabil tedbirler almak." 

Eskişehir, 19 (TAN) - Dünkü ka- Epoque gazetesi, Uzak Şark hldi- kışlanmştır. Saat 17 de valimiz ge
miye giderek komutanın ziyaretini 

Rumen Gazetecileri 
Londrada 

sırga sırasında bir kişinin ölümü ve seleri münasebetile yazdığı bir ya
bir kişinin yaralanmasile neticelenen zıda, Moskova görüşmelerine de te-

mas ederek şöyle diyor: 
kaza dolayısile, belediı•e, bütün şc- İngiliz _ Fransız _ Sovyet anlaş-
hir içindeki ve istasyon civarındaki masının pek yakın bir atide imzalan
bina ve barakaları tetkike b~lamış, 1 ması elzemdir. Zira pek yakında bu 
tehlikeli olanlarını yaktırmıştır. l anlaşma imzalanmaz ve ayni zaman-

iade etmiş ve bu ziyaret 21 pare top 
atılmak suretile selamlanmıştır. Londra, 19 (A.A.) - Romanyanın 

başlıca gazetelerini temsil eden on 
da da Uzak Şarktaki vaziyet karışır- iki gazeteci bu akşam buraya gel
sa, Hitlerin sergüzeşte atılacağı mu- mişlerdir. British Councilin misafiri 
hakkaktır. olarak on beş gün kalacaklardır. 

HADiSELERiN iÇYÜZÜ 

• 

Moravyada 400 bin asker bulunduiu söylenmektedir. 
Praı'da bu askeri hazırlıklar endişe ile takip edilmek
tedir. Çekler, bir seferberlik ilanı vukuunda Praı 

tehrinde Almanlann Çek mallannı yatma edecekle
rinden endite etmektedirler. 

* Almanlar Romanyada da taaııyete baflamlflar· 
t:lır. Romen •bıtan Berlinden Romanyat:lalıi Al-

manlara •önJerilen talimah elde etmİftİr. Bu ta
limatta Almanlara hGclueler çıkarmaları tav•iye 
et:lilmelıtedir. 

- Şunu bir oku hazret! Dedi. 
- Estağfirullah! Cevabını ver -

dikten sonra sol elime karne kapağı. 
nı ve sağ elime de gözlüğümü alıp 

dikkatle okudum ve anladım ki; 
"Abonman biletlerinin muayene 

kuponları memur tarafından kopa • 
rılmab ve abone defterleri memurla
ra mutlaka gösterilmeliymiş." 

Ve bu defter her talep vuJunın • 
da da gösterilmek lazımmış. 

Eğer kazara deftersiz bir bilet ve. 
rilirse hem o bilet istirdat edilir, hem 
de vapur ücreti iki kat alınırmış.,, 

- Gördün ya! Ne kadar küUete 
maruz bulunuyoruz. 

- Neden? Dedim. 
- Neden olsun! Bu karnenin asıl 

biletten farkı beş on para kadar te • 
nezzill edilmiyecek bir mıktardır. Bu 
karneleri alanlar bunu halka satıp 
kir etmeğe tenezzül etmez. İçlerinde 
bir iki tane de böyle yapan var diye, 
benim, senin gibi dürüst yolcuların 
rahatını bozmağa ne lüzum var. Me
seli ben bu biletle karımı, çocukla • 
rımı seyahat ettiremem. Böyle bir 
şey nerede görülmüştür. Nihayet bi-
zim bu karnelerden beklediğimiz his. 
met ucuzluk değil, sabah akpm bi -
Jet kişelerinde beklememek mesele
sidir. 
Böyle yolcunun biraz da hay~iyetlne 
taalhik eden bu hususa nazan dikka. 
ti celbetsen fena olmaz. Dedi. 

Doğrusunu söyliyeyim, Avrupa • 
da da böyle karneler vardır. Batti 
bizim limanda işleyen şirket vapur -
lanndada vardır. Lakin onlar bu kar. 
ne biletlerinin başkalanna verilme • 
sine muaraza etmezler. Kaldı ki; bu 
gibi şeylerin ucuzluğu, çok alınmış 

olmasından mütevellittir. Yoksa kıu. 
nelerin şahsa münhasır olması için 
değildir. 

Acaba böyle işlerde biraz daha 
yolcuya yakın ve biraz daha pratik 
olamaz mıyız? 

10 Ölü, 16 Ağır Yarah 
Viyana, 19 (A.A.) - Avrupanm 

en mürtefi yolu olan GrossgJockner 
yolu üzerinde k öylü ile dolu olan bir 
kamyon bir uççuruma devrilmiştır. 

Kamyonda bulunan 26 kişiden on 
kişi ölmüş, geri kalan on altısı da ga
yet ağır yaralanmıştır. 
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118 Yaşında Alacaklı 
118 Davanın Peşinde 

Dün birinci hukuk mahkemesinde 
bir alacak davasına bakıldı. Davacı 

Defterdarda oturan Beyrutlu Hacı 
Yusuftur. Dava edilen de Hüsamettin 
isminde bir kom§Usudur. 

Hacı Yusuf, şişman, ak ve gür bı
yıldı, kısa sakallı sağlam yapılı bir 
adamdır. Kendisine sorulduğu za
man: 

- Yaşnn yüz on sekiz1 henüz nev
civanım, diyor ve sonra da karşısın
daki 45 yaşındaki muhatabına, senin 
kadar torunum, yüzbaşılıktan müte
kait 65 yaşında bir oğlum var, di
yordu. 

Hacı Yusuf, okur yazar sayılmıya
cak kadar eski Arap yazılannı tanır. 
Mahkeme koridorundaki bütün a
vukatlar, Hacı Yusufun ümmi oldu
ğu halde davalarına bizzat girmesini 
ve kanunların maddelerini bile söy
liyerek hakkım istemesini çok dikka
te pyan buluyorlar. 
Hacı Yusufun, lstanbulun bütün 

1temtlerindeki mahkemelerde alacak 
davaları vardır. Bunlann sayısı da 
yüzü aşmaktadır. Bir avukat diyor 
ki: 

- Yap kadar davası var. Her da
vaya kendisi girer .. 

Dün bir muharririmiz adliye kori
dorunda Hacı Yusufla konuşmuştur. 
Hacı Yusuf: kendisini tanıtırken: 

- Oğlum, ben tam 118 yaşında 

bir delikanlıyım. Abdülhamidin ko
miseri idim. Beyrut eşrafından iken 
Dürzilere karşı açılan tedip hareke
tinde muvaffak oldum. Abdülhamit 
beni mabeyne aldırdı. Bir çok is
yanları bastırdım. Istanbuldaki Er
meni isyanını bastıran da benim. 
Benim önümde zaptiye nazırları 
mum gibi selim dururlardı, diyor. 

Hacı Yusufun eıııliki, ikarı çok
tur. Avrupaya kereste ihraç ediyor, 
bakkallık yapıyor, kömürcülük yapı
yor ve anahtarlarının adedi pekte 
muayyen oJmıyan emlike sahipmiş. 
Mahkemelerde de 118 davası var
mıı. Hacı Yusufun koynu çok kaba
rık görünüyordu. 

Burada günlük dava dosyalarını 

taşıyor. Bir avukat diyor ki: 
- Bu adamın dimağı tetkike şa

yandır. Bu kadar davasının numara
larını, muhakeme günlerini, hatta 
temyiz tarihlerini ve muhakeme sa
atlerini bile kafasında tutar. Muha
kemelerini, tezlerini 18 yaşındaki bir 
gencin heyecanı ve ihtirasile takip e
der. 
Hacı Yusuf muharririmi7,e en çok 

kızdığı şeyi şöyle anlatmıştır. 

- Ben en çok haksızlığa kızanın. 
Haksızlığa hiç tahammülüm yok. On 
sene takip ettiğim davalar var. Işte 
bugünkü davanın başlangıcı da 18 
sene evveline çıkar. 

-" - _..........,.""""'""" tr.n ııımmmımımnmrrımnıwı 

Memur Süsü 
ile Bir Kızı 
Takip Etmiş 

Bir Yağcının 
Garip 
Müdafaası 

Fatihte oturan Perihan isminde Balıkpazannda yağcılık yapan An-
genç ve güzel bir kız, evve~i gün gelos, karışık Trabzon yağı sattığı i
Şehzadebaşından geçerken kendisini çin müddeiumumiliğe verilmiştir. 
bir genç takip etmiş ve yanına soku- Sultanahmet sulh birinci ceza hakımi 
larak: dün sorgusunu yaptı. Kimyahane ra-

- Ben memurwn. Senl taklp ede- poru okuDıılu. Sqma,. * auçlu,ya ve
ceğim. Aldığım emir böyledir, de- rildi. Angeios .k~ndisinl müdafaa et

ti: 
miş. 

- Ben eskiden bir yağcmın yanın-
Takip edilecek hiçbir şeyi olma - da katiptim. Maaşım azdı. Müstakil 

dığını bilen Perihan bu adamın sır-
. .. 

1
.. k 1 bir iş tutmak istedim. Ayrıldım. Kü-

naşıklığından bır turu urtu ama - .. k b" 19 d .. kk. t F k t . . çu ır ya6 u anı aç ım. a a 
~.ış. B~ a.d~~ maha~!e .. ıçi~e kadar bır toptancılık yapan büyük yaj tüccar
golge g~~ı ızınden. yurumuş ve en son 

1 

ları Çok tehlikeli mahluklar. Birkaç 
şu teklıfı yapmış. defa kendilerinden saf yağ diye yağ 

- Ben seni bırakırım ama bir aldım, karışık çıktı. Son yağ da öy· 
prtla .. Yarın Fatih parkında bana le. Anladım ki ben yağcılık yapamı
bir randevu verir misin? yacağım. Çünki.ı bunların hileleri ile 

Perihan buna muvafık cevap ver- başa çıkmıya imkan yoktur. Şimdi 

miş ve bu suretle de müziç takipten dükkanımı kapadım, mesleği terket
kurtularak evine dönmüş. Annesine tim. 25 liralık bir katiplik bulsam, 
ve akrabasına hadiseyi anlatmış. On- derhal gideceğim. Yağcı olmak için 
lar da Emnıyet müdürlüğüne müra- çekirdekten yetişmek lazımdır. 
caat etmişler. Bu genç kızın yanın- Muhakeme şahitlerın çağırıJması 

dan geçerken kollarına ve bacakları- için başka bir güne bırakıldı. 
na da çimdikler atmış, bereler yap
mıştır. 

Emniyet müdürlüğü Perihanın 

randevu verdiği saatte parka iki me
mur göndermiş, bu adam kızın yanı
na gelince de hemen cürmü meşhut 
halinde yakalanmıştır. 

Perihan dün müddeiumumiliğe 
gönderilerek tabibi adillere muaye
ne ettirilmiş ve çimdik yerleri hak
kında rapor alınmıştır. Suçlu Hamdi 
isminde bir gençtir. 

Carih Ayıenin Kocası da 
Yakalancll 

Dört gün evvel adliye koridorla -
nnda aşıkı Ali Halil ile karısı Ummü
gülü kama ile yaralıyan, Bozöyüklü 
Ayşenin kocası Ali, hadiseden sonra 
ortadan kaybolmuş ve şimdiye ka
dar bulunamamıştı. Dün polis ken
disini yakalamış ve müddeiumumili
ğe teslim etmiştir. iddiaya göre Ali, 
belinde getirdiği bıçağı karısına ver
miş, o da yaralamıştır. Ali, dün ken
disini müdafaa ederken: 

- Bıçağı karıma ben vermedim. 
O benim bıçağımı yavaşça evden a
şırmış. Şalvarının içine saklarpış. O 
gün mahkeme salonundan çıkarken, 
karım birdenbire Ali Halil ile kan
sının üstüne atıldı. Kamaladı. 

Ben bunu görünce hayret içinde 
kaldım, korktum. Bunun için kaç -
tım, ve saklandım, diyordu. 

Müddeiumumilik Aliyi dördüncü 
sorgu hakimine verdi ve tevkif et
Urdi. 

Bir Polis Bir Kadını 
Dövmüı 

1849 numaralı polis memuru Arif, 
komşularından Havva isminde bir ka 
dını döğdüğü idaiasiJe dün mevcuden 
meşhut suçlar mü,ddeiumumiliğine 

verilmiştir. Suçlu polis: 
- O bana hi.ıcum etti. Ben kendi

sinden kurtulmak için onu itmek su
retile defettim. Dögmedim, diyordu. 
Şnhit, davacının şikayetini teyit et
ti. Cemile ile Fethiye bir şey görme
diklerini söylediler. Karar bugfre ve
rilecektir. 

Hapisane Duvarını 
Delenler 

Diin ağır ceza mahkemesinde ha
pishaneden kaçmak için duvarı del
dikleri iddia olunan Galata postana
nesi veznedarının katili Abdullahla, 
yine katilden suçlu Maksudun muha
kemelerine devam edildi. Müddeiu
mumi tecziyelerini istedi. 

Oç Dilencilik Suçlusu 
Sultanahmet sulh birinci ceza mah 

kemesi, dün Yorgi, Yaşar ve Hacer 
isminde üç dilencilik davasını ayrı, 
ayrı tetkik etti. 

Yorgi kendisini müdafaa ederken, 
kısaca: 

- Bazı bazı dilenirim, ne yapa
yım, dedi. 

Yaşarla Hacer 1§ bulamadıkları i
çin dilendiklerini söylediler. Hikim, 
üçünü de onar gün boğaz tokluğuna 
amme hizmetlerınde çalışmıya mah
küm etti. 

TAN 

Bir San'atkCirın 

'! aptığı Büstler 

Atatürlıün Bütü 
Zonguldaktan bildiriliyor: 
Halkevimizin temsil şubesi azasın

dan Vedat Çomale, Atatürkün ve is
met Inönünün güzel büstlerini yap
mıştır. 

c. H. Partisi ve ha lkevi ile bir çok 
daireler ve salonlar, bu büstlerle sils
lenmektedir. 

Yeni Yugoslavya 

Büyük Elçisi 

Dün Geldi 

Yu,,.oılavyanın Yeni Anlıara 
Elçui 1. Claumenlıovitıcla 

Yugoslavyanın yeni Ankara Elçi
si İlya Chumenkovitsch dün sabah.. 
ki Semplon ekspresiyle lstanbula 
gelmiş ve istasyonda Yugoslav Ge
neral Konsolos111 konsoloshane erka
nı ve Yugoslav kolonisi tarafından 
karşılanmıştır. 

Aydında Feci Blr 
Tren Kazası 

Aydın, (TAN) - Erikliden bura
ya gelen tren, şehrimizin üç kilomet
re uzağında bir kadını çiğnemiştir. 

Küçük bir çocuk, ama ve ihtiyar 
bir kadını tren yolundan geçirmek is
terken virajdan birdenbire katar gö
rünmüş. çocuk ağır ağır yürüyebilen 
kadını siirüklemiye çalışmışsa da 
tren fazla yaklaşınca bırakıvermiş ve 
kendini kurtarmıştır. Zavallı kadın, 
param parça olmuştur. 

Kaı Köylüleri Yercıiden 
istisnalarını istediler 

Kaş, (TAN) - Kazarnızın sahille-
rindeki mahsulat kuraklık yüzünden 
bu sene çok zarar görmüıtür. Köylü
ler hükumete müracaat ederek, ver
giden istisnalarını rica etmişlerdir. 

Haziranla beraber başlıyan ve ha
la devam eden yağmurlar alabildikle
ri ekinlerini kaldıracak olan sahil köy 
lülerlnin mahsulatını bir kere daha 
zarara uğratmıştır. Maamafih bu yağ 
murlar, yayla köyleri için çok fay
dalı olmuştur. 

[ HALKEVLERINDE 

Yerli Mallar Sercıisinde 
Elitleri 

EmlnönD Halkevinden: 
Evimiz Sosyal Yardım şubesi her sene 

olduiu gibi bu sene de Galatasaray 'I!!rli 
Mallar Sergisinde ticaret kasdlle olmıya
rak geçlm için evlerinde çabşanlann her 
türlQ ellşlerinl teşhir ve satışa delllet et
mek üzere l>ir serıt açacaktır. 

Bu Baba Katil midir? 
Okuyucularımızın 

Verdikleri Cevapları 
Neşrediyoruz: 

"Bu baba, 17 sene dldinmllJ, uğraşmış, 

birçok masraflar ihtiyar etmiş, çocuğun da 
cemiyeti beşerlyeye faydalı olamıyacağını 
anlamıı ve bu cinayeti bu teessUr altında 
işlemiştir. Fakat, suçu aUedllemez ve jü
rinin mahkumiyet kararı vermesi lAzım
dır. Çhnkil, her şeye rağmen. itidalini 
kaybetmemesi, AsAbına hAklm olması, ço
cutun Akıbetini kadere terketmesi gerek-
ti." 

Bnnl kazaaında Sıhhat memuru 
M. ErtuOruı 

• "Flllde kasıt oldukça, ne de olsa baba 
bir katildir. Tedavi için 17 senelik tecrü
be tahfmmllliln fevkindedir. Fakat, fen
nin, tecrübenin ac.zl karşısında da olsa, 
hastayı kasden öldürmek büyUk bir clna
yetUr. HAdlıe ehemmiyetli, umumi ve be
şeridir. Benim nazarımda babn bir katil
dir. Bir fiilı insaniyete bir numunei imti
sal sayılmazsa tekerrOrü sari bir hale ge
lebIUr. JUrlı bu babayı muhakkak bir 
miicrlm addedecektir.'' 

Ankara, Kalecikll Mehmet Kemal 

• "Bnba beraet etmelidir. ÇilnkU bir de-
fa, bu adam, ordu içinde uzun zaman hiz
met etmiş, askerliğin serefinl korumuş ve 
korumasını bilmiştir. Çocuğunun tedavi
sine imkA.n olmadığı doktor13rca teslim 
edilmiştir. Fakat, o, varını yofunu bu u
ğurda sarfetmiş, belki bu yüzden sefalete 
de dlişmilştür. Bu netice, onu AsAbına hA
kim olamıyacak bir vaziyete koymuştur. 

Hasta da, işe yaramaz, dalı budağı kuru
muş bir ağaç haline gelmiş, üstelik baba
sı yüzde 25 zekAsmdan kaybetmiştir. Bu 
cinayeti, biltiln bu sebeplerin tesiri altın
da işlediğine göre, beraet etmesi Iazım-

dır." 
Ankara Tayyare Piyangoau Kıamet 
Gi .. alnde Emekll Bayi Aziz Bulak 

• 

tabii ömrOnü ikmal edinceye kadar lhtl
mamını temin etmiş olurdu. 
Eğer bu baba, insanlığa hizmet ediyo

rum diye varlığının bir parçası olan ev
lAdını öldürmüşse bu babadan daha bll
yük bir cini tıısavvur edemem. Bu iti
barla ceza görmesi 147.un gelir. Eler su
uruna sahip değilse, cezası azaltılabilir." 

Vazlcı aokak Varon apartımanı 

8 No. da Vuauf Özer 

• 
"Bu baba sUpheslz bir katildir. ÇünkO, 

her ne cihetle olursa olsun adam öldilr
mek kanunen büyük bir cürümdür. 

Bu adamın 17 senedenberl biricik yav
rusunu kurtarmak için sarfettlli bütun 
kudret ve çektlltl ıztıraplar acınacak bir 
hal olmakla beraber, kanunen nazan 1tl
bare alınamnz. ÇOnkO ortada affedlleml
vecek bir hareket mevcuttur. Binaenaleyh 
kanun onu mahkum edecektir. Fakat jüri 
heyeti beraet kararı verebilir ve hiç şOp
heslz verecektir. çilnkU jüri vicdan de
mektir ve o kocaman mahkeme salonu
nun bir köşesinde sessiz oturan bu adam
ların \•lcdanları bu zavallı babayı belki 
de haklı bulmuşlardır." 

... 
Poatane caddesi Alllemcl han 
No. 12 de Balvator Maravent 

• 
"Bu adam feci bir haleti nshlye içinde 

bu cinayeti işlemiştir. Çocuğu ümitsizdir. 
Mucize asrında değiliz ki boş Omltlerle 
~ifa umabilelim. Bedbaht baba çocuğuna 
acır, ve belki dünyma hiçbir babanın 
duymadığı acılarla azaplanır ve nihayet 
hislerine ve şuuruna hakim otamadıgı bir 
gece onu öldüriir. 

Ne olursa olsun bir insan öldilrdüğil için 
bu adam katildir diyemeyiz, bu kadar ko
lay hüküm \'erilemez. ÇUnkO hiçbir ka
tll cinayetini bu kadar feci prUar içinde 
işlememiştir . 

Bu bedbaht insana hürmet etmek lA-"Bu baba, katildir. Her evlAdın sağlılı 
ve sıhhati hiçbir vakit bilinmez, herkes zımdır." 

KadıklSy: 8. flmtek doğacak çocuğun bozuk sıhhatli olacağını 
evvelden bilse çocuk yapmaz. Bunlar, ya- =-============== 
radılışın cth•eleridir ve son nefese kadar 
insanın tedavisi için uğraşması lazımdır. 

Binaenaleyh, babanın da buna tahammill 
göstermesi lAzımdı. Ceza görmel;i icap e-

Adanada Kimyageri 
Öldürenler Yakalandı 

Adana - 31 mayıs sabahına doğ-

Gaıata f)lıhane yokuıu Gençlik ru evinde kurşunla ve esrarengiz bir 
h•P.h ...... 1,. ... ,.11. 1. E. surette öldürülen eczacı klmyaıe.-

• A ı......,.,.+ Q ı ?ı> T.,,.",..:.., tr ... +n1 .... 1 hııhın-

"JUri suçlunun mahkClmlyetlne karar muştur. 
vermiı olmalıdır. Çünkü her ne olursa Ceyhan belediyesi zabıta Amiri lz
olsun canlı bir insan öldOrnimüştür. İn- zet Yeğenin kardeşi olan Kozanlı Sa
sanların kurdutu kanunlara söre bunun mi katil olmak zannile Ceyhanda 
bir suç oldu'ğunu mlldrlk idi. Onu öldür- ' 
miyerek bir sağlık müessesesine tevdi e- ı tevkif edilm~ştir. Bunu~ .suç orta~ 
debilirdi. Bu itibarla mahkfun olması Uı- olduğu zannıle başka bırı de tevkif 
zımdır. Ancak cezayı azaltıcı sebepler ka- edilmiştir. 
bul edilebilir." 

Torul Huaual Muhaaebe varidat 
memuru Remzi Karadeniz 

• "Bu baba, oıtlunu öldilrmUştilr. Bu işe 
hangi zaviyeden bakal"$ak bakalım, ma
hiyeti itibarile tilyler ürperticidir. Cocu
ıun iyi olmıyacağı kabul olunsa bile, her 
halde onu babasının öldürmemesi icap e
derdi. Bir devlet hastanesine yatırsaydı, 

Yezirköprüde Bir idam 
Vezirköprü (TAN) - Değirmen

başı mahallesinden kasap Güdek Hüs 
nüyü pusu kurarak dört sene evvel 
öldüren Taşkale mahallesinden Kara 
Mehmet oğlu Cemal, salben idam e
dilmiştir. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü Uanları 

I - Şartnameleri ve listeleri mucibince (3758) metre mik'abı müs
kirat "953,, metre nıi!:Abı ti\tünc ait olmak Uzere ceman (4711) metre 
mikabı sandıklık kesilmiş tahta pazarlıkla satın alınacaktır. 

U - Tahtalar memleket haricinden getirildiği takdirde metre ml
ka bının muhammen bedeli sif İstanbul 30, memleket dahilinde veril· 
diği takdirde 36.30 liradır. Muvakkat teminatı hariçten getirilecekler 
için Cl0.599.75,) lira, dahilden verilecekler için (12.825.75) liradır. 

III - Pazarlık 26/VI/939 pazartesi günü saat 14 de Kabataşta leva
zım ve mübavaat ~u~iııdelti alım satım komısyonunda vapılacaktır 

IV - Şartnamelerle eb'at listeleri her gün Kabataşta levazım ve mü· 
bayaat ıubesi müdürlüğü veznesinden (855) kuruı mukabilinde atına· 
bilir. 

V - Tamamı veya bir kısmı için pazarlığa iştirak etmek isteyenler 
muayyen gün ve saatte verecekleri miktarın % 7,5 kuruş hesabile te!nt
nat paralan veya banka mektuplarile ve diğer kanuni vesaikle adı ge-
çen komisyona gelmeleri. (4084l 

lstanbul Belediyesi ilanları 
Beherinin 

tahmin 
Adet bedeli K. 

6000 26 Soba borusu 
750 26 Dirsek 
750 35 Deve boynu dirsek 
120 150 Soba t~lası 
320 35 Maşa 

150 24 Kürek 

Satılan eıyadan hiçbir masraf alınmı)'8-
caktır. Sergiye iştirak edenler eşyalannı 
sattırabilecekler! gibi ayrıca da siparlı a
labileceklerdir. Arzu edenler ellşlerint her 
giln ve serginin devam ettiği mOddetçe 
saat (14) den (18) e kadar Caialoğlu 

merkezindeki ev bi.irosuna makbuz muka
bili teslim edebilirler. 

200 100 Odunluk 
ilk okullar için yukarda mikdar ve tahmin bedelleri yazılı bulunan 

soba malzemesi açık eksiltme sureti le satın alınacaktır. Şartnamesi Za
bıt ve Muamelat Müdürlüğünde görülebilir. İhale 5/7 /939 Çarşamba 
günü saat 14,30 da Daimi encümende yapılacaktır. isteklilerin 190 lira 
92 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektuplan ile ihale gününde 
muayyen saatte daimi encümende bulunmalan. <4427) 
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RAD"Y"C> 
ANKARA RADYOSU 

Türkiye Radyodifüzyon Postalan 
Türkiye Radyosu Ankara Radyosu 

Dalga Uzunlutu 
11139 m. 183 Kes. 120 Kw. 

T. A. Q. 19.74 m. 15195 Kes. 20 Kw. 
T. A. P. 31,70 m. 9456 Kes. 20 Kw. 

Salı, 20. 6. 1939 

12.30 Program, 12.35 Türk müziği: 1 -
Ferahfeza peşrevi, 2 - Dede: Sultaniye
gAh ikinci beste (Canü dilimiz kutfu), 
3 - Lemi: Sultanlyel{iıh şarkı (Andıkça 

geçen g(lnleri). 4 - Refik TalAt: Sultanl
yegAh şarkı (Düştü gönül ıtmdl bir nev
res ııüle), 5 - Yesari Asım: SultanlyegAh 
şarkı: (Biz Heybelide her gece mehtaba), 
6 - Cemil bey: Ferahfeza saz semaisi, 
13.00 Memleket saat Ayarı, ajans ve me
teoroloji haberleri, 13.15 Milzlk (Operet
ler - Pl.), 13.45 - 14 Konuşma (Kadın n
aU - Ev hayatına dair). 

19.00 Program, 19.05 Müzik (Bir uver
tilr - Pl.), 19.15 Türk mllzlll (Karışık 

program), 19.45 Türk mOzilf (Saz şairle
rinden örnekler), 20.00 Memleket ıaat a
yan, ajans ve meteoroloji haberleri, 20.15 
Neşeli plAklar - R., 20.20 Tilrk mllzlli 
(KlAslk program), İdare eden: Mesut Ce
mil, Ankara radyosu küme heyeti: 1 -
Cemil beyin Muhajyer peşrevi, 2 - Hafız. 

Post: Muhayyer birinci beste (Vakti sup
holdu), 3 - Sadullah ala: Alır semai 
(Hali seyahi nazik terindedlr), 4 - Arif 
bey: Muhayyer şarkı (Humarı 7ok bozul· 
maz meclisi), 5 - Şevki bey: Muhayyer 
şarkı (01 gonca dlhen bir ııüll handan), 
6 - Keman taksimi, 'I - Arif beyin: Mu
hayyer şarkı (Meyhane tarapıAbı mey), 
8 - Rahmi bey: Muhayyer ıarkı (Serapa 
hUsnQ ansın), 9 - Muhayyer ,.nrllk se
mai (Bir elif çekti yine). 10 - Saz semal
si. 21.00 Konu~a, 21.15 MQz.lk (Radyo 
orkestrası - Şef: Hasan Ferit Alnar). 1 -
Carı Harla Von Weber (J'reiichQtz opera
sından uvertür), 2 - Felix Mendelnohn 
(Bartholdy: Yaz gecesi milzlll: a) Uver
tür, b) İntermezzo, c) Nocturne, e> Scher
zo, d) DQjün marşı, 3 - Rlchard Waıner 
(Tannhauser operasından uvertür), 22.15 
Konuşma, 22.30 Müzik (Nqell müzik - P.l) 
23.00 Son ajans haberleri, ziraat, esham, 
tahvilAt, kambiyo - nukut borsası (Fiat), 
23.20 Milzik (Cazband - Pi.), 23.55 - 24 
Yarınki proıram. 

lir Çocuğu, Arkadaıı 
Yurdu 

Ceyhan - Küçük Kımn mahalle
sinde iki çocuk kavga etmit. Omer 
oğlu 12 yaşında Yusuf, Seyfi oğlu 12 
yaşında Hasanı, bıçakla ajır surette 
yaralamııtır. 

wıııoı Wlfll 9'VJllll'lıl'll> 

Cinayet 
Adana - Dervişi köyünde bir 

cinayet olmuş, Konyalı Mustafa oğlu 
Seyit Ali, Usta Hakkının çobanı Sı
vaslı Mustafayı bıçakla vurup öldür
müş ve kaçmıştır. 

Gemlikte "Ayıeclğln 
Yuvası .. 

Gemlik (TAN) - Orta mektep 
muallimleri halkevinde ·• Ayşeciğın 
yuvası,, piyesini temsil etmişler ve 
çok muvaffak olmU§lardır. 

Bir Cinayet Suçlusu 
Eski~hir, 19 (TAN Muhabirin

den) - Geçenlerde çarp karakolun
da bir adamı öldüren Galata polis 
mürettebatından İbrahim, delilik a
liimi göstermesi üzerine bugün mah 
fuzen lstanbula gönderilmiştir. Tıb
bı Adlide müşahede altına alınacak
tır. 

Bir idam Dalia 
Bergama (TAN) - 936 senesin • 

de, Bağlarda Kumluca mevkiindeki 
Ramazanın bağına geceleyin girerek 
kızını kaçıran, sonra da Ramazanı 

öldüren Arifbey mahallesinden Şerif 
oğlu Ali idam edilmiştir. 

YENi NEŞRIY AT : 

ÇOCUK - Çocuk Esirgeme Kunımu 
Genel Merkezince çıkarılan bu kıymetli 
dergin n 123 üncQ sayısı ln~r ebnlftlr. 

lir Mualllmla Vefatı 
lmnbul Ölretmenlerl Vardım Cemlye• 

tinden: 
Bilyükçekmece KumburPJ kö,.O oku• 

lu ötretmeni Zeynep Saide Şaylan nw• 
alesef aramızdan ebediyen kaybettik. Ke
derli ailesine ve sayın arkadaşlara tazlye&-

lerimlz.I sunarız.. 

MEVLOT 
Girit Hanya eırafmdaıı müteveffa 

Derviş Bey zade Mustafa Kadri Be
yin haremi merhume Bayan Esna 
Müldürün ruhuna ithaf edilmek ün
re Haziranın 21 lnci çarpmba gün\1 
ikindi namazından sonra 

Dlvanyolunda Flnaağa 
Ca111llnde 

Mevhidü şerif okunacağından arzu .,.. 
denlerin tepifleri rica olunur. 



• 
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YAŞ ÜZÜM DE DÖViZ GETiREN MALLARDANDIR 
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ABONE BEOEL1 

TOrkiye Ecnebi 

1400 Kr. - ı sena T 2800 Kr. 

760 .. 6 Ay 1500 .. 
400 • 3 Ay 800. • 
160 • 1 Ay 300 • 

Milletıerarası posta ittihadına dahil 
olmıyan memleketler • için abone 
bedeli müddet sırasiyle 30, 16, 9, 
3,5 liradır. Abone bedeli peşindir. 
Adres değistirmek 25 kuruştur. 
Cevap için mektuplara 10 kurushık 
pul ilAvesl lfızımdır. 

CCjlJ: tıı:ı ti \1j! 49 3 ;jl 
Yabancı 
San'atkarlar 
Bir iki arkadaş yazdı: Fakat rna. 

alesef, bu şayanı dikkat mev
zu ile alakadar olunduğunu göreme

dik: 
Yaz kış, İstanbul gazinolarının 

sahneleri, Suriyedcn, Mısırdan, Lüb. 
nandan gelen kadınlar, ve erkekler -
le doluyor. Halbuki, her birine: "Yıl. 
dız"; "kraliçe", "sanatkar" gibi par. 
lak sıfatlar takılan bu rakkaseler a
rasında, halka, bedii raks sanatının 
nümunesini verebilecek kıymette sa. 
natkarlar görülmüş değildir, Zaten 
bu bayanların, ve bayların, bu iş 
mevsiminde, memleketlerini hıra • 
kıp, küçiik birer ücretle diyar diyar 
dolaşmaları da kıymetleri ve şöhret
leri hakkında sarih bir fikir edinme. 
mize kafNir, 

Geçen yaz, geçen kış olduğu gibi, 
şimdi de, sahnelerin bu bayanlarla 
doldurulmaları yüzünden küçüklü 
büyüklü bir çok sanatkfırlarunız a • 
çıkta kalmaktadırlar. 

Ancak küçük bir zümrenin zevki. 
ne hitap eden, bu rakkaselere, verile
bilecek hakiki sıfat 'küçük esnaf" 
tan ibarettir. 

Halbuki, ''küçük esnaf'' lan hiına. 
ye maksadiyle hazırlanmış olan ka • 
nun, sahnelerimizin bu zararlı istila
ya uğramasına manidir. Bu noktayı 
hatırlayanlar, kendi sanatkarlarımızı 
mağdur eden bu devamlc ziyaretleri, 
dikkatle bir kontrole tabi tutmalı -

dırlar. 

Bugiin işlemekte bulunan b~y~~
~Ty;~~t:· ~; hiç .zahmetsiz bir tetkik, 
bu hakikatin olanca acılığı ile kavra. 
nılmasına kafidir kanaatindeyiz. Bir 
kaç sene evvel, ayni maksatla, barla
ra ecnebi kadınlar getirilmesi mene
dilmişti, Sadece, memleket halkının 

kendilerini ı;.eyretınekten veya dinle. 
mekten bedii bir zevk duyacakları, 

ve bedii bir istifade temin edebiJe -
cekleri beynelmilel sanatkarlara, ya
ni hakiki sanatkarlara müsaade olu. 
nuyordu: Bazı kaçamaklı işlere rağ
men, hala da öyledir. 

Acaba, ayni kontroldan, ayni işi 

yapan, ve memleket sanatkarlarına 

ayni zararı veren gazinolar niçin müs 
tesna ve muaf tutuluyor? Bilmeyiz, 
bu suale, al8kadarlar, bizi ve halkı 

tatmin edebilecek bir ce"ap Yercbi • 
lirler mi? Bugün her memleket, • 
muhtelif menfaatleri iktizası -, bu 
noktada çok hassas davranmaktadır. 

Mesela, geçenlerde, memleketi -
mizin hakikaten değerli bir sanatka. 
rı Romanyaya seyahat etmek istemiş 
ti: Hem de, sadece, on on beş gtin -
lük bir ziyaret maksadiyle! 

Fakat, kendi sanatkarlarını koru. 
mak maksadiyle, hudutları içine hiç 
bir artist, sanatkar bıraknuyan Ro -
manya hükfımeti, sanatkarımızm bu 
seyahatine müsaade etmemişti. Ve 
sanatkarımız, bu seyahati yapmak 
imkanını, ancak, Bükre§ elçimizin de 
Ialeti, ve Romanya hariciyesinin hu
susi, resmi müsaadesiyle yapabilmiş
ti. Üstelik de, kendisinden, orada 
konser vermiyeceğine dair bir senet 
istenilmişti. Ve sanatkarımız bu se • 
nedi vermeden pasaportunu vize et
tirememişti. 

Bazı memleketlerin bu noktada 
ne kadar titiz davrandıkları, bir te. 
nezzüh maksadiyle yapılan şu kısa. 
cık seyahatin, bu derece mühim bir 
mesele, adeta bir hadise teşkil edi -
şinden de anlaşılıyor. O kabil mem
leketlerin, kendi sanatkarlarını nasıl 
koruduklarıoı gördükten sonra, bizim 
sanatkarlarımızın hallerine acıma • 
mak elimizden gelmiyor. 

Bu itibarla temenni ediyoruz ki, 
bazı arkadaşların da büyük bir isa • 
betle temas ettikleri bu mevzu artık 

layık olduğu aliikaya kavu~turulsun. 
ve sanatJ;{ırlarınuz, daha fazla öksiiz 
bırakılmasın! 

ihracata Devam 
Lazımdır 

Yazan: 
Zeynel Besim 

-8 'u iş zaraı:~ıdır~ kalsın .. 
- Çok munasıp olur .... 

İşte üzüm sevkiyatının, istinafsız1 temyizsiz yediği hüküm 
budur. 

I~alsın!.. · 
İ,vi ama niçin l:alsın?. Bu işin zararsızlığını kim iddia et-

ti? Zarar nereden ve nasıl tahassül ediyor, tetkik olundu mu? 
Devlet hazinesine yüklenen zarar mıktarı ile müstahsil halkın 
cebine giren para miktarı mukayese edildi de menfi netice mi 
verdi? 

İhraç malı olmak istidadını arzeden bir malın önüne mu-
kayesesiz bir hükümle, nasıl set çekebiliriz? 

Kalsın .. 
Evet· kalsm .. Çünkü yapmamak yapmaktan daha kolay-

dır. Rivayet ederler ki istibdat devrinin maarü nazırı Haşim 
paşa "Ah şu mekteplerin bitmez. tükenmez masarüiyle, dağ
dağaları olmasa maarif işleri misk gibi gidecek'' dermiş. 

Size yaş üzüm sevkiyatı işinin iptidasını, cereyanını ve 
intihasmı arzedeyim: 

1 şin iptidası şöyle başlamış ~ tır: 

Dayanışı itibariyle yaş ihraca

ta çok elverişli olan iizümleri

mizden bir salkım 

•• • 

Artist 20 \: • '!'1 

Diplomatlar 
Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

G öbels Danzigte "Kültür hafta
sı" münasebetiyle söylediği 

bir nutukta diyor ki: 
"Siyaset bir sanattır. Bitler mi. 

mar olduğu için, bir siyaset artisti. 
dir. Ecnebi politikacılar bir artist de. 
ğil, sadece politika işçileridirler." 

Bir ifadeye nazaran Avrupada şim. 
di bir politika proleteryası, bir de 
politika artistleri teessüs ediyor. l\le. 
sela, Roozevelt, Chamberlain, İsmet 
İnönii, birer siyaset proleteridirler, 
Bitler, l\lussolini siyaset artistidir • 
ler. 

Hoş... Dünyanın mukadderatı İ§ • 

çilerle, artistlerin elinde demektir. 
Mukadderatımmn işçi ve artistin e
linde olması bizi ürkütmez. Sulh ve 
sükU.n içinde yaşamak ve yükselmek 
imkanını hangisi \'erirse, başımızın 

üstünde yeri Yar. Fakat hadisatın gi
dişi, i~çilerin sulh peşinde, artistle • 
rin harp peşinde koştuğunu gösteri -
yor. Bu itibarla diinya artist diplo • 
matlardan yakasını sıyırmak isterse, 
sanatkarlar buna gücenmesinler. 

1 - İspanya cihan pazarlarına 
senede vasati 64 bin, Bulgaristan 
42 bin, Yunanistan da 9.11 bin ton 
yaş üzüm sevkeder. Rakamlar ca. 
zip, yaş üzümün bu memleketlere 
getirdiği döviz veya kliring hesa ~ 
bı mühimdir. 

2 - 'rürkiye Umumi Harpten 
evvel, Odesa yolu ile Rusyaya ve 
büyük yelkenlilerle İskenderiye • 
ye istisgar edilemiyecek mıktarda . 
yaş üze.m sevkederdi. 

Yaş Uzüm için 

Sanatla siyasetin birleşmesinden 

ortaya bir ucube çıktı. Mesela, artist 
diplomatlara göre, milletlerin kendi • 
lerine hayat sahası temin etmeleri i
çin, cebir ve zor ile başkalarının ül
kelerini almaları haktır. İnsanlan 
ırk bakımından elekten geçirip başka 
kana mensup olanların parasını al • 
mak, kovmak, aç bırakmak, jşkence
ye tabi tutmak ahlaki bir fazilettir. 
Milletleri efendi ve uşak sınıflanna a. 
yırıp, küçük milletleri haricez kanun, 
haricez insaniyet addetmek, bunla .. 
nn malmı, canını milli hazineye mal 
etmek, bir tablo çizmek, bir heykel 
yapmak gibi bir sanattır. Şimdiye 
kadar Almanyada gelmiş geçmiş, de. 
mokrasi ideolojisi yapmış muharrir
lerin eserlerini, faşizme uymayan e .. 
debiyatı ve fikir eserlerini yakmak, 
Neronun RomaYJ yakması gibi, artts. 

Bu iki sebep bizim yaş üzüm 
sevkiyatına teşebbüsümüz için kafi 
değil midir? . 

Değildir diyelim; memlekete 
döviz sokmak için de mi buna ihti. 
yacımız yoktur? 

Bu da olmasm; müstahsile, ma. 
lmı almak suretiyle, el uzatmak 
günah mıdır? 

İşte vas_ ii.ıı:üm .:.s..eıtki ya tın§l" a§· 
~~"'"'n. .e'.?1.1oousu, yUKseK maıcam • 
lara, bu mülfıhazalardan mülhem 
olmuştur. O makamlar bu mülaha. 
za ile; yani memlekete döviz geti
recek, müstahsile yardımı dokuna
cak yeni bir ihraç malı daha yarat 
mak düşüncesiyle işi evvela İzmir 
Üzüm Kurumuna, bilahara da sa. 
tış kooperatifleri birliğine gördür. 
düler. Evvelki sene kurum, geçen 
sene de birlik Alman ve İngiliz pa. 
zarlarına yaş üzüm yollamışlardır. 

S aş üzüm sevkiyatının cere • 
yanı böyle devam etmiştir: 

1 - Satın alma, ambalajlama 
ve yollama şeklinin ilk tecellileri, 
muhakkak ki, f~ciadır. Acemilik, 
bilgisizlik, iş ahlakının bir hayli za 
arı ilk hamlede beklenilen sahne
leri yaratmakta gecikmedi. 

2 - İlk sene sevkiyatının ikin 
ci safhası muvaffak, fakat müthiş 
masraflıdır. 

3 - Üçüncü saflıada parlak 
neticeler alınıyor; fakat birinci ve 
ikinci safhaların bilgisizliği ida' • 
resizliği, manasızlığı - hesap itiba. 
riyle • umumi vaziyete müessir ol 
muş ve tabiatiyle herkesin gözü • 
nü karartmıştır. 

Bu hal, biraz da Üzüm Kuru • 
rnunun şansızlığından ileri geldi; 
çünkü direktörü, bu işler görülür -
ken, Avrupada satış ve teşkilat pe 
şindeydi. 

Birinci yıl sevkiyat mıktan se
kiz yüz küsur tondur. 

Bulgarların 42, Yunanlıların 10 
bin tonuna mukabil sadece 800 ton .. 

İkinci yıla gelince: Birinci yı • 
lmı acı tecrübelerinden istüade e
dilmiştir ama satın alma şeklinde
ki bozukluk, intizamsızlık, bilgisiz 
lik berdevamdır. Şuursuz bir yü • 
rüyüş, dezorganize bir mübayaa 
sistemi. .. 

Zarar; elbette zarar .. 

Evet; ambalajlama tarzı biraz 
daha iyi, neticeler herhalde 

rnüsbet ama mübayaat tarzının 

darmadağnıklığından doğan zarar 
yine mühimdir. Bu sene de 350 kü 
sur ton gönderildi; yani birinci se. 
neye nazaran yiizdc elliye yakın 

bir noksanlık .. 
Şimdi bu iki zararı ele alarak 

hliküm veriyoruz: 

Düşünmeden Karar 
Verilemez 

" 

Yaş üzüm ihracatının yapılamaması yüzünden hepsi kurutulmıya mahkum olan iyi yılların mahsulü 

-Bu iş kalsın .. 
Hayır, kalmasın .. Hataya düşü

yoruz. Bilakis bu iş durmasın, da • 
ha hızlansın, yürüsün .. 

J şin intibası da şöyle te<:elli 
etmiştir: 

1 - İki yıllık tecrübenin neti • 
cesi, ambalaj ve ihraç bakımından, 
müsbettir. 

2 - İki yıllık zararın yüzde en 
az ellisi, mübayaa sisteminin ipe, 
sapa gelmez derecede berbatlığın. 
dandır. Yüzde otuzu arazi, mesa • 
fe, amele bilgisi ve saire gibi lü -
zumlu şırtıarın noksanındandır; 

nihayet yüzde yirmisi de ticari se. 
beplerdendir. 

İtiraz eden çıkarsa; hele bu 
neticelerin müsebbibi, ki bence ma 
IUmdur, arzu buyurursa, mahsulü 
satln alınıp ta kesilmesi unutulan 
bağlan bile yazıp döküveririm. 

* Yaş üzüm ihracı işi, daha beş 
sene, devlet hazinesi bakımından, 
muhakkak ki zararlıdır. Fakat bu 
zarar 1500 tona göre beher kiloda 
2 kuruştan yılda 30 bin lirayı ge • 
çemez ve geçmemelidir. Mevsim • 
}erinde, yani Yunanlılarla beraber 
Bulgarlardan evvel razakı üzüm -
!eriyle yaz sonunda Bulgarlardan 

sonra da, Kozak ve Bayındırın ipek 
üzümleriyle, kışın yapılacak sev -
kiyat behemehal müsbet neticeye 
iktiran edecektir. İnsaf edelim; 
Kozak üzümleri bu sene kışın İz -
mirde ve İstanbulda bile 60 kuru -
şa satıldı. 

Bu iş, bir taraftan razakı bağ
l~rını muayyen mıntakalarda tek. 
sif için Ziraat Vekaletinin köylüye 
rehberliği ve yardımı işi olmakla 
beraber, diğer taraftan da, şimdi 
bu vaziyette, mazbut ve muntazam 
teşkilat işidir. Bu işi zapturapt al. 
tına almak zannedildiği kadar güç 
te değildir. 

Nihayet razakı sevkiyatını dur 
durmak İzmirin Karaburun mın • 
takası bağcılarmı perişan edecek
tir. Hesaplamağa mecburuz ki o 
mıntakaya 60 - 70 bin lira üzüm 
parası veriliyor ve oradaki halk 
ancak bu para ile iki yıldır, biraz 
nefes alabiliyor. 

* yunanlılar Almanya ve Polon. 
ya piyasalarına tonlarla çe. 

kirdeksiz üzüm de yolluyorlar. Bu 
nokta çok mühimdir. Almanya gi
bi ne verirseniz kapışarak yiyen bir 
pazar için razakı veya çekirdeksiz 
mevzuubahs değildir; yaş üzüm, 
yani gıda mevzuubahstır. 

Muhafazakar İngiltere çekir • 
deksiz üzüm yemez ama Almanya 
pekfıla istihlak eder; nitekim Yu. 
nanlıların yolladıklarını istihlak et 
mektedir. Binaenaleyh daha ucuz 
olan çekirdeksiz üzümlerimizi Al. 
man kliring hesabına geçirterek 
daha çok döviz getirecek olan ne
fis ve tutulmuş razakılarımızı, her 
yere tercihan İngiliz pazarlarına 
arzetmeliyiz. 

* Hulasa ve netice: - Ticaret 
Vekaleti her sene bütçesine 

elli bin liralık bir yardım faslı ko. 
yarak yaş üzüm sevkiyatı işinin i.. 
damesi esbabını behemehal istik • 
mal etmelidir. İzmirde güzel ça -
!ışır bir kooperatifi olan İstanbul 
mevya • sebze birliği bu işi, maz • 
but ve muntazam bir şekilde, mü
kemmelen yapabilir. Yeter ki yaş 

üzüm sevkiyatı muamelesinin, 
müsbet veya menfi, netayici ıtyrı 

bl.r hesapta kalarak ortaklara hiç 
bir veçhile müessir olmasın ... 

Yaş üzüm işinde istikbal var -
dır. Zarardan bahsedip bu işe çel. 
me takacağımız yerde zararı tevlit 
eden esbabın izalesi yoluna döklil. 
sek, memleket menfaati bakımın • 
dan, çok daha doğru hareket etmiş 
oluruz sanırım .. 

tik, şairane bir yangındır. En büyilk 
alimleri, artistleri memleketten ko"·
mak, dramatik bir eser yaratmaktır. 

Siyasetle sanatın birleşmesinden 

çıkan neticeyi, kültür haftasında 

alkııilayan Göbels, ilave ediyor: "Al

manya, cihan kültüründe demokra • 

sinin başında gelmektedir?" 

Zavallı demokrasi. •. Muz gibi, yl. 
yenin ağzında neyi niyet ederse, o 

lezzeti veren acaip bir meyva hali -

ne geldin. Sen, ırk, milliyet, din, cins 

farkı aramadan, bütün vatandaşlara 

müsavi hak verdiğini söylerken, ço
cukluğundan ömrilnün bu ilerlemiı 

devrine kadar bu prensibi kemale er. 

dirmek için çırpınırken, meğer otok. 

rasinin kuyruğuna yapıştınlmıı, bir 

yafta imişsin. Otokrasi, demokrasi 

demekmiş ... Acaba sen, ne demeksln? 

Bak, Göbels ne diyor: "Almanya, 

halihazırda kültürel otokrasiyi tat -

bik imkanına maliktir. Almanyada 

mevcut rejim hakiki demokrasidir. 

Çünkü Alman milletini en iyi evllt • 

ları idare ediyor." " 14-' .. 

Kültürel otokrasi, bizim anladığı. 

mıza göre, N asyonal Sosyalist ideo -

lojinin hakimiyetidir. Kiiltilr sahasın 

da mutlakiyet ilan eden bir ide. 

oloji, Almanyada hakiki demokrasi 

olursa, her fikrin serbest münakaşa 

\"e tenkidini kabul eden, kültürde o. 

tokrasiyi kabul etmeyen senin pren
siplerine demokrasiden başka bir i
sim vermek lazım. 

Otokrasi ile demokrasiyi birleşti-
ren zıtlardan bir müsbet çıkaran bu 
nutku anlamak için de, artist diplo
mat olmak lazım. Bu sebeple prole • 
ter diplomatlar bunu anlayamazlar. 
Şimdi hakiki demokrasi orada oldu • 
ğuna göre, demokrasi prensipleriyle 
idare edilen, bugiin sulh cephesi, is
mini alan, harbe karşı koymak için 
milJetJcrle müsavi anlaşmalar yapan, 
demokrasi)i kurtarmak için ınücade. 
leye hazırlanan memleketlerde de -
mokrasinin kalıbı kalmıştır. Demok
rasi, otokrasinin içine sığamıyacağl. 
na göre de acaba, demokrasi şimdi 
nerededir. 

Bu bilmece~~i yine :ırfi t diplomat
lar halledecektir. Yahut halledile -
ceklerdir •• 
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INGILIZLER MEMLEKETLERİNE DÖNDÜLER 

lngiliz. takımı ilk maçta Ankara 
aahaaına dizildiği .zaman .• 

F enerbahçe lngiltereye 
lngiliz Kaoıanının 

Gidiyor 
Sözü 

Ankara, Maçı Hak Etti 
lngiliz futbol takımı dün öğle üze

ri tayyare ile Ankaradan avdet et
miş, Yeşilköyde karşılanmışlardır. Mi 
safirler doğruca Modadaki otellerine 
gitmişler ve akşama kadar istirahat 
etmişlerdir. 

Misafirlerimiz bu seyahatlerinden 
çok memnundurlar. Gerek Istanbul
da, gerek Ankarada gördükleri hüs
nü kabul kendileri üzerinde çok bü
yük tesirler yapmıştır. 

Düp akşam ekspr~memleketle
rine dönmüşler ve istasyonda olduk
ça mühim bir kalabalık kütlesi, Fe

nerbahçe rüesası tarafından teşyi e
dilmiılerdir. Hepsinin yüzüneien ay
rılıktan mütevellit teessür belli olu
yordu. 

Kendisile konuştuğumuz, başkanlık 
ayni za:ı:nanda takım kaptanlığını ya
pan, Olivey, Ankara maçları hak
kındaki düşüncelerini ve bu seyahat 
intıbalarını şöyle anlattı: 

lngiliz. sağiçinin müthiş şütünü karşılamak üzere kaleci ile 
müclalilerimiz. böyle havada uçar gibi lırlıyarak çalı,hlar_ 

"- Fenerlilerin bize gösterdikleri 
hüsnü kabulü ifade edemiyeceğim. ,
Çok memnunuz. Kendilerini pek ya
kında Ingilterede alkışlıyacağız. An
karada da iyi bir futbol gördük. Son 
maçta mağlup olduk. Bunu hiç bir 
suretle tevil edemeyiz. Çok güzel oy
nadılar ve galibiyeti hak ettiler. Ha

Tekirdağ 

Güreşleri 
'l'ekirdağ, 19 (A.A.) - Dün yeni 

Fenerbahçe 

Bu Hafta 

Anka raya Gidecek 
va çok sıcaktı. Biz de yorgunduk. On
lar daha iyi oynadılar ve kazandılar. 
Yalnız çok oyun<:u değiştirdiler. An
karada da iyi karşılandık. Hüsnü ka
bul gördük. Bu Türkiye seyahatini 
ıınutamıyacağız. Bizim üzerimizde 
yaptığı intıba çok derindir. Ingilte
reye gider gitmez bunu yazacağız. 
Fenerbahçelileri davet edeceğiz. In
giltereye Türk sporcularının selam
larını beraber götürüyoruz.,, 

Fenerbahçeliler, kafile başkanının 
da söylediği veçhile Ingiltereye da
vet edilmişlerdir. Bu ziyaret bu sene 
içinde olacaktır. Haber aldığımıza 

göre, Fenerbahçeliler bu sene maçlar 
bittikten sonra mevsim tatili yapmı
yacaklar bir kamp, kurarak bu Ingil
tere seyahatine hazırlanacaklardır. 

Parisin At Yarışı 

Mevsimi 
Paris, 19 (A.A.) - Büyük at ya

rışı haftası, Auteuil'de manialı yarış 
ile başlamıştır. Ancak donanmanın 

matemi dolayısile Reisicümhur Leb
run, yarışta hazır bulunamamıştır. 
Havanın güzelliğinden istifade eden 

büyük bir halk kütlesi, daha saat 
14 ten itibaren yarış meydanını is
tilaya başlamış idi. 

Bir çok zarif tuvaletler nazarı dik
kati celbetmekte idi. 

Arthur Veıl Picard, Ingred adın

daki tayı ile büyük manialı yarışı kd.

ıanmıştır. 

Veil Picard'ın hayvanları birinci, 

ikinci ve dördüncülüğü kazanmışlar

.iır. 

Fenerbahçe birinci futbol takımı, 

stadyum sahasında yapılan büyük Ankaragücü ve Demirsporla milli 
pehlivan güreşlerine Trakyanm her küme karşılaşmalarını yapmak üze
köşesinden binlerce yurttaşımız gel- re bu hafta Ankaraya gidecektir. 
miştir. Halkevinin baş pehlivanımız 
Tekirdağlı Huseyin adına tertip etti Sarı lacivertlilerin bu Ankara maç 

ği bu güreşlerde yirmi pehlivan gü- ları milli küme şampiyonasında mü
reşmiş ve yedi bin seyirci bulunmuş
tur. Yedi saat süren bu güreşler şim
diye kadar Trakyada görülmemiş bir 
alaka ve intizamla yapılmıştır. Başa 

güreşenlerden Sındırgılı Şerif çok 
güzel güreşile halkın sempatisini ka
zanmış ve bir saat on dakikada Ba

him rol oynıyacak, bilhassa, Fener

bahçeden ziyade Galatasarayın va

ziyetini tayin edecektir. Çünkü De-

mirsporun mağlubiyeti Galatasara

yın şampiyonluğunu temin edecek

tir. Demirspor galip geldiği takdirde 

baeskili Ibrahimi ayakta savurarak şampiyonluğa daha ziyade yakınla
yenmiştir. 

Mülayimle Manisalı Halil bir saat, 
şacaklardır. Fenerbahçeliler, Ankara

ya en kuvvetli kadrolarile gitmek i-

otuz beş dakika güreştikleri halde be- çin çalışmaktadırlar. Hüsamettin de 

rabere kalmışlardır. Hakem heyeti- bu hafta takımdaki yerini alacakhr. 

Melihin lisansı henüz gönderilmemiş

tir. Fenerbahçelilerin Melih hakkrn

daki genel direktöre bizzat yaptıkla-

nin kararile birinciliği Sındırgılı Şe
rli kazanmıştır. Serbest güreşte Te
kirdağlı Hüseyin Bulgar baş pehli
vanı Kiru Andirezefi yirmi dakika
da yenmiş ve şiddetle alkışlanmıştır· rı müracaat, bugünlerde tetkik edi-
Bu güreş çok heyecanlı oldu. Daha lecek, federasyonun, Melihin lisansı

nı vermesi tabiatile bir emri vaki o
lacaktır. Demirsporun son Ingiliz ga-

libiyeti, Ankara muhitinde Fener

bahçeye olan alakayı bir kat daha ar-

ilk anda Hüseyin Suplet yaptı. Min
der kenarı Kiruyu kurtardı. Hüseyin 
mütemadiyen Kiruyu sıkıştırarak bir 
çok defalar tuş yapmış, sade üç sa
niye sırtını yerde tutamamıştır. Bil
hassa Hüseyinin bacak bükmeleri, tırmıştır. 
kol kapmaları göze çarpıyordu. Ni
hayet 20 dakikada hasmını yenmiş
tir. Milli takım güreşçilerimizden 
Mustafa Çakmak federasyon öğret -
meni Saim Arıkan da misafir olarak 

Danimarka 

Mağlup 

Norveçi 

Etti 
bulunmuşlardır. Kopenhag, 19 (A.A.) - Danimar-

Tekirdağlılara eşsiz bir spor günü ka futbol takımı, Norveç futbol takı
yaşatan Tekirdağlı Hüseyine yakın- , mınI, 35 ~in seyirci muvacehesinde 
da şehir namına iyi bir ev yaptırıla- yapılan bır maçta, 3 sayıya karşı 6 
caktır. sayı ile yenmiştir. 

GAZETELERLE 
ŞAKALAR 

. , 

Uyku! 
Yaz.an: Naci SADULLAH 

H ayriye adında bir kadın, tam 
altı senedir hiç uyku uyumu

yormuş ... Bu kadının anlattıklarmı, 

dünkii "TAN" sütunlarında okumuş
sunuzdur. 

Ben, bu bayanın "Afyonkarahi -
sar" da bulunduğunu öğrenince, ken
di kendime evvela: 

"- Türkün anadan doğma "Af -
yon" lu olanı bile uyanıktır!" diye 
düşünmek, ve iftihar duymak iste -
dim. Fakat biraz düşününce, bu ni -
yet, fazh milliyetperverce bir teselli 
gibi göründü. 

Bu hastalık: "Su uyur, düşman 

uyumaz!" darbı meselini de hatırlat
tı: Bayan Hayriyenin tam altı sene • 
dir göz kırpmadığına bakılırsa, bu es
ki atalar sözünü de ıskartaya çıkar
mak, ve onun yerine şu korkunç ha
kikate inanmak lazımdır: 

"-Düşman uyur, kadın uyu· . 
maz!" 

Vakıa, dünyanın bu karışık ha. 
linde ve milletleri gafil avlayan gizli 
tehlikelerin gittikçe çoğaldığı şu sı -
ralarda, birbirimizi mümkün merte -
be "uyanık" bulunınıya teşvik edip 
duruyoruz. Fakat bu teşvike, bu tel
kine, bayan "Hayriye" kadar kapıl
mak, hiç te "hayırlı" değildir: Açık 
gözlüğün bu kadarı da fazla doğru • 
su! 

Nitekim, bu halinden, bayan Hay
riye de müşteki. Eskiden: 

"- Korkulu rüya görmektense, 
uyanık durmak evladır!" deniyordu. 
Halbuki bayan H~yriye, altı yıl sü -
ren bir uyanıklığın acısı ile bu sözün 
de aksini iddia ediyor, ve: 

"- Hayır ... Diyor ... Bilakis, uya
nık durmaktansa, korkulu rüya gör -
mek evladır!" 

Bundan da anlaşılıyor ki, bu işte 
de marifet, ikisinin ortasını bulabil -
mektedir: Zira bir çok hadiseler, bir 
çok hakikatler var ki, onlara göz 
yummak mecburiyetindeyiz. 
n~yan nayrıyeye gelince, ben, 

nun, uykuya dalabilmek için, bugii -
ne kadar hangi çarelere baş vurdu • 
ğuııu bilmiyorum. Fakat umuyorum 
ki, bu altı sene içinde, bir çok uyku 
ilaçlarına baş vurmuştur. Şimdi ise, 
derdinin çaresini, bizim ' 'Lokman 
hekim" den soruyor. Acaba "Lokman 
hekim", kendisine, umduğu çareyi 
gösterebilecek mi? 

Ben, bu suale, maalesef: 

" - Ummuyorum!" cevabım ve
receğim. 

Fakat eğer, bayan Hayriye, hasta
lığından kurtulmak arzusunda haki -
katen samimi ise, bir defa da, benim 
tavsiyelerimi yerine getirsin. Vakıa, 

benim tavsiyelerimi yerine getirmek, 
bir hayli tahammül ve fedakarlık is
ter. Fakat, en sonunda şifa, muhak
kaktır. Binaenaleyh, bayan Hayriye 
de, dişini sıksın, ve kendisini tedavi
ye başlasın: 

1 - İlk yapacağı iş, on beş gün 
müddetle, her akşam Peyami Safa -
nm makalelerini okumaktır. (Hele 
felsefi (!) olanlarına rast gelirse, der
dine birebirdir!) 

2 - Bu hususta, Necip Fazıl Kı -
sakürek'in, Muhittin Birgen'in, Meh
met Asım Us'un, Muharrem Feyzi 
Togay'ın, İsmet Hulfuıinin yazıları 
da şayanı tavsiyedir. 

3 - Eğer istanbula gelmek im • 
kamnı bulabilirse, henüz otomatik -
leştirilememiş olan telefon santralla. 
rmdan birinde memuriyet alsın. Ya
hut da "Vakit" ve İkdam, refikleri • 
ınize abone olsun. 

4 - Bundan da hayır iörmezse, 
"faşist" olsun. 

5 - Kendisini di.işünUrken aklı -
ma gelen çok müessir çarelerden bi
risi de, İstanbuldaki konferans salon. 
larına devam etmek, ve Ankara rad
yosunun konferanslarını dinlemektir. 

6 - Eğer, bütün bunlara rağmen, 
yine uyuyamazsa, başvurabileceği en 
son, ve bir tek çare daha kalır: Ciddi 
eserler satan bir kütüphaneye tez • 
gihtar, veya kasadar olmak! 

Sakın bayan Hayriye, bütün bu 
tavsiyelere riayet ederken, uyuyup 
da bir daha uyanamamaktan korkma 
sın: Zira İstanbul şehrinin her soka. 
ğında, o saydıklarımı yapanları bile 
uyandırabilen eşsiz bir ilac vardır: 

"- Gürültü!" 

20 - 6. 939 

E K o N o M 
lspartanın iki Servet 
Membaı: HalıcıJık 

ve Gülyağcılığı 
Isparta (TAN) - Ispartanın ha- ı--= 

lıcılığı pek eski olmamasına rağmen, 1 ,-------------'"'\ 
iptidadanberı kalite ve sağlamlık iti- l 
barile en çok tutulan ve aramı.an ev- ,. 
saftadır. 

Burdur halıcılığı ayni kabiliyeti ı· 
göstermişse de dokumacılık sanatının 

BORSA 
19 - 6 - 939 

ÇEKLt:K 

inkişafı orada halıcılığın bırakılması- li. Londra 
Nevyork 

na sebep olmuştur. Paris 

Iptidada ecnebi sermayesine daya- MilAno 

nan Isparta halıcılığı, dokuz yıldan- Cenevre 

5.93 
126.665 

3.355 
6.6625 

28.54 
67.2575 
50.82 
21.53 

beridir k i, sermaye itibarile de, bilgi 
ve eleman itibarıle de tamamen Türk 
leşmiştir. Dokuz sene evvel 20 -- 50 
bin lira sermayeli müteaddit Türk 
halıcıları vaı·ken bugün ıçlerinde ser
mayeleri 300 bin liraya kadat' yük
selen ve birleşmek suretile daha bü
yük işlere girişmek imkanını bulan
lar mevcuttur. 

iplik boyamak için Avrupadan ge
tirtilen Arazinden başka bütün mal
zeme de memleketimiz dahilinden 
tedarik olunmaktadır. 

Bugün, iki bini Ispartada, bini köy
lerde olmak üzere üç bin halı tez -
gahı vardır. Ecnebi sermayeye istinat 
edildiği zamanlarda senede 200 bin 
metre murabbaı halı dokunurken şim 
diki istihsalat 80 - 100 bin metre 
murabbaı kadardır. Bu düşüş, yerli 
sermayedarlarımızm o miktarda iş 

çıkaramamalarındn mütevellit de
ğildir, Avrupa ve Amerikaya ihraca
tın zorlaşmasından ileri gelmektedir. 
938 de Amerika, Fransa ve Ingilte
reye az miktarda halı gönderilebilmiş 
en çok halı ihraç edilen memleket, 
Almanya olmuştur. 

ihracat kolaylaştırılacak olursa, Ts
parta halıcılığının çok inkişaf edece
ğine şüphe yoktur. 

Gül yağcılığı 
lspartada başlıyan ve Burdurda in-

ı,.; s ... .c _ _ı_ 0 .. 1 .1--e--•-,o-, .._. ~ · · 
tihaleler geçirmiştir. 

Gülyağı satışının azalıp çoğalma
sına muvazi olarak, 324 senesinden 
itibaren Isparta ve Burdur bahçeleri 
güllükten bağlığa, bağlıktan güllüğe 
çevrilip durmuştur. Bunun en mü
him amili, gül yağcılıkta bize rakip 
geçinen Bulgaristandaki Kızanlık 

gül yağları ve yağcılan olmuştur. 
Bunlar saf yağlarımızı ahp karıştı

rarak, Almanya ve diğer memleket e
sans fabrikalarına "Türk yağı,, diye 

Amsterdaın 

Berlin 
Brüksel 
Ati na 
Sofyıı. 

Prag 
Madrid 

1.0825 
1.56 
4.3375 

14.035 
Varsova 23.8725 
Budapeşte 24.8425 
Bükre:ı 0.905 
Belgrad 2.8925 
Yokohama 34.62 
Stokholın 30.53 
Moskova 23.9025 

ESHAM VE TAHVİLAT 
1938 % 5 ikramiyeli 19.12 
Sıvas-Erzurum I 19.68 
Sıvas-Erzurum III ve V 19.82 
Merkez Bankası 110.-\.. _______ .J 

rek satmışlar ve gül yağlarımıza kar
şı umumi bir emniyetsizlik havası u
yandırmışlardır. 

ikinci derecede bir sebep te, mü
teaddit müteşebbislerin bir çok ka
zanlarda çalışarak, ayni kalitede yağ 
çıkaramamaları ve bir .alıcının iste· 
diği kadar ayni evsaita yağ bulama
ması olmuştur. 

Sümer Bank ve Iş Bankası, bu i
kinci mahzuru izale için, üç yıl ev
vel, yüz bin lira sermayeli bir fabri
ka kurmuşlardır. Lakin bu fabrika· 
da gül yağcılxğımızda bir aksaklığa 
sebep olmuştur. 
~-ı..-;1__ \.:.::..1.·· 

20 - 25 gün çalıştığı halde, daimi me-
mur kullandığı için masraf artmış, 

maliyet fiyatı yükselmiştir. 

Isparta gül yağlarının beş gramı 
evvelce bir altın liraya satıldığı için, 
gülün kilosu da köylülerden yirmi 
kuruşa kadar mübayaa edilirdi, Buna 
alışmış olan gülcüler, şimdi çiçekle
rinin kilosuna 4 - 5 kuruş verilme
sini a.zımsamışlardır. Piyasadaki re
kabet hasebile gülyağı fiyatını art
tırmak mümkün olamamaktadır. 

Kamplara Ait Eksiltme ilanı 
Nevi Miktarı Muhammen fi atı İlk teminatı 

Kilo Kr. Sa. Lira Kr. 

Ekmek 34200 9 50 251 03 

Dağlıç eti 5600 48 ) 

Kuzu " 2400 45 ) 
282 60 

Sade yağ 2980 95 212 33 

Ayşe kadın F. 2700 9 ) 

Fasulye çalı 500 8 ) 

Dolmalık doma· 700 6 ) 

Sıra domates 1900 5 ) 

Kabak 1900 5 ) 

Patlıcan er. 20500 Adet 2 ) 

Limon 2700 Adet 3 ) 102 43 

Taze barbunye 250 Kilo 10 ) 

Dolmalık bi. 1300 " 7 ) 

İnce biber 100 " 5 ) 

Sarmısak 110 o 12 ) 

Maydanoz 1450 Demet 1 ) 

Dereotu 630 " 1 ) 
Taze bamye 1000 Kilo 13 ) 
Hıyar 3300 Adet 2 ) 

Taze soğan 600 Demet 1 ) 

Nane 275 " 1 ) 

Kesilmiş odun gürgen 107 Çeki 250 ) 

Mangal kömü. 1350 Kilo 4 ) 47 OR 

Kok kömürü 17 Ton 1800 ) 

Vefa, İstanbul erkek, Pertevniyal gündüzlü liselerin talebesi için 
kurulacak kamp ihtiyaçları olan nevi, miktar ve muhammen fiatile ilk 
teminatı yukarda yazılı yiyecek ve yakacakların 5/Temmuz/ 1939 çar
şamba günü saat 14 de Beyoğlu istiklal caddesi 349 numarada liseler 
muhasebeciliğinde işbu okullardan müteşekkil komisyonda açık eksilt
mesi yapılacaktır. 

İstekliler yeni yıl Ticaret Odası vesikası ve ilk teminat m.akbuzjle 
birlikte sözü geçen komisyona gelmeleri. 

Ve şartnameleri görmek ve liseler muhasebeciliği 
caklan teminat tezkeresini almak icin Galatasaray 
lan. 

veznesine yatıra
lisesine mü.racaat

(4401) 
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( Yeni Barem Projeleri Üzerinde Anket J HADiSELERiN RESiMLERi 

Memurlar Barem için 
Ne Düşünüyorlar? 

(Yeni barem pjrojeleri üze
rinde memurlarımızın diifün
celerini tesbit için açtığımız 
ankete gelen cevapları nel}re 
devam ediyoruz. Okuyucıda • 
rımızın, dileklerini en kı8tl 11e· 
kilde yazarak göndermelerini 
rica ederiz. Bunları aıra Ue 
ne~redeceğiz.) 

* Diploma Meselesi 

1 

mesele değfldir, diye dAvayı reddeder ve
yahut kabul eder. Şayet kabul ederse, işi 

yapan VekAlet, iki satırlık bir müdafaa 
ile işi keser atar ve dAva da reddedilir. 
Müdafaa şu.. (Kendisinde görülmüş olan 
ahval, idarenin itimadını selbetmiştir.) 
Zaten kanun, memurun ne gibi bir suç 
neticesinde VekAlet emrine alınacağını ta
yin ve tasrih etmeınl:s ve bu sa!Ahiyeti, 
tamamen idarenin başındaki mesul şahsi
yete bırakmıştır, hakkı takdir onundur .. 
Farzımuhal, Şürayi Devlet, bu karan nak
zederse Jş daha sarpa sarar. Bu defa da, 
VekAlet emri vaziyeti zail olmuştur, diye 
açık maaşı da vermezler. İade! memuriyet 

kuruş olduğuna göre tutan (40) liradır. 
Kazanç, buhran v. s. vergiler kesildikten 
sonra ellme geçen (34) Ura küsur kuruş
tur. Bu para ile (6) nüfuslu bir aileye ba- , 
kıyorum. Ama ne gibi. Ne kadar iktisada 
riayet etsem de bir türlü, ailemin ihtiyaç
larına kAfi gelmiyor. 

Benim gibi küçük memurların 1evka1A
de değil de normal bir şekilde yaşamamız 
için büyüklerimiz bizleri de düşünseler, 

bizim gibi az maaşlı ve çok çocuklu ai
lelere aile zammı verilse nüfusumuzun 
artmasına da bir yol açmış olurlar. Veya
hut, bizim gibi az maaşlı memurlardan 
kazanç, buhran v. s. kesilmese. 

Or. M. M. 

Bankalar Baremi için 
•ı - Ku\'Vetll hAınller sayesinde pek deyince de, doğru, hakkınızdır, fakat 

kısa b!r zamanda tahayyill edemedikleri münhalimiz yoktur. Münhal vukuunda biz 
derecelere yükselmiş olan baz.ı memurla- sizi buluruz, derler. Bu haklı söze de bir 
nn müktesep hakları tanındıktan sonra, şey diyemezsiniz a.. Münhal olmayınca 
adAlet ve muvazene temini mevzuubahs nereye tayin etsinler. "Bankalarla halen bareme tAbi olmadan 
olamaz. Bu itibarla, müktesep hakkın ye- İşle, Büyük Millet Vekilleri, memurun çalışan müesseseler hakkındaki mütaleamı 
ni mevzuata uydurulması lAzımdır. bu üç derdine bir çare bulmak için ba- bildiriyorum. Çunkü, hükumet baremi e-

2 - Takdirname alanların kıdemlerine reme esaslı hükümler koyarlar ve memu- sasen mevcuttur ve yenisinde ufak tefek 
zam yapılması keyfiyeti de çok suiistimale run bu haklarını biraz daha alfıka ve değişiklikler vardır. Bu tadilMın da maaş 
müsaittir. Çünkü, evvelce tavsiye ile de hassasiyetle müzakere ve tetkik ederlerse sahiplerine zararı delil, faydası dokun
yapılabllen terfiler, bu defa da takdirna- hem büyük bir hakşinaslık yapmış olur- maktadır. 
tne ile yapılacaktır. lar ve hem de koyacakları kanun temiz ve 1 - Barem kanununda hakkı müktesep 

3 - Tahsil meselesine gelince: Şahsen Adil bir eser olur." tanımamak büyük bir haksızlık olacaktır. 
yüksek tahsil gördüm, yüksek tahsil dip- Bundan sonra alınacak memurların mü-
lomasınm bir JcıymU olmadığı kanaatinde M. N. K. esseselere giriş ve oralarda terfi şekilleri 
değilim. Fakat, yüksek tahsili olmadığı (Adr~al mahfuzdur). bir usule bağlanabilir. Fakat bundan ev-

halde, pek çok yüksek tahsillilere, her nok- Etiketsizler Ne Yapsın? vel müesseseye intisap etmiş bir memurun 
tadan tefevvuk eden birçok elemanlar bu- bul'finkü maaşına dokunmak doğru bir 
lunduğunu yakinen biliyorum. hareket olmıyacaktır. 5 - 10 - 15 sene bu 

Bunun için, muayyen bir müddet ko- "Barem projesi ıüphesiz ki içtimai in- müesseselerde emek sarfetmiş bir mernu-

lngÜtereye giden Türk gazete

cilerinin çok iyi kabul gördükle

ri, muhtelif hükumet ricaliyle 

tema•lar ve mülakatlar yaptıkla

rı yazıldı. 

Türk gazetecileri Colchtuter

Je yeni •ilahlar Ü•tünde yapdan 

talimlere de davet edilmifler ve 

bu •uretle bir günlerini de ordu

nun mİ•aliri olarak geçirmiıler
dir. 

Re•imde Türk gazetecilerini 

yeni bir lngiliz topu hakkında 

izahat alırlarken görüyoruz. 

nulsa bile, terfiln tahsile göre delil, iktl- kişafımızın yeni bir uıruretldir. Ancak run maaşından 25 - 50 - 100 lira kesmek 
dar ve liyakate, ortaya konulmuş olan e- devlet hizmetine giren miltehassıslarda, büyük bir haksızlık teşkil edecektir. 
sere göre yapılması tarafdarıyım. Her aey- bu ıslahın reaksiyon dolurması şüphesiz- Bundan 15 sene evvel bir memur maaşı
den evvel fU noktayı gözönünde bulundur- dir. Me•IA. Ben .. Orta teknlsiyenim. Bir nın tilAn miktarda kalacafını ve böyle bir 
mak lAzımdır ki, bilhassa taşralı olan bir- ecnebi şirkette, bugün baremin 6 ncı de- barem yapılacağını bilseydi belki de bu 
çok vatandaşlar, yüksek tahsilin istilzam recesinden maas alıyorum. Yarın devlet müesseseye intisap etmlyecekti; veyahut 
eylediği masrafları iktlham edecek vazi- hizmetine geçersem 13 üncü dereceden 411 tahsilini ikmal ettikten sonra intisap 
yette olmadıkları için, münhasıran kendi para alacağım. Bu iş, teknisiyenlerin a- ederdi. Binaenaleyh böyle bir barem ya
zekA, istidat ve kablliyetlerlle yüksek tah- leyhlnedir.. pılacakııa buna ancak bu kanunun n~in
sil mezunu derecesinde müktesebata sahip İkinci bir Edison yann Tilrklyede tQ- den sonra memuriyete girecekler tAbi tu
olmuşlardır. Harblumumt nesll ise, kendi rerse; ver şuna 40 lira aylık mı denecek?. tulmalıdır. 
irade ve ihtiyarlarına taallök etmiyen se- Saniyen: Yüksek veya lise tahsilini gör- 2 - İlk hükdmet baremi yapılırken n1s-

Fran.az Ba,kumandanı General Gam/en lngiliz kıta/arını telti,i 
e•na.ınJa /ngiliz tank dalii toplardan birini llÖzden lleciriyor •• 

bepler dolayıslle yüksek tahsile devam betler hükı1metin esasen verdiii maaşata meden hayata atılmak mecburiyetinde 
edememişlerdir. Binaenaleyh bu gibilerin pek yakın nisbetlerde tanzim ednmİş ve 
inkişaflarına sed çekmek, ada letle telif kalanların yüzde doksan beşi okumak im- bu suretle bu memurlar fazla zarar gör-
edllemez. kAnını bulamıyan faklrlerdir. İlkmektep _memlşlet. bilakifl içlerinde müstefit olan-

Duu.ı.nT 11a;11.~'1r'""J'1'.--~-o--l".f••Wılli-liiil-r-;wwwiliiiiiiirlili""-.liiiiiiciiislıiiacli..-ilwaı••••ilteiiıi'li'l,_.,.~tıan da otm...ıur. 
vardır Jd, tam ve mutlak bir aciz içinde- zeki çocukları devlet himayesine alır&11, Halbuki halen bareme tAbl olmıyaralc 
dirler. Bu glbllere fazla bir hak ve imti- şilpheslz barem çok iyi netice verir .. Ak- çalışan memurlara bu baremdekl nisbet
)'az vermek, yine adalet mefhumile kabili si takdirde okumak lmkAnını bulamıyan ler tatbik edilecek olursa bu zavallıların 
tellf değildir. zavallılara, eğer hayatta sivrllecek olur- kısmı azamı büyük zarar göreceklerdir. 

Lisan bilmek, iktidar ve liyakati haiz ol- larsa bunların önilne kanunu bu şeklile HattA 120 _ 140 liralık bir banka memu-
nıak şartlye, bir memurun tercihan bir va- koymak muvafık deiildir zannederim." rundan da tevklfat yapılması kap edecek, 
zifeye alınmasına bir sebep teşkil edebi- s. a. bunların maaşları da 85 - 100 liraya ine-
llr; fakat hiçbir zaman kendisine daha (Adre1t ve lmıaaı mahfuzdur) cektir. 
fazla bir hak bahşedilmesini icap ettirmez. Bu memurların hepsi kendl kazançları 
Şu hale nazaran baremdekl bu kaydın da Az Maaıh Memurlar: çerçevesi dahilinde bir takım taahhütlere 
t.Adlli icap eder. girmişlerdir, bir yuva kurmuşlar, biltçe-

Çocuklu memurlarla, çocuksuz ve be· 1000 kuruş asll maaşlı bir memurum. !erine göre yaşamaktadırlar. Bunların ka-
kAr memurlann bir tutulmaması da çok On senedir bu hizmette ayni maaşla çalı- zançlannı böyle mühim bir n1sbette azalt
yerinde bir şey olur. Çok nU!usa ihtiyaç şıyorum. Bul'ilne kadar hiçbir zam, terfi mak hepsini içinden çıkamıyacakları müş
gösteren memleketimizde bu noktanın e- görmedim. Evvelce yapılan barem kanu- kül bir vaziyete düşürecektir." 
hem."lllyetle gözönünde tutulması milll bir nundan istifade edemedim. Aynı zamanda Mllll Banka memurlarından 
vazifedir." (4) çocuklu bir aileyim. Asil maaşım 1000 A. YUeel 

A. G. 

Memurun Oç Derdi: 

Memurun, Qç büyilk derdi vardır. Terfi, 
refah ve oturduğu sandalyenin emniyeti 
lrıeseleııl. Kanuna göre, memur 3 veya dört 
eenede terfi edecektir. Otomatik terfi bir 
ıey temin e~miş değildir. İki terfi müd
detini bir derecede geçirenler bir üst de
rece maaşı alneaklar. Yani bir decerede 
seklr: sene bekllyecekler demektir. Sekl1 
sene sonra alacağı zam, sekizinci dereceyı
kadar, azami on liranın içinde tehalilt e 
der. Bu, kanunun cazip bir noktası olarak 
nyılamaz. Refah keyfiyeti de, şöyle temin 
edilebilir: MeselA; bugün elli bine yak
laşan memur kadrosu yüzde yirmi nisbe
tinde tensik edilebilir ve birkaç daire is
tisna edilince, bütün dairelerin bu nisbet 
dahilindeki tensikata tahammülü vardır 
•e maslahat müteessir olmaz. İşte bu ten
kisin vücude getireceği tasarruftan, müs
tahdem memurların maaşları, en kilçü
lünden başlanılarak münasip nisbetlerle 
on beşer, yirmişer lira daha arttırılarak ve 
böylelikle küçük memurlar refaha, hiç 
değilse bir kademe da~a yaklaşhrılabilir. 

Bunu yapmak için, bugün birçok me
murun kapı dışarı edilmesi ve birçok va
tandaşın işsiz kalması hatıra gelir. Fakat 
bence, bu tehlikeli oyunu oynamağa da 
lQzum yoktur. Kimseyi lliinden çıkarma

mak liartlle az bir zamanda bu da yapıla
bilir. Devlet, bugün filli bir kadro yapar. 
Yani bugünün yüzde yirmi noksanlle bir 
kadro yapar, ve bu, devletin filli kadro
w olur. Bugunkü me\•cut kadroda her ne 
suretle olursa olsun vukua gelecek mün
hallerl, kimseyi tayin etmeksizin imha e
der. Her derecenin fiili kadrodaki adedi 
elde edilinceye kadar bu usule dikkatle 
devam edilir ve birkaç sene zarfında fiilf 
kadro tahakkuk etmiş olur ve elde edile
cek tasarrufla mevcut memur terfih edi
lir. 

Sandalyenin emniyeti meselesi; memu
run bir de VekAlet emrine alınması me
selesi vardır. (Görülen lüzum üzerine) 
esbabı mucibeslle bir karar verilir. Bunun 
itirazı, temyizi de yoktur. Bu vaziyette, 
memur can acısı ile Şurayi Devlete ko
tar. Bu teşekkül, ya bana taalluk eden bir 

rşu·· GARiP 
..... e 

N efeli bir cenaze alayı : 

Atina yanında-
ki bir köyde ga-.-------· ip bir cenaze 
nerasimi yapıl

nıştır. Cenaze a· 
ayı başta tabut 
>lmak üzere ne
·eli şarkılarla ve 

-.-.ı...ıc.....Jı.~:.ı nızıka ile sokak-
lardan geçmıştir. 

Ölen Kosta Gregori olup köyün, 
hatta bütün kazanın en neşeli ve 
şen bir adamıymış. Daima hayatın· 
da, "Ölüm insanın kurtarıcısıdır!,, 
Diyormuş. "Yalnız ahmaklar, ölene 
ağlarlar. Bunun için, benim cena
zemde de, herkes gülsün ve gülme-

lidir! .. ,, Dermiş. 

Nihayet Kosta Gregorl, ağır has· 
talanmış ve artık hayatının sonuna 
erdiğini hissederek vasiyetnamesini 
yazmış. Zengin köylü, bütün emJa

kini, parasını kendisi için hiç göz 

yaşı akıtılmamak şartiyle yakınla

rına bırakmıştır. Şayet, arkasından 

ağlamakla, göz yaşı dökülerek tees
sür içinde kalınacak olursa bu, şe
raite muhalif addedilerek bahşedi

len emlik, belediyeye kalacaktır. 
Bundan başka Kosta Gregori, va

siyetnamesinde öldüğü gün, ölümü 
şerefine büyük bir ziyafet çekilmesi 
ıçın 5000 drahmi ve bu ziyafette 
daveUileri eğlendirmek için mızıka 

M ahpu•ları ltaçıran lırhna: 

Amerikada Ar-
kanzas arazısın- ____ _, ___ , 

de çıkan kuvvet· 
ll bir kasırga 

binalan evler· 
yıkmış, duvarla
n, ağaçlan de-

virmiş ve netice· l_..J.~~~~~ 
de büyük zarar-
lar yapmıştır. 

Bu kasırganın bütün şiddetiyle 
devam ettiği bir sırada Litl Roks 
hapishanesinde garip bir hadise ol
muştur. 

Kasırga esnasında uçan kuş ve 
her türlü diri mahluk ve insan sı-1 
ğındıkları yerden çıkamadıkları sı· 

rada, kasırgadan hapishanenin de 

bir duvarı çökerek yıkılmıştır. Du

varı çöken kovuşta bulunan 10 mah
kum, hemen kaçmışlar, enkaz ma
halline muhafızlar gelinciye kadar, 

ortadan kaybolmuşlardır. 

mıştır. 

Müteveffanın bütün bu arzulan, 
bütün teferrüatiyle ifa edilmiş, yal· 
nız köy papası düğün, bayram ala
yını, eğlenceleri protesto etmiş ve 
cenaze alayından kaçmak istemiştir. 
Fakat halle, vasiyetnameyi yapmağa 
azmettiği için Kosta Gregorl'yı pa
oazsız '7Ömmfüıtür. 

/ngüizlerin yeni yaptıklaTı Mori
tanya T ran.atlantiği bu ayın 21 
ıinde yapacağı illı Amerika •e

yahatinde rekor kıracağı 
umuluyor. 

Uzak Şark harbinde Japonlara 
kar11 güzel harp eden Çinliler a
çılı tehirlere karp yapılan hava 
taarruzlarını proted:J için bir 

toplanhda •• 

lngilteredeki teltiılerini bitirip FranMıya dönen General Gamlen 
erkanı harbiye•iyle beraber muhtemel bir taarruzun olcinlan 

ara.anda tetkikler yapıyor .. 

Hamburgtan Kübada Havana limanına gelen 450 Y alıudi muhaci
rini karfılamıya giden akrabalan vapura girmek müuıaduini ala
madıkları gibi gelenlerin karaya çıkmalarına da izin verilmedi· 

ğini haber alıyorlar .. 

/ngilizlerin yeni bombardıman tayyare/erinden biT moJ.el 



S·AFIYm 
SULTA.N __ .,, 

:Türk Safosunnn Hayah TEFRiKA No. 78 

Safonun Hulyaları 
Kocasının Ölümü İle Beraber Valde Sultan Olacak 

Koca imparatorluğu Kendisi idare Edecekti 
Safo, nihayet bir ltalyan asil

zadesinin karısı olarak yaşıyaca
ğıru tasavvur ederken, Osmanlı 

İmparatorluğunun veliahtına eş 
oluşunu haltı inanılmaz bir haki
kat olarak kabul ediyordu. Fakat 
şimdi o hakikat kadar bariz bir 
hadise daha tecelli etmek tizerey
di: Yirmi bir yıl önce veliahtlık
tan imparatorluğa yükselmiş, ken
dini de rakipsiz bir imparatoriçe 
mevkiine yükseltmiş olan adam 
işte ölüyordu. Bu, bütün hayatın
da üçüncü bir dönüm veya yük
seliş günü olacaktı. Bafoluktan 
Safoluğn, sonra imparatoriçeliğe 
geçmişti. Kocasının ölümiyle be
raber, valide sultan olacaktı, ana
lık hakkının verdiği hudutsuz ni.l
fuz ile Osmanlı İmparatorluğunu 
idare edecekti. 

Safo, henüz kırk beş yaşınday
ken, yarı cihana htıkim olmak 
zevkini tatmak müjdesiyle karşı
laşıyordu. Mesanesi bozuk, mide
si bozuk, ciğerleri bozuk kocası
nın sessiz bir can çekişme içinde 
sönüşünden.,Jtüçük bir ıztırap, kü
çük bir elem duymamasından u
tanır gibi olmakla beraber, o müj
denin sekrine bütün dimağını aç
maktan geri kalamıyordu. 

A na imparatoriçe? .. Kaynana
lık, büyük analık gibi, ih

tiyarlamamış kadınları birez sıkan 
sıfatlar yanında bu unvan ne ka
dar cazip, ne kadar sarhoşlatıcı 

bir mana hissettiriyordu? .. Onda 
o sıfatta Osmanlı İmparatorlarına 
bile baş ve boyun eğdiren bir 
kudret vardı. Safo, can çekişen 

kocasının baş ucunda gözlerini 
kapıyarak, o kudretin şiirini ve 
sihrini emmeğc çalıştı. Her biri 
bier imparatoriçe olan hasekileri, 
yani gelinlerini, dizlerini kırarak 
başlarını toprağa yaklaştırarak, 

kendini selamlama vaziyetinde 
seyrediyor ve sonra oğlunun, ya
rınki padişahın candan bir saygı 
içinde ellerine yapışıp: "Anacı

ğım, sevgili anacığım,, diye hay
kırdığını duyuyordu. 

İtalya, Fransa, Almanya, İs
panya, Rusya, Iran ve yarı cihan 

milyon milyon insanlariyle, 

dolu dolu haziıieriyle, alay alay 
askerleriyle, filo filo gemileriy
le - oğlunun önünde rükua va
racaklardı. Lakin o da, kendini 
doğuran ve kendine süt veren kn
dının huzurunda daima eğilmeyi 
vazife tanıyacaktı. 

Bir aralık, o, basit bir 
Venedikli güzel kız olarak 
yaşamnğa mahkum iken ken-
disini bu mevkie namzet 
yapan insanları da hatırladı. Kıı
rakadı ile Deli Cafer, o som sır
ma elbiseleriyle, o zarif börkle
riyle, o sıvama altın kabzalı ya
taganlariyle gözünün önüne gel
di. Güzellikten başka şerefi olmı
yan bir kıza dünyanın en şerefli 
kadını olmak imkanını vermiş o
lan bu yiğit adamlnr, Inebahtı 
deniz harbinde şehit olmuşlardı. 

O harpte yetmiş iki hıristiyan 

millet elele vermiş olduğu iı,:ir.., 

Karakadı ile De1i Caferin hangi 
millete mensup gemilerin ateşi 
altında can verdikleri belJi değil
di. Fakat onları bir Venedik ge
misinin gülleleri de öldürmüş o
labilirdi. Safo, bu ihtimali düşü
nünce, üzülür gibi oldu. Sonra i
radesini topladı, kendini yoktan 
var eden kahramanlan hatırın

dan çıkardı, yine ana imparatori
çe olarak düşünmeğe koyuldu. 
Oğlunu Manisayn yollıyahdanberi 
sık sık kafasında şahlanan müla
haza yine ayaklanmıştı ve hırçın 
ana, her hangi bir tesadüfün ikin
ci bir Safo yaratmasma ngel ol· 

mak için, kendi kendine and içi 

yordu. 

1 şte bu sırada, hastanm yarı 
kapalı dnran gözleri, soluk 

ve yumuk dudakları açıldı, inli
yen bir ses Safoya sordu: 

- Kaç oğlumuz, kaç kızımız 

var?. 

Evlntlarının sayısını mı unut
muştu. Bu, mümkün olmıyan bir 
şeydi. Nitekim Safo da, o imkan
sızhğı düşünerek, istihzaya giriş-
ti. . 

- Yüz on beşten fazlaydı ço
cuklar, arslanım. Ulu Tann içle
rinden bir çoğunu kendi yanına 

Kadıncağız, onun arkasından bu dualan yetiş
tirmekte güçlük çekmiyordu: Çünkü bunlar, dudak
larının en çok alışık olduğu kelimelerdi. 

aldı. Kala kala yirmi oğlunuz, yir
mi dokuz da kızımız kaldı. 

Ve birden gazaba gelerek hır
çın hırçın söylendi: 

- Benim bir oğlum, iki kızım 
var. Onların babası sensin. Öbür
lerini kimlerin ve kimden doğur
duğunu bilmiyorum. 

Yirmi beş uzun yıl tahammül 

ettiği ihanetlerin öcünü almak is- . 

tiyor ve kendi üstüne yüzlerce ka

dın sevmiş, kendi çocuklarına dü

zünelerle ortak doğurtmuş olan 

kocasını - tam öleceği sırad:ı -
ağır bir töhmet altına sokuyordu. 

Onun bu zalim hareketi, sultan 
Muradı manevi bir ölüm gibi ta

rumar edebilirdi. Llikin şuuru o 
anda yeniden uyuduğu içın, Sa

fonun sunmak istediği zehir yine 

kendi dudaklarında kaldı, hasta
nın kulaklarına erişemedi. 

Şu kadar ki, beklenen ölüm de 

artık gecikmedi, bir kara kış ge
cesinin tüyler ürpertici oğultula

n arasında ve yine Safonun göz

leri önünde, Sultan Murat son 
nefesini verdi (15 : Kanunusani: 

1595). 

S af odan başka odada kimse 
yoktu. Daha doğrusu o, 

hastanın yanına kızlzırağasından 

başkasını sokmadığı için, ölümün 
tahakkuku sırasında yalnız bulu
nuyordu. Fakat ölüden ve ölüm
den korkmuyordu. Kendisini Li
vie, Agrippine ve Nuru Banu ka
dar cesur buluyordu, onların oy

nadıkları tarihi rolü daha usta

lıkla tekrar etmeğe hazırlanıyor
du (1). 

~vamı var) 

~l) Livie eski Romn lmparntorlann
dnn Auguste'ün karısı ve imparator Ti
bere'in anasıdır. Agripplne de impara
tor Clavdc'in esi ve meşhur Ncron'un 
annesidir. NurubanCl, malüm olduğu ü
zere, &!fonun kaynanası idi. Bütün bu 
imparatoriçeler, kocalarının Ölilmlcri
nl halktan ve hattft hilkt1met ricalinden 
saklamıya muvaffak olmuşlardı. 

M. T. T, 

TAN 

BULMACA 
Ev\•clki günkü bumncamızın 

halledilmiş şekli 
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SOLDAN SAGA VE 
YUKARDAN A:SAGI: 

ı - Değiş tokuş. 

2 - Bir harf - Az bulunur - Bir hart. 
3 - Şan, &ercf - Bir. !Q'kf - Haya. 
4 - Bir uzvumuz - Bir nota - İsyan e-

den. 
5 -Ayak atmak - Tcnbih, dürtmek. 
6 - Canlı - Bir yaralama fıleti. 

7 - Ödemek, lem etmek - Tire - Rll
tubet. 

8 - İle - Cl\rl - Etinin bir hecesi. 
9 - Bir sesli hnrf - Asillik - Bir harf. 

10 - İnceden inceye. 

1 ~~· y~~~n'!~ıkl!Em~~~~ı a ~yoğlu Yıldız sineması karsısı Lek-1 
ler apartıman. Fakirleri' oarıı,oıı7.. 

' Tel: 4392' J 

KAYIP - Emniyet beşinci şube 
müdürlüğünden aldığım 31/28586 
numaralı ikamet tezkeremi kaybet
tim. Yenisini alacağımdan hükmü 
yoktur. Beyoğlu Kumbaracı yokuşu 
Kapıkulu sokak 24 No. da Yunan te
baasından Aleko Ksantopulos. 

ihtira llônı 
-oaytı 'ffinlteS!K maacle1eruen \'C 

tahsisen kömür tozundan, linyit to
zundan ve buna benzer maddelerden 
briket imali için usul ve tertibat,, 
hakkında istimal olunan 5.8.935 gün
lü ve 1831 sayılı ihtira beratı bu de
fa mevkii fiile konmak üzere ahare 
devrü ferağ veya icar edileceğinden 
talip olanların Galatada, Iktısat ha
nında Robert Ferriye müracaatları 

ilan olunur. 

Satıhk Kotra Aranıyor 
7 - 8 metre boyunda motörlü ve

ya motörsüz bir kotra isteniyor. Sat
mak istıyenler Eminönü Izzetbey ha
nında Doktor Bav Mehmet Alive mü
racaatları. 

20 - 6. 939 

RADYOLi 
En büyük sergilerde 18 diploma, 

48 madalya kazanmıştır. 
Böyle güzel ditler yalnız 

RADYOLİN -
Kullananların ditleridir. 

Diş Tabipleri Diyor ki: 
.. Ditlerin ve ağzın sıhhati sabah, öğle ve akf&Dl her yemekten 

sonra günde üç defa ditleri temizlemekle kabildir.,, 

Çoruh Devlet Orman işletmesi Revir Amirliğinden: 
1 - Borçkn'da kurulacak kereste fabrikası için cif Hopa lokomobil 

ve aşağıda adet ve isimleri yazılı ormancılık alat ve edevatı satın alı
nacaktır: 

1) adet lokomobil normal 200 beygir kuvvetinde. 
1) adet elektrik generatör alternatif. 231/400 volt 40. KW. 
4 ) adet (Katrak) çerçeve açıklığı 850 - 750 - 650 - 550. m/ m. 
2) adet Yuvarlak tezgah masasız. 600 m/ m. 
2) adet (Pendula) duvar için. Elektrikli 600 m/ m. 
1) adet Şerit bıçkısı elektrikli otomatik 1000 m / m. 
1) adet Tomruk baskeseni. Elektrikli. 1000 m/ m. 
1) adet Çapraz makinası. Elektrikli. 
1) adet Torna tezgahı 300/ 1500 m/ m. Orta tip. 
2) adet bileme makinesi. Otomatik. 
1) adet Matkap. Makine kabiliyeti 1/ 30 m/ m. 
2) adet Traı:ısmisyon ve kayış kasnaklar. (Projeye göre); 
1) adet Nihayetsiz zincir. Nakliyat için. (Projeye göre), 
1) adet Dekovil hattı. 600 m (m. (Projeye göre). 
1) adet Yumurta talaş makinesi. 
1) adet Prese ·ctalaş balya tazyik makinesi). 
1) adet Talaş makinesi bıçak bileme tertibatı. 

2 - Bu aliıt ve edevata ait fenni şartnameler Ankarada Orman U
mum Müdürlüğü, İstanbul Orman Çevirge Müdürlüğü, Çoruh Devlet 
Orman İşletmesi Revir Amirliğinde görülür ve parasız alınabilir. 

3 - Vermek 0 isteyenlerin kataloğ, Türk Lirası üzerinden son teklif 
mektuplanm 20 Temmuz 1939 tarihine kadar Çoruh Devlet Orma.Jl 
İşletmesi Revir Amirliğine bildirmeleri. (4271) 

lstanbul Defterdarhğından: 
Muhammen bedeli 

Lira Krş. 

Dolmabahçcde Mülea Establiamire binasında mev-
cut 497, dört yüz Cloıtsan y i"Ka.lem eşsa. 629 75 
Av vergileri Müdürlüğünde mevcut iki av tüfeği, on 
ilci boş ve dolu !işen.k ile bir fişenklik. (Ruhsatnameyi 
haiz zevata verilir.) 20 35 

Defterdarlık Merkez dairesinde mevcut 20 taban ha-
lısı, üç seccade, bir kilim. 655 00 

Küçükpazar maliye şubesinde mevcut (17) kalem eş-
ya. 8 30 

Beylerbeyi sarayının eski eczahane binası teferrua-
tından kayıkhane enkazı... 500 00 

Küçükmustafapaşa caddesinde 74 sayılı fırında mev-
cut 45 çuval un, beher çuvalı beş liradan.. 225 00 

Yukarıda mevki ve cinsleri yazılı eşya, enkaz ve av tüfenklerl açrk 
arttırma ile S.'.\tılacaktır. İhale 29/ 6/ 939 günü olup bedelleri nakden ve 
peşindir. Taliplerin % 7,5 pey akçelerini vakti muayyeninden evvel ya
tırıp mezkur gün ve saatte Defterdarlık Milli Emliık Müdürlüğünde 
müteşekkil komisyona müracaatları. (4139) 

ta lonunun içindeki kadit bacaklarını, kocaman, ve 
keınikli ayaklarını, buruşmuş yüzünü, rengi git
tikçe çiğleşen, ölümleşen ihtiyar tenini hatırladı. 
Ellerine baktı: Kara kara kanlariyle, derisinin al-

tında şişman solucanlar gibi dolaşan damarlan, 
toprağa. girecek delik anyor gibiydiler. Ve o ha

rap de.mnrlar, ihtiyar doktora, mezara giden siyah, 
ve ince birer yol gibi göründüler. 

Doktor, merdivenin ortalarına doğru, birdenbire 
durakladı: Küçük Mürüvvetle burun buruna gel
mişti. Mürüvvetin beyaz yüzü, o anda, Memduh 
Şerife,· gazi tükenen lambanın cılız ışığından daha 
aydınlık göründü: Mürüvvetin iri, parlak gözlerin
de, minnettar masum, ve yumuşak bir bakış var
dı. Geniş ince dudakları, adeta boyanmış kadar kır
mızıydı. Hatırını soran doktora teşekkür ederken, 
burun kanatları, birer kelebek kanadı gibi titri
yordu. Küçücük yüzünün üstündeki gür saçları, 
telleri arasına tarak giremiyecek kadar karışık gö
rünüyordu. Beyaz, ince derisi, damarlan seyredi
lebilecek derece şeffaf gibiydi. 

TEFRiKA No. 6 

Günün birinde, balmumu gibi sapsan kesilece

ğini hatırladı. Uzerlerinden hala gözlerini ayıra
madığı ellerinin, o zaman lime lime döküleceğini 

düşündü. lliklerinc kadar üşümüş gibi titredL Se
nelerdenberi konağına, etrafına, içine topladığı 

mezı.r sükunetini, elle tutulur bir düşman halinde 
karşısına çıkmış görmek, ve onu kırmak, yıkmak 

parçalamak ihtiyacını duydu: Oldükten sonra i~ine 

gömüleceği ı.> sükuta, ve sükuna, hayatında bu kc
dar geniş yer vermiş olmak, ona hazin bir neda

nıet verdi: O sükuttan intikam almak, o sükutu 
birdenbire dağıtmak ister gibi, sesinin çıkabildiği 

kadar haykırmak istedi. Fakat, duyduğu büyük 

nedamet, onda, bu feryada yetebilecek kadar bile 
mecal bırakmamıştı: 

Doarumda yaşıyan çocuğun, ezeli bir gölgede sa. 
rarıp solmuş teni, yaşlı doktora, o anda kutuya. ba
sılmış konserve etini ·hatırlattı: O körpe ve tatlı 
ete, ac~ip bir iştahla, acaip bir açlıkla baktı. 

Viran kulübelerde yaralarını sardığı insanların 

yüzlerine bile bakmamış olan Memduh Şerüin fer
siz gözleri, küçük Mürüvvetin gözlerinde, yüzünde, 
dudaklarında, çıplak kollarında, çıplak bacakların
da, garip bir ısrarla dolaştı. Bakışları, kızcağızın 
derisine, adeta sülük gibi yapışmıştı: Vücudü gı
cıklanmış gibiydi. Elini uzattı. Avucu, Mürüvvetin 
çıplak omuzunu kavradı. 

Sonra onun ince kolunu okşadı. Parmaklan, o 
şeffaf tenin altından akan mavi kan damarlan Ü· 
zerinde kayarken, birdenbire takallüs etti: Sıktı, 
sıktı ... 

Incecik kolu kerpetenle sıkılmış gibi canı yanan 
küçiık Mürüvvet, bütün gayretine rağmen: 
"- Uf!,, Diye haykırmaktan, ince dudaklarını 

menedemedi: Acıyan bir etin bu cazip feryadı, ih
tiyar doktorun ruhunu altüst etti. Parmaklannı 
gevşetti. Ve gözlerini, küçüğün çıplak vücudün
den, adeta, yırtarcasına ayırdı. Lambanın isli ışı

ihna döndü. Budala bir göze benziyen o cılız ışık-

1ı şişeye bakarak, bir daha: 
"- Allaha ısmarladık!,, Dedi.: 
Ay§e hanım da, duasını tekrarladı: 
"- Allah size uzun ömür versin ... Allah sizden 

~azı olsun .. Allah .. Siz ... 
Doktor çıktıktan sonra, lfımba söndü. Ve bod

rum, her şeyi gizliyen karanlığınıı kavuştu. Halbu
ki, o anda yeryi.lzü aydınlıktı: Ve şimdi, kaldırım
ları adımlıyan Memduh Şerifle. biraz evvel bodru
ma girmiş olan Memduh Şerif arasında, bodrumla 
yeryüzü arasındaki kadar büyük bir fark vc.rdı: 
Yurürken hızlı hızlı soluyordu. Ve o, bu soluyuşu
nu, bodrum palasın, o alışmadığı pis, rutubetli, 
küflü havasına hamlediyor, bir kaç geniş nefes al
makla, tabit halini bulacağını umuyordu. Içinde 
şahlanan duyguları inkara, bastırmağa çabalıyor
du. Fakat bir kaç adım daha attıktan sonra, sıtma
ya tutulmuş gibi titermeğe başlamıştı: Çenesi, el
leri, zangır zangır sarsılıyor, yüreği hırçın hırçın 
çarpıyordu: Belliydi ki, ne zamandanberi, gittikçe 
artan bir sükunet ve illkaydi içinde kalan eti, de
risi, vücudü uyanmıştı: Ve bu tehlikeli uyanı~', içi
ne gömüldüğü hayatın sükunetini tehdit eden bir 
felaketti! 

Yürürken, adeta koştuğunu sanıyordu. Konağa 
girer girmez, kendisini karşılıyan çocuklarına se-

litm hile vermedi. Hızlı adımlarla yukarı çıktı, ve 
"Yazıhanesine,, girdi. Koltuğuna yığıldıgı zaman, 
şapkası başındaydı. Ve hula titriyor, terlemeğe 
başlıyordu. Içinde, hiç tatmadığı zevklere kavu~
mak ümidi de gizli gizli filizleniyordu. 

Gözlerinin önünden renkli, dirı etler geçiyor u. 
Kulaklarına akıcı, sürükleyici sesler, mahmur soz
ler geliyordu. Arzuyla birlikte, hicap ta veren şey
lerin acaip girdabı, ihtiyar başını, afacan çocuk 
eline dü§mtiş eski bir topaç gibi döndürüyordu. 

Senelerce evvel muayene ettiği kadınlan hatır
ladı. Kimisinin memesini, kimisinin kalçasını, ki
misinin kasıklarını düşündü. Gözlerinin önüne ge
len bu uzuvların en nefislerini hayalen birbirine 
ekledi. Fakat bu kadın bile, ona, Mürüvvet kadar 
cazip görünmedi. 

Koltuktan cşağı sarkan ellerinin pannakl~rında 
hala, Mürüvvetin, ince, şeffaf teninin ılıklığı var 
gibiydi. 

BaŞJnın içi de Mürüvvetle doluydu: Onun ne 
körpe, ne küçücük, ne katı bir vücudü vardı! Mü
rüvvetin yanakları, Memduh Şerife, çekirdeği grj
rüııcn nefis bir misket üzümünü andırıyor, ve kü
tür kütür yemek iştahı veriyordu. Hfüa şapkalı du
ran yorgun başı önüne düştü: O zaman gözleri, 
kendi dizlerine takıldı: Ve o zaman, bol ütülii pan-

" - Mürüvvet ... Diye kekeledi... Sonra başını a
vuçları içine alarak sarsıla sarsıla hıçkırdı! 

-5-

Çakır Zebranın, pancar gibi kırmızı yanakları 

vardır Göbeği, tıka basa doldurulmuş irice bir tu. 

luma benzer. Güldüğü zaman gerilen ağzının iki 
kenarmdan :ki çürük diş belirir. 

Onun dünyası, çamaşır kokar. Kirli, temiz, ıs

lak, veya sabunlu çamaşır ... 
Her sabah erkenden kalkar, bir gün evvel pey

lediği evin çamaşırlarını yıknmağa koşar. 
CDevamı \•ar) 
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M~!':~~~;~. Mısır Hariciye Nazırı ~Ba!~~ ~r~~~!.. !~!~- . 
A k d B •• •• k calam anlattı. Bunun.la beraber bu- ke11meafnfn ve lhtllum çok bCl1ilk türlrlDM Jalmz doktor ve mlbm-Y aral11ıak D ara a uyu gün yeniden yapılan bir çok tayin- zararlar tevlit ettillnl 1pret ederek: dJaJerln 1at1ma edilmesini istiyordu. 

lerde JD88f usulunün tatbik edildiği- "- Bu; yalnız elektrlfilruJon it- Hüsnü Açıtsaz beyanatında müte-lıfiyorl M • J K J d nl, bu icraatın gittikçe inkl§af et- !erinde 41eiildir. Uzum, pPNk ve da- bitlerin uzun zaman devlet kapıla-
incld) rasım e arşı an ı mekte oıldujuıuı tebarilz ettirdi. Bu- ha bunun libl bir çok lflerde müte- nnda çahftıktan 90nra arbk bbmet 

(Bap 
1 

e . " nunla beraber, mallJ• tUsn memur- hum ~ne 8fbl 1oı.,duk- edemlyecek bir halde "bulunduklan-
Diktatörlülder hudutları içinde (~ 1 incide) dalardan hisselendijini gormek lal- lanınn maapn ücrete geçilıelerlnde lara 1ebeblyet verdllderlnl biliyoruz. m veya mesai müddetini Urmalden 

harp havasını yarattıkları gi- J!!JreeJam Abdillfettah YahJa Pap, yoruz. bl k bakımlardan çok büyük ka- qer l8teneniz aynca tetkik eder ve IOlll'a kendiliklerinden çdcildfkleri-
bi, propaganda l&lguılan ile de konu- Hariciye Velrilimlz Şükrü Saracojlu Esasen colraft vAkalarn ild mem- r çotemin edildijlni illve ettL butün bu yolsuzlukları mqdana çı- Dl IÖJliyeıek bu la.W. IODl'a eliler 
komşu uaerinde zaman aaman mu- ile trenden indikten sonra kendileri- lekete verdiği vaziyet bemıerlill, zanç ...ıane ılofra kannz.., bir devlet vadtelfnf o ldımenin lfa-
vaffak neticeler veren taarruzlar yap- Dl kaqılamıya ge1mlf bulunan zevat memleketlerimize bu ıayenln tabak ':.-:e (Canakkale) bütçede Saim Ali, Ueri ıürülen nokta! na. llDda ne dıenıcf979 lmclar' muvaffak 
·~tadır. anın llh.tlrmdan itibaren ile .ıtml•pmf ve pr ;.rc.uiida kukunda her iki memleke~ de m:!';ıara ~en lparanın 'razlahlı- ara ltiru ederek l§lncle muvaffal:ı • olabllecellnl .JOftlu. Bu gibi icraatın 
bafb~ hanlrıeQeri evveli bqta bando Dllpb olchalu ba1de bir müdrik bulunduiu müvazl vazifeler ipret ederek bütçeyi kabartma- yet ıöstermif ve muayyen bir za • gençler iizerincle yaptılı telirleri i-
J~a, d.._ ~. kıta uır. ihtiram resmini Iİa .,ıe- tahmil eylemektedir. Kral Blrlnd ~ için mesai sarfede~ bütçe encü- man ıeçirmif her meslek sahlbL"'\ln zah eW: 

propagkuvvetlne, um.dl lml6le iatl· mlftlr • K.adeblml Majeste meninin ucretlilere niçın fazla para keneli faaliyet çerçevesi lçerilinde - •uen ba libi Jdmwler taa= etmlftlr· Çek _,.., Arunt- Alxlmı.ttah Yalıya r..-, a~ Faruk'un fereline ve dmt: verdijlni ve eier gaye devlet me- müteauu sayılabllecelinl söyledi üt maap cllJe bir para alıyorlar. liu 
luk ı 1 iN ~ iabll ve- evvel Bapeld1 l>r. Beftk ·~ B. refahına kaldırır ve llhba • murlan maqlarımn azaltılması ise, Bu ifte patron olan kimsenin ve dola- glbl ldımeJer Yulle &6ncek halde 
rım:.::- K. M. 1Wli A-WllhaHJc ~il- rim." bunun tamamen ortadan kaldınlma- yuıyle VekAletin saWıiyet ve ınesu. ileler neclea teblde MYbdlldilft. 

JlldlleJerl ........ lfb1 delil, yant Rnif " bCI ~ • M•r Nammn llllfh 11 lhım geldijiııl aöyliyerek: liyetlnln uı1 olabilecelinl 111ve Htl Vulle a6remf,..ıı halde ileler bu 
olclulu sDal tıetldk et:llllMdtr. Çilnkü dltmlftlr. Muhtlrem ~ ll1e Abdülfettah Yahya pafa, bu nut- '"-Adliye, Maarif ve Dahiliye ve- Fuat Sirmen, Yeni baremde dev• )'9Di vadeler anlua ..ı verın,or? 
hidtle1-~ t* dlfa hilvl- ,......, llmı' liu- ka eevabmda gösterilen hararetli ta. klletleri memurlanmn vazifelerinin let memurlannm bir kaç 7erden ma- ıu,..t mebmma wıdlll takrir 
)'etild tebdil .._. ftldlnl deilftl- lllill o1arldl.,..,.. w'Wult 4a bulün verdlll tereftn değerlnl bütün tümblü ve azlılı ne dereceye kadar af alamqacakJan hak\ında bir mad- l'9J9 kondu w nddedlJdt. 
rerek, tibS6 ttrl6 ~ ilde- ........., .. _. ..... ehemmiyetiyle hissettilini ıöylemif, mucibi mesullyettlr? Bu pbl kuyu- de bulundutunu, 78lnız muallimi• Herp ,,..,.,,.,.,,,_ .,..ı 
11.,ndım ....- ldrlk haUDe ..._. W .S. Kemal Atatürkün büyük eserine kar- dattan dolaJI bblm barem kanunu- rin, doktorların iltlana edllcUllDl. ~ 
1er Baa •Jre.,. AJ••raam" I· fl olan tlzim hissiyatım ifade etml§ muzda maq ve ücret tevzii usulleri- bunlarııı alacaklan maq hakkında Daha IODra On n Şevki, harp 
ta1Jamn ~ Wr ..,.m tao ıi da ftfalll ve ftınlan söylemlftlr:• • • miz daima bir çok sUçlükleri meyda- yazıh miıtaleaya ipret ederek bir mal611erinl ~ etti. BunJann 
haJdmku alllA .,.,lııida w ba IDÜ· Dedi Şef '"Bu hurmetklrade tazlmabmda na ıetirecektir,, dedi. muallimin lld veya üç Jerden muaL mlktarlannm çok az oJıdulunu .&y-
satla oalan dinJuln pllpleıl.lwtn- :resindeki muvakkat~~ onun, memleketinin selAmeti lçln te- ismet Eker (Çorum), baremin ma· lim1ik yaparak aldıjJ parama 800 1L 

11
,.._ maq1anadan lr_.,mekte o-

de tuanur ....,1_. ..,._. fildi. bJmut ve tulm zi,.aretf _... vessül edilen mücadelen)Jı müthiş q Uulüne dojru giWğini, fakat bu- rayı ıeçip geçmiyecelinl bitçe eDC6- lan ft!'ll1erln 1>undan bafle blll
l'akat haJdlı:a\ tmDaJMli 9blm 141. l1Dlla bir poltl VJt Mked bl&ıöat mM- anlannda sadık dostu olmUf ve Lo- nunla beraber ücret verme usWünü meniDden soıdu. Burada daimi bir memellnl 1* takrirle tat.dl. Dakto
Mlhver dnWtlerl btltOn ~ -...ı r.,ımel ihtiramı~ eylemlftlr. z~a yeni Tilrklyenin toprak statil. ortadan kaldlrmadı&ım. bu uaul~ kayıt mevcut olma•him• IÖJliJenk nm bu takriri a'IJnf)ar aramda t. 
ııa, bütün imanl hisleri anide bJ- Diin6ecelıi zi7tJl/ell• sunü ve beynelmllel statilsünu mu - birdenbire ka1dırı1muında ne pbl izahat iatedl. bul edDdi. Vült hayli u.femlttl. 
rakmalanna raiJDen makatlarına e- Bu akpm saat 20 30 da Hariciye zafferane bir surette tesblt etmiş bu. mahzurlar mevcut oldujunu soıdu: Bir lıoltafa is ,_pa Müzakerenin devamı hülnnd• ebe-
rifememlflerdi. Vekili ve Bayan Şükrü Saracojlu ta- lunan halefi İsmet İnonilniln ismini N""- VMilinin isalwıfc Ziya Gevher soz alarak cledl Jd· rlyet arandı. 1"oklama ~ af 
Erişmek taWlkleri gaye çok uzak. rafından Hariciye köfkünde Mınr ayni zamanda zikretmek isterim. Buna&n Mmra. Nafia Vekili Ali l'u- "-Atalarums Od karpuz bir JrıoJ. mebuwnuzdaıı 243 flniln mevcut ol-

larda idi. Hayal sayılacak kadar ge- Hariciye Nazın Ebelhs ~bdülfet- Bilhassa Mmrblann, zan;;::n at Cebe1o7, JdiratiJe pldi. Ucret me- tuja 11imaz derler." Biz mapDah L dulu anlaplcJı MüzabreJe Mnın 
Dit ufuklar arkasında kalan gayeleri- tah Yahya P•P f8reline bir akpni müpüllerine rajmen kendileri • tele9lnin en çok bndl veklletlni a- çünil birden micbnmJa çabpyoıu.,. olunarak 28 madcl.ınt kanun IA7lha-
nl tahakkuk ettirmek için ne dikta- yemeli veri1mif ve bu yemeli saat kında gösterdiği hararetli sempati JOkadar ettilinl IÖJ'U1-* memurla- Hatip, milteaddlt misallerle bu 

11 
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törlük, ne de sadece propaganda kA· 22.30 ela bir kabul remıl takip et- nifaDele~en dola71 Refsicümhura nnm üçte ildllnln tıcretlt oldulunu. halin dolru olnuyacatım slSyllyerü ıtbıll saat· on bette lllllnldat macl
fl dejildi. Gayet ciddi, gayet kanlı mbtlr. kartı müheyyiç bir hatıra besleme • Gcretli memurların derhal maqa .. flddetli ltlrularda bulundu. Bu kal- de1*in mibabnlbMt bafJamcütır. 
barp1eri ıoze almak Jlzrmctı. Bunu Ziyafette Hariciye Vekili Şilkrü lerl için 1ebepler mevcuttur. Mute - çirlJmeli ile ihtisasa ihtiyaç htuettl- deden flttana ec:IDen kfmteler aram- -=-==---------
bqarmıya ne minevl, ne de maddt Saracojlu bir nutıak so1Uyerek d• addft ve mudil mesel~erin müzake. ren bir çok devlet lperinln müg1d1- da muallimlerin bulunmuı PJet ta. , 
1mkin vardı. Mihverin davası bu ka- miştir ki: resl 0 zaman Mwra muteallik askıda- llta uifıyacap IÖJledl ve prensip- bildir. Onların mem AJD•nlan saat- J apongaga 
dar tahakkuk lrnJrlnından mahrum '"l'Utk hükt\meti ve milleti adına ki noktalann halline lmUn verme- ten &)'rllznemald• beraber, lnkipf le tqla ve taladlt edllmiftlr. O saat • 
J>ulundup halde sulh cephesi neden 31hmmd• dost Mısırın m~U- mifle de, iki memleketin hOlnüniy~ti halinde \tutunan devlet iflerl için dl- 1ep fazla wi aufetme.me ..... K aı ı T ed,,;, /er 
hu l!lldtaeler üstünde durakladı. Za· ni en derin bir memnuniyetle selAm- 0 zamandanberl bu noktalarm halli - fU'Clan ...._ •• lllwae ~ tlDJdll JOktat. Bun11111a beraber bir 
man zaman sendeledi ve neden bu hyorum. Bize amlann mtru bırak- ni mümkün kılmıftır.,, kin ._... 118 tek*' ......_ ettL auaııtmtn yam. 1* mel*pten pu'8 (9.p 1 llM!lcle) 
duraklama onlara bir. nevJ muzaffer tJ1ı ve butun Türklerin kalbinde ya- Abdüllettah Yahy~ pap. ~eni~- Abdurnhman Nad 1>4rmlral CSS- a1maaı ooun karnmı doyarmaa. t - Ja.- a.M7._ ......... 
olma hiulnl verdi! pmüta ve dalma yqıyaeak olan ta- kıyenln bqardılı azım. iflen te~ vu), ~nokta! nazarı müdafaa et- Ret1k Iw, llnaDlmı... h.ekJrindl •et11 teAlrler lttilla& 

Bunun .ebebini, sulh cepheslııJ riht dostluk rabıtalan, ztyaretlnlzi e~k hayranhjım ifade ~tmif ve ti ve hariçte ır.ı.• affak olmuı milte- ileri sürillen bu istimal kaideden lapan .............. .Sre 
tetkil eden milletlerin harp bizim için Od cihetten lnymetlendlr- sözlenne ıoyle deıvam etmiştır: hassıs mübendlllerhı baremin JÜ)l• mühendfs1a. doktorun da istifade ~t- TJentlindeki japoa ubd. münw 

pmlkolojlshıde aramalıdır. mekte ve 11z1 arammla görmekten Ekselin ıerek mufahham metbu .. ı sek tahsil için bqJaına derecesi old mest lAzun plclijinl beyan ederek: bmn beyanatına sen jmpaa Mlnk.-
G«llp milletler 919 muahedeleri 1- mütevellit leVbıcl de ild mis11 arttır- um bakkmcla ve gerek Mısır ve '8h. - 35 lira ile Nafta kadrosunda vulfe - Nlhqet bepli ete devlet memuru-

8 
Çin h0k6meö..alaalaruu ~ 

le kendllerlne ~~len hudu~ ~ Zir1, • bu,Un )1urada bu ınn h~ ~ J!l'Pllrt•e a1malarmm mümkun olamıyacaiJm ,dur. Doktor, çok para. muallfın _,... OCaiı haline aehnlt o1m•Ja ltUm ._ 
bnlyet prtJanm tem1il ~. t ptıujun sözlerden dolayı size tefeklrOr ede • jfade etti. a • 

~'*~ . tH mu evecc • ıu pe 
-1ttadlrlar. Diğer taraftan harbi Türkiye, bu istihale ile muvazi o- da göaterilelı MID~U llifaneleri · Vekilinin vercJiği izahattan da anla11- ~ .NJ ~bu JDltnll a.. lncfiten h~ ittibu ec1ı1m1, 
ppanlar, bir muharebenin ne oldu- !arak, kültürel, lktısadt ve ticari sa- Ak~...., minnettara.. laeall Veç1Ble tıt!rettnertn dolfUdaiı rinde Uba. i'azıa-deri giderek doktor- olan Wblrlerln eliler clevı.tı.dn hu
&umı fUJen tatnut tmuılardlr. l'ert hada Ud memleket arasındald fayda- ne bir alda bulecajmdan emin olu • dolru:ra .._.JeÇlrllme~bıln b" Jua- ~ .._. .-...ıd 1*dL kulı:unu da m8tewtr ..... '9hm • 
JaaUnc1e kaV1qtuklan nhatlıjı terk- ıı ve verimli mübadelelerln dalma nuz. Türkiye ile llıllr aruuıda bun • dar llola7 ~:- ~ iililıllecdleri J111rG deki ldd•am"• bu tedllrlmd8D ldç 
etmek lltememetteclirler. .Bunun i- daha zi7aQ.e fnktpf etmedıi ve kuv- dan bö;yle Mwrın Jdllıtırel, lktısadl encumende ~ uzadıya ~ dü- Ziya Gevher, hükümet ıabibi ay. bir veçblle mfltwlr olmıJ!m Ameai-
çln ıımetıer Cemiyeti fUlen lnhiW vetlenmelini bllha•a amı eylemek- ve ticart sahalarda takviye etmekle iünü, bundan boyle memunyete alı- Dl uuuuıcla belediye dokıoru oluna UJI idWe matuf ~
ettikten IOlll'&, kilçfik mme\lerln hl- tedir. SahiUerlmizl yabyan mütte- bahtiyar oJacaiı bir tefrlld meul DlllÜ ._tand&flann terdban m&af buna bir diJ8Nllmlz 1* l'llrat bu Abluka 1111 bir ınemı.at .ı.,hlne 
mayesi, hak fikrinin müdafNm " rek deniz bu lnldpfm tabil yolu ve mevcuttur. usultıne sön~~ =':: zatm dller bir flçflnctl vulf.,S de miltnıcı• olmwhlr ~ Ameıtta 
m.ant cltlpmceler bir an lçlil barp ayni zamanda ifbirliifnin nrı.;ldlr. Kadehbni Retaicllmhunın SJhha- tutar• bu IUl'ede e uhteshıe .-. olmall ellacİe bulu1W1 aleJbtae de müteveccmı delildir. 
pdkoauna yerlerlnl terkettiler. itti- işte bu denizin. avantajlan bunlar- tine ve büyük Tilrk m1lletlnln refah dOjrU ve daba faJclah 4 •ttceler tev- evvelki ~ de thma•e leV· .Amerika JDMlıbıııazan. bu'6Jl 
çük bir manniyat panlll AvrupaJt dır Ve biz bDdi slyul umdemizin t- ve pn ve tereftne kaldırır, i1z1n ve llt ~ blldtbblre acret dereoe keder. Bir tarafta 1etftm1t ~ .ı. &ıWye N.zaNtlne ıeJmfl ft onda 
kapladı ft Kiinih anlapmsı bunun eaJ>ı olarak bu det• layısmda bu- zarif Bayan Saracojlunun llhhathıl- alstemiııtn kalclırılmMI ile maaı mu- manJar dururken diler taraftan bir ...,... iflerl departmanı fiil y._ 
tam ,.oadl )'UZ tezahürü teli denlleb~ lunan bütün memleketlerin ba fay. ze içerim." vaMllelbdn an~ bir sanmbya 0 • memura üç vazlfeJi blrdea tevdi et- ..-.. De ~. 
ıı.. - .... - .... ..._ yı--ter-le, .. prl lıa-~ - ..,.. - dl&erJerl •üıma "°7ilk 1ılr eım.ıı Çlıı4olıl J- ----

llmkal Amıpanm bir aıeeede de- Wta;,t k•'8mu." lan luıımm igal ederek Polonyaya • .,._.,. U... rardır. Ben phl8n doktorlana • •rumandam a.n.aı ...,.._ P-
llfhera harüul mlhftır clevlderl- Anadolu Ajann kanaJOe, 1*lm arp mert huırhklarda bulunmak Ziya ~~:--.: te benden c1aba m8flt dDfl•ı #> ....._ .. ı.,uaıta IMl••wı 
ld mutums halinde cltlnJa1'& P haJJgımzın kulalına Udu da &elen lftemekt.dr. IUidaJd -.u~ k rinf zannediyorum. ı.tanmaı. ~ tur: 
termiye kafi pli)wdu. l'akat deli- bu haber, propapnda taamızlann- Çeqtacla fabrikaları ifl8l edifl, Al- manasınm lie Oldutunu Uıtiau ve ve Ankara gibi bQyot ~ --n.Wndekl ,.ı.na 11Du,u bil
,_ bu co~ mlh'ter için Wl de- dan blrlnin mahiyetini açıla varmak- man amelesini Çek ifçlleri yerine mütebwıa kelimelerinin . ne kanun, de iiç vazifeyi uham..., tepJllJaD l8leıtıaı w'1a abuk nlyetlDde .,._ 

IDdL Mlllwr • ilıti1ordu? tadJr, yerle,tirmek, ve nihayet Slov&kyada ~~~ ~1:..«:.ır.ı~=ra~ bir çok memurlara __., "4!JOrm. liz. l'akat, tnınter- clolU A8JM'nıl• 
Ba7ale huclut mu konur! Daha buna bemer yalan, yanlış. ijtipş çıkartmak, yerlepne ~ fı..uuau tar ~...., Olman ŞevJd 'UhMfll& Bltlız evvel ki Jel valJWtl tammütma w wa-
Oalarm lstedOd.ı 111Jer hayal- uydurma haberler beklemeliyiz. Çim- lerinin tlpık numuneleriDden birldir. tinde memleketin çok zarar gördüp.. doktor Ali Süha ~ doktorlar lede ,n bir nlwnm telill ~ tlf-

._ claba ,.m,ttr. 11 ma Mlldanbe- kü kaqıdaldlerin. metodlan budur. Vaktile Alınan kıtalan ~ llS)ityerek: hükınd• late..U..:~ kaldeJe ri1d m..s etmekten imtina ettql 
)'t dfinJa De temamw ~ ll111lam "Acaba dünyada kendimi• Uhra- milltemleknine çıldıkl•n um• •- ,._ Bu. ılditle lilnOn birinde he- ittru lltti. ~ muammı. • milddetçe kati hattı huebtlmlal 11'1-
.... tandnp eden dnJMJeria JW1- man cliJerek bqkalannı urJdltebWr bile bir takim mitralyözler de ben,. pimiz müt.eba•ı ol,....a (Gülüt • rumda bir _,..,.. JaPlllUIDI 90k b+• edecellz. 
• .-Cmekl mfJlz?., Diye bir pelkolojlJe l&hlp °' 'her aotilrmUflerdi. Yerliler misafir- mele) lfttehs•ı uıt~ntn k~ arzu ettillDlt cloktorlann alchklan a..aı. .,..tlln fmtlJ'a Y1,.ı. 

Bu Jmıpm, kanlı bfltilk ımıoera- 1anlar 1çln bu nevi faaliyetleri tabii leri katplamııJar ve mitra11özleri llye Veldll 9~ De ~ patanın .....- haddinin ne olabil. rlnln üJokMJmn ..,,,,.._ Cll'Clallft 
Jara p...a.n ekle edilemez. =:-· ~uı:ir~~ropa- seyre dalm•flardı. Mükrim yerWer, d::a Şevket =: .. ) zıya cellnl ,,. JjU hunsta bareme bir b- tarafmdan baflanu .uJı bir ar. 
.... plar pıenyor ki mihver dev- uy ~ Kayserin mitralyözlerlnl canh '8Dl- Gevherin mum. ~ etti, 'müte.. 71t tcoıtme11nı talep etti. w -- tel•Mrt ....... 1 ...... le 

letlll'l 1* mukawmet harbine atre- nWta lllalb !afvumı eltirmek ıoru- yorlardı. Onlara hurma becliJe etmek melh ..... IDllr• Ziya Gevberia .O. apaı naw 8J1em1t w Japı1aD .._ 
mk ne ham ......,_, ne ptaya, ne lüyor ki. ~ 4edctlT lmaıi 1'1r ke- iatediler; hurmalan getirdiler ve et- ~.!:ıı:_ m::: :_ m:: bllııdfl w doktorlar lçln ikiden fala tNlln dtle devlet1'do llllDfaatltd-
. .-.. 11ta ltokm -M.H.m Harpler re batlrına ft P'"• Jllrar• rafına dizlldUer Mitr•'-öz a•- bat- mu •J- __...... 1m malan ha1r~ ... ]d _._._. 
.,.. --- ·ballnclen Mihverin bir ~ tüHkesinl ı&ze inden ·fazla .. 

3 bidınm. tebum di19 pJıpnlann Ya&iy.u.ri- T,.....- L-•- - JUJMJa ~,.. ae arar vera.alJe matuf~ luık· =:= mlhftrin mat- almallm lmkAn. 1Cıktui .,..n1aruı a- = ::cif. yerli Din • olaea.,... IOl'du: ..,. tainuldu ft eberfyttle kall!lil.. kındakf kldlap nddedtnls altlüa-
r-:- . kıllan bqlarmcla bülüachıtc;a. Fakat Koloni haline sokulan bir memle- BDmwt BaJUr (Manlaa), Ul dlWL • .. dan eliler flç6ncl devletler t.RUI ı. 

1 .. .,....., h9Jbetll ....,_., mihver dirijanlan menlt harp~ daima ucuz ~u, mllJosdara _. Vmaın rnüılarlere trnwbtiıi çln de mahsurlar tneWlt ftıı+lm. 
.... -........... .....,.nda Avra- ıan, muharebe ellvelerl de ~ t.ı banal kıtada oluna olsun kendi- dan bir çok memleket ....... u- l'uat Sirmen, DenizyoDan ve Jl. dolqı teeldr w t•....o&rtnl b.7-
~ kllll tllıalr. taa geri kalım7orlar. Dl Kameron ikıbeUiMt namzet sor- cw: enerji temin edecek~ manian umum müdür~ t... deyledltten wa, becmJann ı.,a. 

,u ~ ..::' 1 ~ ıı.eıa Franko ile mihver anlltl- ndJe, mah'ldundur. JOD lflerl ile d6rt, bet Jb''* 11ra,. kilAt lwıup:larma &6N- • ••-a• u. mıntabPna l'8k1inl J6. 
_.,. - cep n dald nıilna1ebettn 191di, Jspanyol la- ~ baNketler, Slovakya· bu ff)edn ,..pa1abllıl11llid l&JledL me bamlmtıacaimı blJdlnMlde tllm tan lmlcblan kolaJlqtlr. 

pzmlıd qaklandıracak, bazı pren- dairi --- • kurulmalna olan Ve bU •hepten ~ _. Gevb• yeni barem ~ mGUla1t dıldanm..Wldt~ flnııer dnı.tıerl, kadlleti lipleri belllyecek JD&biyettedir. Me- sulh çemberini imar, .. ele AJmaD. rin mütebaMW blf... ilerinde bütçe ile l4ue edilim bt16mum Ddl-
c,_,...__hi*Jlıwtll, U...U. ~ - flıııua1vl ~ maı.- Ja18 m,.._ bubi Jııla lıAfl ..ı- lilofoldlll ....,.,..-ba1-- w..ıer kQdmm _..m oJduiu. CUMRUKTI.• 
_.._. lgla tlrlt1 ttırlil Ç9ft)en veden lngiltereden Trafal,.rın lnti- zeme tedarikliıe 7aru dıiJm lllw .-. na tmnaa eclerek bunda hallll Jsa. • 
~lar lllteldm, manan za. kamw ümü, llpanJol topraklan AlmanJanm ıırtuıdan atmak iate- Saim Ali ~ herkes tarıfm- mm hükmülliin tat.talk edlJeMilıııı' 
~ Japalan bete'• ft propapn- iiatünde bulunan Cebelitarllı zaptn. diği yük, sınai nufusu, zı,at 19halara da~ 1~ 111ıttiigq'lu olan J.flerin ICmlu. 
4ta taarruz1arı bumn nllmanllsldlr. mek, m,n..,_ karf1 bk haftlket M" daiJbnektır. Halbuki Avusturya, Sü-~· tanımdan milt.eb .. 111Jara Ziya Gevher, tekrar ldli'liye aet-
~de Akdeniz etrafında böJle bir ro1am, Fum apb, lflall davası da detler mıntüuı.Çelr.Ja onun ıll1mda ~ clo&ru oJacaidn" bu dl. Bul 1lllnllD mlcl8rlere tnalftaD llohafaa Tlm-
..........,.ıa --~ 1ıa- -:ra lıaqı ~ - ı. bıa .......... :rmı--" bir ,..ı.---__ __,_,.o ..,.. ......,., ~ ıu... ...-ı ~ ...... 
~ = ~ ~lılroeıı.ı>olalılllr. ter.Blrlıorple....,.-=-= ......, .. ~~- .-Wr-ftldl. ................ .......,..._.. • ._ ":.,_. U:blrlm: -...1uH J aponya ile Uzak Şartta it bir- lemek. l8kwı Jiail7~ ...,_; 'un.... oı-ı teap ettllbd ifade etti. ll1a :Gwlwala bll takrlr1 • 1ılrde f40Useı ,...... .__, ~ m ~-wr qı haberleri de ......... daha lrolqdır. Hakikat u • ~ .6M__ Gevher ıttJf, bal lll1llllL B1I ....u. bul .. • 
:aaı:ım, bu 1*"-+n ~te llJ*tar. yuta Mked bar9ketle, hen~ 1* nrln 't.ma boyunda ppıoall ': ~ Bilanet-BaJUft ~ ": mMaıflft ıMqtan _.,... tMr+ıfMıt 1flllD TnlrJaja sidım ..._. 
'Qeııeral fimlan llJ11lyor. ha1al te16kkt adille dıt, buafla pro- tuılk bareJretlerin1 de beklemek Tekıtflnln zaJıf bir oJ'Mdlaan, ~ bWırı1mm bW .. ~. 

"Akd '" ~ papnda kıymetinden istifade edll· tah olmaz. l'akat bilnıelldlr kl. bil- Ye bu künüden f8F tta bulUIUir-~ .olıelu.. ~ ~ ~ ....._ 
ku ..ı bu de- .a fatenea bir haldir l>ller taraf- tun bu hareketler, Avrupada yeni bir ken arkadaflann =--blrtiıılnl kırma- Hllnl Açsb&t, et.Jet dalntı.ID. w bfıtDdeıı ftlmten ......... 

dilfll>•na bpü .ıa haline ko- _. mibwr ~ nauavtn blı' Münih havası ;yaratmak, J'W panik ...._ b 
141 

lAmll ........, lilt de ....._la.tn lftNlm llillı& .... bnr ftrllmlfllr. ıwae.ııbeıktır~-~ ~ ıı-;.:.;: mM o1uak kullanmak.. ~ hUlule getirmek IPfir. -J• ça flN 8 
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FLiT 

Sayısız 
ıinPk/Pri 

FUT 
İLE . 

ÖlDÜRUNÜZ 

, 
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Umumi deposu 1 llruplıı, 
lıtanbuı, Gııııa, Vornıdı Han ı 

Başvekalet istatistik Genel Direktörlüğü Eksiltme 
ve ihale Komisyonundan : 

1 - Pazarlıkla ihalesi yapılacak olan 25 forma tahmin olunan Maliye 
istatistiğinden 1500, 22 forma tahmin olunan sanayi istatistiğinden 500, 
25 forma Tahmin olunan tapu ve kadastro istatistiğinden 750 nüsha bas
tırılacaktır. Bunların 16 sahüelik beher forması için 40 ar lira fiat tah
min olunmuştur. 

2 - Tahmin olunan Forma bedelleri üzerinden % 7 ,5 hesabile muvak
kat teminat vesikası verilmek lazmdır. 

3 - Eksiltme 1939 Haziran ayının 26 ıncı Pazartesi günü saat 15 de 
Umum müdür1ük binasınd• toplanacak olan komisyonda açılacaktır. 

Nümuneler dairede görülür. Ve şartname komisvon katiolii!inden iste
nebilir. (2173) (4035) 

TAN 

Üsküdar C. Müddeiumumiliğinden: 
Üsküdar ceza evi mahkfun v.e mevkuflarının mali haziran 939 tari

hinden 31/Mayı.s/939 tarihine kadar bir sene zarfında verilecek ikinci 
neviden azami 175200 kilo ekmeğin kapalı zarfla 14/ 6/ 939 günü yapı
lan eksiltmesinde talipler tarafından va.ki teklif komisyonca muvafık 
görülmediğinden tekrar 15 gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme ve ihale 3/ 7 / 939 pazartesi günü saat 15 te Üsküdar C. 
Müddeiumumiliği dairesinde toplanacak komisyonda yapılacaktır. 

2 - Teklifler kapalı zarfla o gün saat 14 de kadar Komisyona veri
lecek ve bu saatten sonra vuku bulacak teklifler kabul olunmıyaca.ktır. 

3 - Muhammen bedel 17520 lira olup 7o 7,5 ğu hesabile muvakkat 
teminat 1314 liradır. 

4 - Arzu edenlerin tatil günlerinden maada her RÜn mesai saatla
nnda Üsküdar ceza evi müdürlüğüne müracaatla şartnamesini görebi-
lecekleri ilan olunur. "4319., 

Başvekalet ist a tistik Genel Direktörlüğü Eksiltme 
ve ihale Komisyonundan : 

1 - Açık pıız:ırhkla ihalesi yapılacak olan 31 forma tahmin olur:an 
Adliye ıstatistiğind~n 1500, 26 forma tahmin olunan Maarif istatistiğin
den 2000 nüsh<t bas+ırılacaktır. 

Adliye istatfrtiğinin 16 sahjfelik beher forması için 40 ve M~arü ista
tistiğinin 16 sahifelik beher forması için 50 lira fiat tahmin olunmuştur. 

2 - Tahmin olunan forma bedelleri üzerinden % 7,5 hesabile muvak
kat teminat vesikası verilmek Hizımdır. 

3 - Eksiltme 1939 Haziran ayrnın 26 rncr Pazartesi günü saat 14.30 
da Umum Müdürlük Binasında toplanacak olan komisyonda açılacak· 
tır. Ni.imuneler dairede görülür. Ve şartname komisyon katipliğinden is-
tenebilir. "2174.. "4034 •• 

Ankara Valiliğinden: 
Ankara - Kırşehir yolunun 39+000 - 56-ı-OOO ıncı kilometreleri ara

sında yapılacak esaslı tamirat ve sınai imalat işleri 6/ 7 / 939 perşembe 
günü saat 15 de vilayet daimi encümeninde ihalesi yaprlmak üzere ve 
kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 
Keşü bedeli 84272 lira 96 kuruştur. 

Muvakkat teminatı 5465 lira 65 kuru~tur. 
İsteklilerin teklü mektuplarını ticaret odası vesikası, teminat mak

buz veya mektubu ile ihale tarihinden en az 8 gün evvel Vilayet ma
kamına müracaatla alacakları ehliyet vesikalarile birlikte adı geçen 
günde saat 14 de kadar Vilayet encümeni reisliğine vermeleri. 

Bu işe aid k~if ve şartnamesinin Vilayet nafıa müdürlüğünden 211 
kuruş mukabilinde alabilecekleri. 112394,, "4396,, 

DOKTOR ~•ı ııı• ırrı•ırıı•ırıı• ırıı•ı ııı•ı ırı •ıııı•ı ııı •ı ııı •ıııı• 111ı• ı ıı ı •ıııı•ııı ı•ıı ı ı• ıııı•ıııı•111ı•ıııı•ıııı1 

1J --=, 
Sütçüler Aleminde Bir Hiidise ••• 

SÜT MAKiNELERi 
1939 modelleri gelmittir. 

Dünyanın en sağlam ve en ucuz, 1 

M i E L E 
SÜT MAKi NELERiDiR. 

Paslanmaz, lekelenmez ve bozul
maz. Yedek aksamı daima mev
cuttur. l\IIELE ınakinalarunıza 

mahsus hususi yağımız gelmiştir. 
Fiatı: diğer yağlardan daha ucuz
dur. Anadoluda acenta aranmak· 

tadır. 

Dekalo ve Ş.sı İstanbulda Tahta-
kale No. 51 

Taşra Satış Yerleri: 

Ankara acentamız: Yusuf Esendemir ve Oğullan 
Ömer Başeğmez. Adana " 

Konya 
Ceyhan 
Gaziantep 
Erzurum 
Polatlr 
Eskişehir 
Trabzon 
Trabzon 
Bolu 
Sıvas 
Rize 
Bafra 

, Kasta mont .. ._ __ _ 

" ,, 

" ,, 
" 
" 
" 
" ,, 
" ,, 
,, 
" 

Mehmet, Şükrü, Necati Ka~çL' 
Sait Akman. 
Mutafoğlu M. Sa.kir Özseker. 
Neş'et Solakoğlu. 
Süleyman Uzgeneci. 
Alanyalı Abdurrahman Şere!. 
Polathaneli kardeşler. 
Kurumahmut oğlu Hafız Salih 
Mehmet Yönder . 
Mustafa Gözüküçük. 
Musa Güveli ve Şeriki · 
Salın Çelibi. 
Mustafa Lutfü Nuhoğlu: 

Ordu Hastabakıcı Hemşireler Okuluna Ait 
Bazı izahat ve Okula Kayıt ve 

Kabul Şartları : 
1 - Hastabakıcı hemşire yetiştirmek üzere Ankarada M. M. Ve

kaleti tarafından "Ordu hastabakıcı hemşireler okulu,, açılmıştır. 

2 - 3433 sayılı kanun mucibince bu okuldan mezun olacaklar, 
memur olup tekaüdiye alacaklardır. 

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

Şükrü Mehmet S~K.llAN 
Gureba haataneıl clld ve zlihrevT 

hastalıkları aabık hekimi 
Cağalo~lunda, Kapalıfmn karşısında 

No. 30 Telefon : 21614. 

= Evinizde neı'e ile vakit CJeçirmek ... 
~ Evinize bütün dünya haberlerini almali isterseniz? 
1 SABA, 

4 - Tahsil müddeti 3 sene olup, bu müddet içinde okurlara ayda 
beş lira harçlık verilecek ve iaşe ye ilbasları tamamen okula ait ola· 

I · caktır. 

1 
= 

Hergür. saat 10-13 ve 16-18 kadar - 1 
İSTA..ı.""lBUL TRAMVAY İŞLETMESİ 1 

1939 yılının 19 Haziranından itiba- R ...1, 1 J •h Ed• • 
ren yenide~ıkacak ilana kadar, Pa-'--ı;•--- a_g,yO aı:ını ercı ınız. 

--zan:lan başka günlerde gidiş - geliş = 
saat cetveli. __ 1 Safı§ yeri: Beyoğlu istiklal Caddesi No. 34 

ŞiŞLi SERF.KESi 

No. 10 
ı ARŞIMIDIS MÜESSESESi T. A. Ş. 

1 

1 
= 
1 
1 

1 

5 - Okuldan mezun olanlar, barem kanununa göre 17,5 asli ma
aştan başlamak üzere maaş alacaklar ve bu miktar gittikçe çoğalacak
tır. Bu zaman dahi faşe, giydirme ve barındırma orduya ait olacaktır. 

6 - Okul 15 Eyhil 939 da tedrisata başhyacaktır. 

7 - Okula kayı.t ve kabul şartlan şunlardır: 
A - T ifrkfye Cümhuriyeti tebaasından olmak ve Türk ırkından 

bulunmak. 

B - Sıhhati yerinde bulunmak ve durumu her iklimde vazife 
görmeğe müsait bulunmak "bunu herhangi bir hastahane heyeti ra-

Yollar Kalkı• i.rırı•ıı ıı •ıııı•ıııı•ıııı•rııı•rııı•ıııı•ıırı•ıırı• ı ıı ı ıııı•ıııı•ıı ıı•ıııı•ıırı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı• = ı;.oru ile tevsik ettirmek ve evraka bağlamak lazımdır.,, r 

ilk son 

Şi şli - Ti.inel 5.40 23.50 
Tünel - Şişli 6.00 24.08 

No. 11 
Şişli - Beyar.1t 5.58 23.17 
Beyazıt - Şişli 6.40 24.00 

No. ız 
Harbiye - Fatih 6.29 24.3U 
Fatih - Harbiye 5.45 23.45 

No. lZ A 
Harbiye - Aksaray 6.38 24.00 
Aksaray - Harbiye 5.55 23.17 

No. 16 
Maçka - Beyazıt 6.05 23.25 
Beyazıt - Maçka 6.50 24.10 

No. 16 A 
Maçka - Eminönü 8.58 20.25 
Eminönü - Mııçka 7.29 20.55 

No. 17 
Sişll - Sirkeci 6.25 20.10 
Sirkeci - Şişli 6.57 20.42 

No. 17 A 
Mecldiyek. - E.önü 5.45 2n.tıo 

Eminönü - Mecköy 6.17 20.32 

No. 18 
Taksim - Fatih 6.08 20.42 

Fatih - Taksim 6.46 21.20 

No. 19 
Kurtuluş - Beyazıt 6.00 23.18 
Beyazıt - Kurtuluş 6.45 24.02 

No. 19 A 
Kurtuluş - E.önü 6.45 20.29 
E.önU - Kurtuluş 7.16 21.00 

BEŞi KTAŞ SEBEKESI 

No. 22 
B.Taş - Bebek 5.23 
Bebek - Eminönü . 5.45 23.45 
Eminönü - Bebek 5.54 24.25 
Bebek - Beşikt::ıs 1.05 

No. 23 
Ortak6y - Aksaray 5.45 20.55 
Aksaray - Ortaköy 6.30 21.40 

No. 34 
Beşiktaş - Fatih 6.00 20.35 
Falih - Beşiktaş 6.42 21.20 

ISTANBU L SEBE KESİ 

No. 32 
Aksaray - Topkapı 5.24 
Topkapı - Sirkeci 5.40 23.30 
Sirkeci - Topkapı 6.12 24.00 
Topkapı - Aksaray 24.34 

No. 33 
Aksaray - Yedikule 5.29 
Yedikule - Sirkeci 5.45 23.33 
Sirkeci Yedikule 6.17 24.05 
Yedikulc - Aksaray 24.37 

No. 37 
Aksaray - Edimek. U3 
F.climekapı - Sirkeci 5.45 23.40 
Sirkeci - Edirnekapı 6.14 24.10 

Edirnek. - Aksaray 24.38 

TÜRK TICARET . BA~KASlttS. 

HER NEVi 

Ada pazara 
Bart1n 
Bolu · 

BANKA MUAMELELERİ 

M~rke2i: ANKAR4 

ş U B E L E R 

Bursa 

Eskişehir 

lstanbul 

lzmit 
Safra.nbolu 

Tekirdağ 

Dahilde ve Hariçte Muhabirleri Vardır. 

Telgraf Adresi : 

Umum ~üdürlük: TORKBANK • Şubeler : TiCARET 

Bankamızın lstanbul Şubesinde tesis eClnen 

il GECE KASASI il 
Çok müsaid tartlarla aaym mü,teri1erimizin emrine amade bulundurulmaktadır. 

izahat alınmak üzere gi,elerimize müracaat olunması. 

C - Yaşı on altıdan aşağı 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 bitirmiş olmak veya bu derecede 
tahsil gördüğünü isbat etmek "Tasdikname suretleri musaddak olarak 
eklenecektir.,, 

F - Evli veya nişanlı bulunmamak "Evvelce evlenip boşanan
larla kocası ölmüş olanlar kabul edilir. Buna ait medeni hali bildirir 
müsbit evrak keza eklenecektir.,, 

G - Sıhhi sebepler dışında okulu kendiliğinden terkettiği, yahut 
evlenmek suretile veya diğer inzibati sebeplerle okuldan çıkarıldığı 

yahut altı senelik mecburi hizmetini yapmadığı veya tamamlamadığı 

veyahut sıhhi sebepler dışında okuldan çıkarıldığı takdirde tahakkuk 
ettirilecek mektep rr.asrfalarını tamamen ödeyeceğine ve gösterdiği 

vesikaların tamamen doğru olduğuna dair Noterden tasdikli ve kefilli 
bir taahhütname vermek. • - -

8 - Bu evrak sahipleri okula imtihansız olarak kabul edilecektir. 
9 - 6. cı maddedeki evrakı tamamlamıyanlar bunlar Ankarada

kiler M. M. v. Shh. İş. Dairesine, diğer vilayet merkezlerindekiler vali
liklerine, kazadakiler kaymakamlara takdim edecekler ve bu yol ile 
M. M. V. Shh. İş. D. ne yollanacaktır. Müracaatların 25 Ağustos 939 da 

1 
sc-nu alınmış olacaktır. 

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

11 - Kabul edileceklerin okulun bulunduğu Ankaraya kadar 
sarfedecekleri yol parası kendilerine ait olacak ve "M. M. V. Shh. İş. 
D. ne hitaben yazacakları dilekçede bunu tasrih edeceklerdir.,. 

"10i6,, "3559,; 

: Deylet Oemiryolları ve Limanları işletme U. id~resi ilanlan 
Muhammen bedeli 4098 lira 10 kuruş olan 21 kalem muhtelli eb'atta 

ambuvatmanlı dökme boru ve teferruatı, flançh dökme boru ve çelik 
çekme fren hava sevk boru ve teferruatından mürekkep malzeme 4/7/ 

· 1939 Salı günü saat Cl0.30) on buçukta Haydarpaşada gar binası dahilin
! deki komisyon tarafından açık eksi itme usulile satın alınacaktır. 

l Bu işe girmek isteyenlerin 307 lira 36 kuruşluk muvakkat teminat 
ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar i komsiyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmak-
tadır. (4253) 

* 
Muhammen bedeli 10.200 lira olan muhtelif makkap kalemi ile bur

gular 4/ 8/ 1939 Cuma günü· saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile An.ka
rada İdare Binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (765) liralık muvakkat teminat ile kanu
nun tayin ettiği vesikaları ve teklülerini ayni gün saat 14.30 a kadar 
Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Haydar-
paşada tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır. <4412) 
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D 1 KKAT 
Grip in 

şekilde 

kutularının 

kabartma 

•• • 
uzerıne resimde gördügünüz 
pullar ilave edilmiştir. 

Her yerde israrla puDu kutuları i~teyiniz ve 
pulsuz kutuları şiddetle reddediniz. 

Bayanlara mahsus ehnaslı ve pırlantalı S 1 N G E R saatlerinin 
yeni modelleri gelnl.iştir. Fiatlan 75 ila 500 liradır. 

- EMSALLERi GlBI ON BEŞ SENE GARANTILIDm -
Taşradan talep vukuunda yeni kataloğ gönderilir 

S 1 N G E R SAAT MAGAZALARI - Istanbul Eminönü. Tel: 21964. 
Bayi olmıyan yerlerde SİNGER saatlerini satmak için bayi aranıyor. 

Malkara Belediyesinden: 
200 hektar tahmdn olunan ve hektarı 18 lira bedel muhammenlik Mal

kara kasabasının 1/2000 1/ 5000 1/ 10000 mikyasında hali hazır harita ve 

müstakbel planlarının yapılması 15/ 6/ 939 tarihinden itibaren 20 gün 

müddetle kapalı eksiltmeye konmuştur. İstekliler teminatlarile birlikte 

5/ 7/ 939 tarihinde saat 14 de kadar Malkara Belediyesine müracaatları 

Büyük Çarşı Emnü Ümran Cemiyetinden: 

ilan olunur. "4328 .. 

Cemiyetler kanununa te~an tadili icap eden Cemiyet Nizamname
si hakkında görüşülmek üzere Çarşı esnafı heyeti umumiyesinin 23-6-939 
Perşembe günü saat birde Çarşıda Sorguççu Handa Cemiyet Merkezi
ne ~elmeleri rica olunur. 

J<omple bir Portatif yazı makinesi serisini takdim eder. 

YENi HUSUSiYETLER 
YENİ GÜZELLiKLER 

portatif makin11ler. acemileri ynıya 

alıttırmalıe için n kolay ve miiııuip 

bir Yuitadır . K.üçük makineler actımiyi 

alıştırmak için ucu' ve ıdeal makine· 

!erdir. Y.ıı yaımak Yt makineyi işlet· 

me ıiiratiai artırmak için lıı.ol•ylıltlar 

temiıı ederler. 

VENi KIYMETLER 

Uıt•l•P rçın : ou yeni portatif maki· 
oelerio temio ırttikleri ıürat •e iş 
mükemmeliyetine şa,arsıoıı. Çabuk 
ynınalıe . iyi ynmalıe v: HQ'lımlık nolc
tai nı:urıudaıı arzu ettifioiı her türlü 
ihtiyacı karşılarlar . Çüııkü makineyi 
azami ıürat ve en mükemmel i• yap
malıe ııokta.i ııa.ı.arıoda.o ıiziıı ,ahıi ihti
yaclarıoııı röre ayar etmek kabildir . 

Remington 
ilk icad edilen yazı makinesi oldu~u gibi, mokemmeliyeti, gOzelliğl 

ve saölamlığı itibarile daima başda kalmış ve her yarde blrinclllğl muhafaza etmiştir. 

REMINGTON YAZI MAKINASI iLE YAZMAK BiR ZEVKTlR. 

Terin ıslattığı elbise kısa bir za
manda harap olmıya mahkum
dur. Terkibindeki tuziu madde
lerden dolayı ter bilhassa ku
maşların rengini boyar. 

elbiselerinizi, iç çamaşırlarınızı 
tere karşı korur. Teri kesmez, 
sadece mecrasını değiştirir. Her 
eczane ve ıtriyat mağazalarında 
bulunur. 

BE~i 

Sahibi ve Neırlyat Müdüı-U 

DÖRDÜNCÜ, Gazetecilik ve Neırlyat 

T. L. Ş. Buıldıjjı yer TAN Matbaası 

Kalorifer ve Sıcak Su Tesisatı: 
Zonguldak Ereğli Kömürleri işletmesi Genel 

Direktörlüğünden : 
İşletmemiz tarafından Zonguldakta karadon Asma ve Çaydaman 

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

talik edilmiştir. ----
1 - Tesisatın muhamm~n bedeli: 97.045.50 liradır. ' • 
2 - Fenni ve idari şartnamelerle mukavele projesi, fiat cetveli, 

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

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

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Rektôrlü9ünden: 

Simd" e kad r Zirıuı.t, v e'!"i"ner, Orman fa.kul el rinden Te:z;un olan 

talebenin diplomaları tevzi e<iileceğinden alakalrlarm aşağıda esaslar 
dahilinde rektörlüğe müracaatları ilan olunur. "1876,, "3511,, 

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

Saraç Elişi ve Makine Kalfası ile Makine ile Di· 
ker Erkek ve Kadın Terzi Aranıyor: 

1 - Tophanede 2. No.lu dikim evi için saraç el işi ve makine kalfası 
ve ayrıca makine ile elbise diker erkek ve kadın terzi alınacaktır. 

2 - Ya~ ve askerlik nazarı dikkate almmıyacaktır. 

3 - Ücr<::t haftalık verilmek üzere taliplerin hüsnühal ve tifo aŞJ 

ka2.ıtlarile birlikte hemen dikim evi müdürlüğüne müracaatları. (4009) 

Radyoları 


