
SAL 1 BU L GAR SADIK 
27 

HAZİRAN 

\. 1 9 3 9 

UL 
8. 24319 

No. J402 

:Yakın Tarihin eQ esrarlı çehreai 
Kitap halinde çıktı 

Fiab 100 ICl'f. 
s · ıcuıuı GUNLOK HALK INKILAP KiTABEYi - lıtanli•I • 

MECLiSTE MUNAKASALAR OLDU 
Banka ve Müesseseler 

Baremi Projesinin 
Müzakeresine Geçildi 

Akdeniz 
Anlaımalarının 

Ehemmiyeti 
' A ve manası 

flt!aaş Mikdarına 
Müdahalenin Yersiz 
Olduğu Söylendi 

' Bir Kısım Hatipler Bu Şeklin T eıkil&t. Esasiyeye 
Aykırı Olduğunu Anlattılar, Neticede 

Maddelerin Müzakeresine Baılandı ,,, 
HamJi Emin Çap, tevltllaneye ,iJiyor •• (yanındaki zat, 

'----------------------' arkaJOfl aktör Be~hr) 
Ankara, 26 (Tan Muhabirinden) - Büvük Millet Meclisi. S • B • 'T'. hk •k lı ı • 

bugünkü toplantısında Banka ve husust müesseseler baremi- atıe ınası ı a l atı eı ıgoı 
nin müzakeresine başladı. Meclisin bu içtimai çok hararetli - --- --- -------- -__.; ____ _ 

münakaşalara sahne oldu. Bir çok hatipler, devlet memutlan H di E e ç 
ile banka ve hususi müesseseler memurlan arasındaki maaş am mın ap 
farkının azlığına işaret ettiler. Bu arada, hususi müesseseler 
memur ve müstahdemlerine verilecek ücretlere müdahale
nin yersiz olduğunu, hay1e bir hareketin aksi tesirleri olacağı
nı 6ne sürdüler. Mebuslardan bir kısmı bu etti-

Münakalit 
İşi Yeniden 

Tanzim 
Edilecek 

Ali Çetinkaya Muhtelif 

l 
lıler Üzerinde Geni$ 

izahat Verdi 
Muhabere ve Münakale Vekili A

li çetıhkaya, dün sabah İstanbul U
man reisliğine giderek saat on bire 
kadar orada meşgul olmuştur. 

Liman reisliğinden sonra öğleye 
kadar ve öjleden sonra De
nizbankta çalıpn Ali Çetinkaya, bir 
muharririmize şu beyanatta bulun
muştur: 

"- Denizbank yerine biri Devlet 
Denizyolları İşletme Umum Müdür
lüğü, diğeri de Devlet I,hnan1an 1,. 
letme Umum Müdürlüğü adı ile ve 
mülhak bütçe ile idare olunacak ild 
umum müdürlük teşkil edildi. Her 
ikisi için de kanuni merasim ta
mamlandı. Bir temmuzdan itibaren 
bu iki umum müdürlüğün faaliyet
leri resmen başlamış olacakhr. 

Deulet Deniz Yallan 
Devlet Denizyollan tıletme Umum 

Müdürlüğüne dahil oJaıı hizmetler 
fUD.lardır: 

Uzak seferler, yakın seferler <A· 
1'ay ve İzmir körfezi vapurlan ff
letmeleri), gemi kurtarma, kılavuz
luk ve römorkörcülük, filepçilik. Ha
liç fabrika ve havuzlan, İstinye dok
lan, Van gölü tşletmesl 

,,.,,,., L,,_al.,.. l,lettwi 
t~ıdlır VJll\Ull ltlildürlülfine..., 
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PENCEREMDEN 

Şinasi ve 
Filorinah NCizım 

Yazan: M. Tur han TAN 
GONON RESiMLERi: T_ürkku§U Filosu Ankarada 

B ir dost, Filorinnb Nazımın ö • 
lümiine dair bir garibe ve bir 

f'acia nakletti. Vebali nakilinc ait 
olmak iizere duyduklarımı i le yazı
yorum: Rahmetli Nazım, ölümiin • 
den üç beş saat ünce - guya - bir ka
ğıt parçası buluyor, üzerine kurşun 
kalemle şöyle bir kelime yazıyor: 

"Angıburcuk! .... " 
Gnribeyi kaydettim, facia dedi • 

ğim merhumun cenazesinde şairler
den, ediplerden, ınuharrirlerden, 

miinekkitlerden kimsenin bulunma. 
masıdır. Ben, kendi hesabıma, bu 
kayıtsızlıktan kızarır bozarırken ha. 
fızamda bir teselli işareti belirir gi
bi oldu. Çiinkii meşhurlardan meza. 
rına böyle betbaht gidenlerin hika • 
yeleri hatırıma geldi. Onlardan bi -
rini, Şinasinin öliimiinii işte Ahmet 
Rasim merhumdan iktibas ediyorum: 

"Şinasi, ömriinün son gecesinde 
,.e yatsıdan dürt saat sonra birden -
bire yatağından doğruldu. Gözlerin
de ekseriya delilerde göriinen hula- Memleket dahilinde büyük bir turneye çıkan Türkkufu liloıu Ankaraya döndü. Bu resimde Başoekili genç tayyarecileri kar,ılarken ve iltifat ederken görüyoruz •• 
nık bir bakış vardı. E1rafını şöyle 

bir siizdii, hokkayı kalemi buldu, . H •• k .A +• 
yeşil bir kağıt parçası üzerine l\fesk- u um e 1 n EKMEK İŞi HALLEDİLEMEDİ 

Belediye neşriyatımız üzerine 
Ekmeği buğday fiyatına 

Satmak için tetkiklere başladı 

mulı şeklinde manasız bir kelime 
yazdı ve sırtı üzerine düşüp bir da. 
ha uynnnındı." 

Rahmetli Ahmet Rasim onun 1\11. 
sırlı Mustafa Fazıl paşa tarafından 

gönderilen para ile techiz ve tekfin 
edildiğini kaydediyor ve cenaze ala. 
yını da Ebuzz.iya Tevfik beyden a -
larnk şöyle tarif eyliyor: "Bir taraf. 
tan devrii iskat icra olunduğu gibi 
aşağıda da gasil işiyle uğraşılıyor • 
du. Nihayet o da bitti, naaş tabuta 
kondu, imam efendi bizi tezkiyeye 
se,·ketti ve mutat olan cümleyj siiy. 
ledi. Cemaat, onun " iyi bir miislü • 
man olduğuna" şehadet etti ve ta -
but omuzlara alındı. Bu aralık gö -
zlim mahzun mahzun tabuta bakan 
lıir kadına ilişti. Yaşmnğının örtcme. 
diği kederli bir renk, yüzüne öyle 
tatlı bir halet vermişti ki matem göl
gesinin hiç bir simaya bu kadar ya. 
kıştığı görülmemiştir. Bu kadın, Şi
nasinin boşadığı hanımdı. 

"Cenazeyi Iırunil cemaat bir iki 
sokak sapıldıktan sonra Taksime 
bağlı Kazancılar caddesini takibt 
başladı. Bu biiyiik adamın cenaze -
sinde bulunanlar kimlerdi? .. Tnbu • 
tu götiirmck suretiyle ücret almak 
isteyenleri istisna eders~k Beyoğlu 

belediye dairesine mensup dört ça. 
\•uşla mahalleden yorgancı Raşit a. 
ğa, teyzesinin damadı Şakir, Tasviri. 
efkur başmiirettibi Rıza \'e biraderi 
Rıfat efendiler, mahalle imamı, Ho -
ca Kitmil ve ben (yani Ebüzziya)! .. 

Bir hafta ev\'el Sadrazam Ali pa. 
§anın cenazesi Sirkeci yolu He Sii • 
leymaniyc mezarlığına götüriilür • 
kcn iki tarafında asker, zabit, polis, 
belediye çavuşları saf saf yiiriiyor • 
!ardı. Devlet ricali ve binlerce kişi 

yavaş yavaş tabutu takip ediyordu. 
"Her neyse. Caddenin köşesini 

sağa dUndiik ve yiiz adım ileride 
cepheye tesadiif eden mezarlık kapı. 
sından içeri girdik. Sağ taraftan yü -
rüyerek biraz ilerledik ve durduk. 
Orada tabut :rere indirildi, üzerinde. 
ki şal çıkarıldı ve kapak açıldı. Bek
çi ile mezarcı, açılan çukurda bulu • 
nuyorlardı. imam ile müezzin de na
~· tabuttan çıkarmak üzere ellerini 
uzatmış idiler ki hiiziinle yürüdüm, 
yanlarına ula~tım ve sordum: 

- Ne yapıyorsunuz! 

İmam, ce\'ap verdi: 
- Tabuttan çıkarıp defncdece • 

ğiz. 

- Hayır, tabutla gömülecek. 
-Tabutsuz olarak yalnız kefen. 

ı~ gömiilmesindc cer \•ardır. 
- Ecr değil, zecr dahi olsa tabut. 

la gömülecek! 
İmam, kızgın \'e kırgın çekildi. 

Ben de tabutun kollarını kestirdim, 
dört belediye çavuşuna tutturdum, • 
zarfı ve m'azrufu • kabre indirdim." 

Filorinalmın öliirken ve gömii • 
liirken yine büyük bir edibimize 
benzediği, Abdiilhak Hamit gibi sü
ki'ın içinde can \•ermemiş, binlerce \•a 
tandaşın göz yaşlariyle mezarına 

teşyi edilmemiş bulunmasına rağ • 
nıcıı Şinasiyi hatırlatacak bir maz. 
hariyete erdiği anlasıhyor. 

Bu, rahmetli şairin ruhunu ho~
nut eden hir tesadüftür. fnsallah ha. 
anası da onunki gibi siirekli olur. 

Taziyeti 
Amerika 

Ataşesinin 

Şükranlarım 

Ticaret 

Refikası 

Bildirdi 
Uzun müddet memlek<.?timizd.? bu- Ekmek meselesi, dün de iyni va. 

lunmuş ve Turk dostluğu ile tanınmış I ziyette kalmıştır. Piya..>amıza ihn-
. . ,. . yaçtan fazla, yani 795 ton buğday ve 

Amerıka sefaretı ataşe .... omınersıya- 148 t ı· ·ı k t 1 F" . ~ • on un ge ırı ere sa ı mı~tır. ı-

lı, rahatsız bulundugu hastalıktan yatlarda hiçbir tebeddül olmamıştır. 
kurtulamıyarak ölmüştü. Başvekil Böyle olmasına rağmen, şehrin bazı 
Refik Saydam, bu Türk dostunun ! semtlerinde lüzumu kadar ekmek bu

ailesine hükunet namına taziyetleri. ı lu~a~adı~mdan v~ikiıyet~er te~ali et
ni bildirmesine Istanbul valisini me-1 mıştır. Dun, degırmenc~'.e~ pı~asnya 
mur etmi ir. Vali ve Belediye Rcit";i, çıkarılan buğdayların muhım l:ıır kıs-

k 
.. d be · y 

1 
d ld v . · mını satın almışlarcıır. r.:sascn değır-

i i g:un en rı a ova a o ugu ı~:n 1 d b" 'kt t k b ğd d men er e ır mı - ar s o u ay a-

selesi, değirmencilerden ve kırmacı
lardan fırıncılara intiı.-... : etmiş sayı
labilir. Fırıncılar, şehirde muntaz;,ım 
surette ekmek tevziatını yapamadık
ları gibi perakendecilere ötedenbcri 
terkettik.leri kilo başına 20 parayı da 
kaldırmışlardır. Uzak semtlere kadar 
halk, bilmecburiye daha :fazla para 
ödiyerek fırından ekmeğini temin et. 
mektedir. Bu vaziyet yt.izünden bak
kaldan ven~~1ye liu~ v~u~ t:u .... 1 ... ,. 

ta bugün, ekmeğin kilosunu, narh
tan 20 para fazlasile tedar!k etmek bu vazifeyi muavin Muzaffer Akalın hi mevcut olduğuna göre, ekmek me-

yçmış w~qe~mm~~yilinnil~ ============================== 
sini ziyaret ederek hükumethı tazi-

yetlerini bildirmişitir. Sivas Valisi Yeni 
Çalışmıya 

Ataşe kommersiyalin refikası ağlı. 

yarak şu cevabı vermiştir: 

"- Çok muztarip bir zamanım11- Başladı 
da bizi teselli eden şey zevc!min sun 

nefesini, çok sevdiği bir memlekette 

\"ermesidir. Bütün çocu1darımız bu

rada doğdu, buradan ayrılırken son 
arzumuz, her zaman gördiiğümii.r. a
H'ıka ve muhabbetten dolayı R<'isi. 
cümhur Hazretlerine şU:uan hisleri-

Sıvas (Tan Muhabirinden) - Yeni Valimiz Muhtar Oh
man vazifesine başlamak üzere dün şehrimize gelmiştir. Ken
disini makamında ziyaret ederek şehirde yapılacak "imar iş
leri hakkında ma!Umat rica ettim. Bana şu izahatı verdi: 

mizin arzına tavassut edilmesicHr. 

Keşki türkçe bilseydim de bu hisie

rimi Türk dilile ifade etseydim. Siz-

- Mütehassıs tarafından hazır -

lanan plana göre imar faaliyetine 

başlayacağız, bu işin her şeyden ev-
vel para meselesi olduğu malum • 

dur. Belediyeye bu işte kuııanılmak 
den ricam: Bana söylediğiniz bu kıy- üzere mütedavil sermaye bulmnğa 

1 
metli sözleri ingilizce, bir kağıda yaz

manızdır. Bunları kıymetli bir hntı-

ra olarak sakhyncağım.,, 

çalışacağız. Bu mümkün olmazsa bir 

inşaat şirketi ile anlaşmak veya bir 
kooperatif teşkili hususunu tetkik 

Vali muavini, hükumetin taziyet- edeceğiz. İlk iş olarak büyük ve mo

lerini, ingilizce bir kağıda yazarak a
taşe kommcrsiyalin refik.asma bırak-

mıştır. 

dern bir Halkc\'i binası inşa edece. 
ğiz. Evvelce başlanmış olan iki ilk. 
mektep binasının tamamlanmasına 

ve bu ders yılı başında açılmasına 
Mister Glaspi'nin cesedi Amerika- çalışacağız. Sıvası kazalara ve yakın 

ya götürülecektir. Per ıembe günü vilayetlere bağlayan yollara çok e. 
saat beşte Feriköydeki Protestan hemmiyet vereceğiz. Yakında bu 
mezarlığındaki klisede de dini me- yollar üzerindeki köprü ve men!ez-
rasim yapılacaktır. 

1 
lerin inşasına başlanacaktır." Sıvas Valisi ::\-luhtar Olunan 

S . U. A L . SORUNUZ, CEVAP VERELiM 
. . 

S - Topkapıda ktşlas.ı ve camii dar giden akıncıları takviye etti. 
olan Davut paşa kimdir? 3 mart 1497 de de senede üç yüz 

bin akce ile tekaiit oldu. Osmanlı 
C - Davut paşa, Fatih Mehme- • 

tarihinde o zamana kadar sadra -
din kumandanlarındandır. 1478 de 
Rumeli Beylerbeyi idi ve İşkodra- zamlıktan kendi isteği ile ç:k~l~n 
yı muhasara etmişti ve 0 zaman ve tekaüt olan, hayatı şere o ~ 
ilk defa tahribkar gülle kullanmıŞ--yegime vezirdi. Topkapı dışındakı 
tı. 1482 ye kadar beylerbeylik Davutpaş sahr.ası da bu ~at ta.ra • 
mevkiinde kalan Davut paşa Fa. fından Rumelı serhad.lcrıne gıden 
tihin oğlu ikinci Beyazıt tarafın _ orduların toplantı yen olmuştur. 
dan Anadolu beylerbeyliğine ta • • 
yin edildi. Fakat o sene de sadra. S - Devlet Demiryolların bu 
zam oldu. 24 sene sadrazam kaldı. sene de hareket şakirdi alınacak 
Bir çok hizmetler yaptı. Bu arada mı? Şeraiti nedir? 
Endülüs araplarını himaye için ls. C - 15 temmuzda müsabaka 
panya sahillerine donanma gön - imtihanı vardır. Orta mektep me
derdi, Almanyanın göbeğine ka - zunu olmnk ve on temmuz akşa -

mına kadar Devlet Demiryolları -
na müracaat etmiş bulunmak la -
zımdır. İmtihana girme şartları 
18 yaşından aşağı olmamak, 30 ya. 

şını geçmemiş olmak, en az iki se
ne askerlikle alakası bulunma • 

maktır. İmtihan 15 temmuzda 
Haydarpaşada, Sirkecide, Ankara
da, Balıkesirde, Kayseride, Malat
yada, Adanada, Afyonda, İzmirde 
ve Erzurumda ayni zamanda yapı
lacaktır. 

• S - Yeni barem mucibince 
yiiksek mektep mezunu olmayan. 
lnra, yani lise ve orta mektep me
zunlarına memuriyet verilmi~·ecc. 

mecburiyetindedir. Bütün bu zor
luklar kafi gelmiyormuş gibi fırıncı. 
lar, belediyeye de müracaat ederek 
156 kuruş olarak tesbit edilmiş bu
lunan imaliyenin, eskiden olduğu gı
bi 192 kuruşa çıkarılmasını ve Jola
y:ısile ekmek fiyatlarına zam yapıl. 
masını istemektedirler. 

Bu müracaatlar karşısında beledi
ye iktısat müşavere heyeti, cJün top-
h.h.u.•.1.aA ~.l&. ıuh ... . ua.ı.1 "'\;,; C...bi.••~"~ f}-t-•w• 

lnnnı dinlemişitir. Iktısat ve mü~a
vere heyeti, mutat hilafı olarait per
şembe günü de toplanarak bu hu
sustaki tetkiklerini ilerletecek ve ka
ti kararını o gün verecektir. 

Dünkü nüshamızda sa liıhiyettar 
zevatın kanaatine istinaden ekmeğin 
buğday fiyatı ile satılabileceği iddia. 
sını ortaya atmıştık. Bu fikir :ılaka
dar makamlar tarafından ehemmt -
yetle karşılanmış ve tetkık edilmek 
üzere ele alınmasına karar verilmiş-
tir. 

Bu mevzu çok geniştir ve dert ls
tanbulun eski derdidir. 

Bize .izahat veren ve evvelce be
lediye namına da, hükıimet namına 
da bu işi etüt etmiş olan, Tiirkiyede 
yetişen her nevi buğdayın ev~~frnı n! 
rt ayrı bilen bir zatın, ekmcgın bug-
day fiyatına satılabileceğini 1ıd~~a e~
mesi, hiç te yabana atılaca.t oır fı. 
kir değildir. 

Bu fikir gazetemizde intişar et
tikten sonra zahirecilerın de aynı fik
re iştirak ettikleri göri.ilmüştilt. Bun
lara göre 72 kiloluk bir çuvnl undan 
asgari 108 ekmek çıkmaktadır. 

ı oo kilo buğdaydan da 72 kilo un, 
ve 26 kilo kepek çıkmaktadır. 

Bu zevat değirmencinin karının 

kepeğe, fırıncının karının cin yüz ki
lodan fazla çıkan ekmeğe inhisar et
mesi şart olduğunu ileri stirmcktedir-

CEVAP 
ği söyleniyor, doğru mu? 

C - Hayır. Lise ve orta mek. 
tep mezunları da devlet memuru 
olabilirler. Ancak barem derece -
lerinde yüksek mektep mezunla -
rına gösterilen menfaat daha faz • 
la dır. 

• 
S - Ufak tefek yaralarla ge • 

milerin batmaması için bir çare 
bulunmuş mudur? 

c - Bulunmuştur. ~ileri i 
bölme bölme ayınrlar, delinen 
bölmeyi kaparlar, diğer bolmele • 
re su girmez, gemi de batmaz. 

Kazanç 
Vergisi 

Ay Sonuna Kadar 

Bor~larmı Ödemiyenler 

Cezaya Çarpılacaklar 
939 mali senesi kazanç vergisinin 

birinci tı:ıksit müddeti haziran sonun
da bitecektir. Mükellefler ay sonuna 
kadar birinci taksitlerini vermiye 
mecburdurlar. Bu müddet zarfında 
borçlarını vermiyen mükellefler, bu 
taksiti ceza ile birlikte vermiye mec
burdurlar. Defterdarlık, dün bütün 
maliye şubelerine gönderdiji bir ta-
mimde av basına kadar borrlarmı ver 
ıuey1p ce.layn utliı vuuı ıu1Jhcuı...ı. ıı.. . .ı. 

hakkında bir listenin hazırlanıp mer. 
keze gönderilmesini ve diğer taraf
tan da ayın birinden itibaren cezalı 
taksitlerin tahsiline başlanmasını bil
dirmişitir. 

Yeni Maliye daireleri 
Kadıköyünde yapılmakta olan mal 

müdürlüğü binasının inşaatı bitmek 
üzeredir. Binanın küşat resmi 15 
temmuzda yapılacaktır. Fatihte y&
pılmakta olan mal müdürlüğu bina. 
sının da 1 nci katı ikmal edilmiştir. 
Planı Nafıa Vekfıletince tasdik edi1en 
Beyazıt tahsil şubesi binası da müte
ahhide ihale edilmiş bulunmaktadır, 
Bu son iki binanın inşau~ı Cümhuri
yet bayramına kadar ikmal edilecek 
ve Cumhuriyet bayramı vesilesile kü 
şat edileceklerdir, 

Defterdarlık, Mercan maliy~ tah
sil şubesi için de bir bina yaptırm1ya 
karar vermişitir. Bu şube için Mer
can yokuşu başında bir bina yapıla
caktır. Bu binaya ait olmak i.izere 
hazırlanan plan tasdik edilmek üze
re Nafrn Vekfıletine göndcrilnıisitir. 

ler. Bu kar biraz az olabilir. Fakat, 
bugün ekmek buğdaya nisbetle dört 
kuruş fazlasile satılmaktadır. llu dört 
kuruşun bir kuruşu değirmenciye, 
bir kuruşunu fırıncıya bmıkmal: su
retile ekmeği yedi buçuk kuruşa sat
mak mümkün olacaktır. Bu birer ku
ruş ta çuval başına değirınenci için 
26 kilo pekepten başka bir lira, fırın
cı için de 8 kilo ekmekten başka bir 
lira kar bırakacağına gö!'e, iddiayı 
hem de esaslı surette tetkik edip müs 
bet veya menfi bir karar v2rnıek za
ruridir. 

TA K V I M ve HAV A 

27 Haziran 
S A L 

6 ncı ay 
Arabi: 1358 

Giln: 30 

Cem. evvel 10 
Gilneş: 4.30 - Öğle: 
İkindi: 16.17 - Akşam: 
Yatsı: 21.48 - İms!ık: 

1939 
1 

Hızır: 53 

Rumi: ı355 

Haziran: 14 
12.16 
19.44 

2.10 

_ Hava Vaziyeti -
Yeş11köy meteoroloji lstnsyonundan alı

nan malumata göre, hnvn yurtta Doğu 
Audolu bölgeleri ile Karad<'nlLln ı;ark 
kıyı!ındtı bulutlu ve mevzii yııj!ışlı, dlğ<'r 
yerlerde umumlyeU<' ac-ık ıı~mlş, rOzıztır
lar şimali lsUknmetten hnfif. cenup bol
ıelerde ortfı kuvvette esmiştir 
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IBUGüNI 
Türkün insafı! 

Yazan: Ômer Rıza DOCRU L 

lngiltere Baltık Devletleri 

3 

Alfabe Meselesi 
Yazan: B. FELEK 

B en davanın ortalarına rastla. 
dım galiba. Onun için iki ta • 

ra.fın iddialarını tam dinleyemedim. 

Roma radyo istasyonu dün İngi. 
lizce ile yaptığı neşriyatta 

Hatayın anavatana kavuşması ıçın 

Fransa ile yapılan itilaftan bahse -
derken Fransanın hiristiyan ekalli
yetleri ve hıristiyan misyonerleri 
"Türktin insafına" bıraktığını acı a. 
cı anlattı v-e Türkün insafı ile acı acı 
istihza etmek istedi. 

için Garantiyi Kabul Ediyor 
Yalnız (Va.Niı) ile diğer bir arkada. 
şının bizim alfabenin eksikleri hak. 
kında ileri sürülen iddialara karşı 

cevaplarını okudum. (Va • Nu) esa
sı reddeder görünmüyor, fakat diğe
ri alfabemizin muhakkak eksiksiz 
olduğunu büyük bir tecellütle hay~· 
kırıyor. 

Türkün tenkidine tahammül et
miyeceği bir şey varsa, o da insaf 
hissidir. Tiirk kalbinin asaletinden, 
Türk ruhunun civanmertliğindcn fış 
kıran bu in!-ıaf hissi, tarihin en şeref. 
1i sayfalarında, en heyecan verıcı 
menkıbeleriyle yaşamakta ve Tiirk 
milleti en zalim şartlar ve en isyan 
ettirici buhranlar içinde bu hissine 
sahip olmakla temayüz etmektedir. 
Türkün bu insaf hissi sayesindedir 
ki hayat ve mukadderatını ona bağ • 
}ayan milletler veya cemaatler dai. 
ma herhangi bir tecavüze . uğra _ 
madan en geniş hürriyet, refah ve 
emniyet içinde yaşamıştır. Bu cema. 
atler içinde yabancı tahriklere alet 
olarak Türke pusu kuranlar ve silah 
kaldıranlar başka yerlerde olsalar _ 
dı, kökleri kırılırcasına cezaya çar -
parlardı. Fakat bunların T Ü r k
ten gördtikleri muamelede insaf ve 
adalet, hatta merhamet hissi hakim 
olmuştur. 

Kremlin kapılarında: Aşıklar .• 

Moskovaga Yeniden 
1 alimat Gönderildi 

Paris Mehafiline Göre, Bugünkü Molotof-Strang 

Mülakatı Kat'i Mahiyette Olacaktır 

Londra, 26 (Hususi) - Mister Chamberlain bugün Avam 
Kamarasında sorulan bir suale cevap vererek Sovyet Birliği 
tarafından İngiliz-Fransız projesine verilen cevabın ve bu ce
vabın ihtiva ettiği mütaleaların tetki kedildiğini. tetkikin ik
mali üzerine Hariciye Nazırı Lort Halifaxın İngiliz sefirine 
yeni talimat verebilecek vaziyette bulunacağını söylemiştir. 

Muhalefet liderlerinden Dalton \ 
Sovyet Birliği ile yapılan müzakere-

lerin uzayıp gitmesinin Almanları 

bir çok şeylere teşvik ettiğini ve bun 

ların bu yüzden bir sürü emellere 
düştüklerini söylemiştir. Mister 

Chamberlain. buna karşı "Bu, böyle 
olabilir. Herhalde Sovyetler de vazi-

yeti nazarı dikkate alıyorlar" demiş.. 

Hitler Bir 
Nutuk Daha 

Söyledi 

Dediğim gibi asıl davayı bilmi • 
yorum. Fakat bizim alfabenin ikma. 
li lazım mı, değil mi? Bu hususta be. 
nim de küçük etüt ve bu etütlere 
göre naçiz fikirlerim var. 

Evvela, bilhassa ilmi bahislerde 
bir olmayı: 

- Olamaz! Deyip reddetmek müs. 
bet bir hareket sayılmaz. Siyasi i -
kidelerde müsamahaya alışamamış 

olsak bile ilmi rnenularda kendi dü. 
şüncemizin aleyhine olan iddialan 
rahatça ve infialsizce dinlemeli, bi
zim karşılık iddiamızın da tenkidine 
ayni sükunetle tahammtil etmeliyiz. 

Bu kii;:ük mülahazadan sonra ge. 
lelim alfabemize: 

Bunun, halkın okuyup yazması -
na, matbaa işlerinin basitleşmesine 

yaptığı hizmeti burada zikre mahal 
görmem. On seneden fazladır kullan. 
makta olduğumuz harflerin bu müd. 
det zarfındaki hizmetlerini derpiş e. 
derek onlar hakkında hüküm vere -
biliriz. 

Türk, hiç bir milleti, hiç bir ce
maati esir etmemiş, bilakis onunla 
beraber yaşayanların hepsine kendi 
haklanna mümasil haklar vermiş, 

ve en ağır vazifeleri üzerine alarak 
onların banş nimetleri içinde yüz
melerine her imkanı temin etmiştir. 

Arapların, Türkün kendi yurtla. 
nna bakim olduğu devre bugün de 
hasret çekmelerinin sebebi, Türkün, 
Arabı kendi gibi tanıması, ve Arabın 
varlığını korumasıdır. Gerçi Arap • 
lar içinde, Türk hakimiyeti devri -
nin büyük bir kiiıtürel ilerileme kay. 
detmediğini söyliyenler vardır, fakat 
içlerinde Türkün insaf hissine hü • 

-,tir. 

Si k d Al 
Anlaşılan Kabinenin Hariciye ko- "Son Fedakarlıklara 

Bu hüküm, şüphesiz onların ta -
mamen lehinedir ve müsbettir. La • 
kin bu, demek değildir ki; fonetik 
imla ile yazılan ibarelerde iltibaslar, 
ve güçlükler olmuyor .. Şüphesiz ba
zı güçlüklerimiz var. O halde ki; git. 
gide ya tolaffuzumuzu harflere uy. 

ova ya a man ve mitesi bugünkü toplantısında, Mos _ 
kovadan gelen mufassal raporu tet. Katlanmıya H il 

azırız 

Slovak Askerleri 
Arasında Arbedeler 

cum etmek namertliğini göstereni 
-··- .. ,.... ' .. ....... .. .. -=_,._ ••• 
Arap yurtlarını müdafaa etmemiş ıaşasın 

Dışarı.. Diye 

~ ....... u~ ı.,.uınuyı~'jfl~ 

Slovakya.. Almanlar 
~erbest 

Bağırdı 
olsaydı, Arap yurtlarının çoğunda 

Ehlisalip saltanatları yerleşir ve A • 
raplık alemi ancak Arabistan çölü. 
nün öteherisinde varlığını idame e • 
de bilirdi. 

Fakat Türkiin bu insaf hissi, yal. 
nız Araplara karşı tecelli etmemiş -
tir. Onunla beraber yaşayan her 

millete, ve her cemaate karşı kendi. 
ni göstermiştir. Hıristiyan ekalliyet-

leri, yabudi cemaatleri ve daha baş
ka cemaatler Türkün insaf hissin -

den, mütesaviyen istifade etmişler • 
dir ve istifade etmektedirler. 

Hataydaki Hıristiyan ekalliyet _ 
ler de, Türkün bu insaf hissinden is
tifade edeceklerdir. 

Fakat Roma propagandasının, 

Türkün bu insaf hissine tecavüz et

mesinin sebebi gayet aşikardır. l\fib. 
vercilerin kendileri, müfrit milli _ 

yetçilik göstererek yabancı her ırkın 
kökünü kırdıkları ve yabancı millet. 

lere zorbalık usulii ile boyun eğdir -
mek istedikleri halde, hariçteki hıris. 

tiyan ekalliyetlerinin mukadderatifo 
alakadar olmaları, bunları tecavüz 

siyasetlerinin birer aleti olarak kul
lanmak istemeleridir. Hele hıristiyan 

misyonerlerinin Tiirk insafına kal -
mış olmalarından şikayet etmeleri • 

Varşova, 26 (A. A.) - Bratislavadan Pat ajansına bildi
riliyor: 

Slovakyada Zilinada Slovak askerleriyle bu şehirde bu
lunmakta olan Alman kıtaları arasında bir arbede vukubul-
muştur. 1 
E~p:ess Poranny gazetesine göre, 1 Amerikanın 5 Ayda 

her ıkı taraftan da 10 kişi ölmüş ve 

bir çok kişiler yaralanmr~tır. Sivil Sattığı Tayyareler 
halk, Slovaklardan yana çıkarak Al
man askerlerinden bir kaçının sila
hım almıştır. 

Söylendiğine göre Hlinkanın doğ. 
duğu Ruzemberk şehrinde de buna 

benzer hadiseler cereyan etmiştir. 

Şehir halkı, sokaklardan geçerek ·'Ya 
şasın serbest Slovakya, Almanlar ch
şarr,, diye bağırmışlardır. 

"Almanlar dışarı!,, 

Bratislava, 26 (A.A.) - Slovak 
makamları Zips mıntakasında ikisi 

Alman papazı olmak üzere 7 kişi 
tevkif etmiştir. Bunlar, halkı Macar 

milli marşı söylemeğe mecbur edi. 
yorlardı. Mmtakada mütemadiyen 

hükümet aleyhinde beyannameler 
dağıtılmakta ve Slovak makamları 

buna nihayet vermek için sıkı tahki. 
kat ve tevkifat yapmaktadırlar. 

Vaşington, 26 (A.A.) -Ticaret ne
zareti 1939 senesinin ilk beş ayı zar
fında ihraç edilen Amerikan tayya
relerile hava malzemesi hakkında bir 
istatistik neşretmiştir. Gösterilen ra
kamlara nazaran ihracat miktarı 38 
milyon 237.052 doları bulmaktadır. 

Bu miktar, 938 senesinin ayni devre
sine nazaran yüzde 31 fa~ladır. 

Bu miktarın bir milyondan fazla
sını Japonyaya yapılan ihracat teşkil 
etmektedir. 

Vaşington, 26 (A.A.) - "Army Or
donance., adındaki askeri mecmua, 
yeni sistem 37 milimetrelik antitank 
topu hakkında bir etüt neşretınekte
dir. 

Bu topun mermisi 800 metre me
safeden 38 milimetrelik bir zırhı del
mektedir. Çok kullanrşlı olan bu top, 
ancak 400 kilo ağırlığında<lrr. 

kik edecek ve son talimatı ona göre 
hazırlayacaktır. 

Daily Telgrafa göre, İngiliz ha -
riciyesine Moskova elçiliğinden u -

zun bir telgraf gelmiştir. Telgrafta 
henüz bir anlaşma ile neticelenme
yen noktalar gösterilmiş ve takip o. 

tavsiyeler ileri sürülmüştür. 

M·~skovanın kanaatine göre 

Moskovadan verilen malumata 
göre Mister Strang'ın Moskovaya 

muvasalatındanberi geçen 12 gün 
zarfında İngilizlerle Fransızlar, Mo

lotofa iki proje takdim etmişler, bun 
ların ikisi de memnuniyete şayan 

görülmemistir. Moskova mahafiline 
İngilizlerle, Fransızlar 3 üncü bir pro 

je takdim etmek üzeredirler. 
Ayni mahafil, İngilterenin Sov • 

yet tezini esas ittihaz ederek Baltık 
milletlerini garanti etmekten imtina 

eylemesi halinde dahi Fransa. İngil. 
tere ve Sovyet Rusyaya münhasır 

kalmak üzere bir mütekabil yardım 
itilafı imza edilebileceğini beyan et.. 

mektedirler. Fakat böyle bir for -
mül. herhangi bir tarafta vukua ge. 

lecek bir taarruza karşı bir cephe vü. 
de getirilmesine medar olmıyacaktır. 

Paris mahalili nikbin 

Paris mahafili ise daha nikbin _ 
dir. Parisin diplomasi mahafilinde 
Chamberlain'in nihayet Stranga ve 
mumaileyhin Moskova ile yapmak. 
ta olduğu müzakereleri iyi bir neti. 
ceye isal etmesine medar olacak ta. 
limat göndermeğe karar vermiş ol _ 
duğu beyan olunmaktadır. 

Londra, 26 (Hususi) - Alman ga- durup işe biraz ermeni şivesi karış • 
zeteleri ve Alman liderleri, Mister tıracağız; ya alfabemize bu yazama. 
Chamberlainin İngiltere tarafından dığımız sesleri çıkaracak işaretler i. 
A1manyaya karşı ihata siyaseti takip lave edeceğiz, yahut fonetik imla 
olunmadığına dair beyanatını ıyı da,•asından kısmen ,·az geçip bazı 

karşılamamıştır. Dr. Göbbels dün hecelerin kah şöyle ve kah böyle o
:ı:ı..,,,,_.., _ __.:rJCdıgı ..nutul<ta: ıkunması hakkında kaide ve istisna. 

"Biz tabii hayat şartlarını istiyo- lar tesis edeceğiz. Durumumuz bu 
ruz. Biz Versailles haksızlıklarının üçten hali değil. 
tamirini istiyoruz. Avrupada ebedi Mesela: Nisbet ya lannı kah ğ 
olarak fakir bir hasım kalmamak az- ile, kah y ile ve kah i ile yazışımız, 
rnindeyiz. İşte takip ettiğimiz he- mürekkep isimlerden bir çoğunu il. 
def" demiş,tir. tibaslara mahal kalmamak için bö • 

Hitlerin yeni nutku lüşümüz; Fransızca annonce muka • 

Diğer taraftan Her Hitler de 500 
kişiden müteşekkil eski İtalyan 
muharibine hitaben söylediği bir nu 
tukta şu sözleri söylemiştir: 

"- Aramızdaki ittifak sayesinde 
müşterek düşmana karşı müşterek 

bir cephe teşkil edildiği şu sırada bi. 
zi ziyaretinizden dolayı bahtiyarım. 
Demokratik ve kapitalist plütokrasi 
tarafından mukadderatımızı tayin et. 
mek hususunda sarfedilen gayretle. 
rin iki milletimizin müşterek kuvve
ti önünde muvaffakıyetsizliğe uğra
yacağından tamamiyle eminim. Ha -
yat, icabettiği zaman mevcudiyetle
ri ve istikballeri için son fedakarlığa 
katlanmağa hazır olan milletlerindir. 

İstikbalde İtalya ve Almanya i . 
çin müştereken bu fedakarlığı yapa. 
cağız. Milletlerimizin bu yıkılmaz 

müşareketi karşısında diğer alemin 
bütün taarruzlarının akamete uğra-

yacağına ve istikbalin herşeye rağ
men faşist İtalya ile N asvonal. Sos -

yalist Almanyanın olduğuna inanı • 
yorum." 

bili olan iylan kelimesini kah ilan, 
kah iylan ve kah iğlan olarak yazışı. 
mız ve daha buna benzer, bir çok \•a. 
kalar, bizde her şeyden evvel fone. 
tik imlaya esas olan harflerin sesini 
tesbit etmemiz lüzumunu gösteri -
yor. K ve g harflerine gelince; yapı. 
lan istatistiğe göre bizim dilde k en 
çok kullanılan harflerin baş1nda ge. 
liyormuş. Halbuki bunların çoğu g 
sesi verm~ktedir. Herhalde "g harfi 
liizumsu7..iur" hiikmünii vermeden 
evvel işi iyice mütalea etmemiz la -
zımdır. 

En mükemmel dillerin imla ve 
alfabeleri de ihtiyaca göre rötüş gör. 
müştür. 

Kaldı ki; ne dersek diyelim 
dilimize ve bilhassa türkçenin esas 
şivesi olan İstanbul şivesine girmiş 
olan yabancı kelimelerden gelme bir 
takım imaleler, hatta bir takım açık 
,-e kapalı vuayyeller vardır. Buna 

nin yegane sebebi, bu misyonerle -
rin birer propaganda vasıtası, birer 

casusluk şebekesi olarak iş eörmele- ı ı------------
ridir. 

H A D i S E L E R i N i-Ç y·o Z U 

bir de Anadolu ivesinden intikal e
den sesleri ila,·e edersek bugünkü 
28 harfli alfabenin bazı hallerde ki. 
fa:rctsizliği derhal meydana çıkar. 
l\lesela; merkep bağırması manası -
na gelen anırmak kelimesindeki 
(n) bizim bildiğimiz (n) sesi değil -
dir. Genizden gelme ve frenklcrin 
sonunda sesli harf olmıyan (n) )ere 
verdikleri sestir ki arap harfleriyle 
de güçlükle ifade edilir ''e eski (kef) 
harfinin üzerine iiç nokta atarak ya
zılırdı. Sonra mesela: Horhor, hıyar, 
hırıltı gibi kelimeler - ki bunların 

Roma propagandasınm bu adi ft Almanya, kömür ihracatını, yalnız süratle İngiliz li. 
maksatlar yüzünden Tiirkün insaf raı;ı veren, ıneın1eketlere tahdit etmiştir. Dahilde is. 
hissine frcaviiz etmesi, Türkün kuv. tihlUk cdilıniyen kömürler biriktirilmektedir. 
vetiyle ve rnunffakıyetiyle kat kat Romanyaclan almakta olduklan petrolü de Almanlar 
sağlamlanan sulh cephesine karşı ı-arfctmeyip biriktirmektooirler. 

hissolunan gayız ve kinin bir ifade _ * 
sidir. Moskovadaki lngiliz - Sovyet müzakerelerinin 

Gayız ve kini. ga;vız ve kinle kar. fi bu halta biteceği haber verilmektedir. Moskova-
şılamak ancak kiiçüklüktiir. nın ısrar ettiği iki noktayı da Jngiltere kabul et-

Tiirkiin insaf hissi, küçülenlerle 
beraber küçiilmekten teberri eder. miştir. Bu maddelerden biri garanti edilecek bü-

tiin devletlerin, bu meyanda Baltık devletlerinin, 
isimlerinin zikredilmesi, ikincisi de bu devletlere 
herhangi bir taarruz vukuunda, taarruza ağrıyan 
devlet istesin, istemesin, müttefiklerce müzakere
ye lüzum görülmksizin, otomatik bir ıurette hare
kete geçilmesidir. 

Yahudi Mülteciler 
Ortada Kaldı 

Bükreş, 26 (A.A.) - Panama bay
raklı Rim vapuru bu gece 450 Alman 
ve Çek Yahudi mültecisini hamil o
larak belki de Filistine doğru Kös _ 
tence limanından ayrılmı<>tır. 

• A hn:lnyanın l\foskova Sefiri, Sovyct hükılmetinc 
açılacak 750 milyonluk krediden bahsederken, Alman. 
;\'anın artık Sov~·et Rusyada hiç bir emeli olmadığı, 

~imdiden sonra Almanyanın hayati sahasının Polon. 
~·a. Tuna \ 'c Balkanlara inhisar edeceği hakkında te
minat ,·ermiştir. 

• 
I ngiliz Hariciye Nazırı Lord Hali lakı hususi bir 
toplantıda şunları söylemiştir: 

"Avrupa meselelerinde salaha doğru bir değifik

lik yoktur. Tien • Sin meselesi ıulhen halledile
cektir. 

Rusya ile anlaşmak için elimizden geleni yapaca· 

ğız. Bu müzakereleri bozmak için çıkarılan dedi
kodular, azmimizi bozmamıştır.,, 

1 
emsali türkçede çoktur - bugün (h) 

harfiyle yazılmaktadır. Fakat türk • 
çe:ri bilenler bunları yine gırtlaktan 
oku:varak asıl sesi veriyorlar. Bilme
yenler ise tabii (h) sesini tatlı oku -
yor ve kelime biçimsizleşiyor. Ke ~ 

j limenin biçimsiz oluşuna aldırış et • 
j mesek bile fonetik imlanm maksadı 
temin edemeyişi ideal bir imla tees
süsüne engel oluyor. 

Sonra Fransızcadaki (1) ile lnıi ~ 
lizccdeki (1) rn her ikisi de Türkçede 
var. Cemal, ideal, hal kelimelerinde 

(Lutfen sayfayı çeviriniz) 
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.Ma:hkemeıercle~ 
( Ankarada _!azar Günü Yapılan Spor ~areketle;ı;-)1 Akdeniz 

Anlaşmalarının 
Ehemmiyeti Zengin 

"Artık Adım 

Ana doluya 

Bir Dilenci 
Paralıya Çıktı, Yavaşc;a .. 
Savuşmalı " Diyor 

Meşhut suçlara bakan Sultanahmet 
sulh üçüncü ceza hakimi, dün Cer· 
rahpaşa caddesinin önünde dilenir -
ken yakalanan 59 yaşında Mehmet 
Fuat isminde birisinin duruşmasını 
yaptı. Polis, Mehmet Fu.ıdı, mahke
mede suçlu yerine geçirirken, haki
min önüne de bir çıkın koydu ve: 

Hakim, para, saat çıkınını polise 
uzatarak: 

- Say da sahibine teslim et, di
yordu. Mehmet Fuat yerinden fırla. 
dı. Çıkınını polisin elinden kaptı. 

- Bay hakim, bu dilenirken yaka
landı. Ustünü aradık. Cebinde 117 
lira 80 kuruşla bir gümüş saat bul
duk. Onu da mahkemenize getirdik, 
dedi. 

- Ben kendim snyı:ırım, bay hfı
kim, dedi ve çıkından çıkardığı tek 
liralık kiığıtlnrı birer bire~ saydı. 
Tam 117 lira 80 kuruştu. Çıkını bağ
ladı. Ağzına sıkı bir kaç düğüm vur
du. Koridora çıktı. Giderken: 

F enerbahçe - Ankaragücü maçıncla Ankaragücü kalecisinin 
nefis bir kurtarışı •. 

- Herkes beni parasız biliyordu. 

Bundan sonra hüviyeti tesbit edil
di. Hakimin ilk suali şu idi: 

- Mehmet Fuat, bak cebinde bu 
kadar para var. Sen hala dileniyor
sun. Ayıp değil mi? Neye dilendin? 

Şimdi bu para da benim başıma bir 
iş açacak. Serseriler başıma üşüşe
cekler .. En iyisi yavaşça bir Anadolu 
şehrine sıvışmnlıdır, diyordu. 

Bu da Kör Taklidi 
Yapmı~ Mehmet Fuat, ağlamıya başladı. 

- Niçin ağlıyorsun cevap ver. 
- Nasıl ağlamıyayım, bay hakim! 

Ben kimsesiz bir adamım. Allahtan 
başka kimsem yok. Ben sokakları do
laşır, eski toplar, satarım. Bir kaç 
gündenberi hastayım. Eski toplamıya 
çıkamadım. Cebimden ç>kan benim 
sermayemdir. Sermayem eksilmesin, 
diye bir kaç gündenberi camiin önü
ne çıkar dilenirim. işte işin doğrusu 
budur. 

Sultanahmet sulh birinci ceza n5-
kimi, dun Safa isminde 18 yaşında 
genç bir kadının sorgusunu yaptı. Sa
fa göz kapaklarını elile çe\•irmi~, ken
disine ama süsiı vermiş, kolundan hı
tan bir çocukla dilenirkt?n de cürmü 
meşhut halinde yakalanmıştır. 

Polis, zabıt varnkaslle hadiseyi bii
tün teferrüatile tesbit etmişitir. Sa
fa diyordu ki: Pazar günü Anharada yapılan at yarışlarından bir görünüş .. 

Hakim, polisin zabıt varakasını o
kudu. Şahitleri dinledi. Kendisini on 
gün boğazı tol..-!uğuna amme hizmet.. 
lerinde çalışmıya mahkum ediyordu. 
Hakim kararını henüz bitirmeden, 
Mehmet Fuat atıldı. 

- Bay hakim, ben Knsımpaşada 

otururum. Çocuğa Eminönünden şe
ker alacaktım. Ben de Sultanahmet
teki tütün deposuna gidecektim. Gô
züm hastadır. Güneşten müteessir o
lur. Güneşe bakamnm. Polis ama ro
lü yaptığımı sanmış. Ben kör deği
lim, dilenmedim de ... 

Hakim, "kararı dinle, daha bitlr
medim,, dedi ve ilave etti: 

Hakim Snfanın suçunu sabit gör
dü. Kendisini sekiz gün boğazı tok
luğuna amme hizmetlerinde çalışmı
ya mahkum etti. 

- Paralarla saatin de sahibine ia
desine karar verildi. 

Metresinin Eşyasını 

Çalmış 

Bir iflas Davası 
Dün ağır ceza mahkemesinde Be

yoğlunda lsUklil.l caddesinde manifn. 

Sultanahmet sulh birinci ceza ha- turacılık yapan Foti ile ortağı Istav
rinin duruşmalarına başlandı. llun

kimi, Cağaloğlunda Nuruosmaniye lar hile ile iflas etmekten suçlu idi
caddesindc 31 numaralı evde oturan 

ler. Mahkeme birinci iflas dairesinin Şefika ile metres hayatı yaşıyan Kü-
.. k LA d b h B 1 t b a ehli vukufa yaptırdığı tetkik raporu. çu anga a a çıvnn u gar e a - . 

1
. 

l · ~ı ıı.ır k t k'f nu okuttu. Bunlar 15 hın ıra serma-sından stovıça og u .ıuar ·oyu ev ı d kl h ld b' "dd t 
. ye koy u arı n e ır mu e son-

ettı. l ··a· . l d' A ra bono annı o ıyememış er ır. -
Suçu, Şefikanın evine haberi yok-ı lacaklılardan mahkemede müdahil sı-

ken girerek bütün eşyasını aşırmak. fatile bulunan Arnik Karnayan, mah 

tır. kemeye müracaat ederek bunların 
l{endisini müdafaa ed!rken: hile ile iflas ettiklerini iddia etmiş. 
- Bu Şefika ile senclerdenberi Ehli vukufun raporuna göre, suçlu

metres hayatı yaşıyordum. Evlene- lar, üç ay içinde mağazadan 1137 U
cektik. Kendisine geçenlerde elli li- ra masraf çektikleri halde 1198 lira 
ra verdim. lki kat elbise yaptım. Va- da şahsi masraf göstermişler. Dük
ha bir çok ta masraf ettim. Şefika, kanda 6547 liralık borca karşı ancak 
elbiseleri aldıktan sonra b?ni terket- 1547 liralık manüatura bulunmUi· 
ti. Evlenmiyeceğini söyledi. Ben de Suçlular: 
evine gittim. Kendi yaptığım eşyayı _ o aylar masrafımız çok oldu, 
aldım. Kendisine ait eşyayı almadım, diyorlardı. Suçluların avukatları eh. 
diyordu. li vukufun raporlarına itiraz et.tiler. 

Hakim muhakemenin mevkuf ola- Muhakeme tetkik için talik edildi. 
rak yapılmasına ve şahitlerle dava- Bir Hırsız Tevkif Edildi 
cının çağırılmasına karar verdi. Dördüncü sorgu hakimi Şebin Ka-

rahisarlı Hasan Yıldız isminde bir 
TOPLANTILAR, DAVETLER: genç hakkında tevkif kararı verdi. 

Halkevinin Kongresi 
Kadık6y Halkevlnden: 
2!l Hnziran 939 perşembe gUnü saat 19 

da umumi heyet topl~ntısına üyelerimizin 
behemehal gelmeleri. 

(1) se i ile bakkal, kumsal, masal ke-

Umclcrindeki (l) sesi tamamen ayrı-

dır. Bunları bilmeden okuyanlar kcn 

di diline göre ya hepsini Frnnsızca -
da general kelimesindeki (1) gibi o
kuyacak, yahut İngilizcede ali keli
mesindeki gibi kaba okuyacaktır. 

Eğer imlümız fonetik ise bunla -
nn da öniine geçmemiz icabetmez 
mi? 

Kaldı ki; bizim dilde diftong de
nilen iki harften mürekkep sesler 
ve frenkçe nksan dediğimiz eski ta
hirle (hareke) lcr yani harf üzerine 
konan işaretler yoktur. 

Şu halde bence bu işi knrnkuşi 

ve nıiiteassıp bir eda ile \•e en ma -
ınım ilmi etütlere bile imkan bırak-
mayan: 

_ Alfnbemtz mlikemmeldir. Ek
siksizdir. Diye kapıları kapayacak 
hir cevap yerine, salahiyet sahibi bir 
heyetin hu i i tamamen afaki olarak 
tetkikine imkan 'ermek elbette sok 
4.1hn faydnlıdı:r. 

Hasan Yıldız, Galatada Metres soka
ğında fotoğrafçılık yapan ltalyan te
baasındnn Hombertonun dükkimında 
çalışıyormuş. Bir gün Hornberto, e
vinde imiş. Dükkiinı temizlemesi için 
anahtarını Hasan Yıldıza vermiş. Ha
san Yıldız, kasayı kırmış, içinde bu
lunan 847 lirayı aşırmış ve memleke
tine knçmış. Polis Giresuna telgraf 
çekmiş, ornda yakalanmış :e dün ls
tanbula getirilmişitir. Polıs yakala
dığı zaman iistiinde çaldığı paranın 

197 lirasını bulmuştur. Ynkmda dn
va mahkemeye intikal edecektir. 

Aleni Teşekkür 
3 Mart 939 tarihinde Atabey ha

nında vaki yangın dolayısile husule 
gelen zararımız Anadolu Sigorta şir. 
keH tarafından, hakiki bir nezaket i
çinde cereyan eden temaslarımıL ne
ticesinde tamamen tazmin edilmiş
tır. Bu vesile ile Türk sigortacılığına, 
Anadolu sigorta şirketine ve şirke
tin Umum miidürü Bay Halil Mirat 
Yenele ve hususi müdürü Bay Alıdi 
Vehbi Durnla ve Türkiye genel eks
pertiz bürosu şefi Bay Ihsan Ta vasa 
burada ayrıca açık olarak teşekkür. 
lerimizi bildirmeyi bir vazife telakki 
ederiz. Ata Atabek 

Vefik lnscl ve ortağı 

Ankaradaki at yarışlarınaa seyirciler, müıa&aRaiarı 
heyecanla takip ediyorlar •• 

Münakalat işi Yeniden 
Tanzim Edilecek 

(Başı 1 incide) tetkikatımı İı;tnnbuldan ayrılmadan 
si, liman hizmetleri, iskeleler, kıyı evvel yapacağım. 
emniyeti ve ayrıca teftiş hizmetle- Feribot meselesi. 
rinden ibarettir. Vekaletçe hnzırlı::nnn feribot ka-
Açıkla memur kalmıyacak nunu Büylik Millet Meclisi Nafıa 
Dcrıizbank memurlarından bu i- encümeninde müzakere edildi. Diğer 

darelere alınncak memurlardnn su- alfikadar encümence de tetkik edil
reti umıumiycde açıkta kalacak me- dikten sonra meclis heyeti umumiye
mur yoktur. Perakende suretile yer- sine nrzedilecektir. 
Jeştirilmelcri teahhur etmiş olan Feribot işi için muktezi inşaat fn-
bazı memurlar olabilir. aliyetine bu sene başlıyarak işin ge-

Denizbnnk ile şimdiki teşkilat a- lecek sene sonuna kadar bitirilmesi 
rasında en bariz fark, Denizbankın mukarrerdir. 
tasavvur ve tatbik etmek istediği Diğer muhtelif işler 
bankacılık işlerinin tamamen bu iki Ankara - Samsun. Ankara - Di-
müdiiriyetin iktidarı haricinde kal- yarbakır ve Erzurum, Taşhan hava 
mış olmasındadır. Dolayısile banka- seferleri de yakında yapılacaktır. 
cılık hizmeti için alınmış bir takım Ayrıca Bnğdada da tnyya:re sefer
memurlar daha evvel ve bilahare leri yapılması mukarrerdir. 
başka hizmetlere seçilmişler ve seçi- İstanbul - Ankara telefonuna dört 
leceklerdir. devre dnha ilave edilerek mevcut 

Kanunun maddei mahsusasına gö- devre on ikiye çıkarıldı. Yeni yapı
re Denizbankın bankacılığa ait olan lan bu dört devrenin tecrübeleri bi
hizmetleri ve muamelôtı bir heyet j tirilmiş ve müsbct netirC'ler nlınmış
tarafından bir sene içinde tasfiye e- tır. MemlekC'timiz ile Mısır ve Suri-
dilecektir. ye arasında da telefon hatları inşa 

Münakale işleri etmek tasavvurundavız. 
Radyolarımızda mevcut pnrazit 

Memleket dahilindeki münakalat meselesinin beynelmilel bir ımlnsa-
işlerini, şüphesiz halkın menfaatle- mamazlık yiiziinden tamamen önü
rine uygun tarzlar ve şekiller dahi- ne geçilememiştir." 
linde işletmeğe çalışacağız. e 

Bundan sonra tedricen münakala- Ali Çetinknyanın bugiin Deniz 
tın her işinde bir kül halinde koor- Ticareti Mektebi ile deniz mücssese
dinnsiyon esası araştırmak münaka- lerini tetkik ve teftiş eylemesi ihti-
lat mevzuu esasından olacaktır. mali vardır. 

VckHle beraber Ankaradan, deniz Memlekette feyizli bir ticareti 
nakliyat müdiirü Ayet, Vekalet zat 

bahriye kurabilmek ve onun esas a- işleri miidürii Nafiz ile kalemi mah-
nasırını teşkil eden mektep, fabrika sus müdiirü Salfıhattin Baydur da 
ve havuzları nnzarı dikkate almak sehrimize gelmişlerdir. 
ve bunlara yeni bir heyet ve faaliyet 
verebilmek Münnkaliit Vekaletinin 
vaziCelerinin esasını teşkil eder. 

Deniz Ticareti Mektebi üzerinde 
tetkikat yaptıracağım. Mektebin ıs

lahı ve daha iyi bir şekle konulması 
için çalışılacaktır. . 

Fabrika ihtiyacı ve havuzlar vazı
vetini vakmdnn tetkik edeceğim. Bu 

YENi NEŞRlY AT : 

ERCİYAŞ - Kays<'ri Halkevlnln bu 
isimli dergisinin 11 inci sayısı çıkmıştır. 

Korgeneral Hüsnu Kılkış'ın yazdığı "A
nadolu Tiırk beylikleri devrinde Kays<'
riyi ihtilendiren notlar" da ayrı bir risale 
halinde bu nilsha ile berabt'r verilmek
tedir 

ve A 

manası 
(Başı 1 incide) 

ANKARA RADYOSU 
Tlirkfye Radyodifüzyon Postal 
Türkiye Radyosu Ankarn Rady 

Dalga Uzunluğu 

gunu zannetmişse de, bu heyecan T. A. Q. 
do çabuk geçmiştir. 

1639 m. 183 Kes. 120 K 
19,74 m. 15195 Kes. 20 K 
31,70 m. 9456 Kes. 20 K 

Cihan Harbinden sonra vaziyet 
değişti. Mussolini iktidar mevkiine 
geldikten sonrn İtalya Akdenize ha
kim olmak davasına düştü. Daha 
1926 da Akdenizin bir İtalyan deni
zi olduğunu ilan etmekten çekinme
di. "Akdenizde başka memleketlerin 
menfaat ve aliiknsı olabilir, fakat Ak
deniz bizim hayatımızdır." dedi. 

Kendisine çizdiği büyük Roma 

imparatorluğu hülyasını tahakkuk 

ettirmek ve Akdenize hakim olmak 

için de donanmasını ve hava kuvvet

lerini arttırmağa ehemmiyet verdi. 

Bilhassa Akdenizde manevra kabili

yetini haiz olduğu için denizaltı ge
misiyle, torpito mıktannı arttırmak. 
ta çok ileri gitti. Hava kuvvetlerini 
de dünyanın en mükemmel kuvvet
leri haline getirmeğe çalıştı. İtalya. 
nın kuvvetlenmesi bütıin Akdeniz 
devletleri için bir tehlike teşkil edi
yordu. Fakat İtalyanın en büyük he
defi. Akdt'niz yollarım ellerinde bu
lunduran İngiltere ve Fransa idi. 

İngiltere uzun müddet 1talyanın 
hazırlanmasına ve kuvvetlenmesine 
lakayt kaldı. Akdcnizdeki kuvvetine 
o kadar güveniyordu ki, bir gün İtal
ya gibi bir devletin karşısına çıkıp 
onu tehdit edeceğini aklına bile ge
tirmedi. 

Fakat Mussolininin açtığı Habeş 
harbi İngiltereyi uzun sü -

ren uykusundan .uyandırdı. Musso -
!ini İngiltereye kafn tutmağa başla
mıştı. O vakit İngilizler Akdenizde
ki vaziyetlerini yeniden tetkik etmc
ğe mecbur oldular ve şu acı hakikat
le karşılaştılar: İtalya tayyare ve kü
çük harp gemileri bnkımından İngil
tercden kuvvetlıydi. Akdenizdcki 
İngiliz donanması, büyiik znyiat 
vermeksizin, İtalya ile Akdenizde 
bir harbi göze alamazdı. Malta, İtaL 
VATI i-0'"'~~1,......,;_:_ 4....,\....:t!....1: ..., , ... _ _.. 

T. A. P . 

Sah, 27. 6. 1939 

12,30 Program. 12 35 Türk milzlğl: t 
Muhayyer peşrevi. 2 - Arif Bey Muha 
yer ıınrkı - İltimas etmeğe ytlre varm 
3 - Refik Fcrsan - Muhayyer şarkı 
Her güzel bnl:ından. 4 - K<'man taksi 

5 - Muhayyer türkü - Ay doğdu ba 
madı mı. 6 - Huscynl tUrkU - Ayrı 
yıl döniimü. 7 - Hüseyni saz S<'mafsf. 
Memleket saat aynn, ajans ve meteorol 
jl haberleri. 13.15 - 14 Milzik (K 
program - Pl.) 

19 Program. 19.05 Müzik (Sollst 
Pl.) 19.15 Tilrk müzf~I (Knrısık prova 
19.45 Turk milzlği (Halk türküleri ve m 
teoroloji haberleri. 20.15 Konuşma 20. 

Türk müziği (KUıslk program) İdare 
den: Mesut C<'mfl Ankara Rnrdyosu K 
me Heyeti. 1 - Suz.ldil peşrevi. 2 - T 

burl Ali - Suzidil birinci beste - Y 
yıkıldı. 3 - Tanburl Ali - Su:ı:.idil 1 
el beste - Bilmedik yAri ki. 4 - Tan 
burt Ali - Suzidil - ağır semai - Ka 
yadı lcblnle. 5 - Ney taksimi. 6 - Nlk 
ğos Alla -- Suzidil :ıarkı - Bir nlgAh f!Y 
le dilrOba. 7 - Ali Et. - Suzidil şar 

Her bir bnkışmdn neşe buldum. 9 -
.burl Ali Ef. Suzidil yilrük semai - Ce 
hun arayan. 10 - Suzidil saz semafs 
21.J O Konuşma. 21.25 Neşcll pUlklar 

R. 21.30 Orkestra programının takdl 1 

21.45 MUzlk (Rııdyo Orkestra -
Hnsan Ferid Alnar) 1 - N. Rimsk7 
Korsnkow: Şehrazl\dı Scfonlk süit, op. 3 

a) Andantino - Allegro molto e) Andan 
tc, quasi Allegretto ç) Allegro MoUo. 22.3 
Müzik (Opera aryaları - Pi.) 23 Son a 
jans haberleri, Ziraat, esham, tnhvfll 
Müzik (Cazband - Pl.) 23.55 - 24 Ya 

kambiyo -. nukut borsası (fiyat) 23 
rınkl vrogram. 

Ist. Asliye üçüncü hukuk mahkeme 
sinden: 

Aralarında şiddetli geçimsizlik oldu
ğundan bahsile boşanmalıırınn karar 
verilmesi hakkında Boğos Varzabet
yan tarafından Pangaltıda Altmbak
kal Çayır sokak 34 N o. da mukim 
FiJomen aleyhine mahkemenin 939/ 
987 numaralı dosyasile açılan davaya 

• v • düştüğü için sevkülceyş kabiliyetini 
kaybetmişti. Donanmayı ani bir 
hücumdan kurtarmak için İskende -
riyeye ilticaya mecbur olmuştu. Mal
ta kıymetini kaybedince Kıbrıs ve 
Cebelfüırıka güvenilebilir miydi? 

ikametgahı meçhul oldu~undan ba-

hisle bilfı tebliğ iade edilmekle tlL 
nen tebligat icrasına dair verilen ka

rar üzerine mezkur arzuhal sureti 
mahkeme divanhanesine talik edil -
miş olmakla müddaaJeyh Filomenfn 
bir ay zarfında mnhkemeye miiraca. 

atle olbaptaki arzuhal ~uretini te
mclluk etmesi lüzumu ilan olunıır. 

lstanbul Mıntaka 
Ticaret Müdürlüğü 

Izmir (TAN muhnbirinden) - İz

mir ticaret odası katibi umumisi Meh 
met Ali, Istanbul mıntaka ticaret mü. 
dürlüğüne tayin edilecektir. lzmir ti
r.aret odası umumi katipliğine eski 

Manisa mebusu Turgut Türkoğlunün 
getirilmesi de mukarrerdir. 

Bu vaziyet o vakit İngilterede 
büyiik münakaşalara sebebiyet ver -
eli. Ve salfıhiyettarlar iki grupa ay -
rıldılar. Bir kısmı İngilterenin ar
tık Akdenize veda etmesi zamanı 

geldiğini ileri sürdüler. Bunlar Ci -
han Harbinde bir iki firari Alman 
tnyyarcsinin Akdenizde emniyeti 
ihlfıl etmeğe kafi geldiğini misal o
larak zikrediyor, ve İtalyan denizal
tı gemilerinin artık Akdenizde em
niyet bırakmadığını ileri sürüyordu. 
Hele İspanya harbi esnasında bir iki 
Alman denizaltı gemisinin oynadığı 
mühim rol de bunları korkuttu. Tay. 
yare hücumları karşısında da İngiliz 
donanmasının ve İngiliz üsleri -
nin tutunamıyacağını iddia ettiler. 
Binaenaleyh Akdeniz yerine Kap 
burnu yolunun tercih edilmesini ile. 
ri sürdüler. 

tuğu için gizli ve el altından çalı§l

yor, cephe almaktan çekiniyor, sulh 
taraftarı görünüyordu. 

İkinci bir grup da fngilterenin 
Akdenizden çekilmesinin yalnız Hint 
yollarını bırakmakla kalmıynrak Av
rupa siyaseti üzerinde rol oynamak
tan da vaz geçmesi demek olacağını, 
bunun İngiliz prestiji için büyük bir 
darbe teşkil edeceğini, binaenaleyh, 
ne pahnsına olursn olsun, Akdeniz -
deki vaziyeti tahkim 15zım geldiği -
ni iddia ettiler. Bu fikir galebe çal -
dı ve bundan sonrn İngiltere Akde. 
nize büyük bir ehemmiyet vermeğe 
başladı. 

V aktoki Almanlar Çekoslovakya. 

yı, İtalyanlar Arnavutluğu işgal etti. 
ler, İtalya Adriyatik denizini bir t. 
talyan gölü haline getirdi. O vakit 

İngiltere için artık ortaya çıkıp a. 

çıktan açığa çalışmak zamanı gelmiş 

bulunuyordu. Bunun üzerine Yunan 
sahillerini İtnlyaya kaptırmamak i
çin derhal Yunanistanın istiklalini 
garanti ettiğini ilan etti. Bizimle de 
derhal askeri bir ittifak müzakerele. 
rine girişti. 

Çünkü İtalyanın takip ettiği yol 
Akdenizde müvnzeneyi bozuyor, ve 

Bu fikrin galebesi üzerine fngiJ_ bu deniz sahili olan digcr memleket. 
tere Akdenizde bir taraftan leri de tehdit ediyordu. Bu memle • 

siyaseten İtalyayı işgal ile vakit kn. ketlerin de Akdcnizin emniyetini te. 
zanmağa, bir taraftan deniz üslerini minnt altına almakta menfaatleri var 
takviyeye ehemmiyet verdi. Maltayı dı. Bu menfaat birliği derhal İngil • 
ve Cebelitarıkı yeniden en kuvvetli tere ile Yunanistan ve Türkiye ara. 
ve en modern silahlarla tahkim ve sında bir ittifak aktini kolnylaştırdı· 
takviye etti. Donanmanın tayyare Bu suretle İngiltere de Akdenizdeki 
kuvvetkrini arttırdı. Kıbrıstaki hava 'vaziyetini tahkim ve takviye etıniŞ 
üslerini zenginleştirdi. Cebelitarık oldu. 
ve 1\Ialtanın kayalıkları içinde tay.- Türk _ İngiliz ve Türk - Fran~Z 
yare iislcrl vücude getirdi. Ayni za_ anlaşmasından sonra şarki Akdcnız 
manda Mısır sahillerinde yeni üsler İtalyqya tamamen kapanmış oldu. 
vücude getirdi. . ve Akdenizin bu kısmında bir crnni-

Fakat bu tedbirler kiıfi değildi. yet havası teessüs etti. 
Totaliter devletlerin tecavüzlerini İşte Türk _ İngiliz anlaşmacııntn 
durdurmıyacak1arı bedihi idi. İngil. Akdenize ait olan kısmının ehemmi
tere onları kııc:kıılnnıiınmıktan kork- veti buradadır. 



27. 6. 939 TAN 

27 Haziran 939 

TAN Gramercilikt e Geri 
ABONE BEDELi 

TDrklyc Ecnebi 

1400 
760 
400 
150 

Kr. ,. 

" • 

, Sene ı:r' 2~r. 
6 Ay 1500 • 
8 Ay 800 • 
1 Ay 800 • Kalmamızın Sebepleri 

Milletlerarası posta ittihadına dahil 
olmıyan memleketler için abone 
bedeli milddet sırasiyle 30, 16, 9, 
s,s liradır. Abone bedeli peşindir. 

Adres deği§tirmek 25 kuruştur. 

Cevap için mektuplara 10 kuru:ıluk 
pul ilAvesi lAzımdır. 

GÜNÜN MESELELERi 

Memleket içinde 
Hava Yolları 
Türk • Fransız anlaşması üzeri

ne Hatayın anavatana ilhakı 

kararlaşınca, hadiseleri yerinde tes. 
pit etmek itiyadında bulunan TAN 
yeni vilayetimizdeki intıbalan yazı 

ve resimle tespit ederek olrnyucula
rına bildirmek ihtiyacını duydu. O 
sabah bir muharririni ve foto muha. 
birini tayyare ile Adanaya gönder • 
di. Arkadaşlarımız evvelki gün sa -
bahleyin İstanbuldan ayrıldılar. Öğ. 
leden sonra Adanada, ötesi gün de 
Antakyada idiler Dünkü niishamızda 
da ilk intıbalarını bildirmek imkanı 
hasıl oldu. 

*'1 

Dünyanın her tarafında hava se • 
ferleri nakil vasıtalarının en kon • 
forlusu, en kolayı, en rahatı ve en 
az tehlikeli olanı telakki edilir. Her 
yerde tayyareler tren ve otomobilin 
yerini almaktadır. Hatta bazı mem. 
leketlerde hava seferlerinin kesre -
tinden ve gördüğü rağbetten dolayı 
Vagonli kumpanyası iş yapama -
maktadır. 

Bizde hava seferleri yeni başla • 

mıştır. İlk zamanlar, her yeni şeye 
karşı olduğu gibi, hava seferlerine 

karşı bir itimatsızlık, bir lakaydi 
vardı. Türkiyede ilk tren işlemeğe 

başladığı zaman da üç sene yolcu 
bulamamıştı. Fakat hava seferlerine 
• 
dar uzun sürmedi. Bu sene memle • 
ket içinde nakliyat yapan tayyare • 
lerde yer bulmak güçleşmiştir. An • 
kara ile İstanbul arasında işley;n 
seferleri arttırmak mecburiyeti ha
sıl olmuştur. Ve Münakale Vekaleti. 
nin ihtiyacı karşılamak için yeni 
ylocu tayyareleri sipariş etmek iize. 
re olduğu haber verilmektedir, 

Hava seferlerinin elde ettiği bu 
muvaffakıyet hepimizi sevindirecek 
bir hadisedir. Çünkü muhtelif şehir. 
lerimizi birbirine bağlayan hava se. 
ferlerine, biz herkesten ziyade muh. 
tacız. Hava seferlerinin çoğalması, 

memleketin bünyesi içinde kanın sü. 
ratle dolaşması demektir. Bir bün • 
yede kan ne kadar muntazam seyre. 
derse, o bünye o kadar sıhhatli sayı. 
IJ .. 

* 

O kullarımızdan gramer 
dersinin bir kaç yıldan

beri kalkmış olması faydalı 
bir sınama oldu: Ana dilinin 
gramersiz öğretilebileceği da
vası bu sınamadan haklı çık
madı. Yazık ki bu uzun tec -
rübe. yalnız. talebelerin elin· 
de bulunacak ve öğretmenle
re kılavuzluk e~cek bir ki
taba olan ihtiyacı hissettirdi. 
fakat bu gerekli kitabın nasıl 
olması lazım geldiği üzerine 

'hakiki bir fikir vermeğe ka
fi gelmedi 

Gramer, bizim için, başka 

ders1ere benzemez; hesap, 
hendese veya fizik okutmak me • 
tatları, bütün memleketler için bir 
olduğu gibi, konulannın sınıflara 
üleştirilmesi de yüksek kültürü o~ 
lan her memlekette o1muş bitmiş 

işlerdendir. Konkre ve abstre ilim. 
ler için bütün Avrupa dilleriyle 
yazılmış mükemmel ders kitapla. 
rı ve manüeller vardır, bizim için 
onlardan birini veya bir kaçını 

seçip dilimize çevirmekten başka 
yapacak bir şey kalmıyor. Ancak 
gramerde bu kolay yoldan gitme
mize imkan yoktur; bundan dola. 
yı gramercilikte çok geri kalmış 

bulunuyoruz. 

G ramercilikteki germghnizin 
sebeplerini şöyle hulasa e • 

debiliriz: 

1. Bütün konkre ve abstre i . 
limler uluslar arası olduğu 

halde gramer, bütün anane konu. 
ları gibi, tamamıyle ulusaldır. Her 
dilin grameri yalnız o dili öğret -
mel&; ir-ln ,, • .,..,,1 .. """I ri:.ıı-· -- ---.-
oır on tarihi vardır. Her dil ailesi • 

nin kendine mahsus bir morfoloji 

ve sentaks gelişmesi de vardır; 
gramer bu gelişmenin' irdemleriy. 
le (etütleriyle) kurulmalı, ve ku _ 
rulurken terimler de dilin yapısı.. 
na uygun olarak konulmalıdır. 

Gramer denilen ulusal anane 
konusunun ilmini orijinal irdem • 

lerle kurmak lazım gelirken biz 

yabancı unsur ve metodlardan 
kendimizi kurtaramadık. Türkçe 
üzerine yazılmış eserlerin en eski. 
si olan Kaşgari Divanı (on birinci 
asır) dahi tamamiyle Arap sarfı .. 
nın tekniği i1e tertip olunmuştur. 
Bir asır evvel Abdurrahman Efen. 
dinin yazdığı Kıstasül • Beyan da 
Arap sarfının tekniği iledir. On • 
dan sonra gelen çağdaşlarımız da 
ayni yolda yürümüşler, yalnız es. 

İstanbul beynelmilel hava yolla. ki arap sarfı unsurlarından bir ço. 
rının da uğrağı olmak üzeredir. ğunun yerine Avrupa dillerinden, 

İki hafta evvel Berlin ile İstan • özlükle fransızcadan, alınmışları 
bul arasında muntazam hava sefer. koymu~lardır. (Bu hatalı yoldan 
leri haşlamıştır. Ve bu seferler her. yalnız biz gitmiş değiliz: Hint • 
gün ki.fi derec~de yolcu bulmakta • Yunan • Arap gramerleri arasın _ 
dır. da müşterek teknik unsurları bu. 

İstanbulla Bükreş arasında da lunduğu gibi Aristonun, peripatis_ 
hergün işleyen muntazam hava se • yenlerin ve İskenderiye okulunun 
ferleri vardır. gramer bölümlerini de Latinler 

llaber aldığımıza göre İngilizle • Avrupaya nakletmişlerdir; ve bu. 
rin İmperial Airway kumpanyası da gün hiç bir Avrupa dilinin tam 
Londradan Antina tarikiyle Afrika- ulusal grameri yapılmış ve genel 
ya giden tayyarelerinin istanbuldan okutunıuna geçilmiş değildir; an • 
geçmesi arzusunu izhar etmiştir. Bu cak ulusal ülküye yaklaşmakta ve 
şirket yakında İstanbulda bir şube doğru yolu bulup üzerinde yürü _ 
vücude getirecektir. ' mekte onlar bizi hiç şüphesiz fer-

Vaktiyle İstanbulla Brendizi a • sah fersah geçmişlerdir.) 
rasında işleyen İtalyanların Aero -
Express şirketi de bu seferleri ihya 
etmek tasavvurundadır. 

Bu suretle İstanbul Avrupanm 
her tarafına işleyen hava seferleri _ 
nin merkezi olacaktır. 

Avrupa ile yapılacak bu havai ir. 
tibat, dahildeki hava seferlerinin de 
artmasını temine yarayacaktır. 

Görele Muallimleri 
Maa§ Alanuyorlar 

Görele, (TAN) - İlkmektep mu. 
allimleri mayıstanberi maaş alama • 
nıışlardır. Bu halin ağustos sanlan. 
na kadar devam edeceği söy1enil _ 
mektedir. Muallimler müşkül vazi • 
yette bulunuyor. 

2· Bizde gramer irdemlerine 
o kadar uzak kalınmıştır ki, 

bu konunun nevileri bile meçhu • 
lümüzdiir. Son asırda hep bir mak. 
satla, hep genel bakımdan, gra • 
mer düşünülmüş ve yazılmıştır. 
Dil encümeninin gramer için bir 
metod araştırmasına kadar, bizde 
yazılan bütün garamerler, Rüşti
yelerde veya ilk ve ortaokullarda 
okutulan kitaplardır. Bu kitaplar 
ise tahsis edildikleri hizmeti göre. 
bilmek çin haiz olmalan lazım ge. 
len vasıfların çoğundan mahrum • 
dur, çünkü bu vasıfları kazandıra. 
bilecek şartlar aranmamış ve düşü. 
nülebilenlere de riayet olunma • 
mıştır Meşrutiyet devrinde -'!ra .. 
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YAZAN 
Ahmet Cevat EMRE 1 

mer için bazı pedagojik esaslar 
(mesela her kaideyi önce verile -
cek misallerden çıkartmak usulü) 
resmi programlarda tavsiye olun. 
muşken buna bile, yazılan gra -
merlerde, şuurlu ve sıkı bir aliı • 
ka gösterilmemiştir. 

3. Gramercilerimiz, baş tarif 
olarak, türkçc gramerin (ya. 

ni yazdıkları kitabın) türkçeyi doğ. 
ru okutup yazdıracağını vaat ve i. 
lan ediyorlar; ancak hangi türk • 
çeyi? Okul çocukları öz dar çev -
relerinde, ev, köy veya mahalle -
lerinde, konuşulan türkçcyi öğ -
renmiş olarak ve kullanabilerek 
mektebe gelirler Gramer kitabının 
üstüne almak istediği rol bu dili öğ. 
retmekse, gramerin lüzumsuz1uğu 
davası haklı olur. Gramercilerin 
misallerde kullandığı türkçe, çok 
defa, bu dar çevreler türkçesidir; 
bazen de gramercinin misalleri 
gazete ve roman diline kadar ge • 
nişHyor; fakat bu dili de gramer. 
ci, sadece, ondan pek mahdut mi~ 
saller teşkil etmekle öf;retilmiş sa. 
yıyor. Devam edegelmekte olan 

emsile (paradigma) usulünden çok 

zayıf ve asıl istenilenden uzak ne

ticeler alınabilir. Çünkü asıl iste. 

nilen, istenilmesi liizım gelen şu. 

dur: Türkçenin kültür asırları i. 

çinde kazanmış olduğu bütün an. 

latış erdemlerini (kabiliyetlerini) 

okullulara sindirmek. Asıl ulusal 

türkçe, asırlardanberi gelip geçen 
büyük dil ve kalem sahiplerinin 

geliştirdikleri türkçedir ki, her 
yazıcının veya her gramercinin 
kendi yazı ve konuşmalarında kul 
landığı türkçcden çok daha zen -
gindir; bu türkçeyi, bütün ifade 
kabiliyetleriyle, henüz hiç bir gra. 
mercimiz araştırmış ve kitabında 
metotla okutmağa çalışmış değil. 
dir. Dil encümeninin bu metodu 

anlatmak ve kabul ettirmek için 
yaptığı teşebbüsten de henüz u -

rnulan yemişler derilmemi~tir. 

Türkçenin bütün anlatış ka. 
biliyetlerini okul çocuklarına sin. 

diren bir gramer! İşte okullarda 

okutulacak gramerin böyle bir 

ülkü ve bu ülküye göre bir prog • 

ram ve metot altında yazılmış bir 

gramer olmalıdır. 

4. Avrupada gramercilik sa -
hasında, Aristo zamanının 

yadigarı olan ilimsizliklerden kur. 
tulmak için büyük gayretler sar. 
fedilmiş, bununla beraber orada 
da gramercilik genel olarak, tam 
gereken mihvere getirilmiş değil • 
dir. Ancak ülküsel gramerci1iğin 

büyük zaferler kazanmış olduğu 

da şüphesizdir; bir kaç sene evvel, 
Fransada akademinin bir buçuk 
iki asırdanberi hazırlamakta oldu
ğu ve nihayet neşrettiği grame • 
rin uğradığı akıbet mallımdur; a. 
kademinin gramerini oknllara sok. 
mıyacak kadar kuvvetlenen ilim. 
sel tenkidin zaferine bundan daha 
aşikar tanık o1maz. Bizim gramer. 
cilikteki geriliğimizin bir sebebi 

Demirspor 
Altın Karakter 
Gümüş Oyun 

Yazan: Aka 
Türkiye spor muhiti İngiliz fut· 

bolcülerini misafir etti. Konukse· 
verliğimizin bütün vazife ve icap
ları yapıldı. İstanbuldaki maçta 
orta çapta bir oyunla misafirlere 
yenildik. Sızıltı ç1kmadı. Bu sözii 
sevinerek kullanıyoruz; çUnkii es
kiden maçlarda sızıltıya döğültü

ye o kadar kanıksadık ki sızıltı 

çıknuyan bir maç seyredebildik 
mi, gökten kudret helvası yağmış 
gibi sevinçle çırpınıyorduk. Sızıl
tısızlığın enderliğinden o derece 
yılmıştık. 

İkinci maç Ankarada yapıldı. 
Yirmi beş bin kişinin tatlı tatlı 

heyecanlandığı bu oyun da gös
terdi ki eğer biraz istersek spor
culuğun giizel vasıflarını eksiksiz 
katkısız gösterebiliyoruz. Bunda 
Ankaragücii yenildi. 

Fakat ii<:iincü maç görülecek 
şeydi. Denilebilir ki yarı dünya
nın resmi miimessilleri orada bu
lundular ve tabii hem kendileri, 
hem memleketleri hesabına seyre
dip not verdiler. Verilen bu nota· 
çıktı: En iyi cinsinden on numara 
ve birkaç )'ıldız. 

Bu neticeden sporumu7. ve mem
leketimiz hakkile övünelblir. Bu 
maç bir top oyunundan ziyade bir 
centilmen1ik ve yüksek karakter 
imtihanı mahiyetinde geçmiştir. 

Ve tam numara, çocukların yap
tıkları giizel gollerden önce bu 
imtihanın neticesi için verilmiş

tir. 
Vcize diizmeğe dü~kün, fakat 

çoğunu sakat halde ortaya atan es· 
ki bir dostum bu sefer çok yerin· 
de bir vecize buldu: Demirspor, 
gümüş oyun, altın karakter. İşte 
milli sportmenlik. 

Ben dostumun vecizesini şöyle 

GÜNDÜZ 
izah ediyorum: Devlet Demiryol
larının çalışkan evlatlarından ku
rulan Deınirspor, bir parlak gü
müş oyunla, bir altın karakter 
gösterdi. Zaten otuz bin Tiirkün 
ve yan dünya mümessillerinin a
sıl alkışladıkları mühim taraf ta 
bu idi. 

Bu maç esnasında zevkten, he
yecandan, gururdan ,.e iftihardan 
gözii yaşaranlar çok oldu. Asır

lardanheri spor yapan bir mille
tin kudretli ve kurtlasmış bir ta. 
kuruna :renilebilirlerdi. Nitekim 
kendilerinden önceki arkadaşları 
:yenildiler. Püf tarafı hu değil ki.. 
Dikkat edilecek nokta oyun miid
dctince gösterilen yüksek vasıf
lardır. Her iiç kliibiiıniiz bu vasıf
ları göstermişler ve Demirspor, 
bütün sporculuğumuzu temsil e
derek haşa geçmiştir. 

Ben bu alanda yine bir oyun 
seyretmiştim. O gün bir havadan 
gol için bir vatandaşın bir vatan
daşa nasıl tekme attığını; birinin 
çelme, omuz darbe1erile ötekini 
nasıl baygın yuvarladığını görün
ce utancımdan yedi kat ye
rin dibine • hem de tepe
takla • girmiştim. Şimdi ne 
kadar memnunum ki o birkaç tek
mecinin şahsi gafletlerini umuma 
teşmil ederek çirkin bir kanaat 
edimnemjşim. Edinseydim çok 
haksızlık ve insafsızlık edecekmi
şim. 

Devlet Demiryolları idaresini 
ve bu yiiks".!: değerde evlatlarını 
bütün kalblerimizle tebrik eder
ken bir defa daha tekrarlıyalım, 

Türk sporunu kiil halinde daima 
şu tablo içinde müta1ea etmeliviz: 
Demir ~por, gümüş oyun, altın 
karakter. 

de gramerde henüz "yanlış" la 
"doğru" yu, asrımızın erişmiş ol. 
duğu ilimsel hakikatler dairesin • 
de araştırmamış olmamızdır. 

Eski yanlış tarif ve tasnif1erle 
gramer yazmak, tıpkı; hava taz -
yikının niteliği ispat edilmeden 
evvel yapıldığı gibi, tulumbalarda 
suyun yükselmesini "tabiatın boş. 
luktan korktuğu" na yormaktan 
farksızdır. 

5 Öğretim işlerinde yabancı 
morfolojilerin tutmuş ol • 

duğu büyük yerin yazı dilimiz ve 
düşünüş, konuşuş sistemimiz üze. 
rindeki derin tesirleri gramerci -
likte en ciddi gerilik sebeplerin -
den biridir. Çünkü bu tesirlerin 
hükmü altında, doğrudan, gramer. 
cinin zihniyeti tutulmuş bulun • 
maktadır. Genel olarak dili, ya -
hancı morfolojilerin kapitülasyon. 
1arından kurtarmak gerekliği üze
rinde oy birliği vardrr. Ancak, her 
gün bir kaç sütun yazı yazan ga. 
zeteci değil ya, yılda bir tefrika. 
1ık hikayesini yaratmakla ömrü -
nü geçiren romancı bile yabancı 

morfolojilerin yerleşmiş mekaniz. 
masuıdan kurtulmuş bir zihinle 
kalemini kullanamıyor. 

Bugünkü münevverlerin ağa • 
beyleri hep medrese değil_ 

se bile ona yakın bir rüstiye tahsi. 
linden geçmişler, estetiklerini de 
Serveti • Fünun edebiyat diliyle 

beslemişlerdir. Onların bir basa

mak küçük kardeşlerinin zoru ile 

yabancı morfolojilerin dilden atıL 

masına karar verilmiştir. Bu ka • 

rar hemen tı:ıtbik edilmiş, ilk ve 

ortaokullardan arapça ve farsça 

kaldırılmış, arkasından bu lisan • 
lar.uı 0.-anlıc•da JcuJJanılan fe • 

killeri dahi gramerlerden çıkarıl. 

nuştır. Ondanberi yetişen küçük • 

ler nesli içinde, artık bizim gibi a. 

rapçanın sarf şekilleriyle düşü • 

nen zihinler yoktur; ancak onların 

yarattığı edebi hayatta morfoloji 
eksikliği kendisini hissettirmek • 
tedir. 

Genç nesıldeki morfoloji kıtlı. 

ğına çare bulmak en zorlayıcı bir 

zarurettir. Dil Encümeni ve Türk 

Dil Kurumu türkçenin morfoloji. 

sine zemin olan zengin malzeme • 

yi anketlerle toplamış, broşürler -

le neşretmiştir; ancak gramer der. 

sinin kaldırılması üzerine bu ça • 

Iışmalardan henüz ameli hiç bir 

fayda elde edilmemiştir. Yetişen 

ve yetişmekte olan genç nesillerin 

yabancı morfolojisinden kurtul • 

muş olması ulusal bir kazançtır, 

ancak, öz Türk morfolojisi ile, 

yetişmekte olan nesillerin zihinle. 

ri beslemedikçe türkçeden umulan 

feyizler, bereketli verimler elde 

cdilemiyecektir. 

Gramercilikteki gerilikten kur • 

tulmak için ancak bu geriliğin se • 

hepleri üzerinde uzun uzun dur -

mak ve onları kaldrrmağa çalış • 

m a k lfızımdır. Okullar1rnı. 

zın bütün sınıflarrnda gramer ko

nularını ve öğretim yollarını araş. 

tırıp bulmak, hiç şüphesiz, kültü. 
rümüzün bugünkü safhasında, en 
önemli ve en güç iştir. 

Bekçiyi Vurdular 
Izmir, (TAN) - Kızılçullu mevki

inde bir yaralama vak1ısı olmuş, iki 
kaysı hırsızı, bir bekçiyi tabanca ile 
ağır surette yaralamışlardır. K~ysı 

hırsızları 20 yaşında Şevki oğlu Ham

di ve arkadaşı Hasan oğlu Ahmettir. 
Bunlar, Çiçekçi Alinin bah\esinden 
kaysı çalarlarken bekçi Rıdvan tara
fından görülmüşler ve a~aç üzerin. 

1 

den indirilmiş1erdir. Aralarında kav
ga çıkm1ş, Hamdi cebinden bir ta

l banca çıkararak bekçiye dört el ateş 
etmiştir. Bekçi hastahanede ölmek ü-
zeredir. Hamdi ve Ahmet yakalan. 
mışlardır. 

5 

1 
Fi K RA l 

11 O, Başka 
D.. 1 unya ... 

Yazan: ŞükUle Nihal 

- Gazete! .. 
- Gazete! .. 
- Tan ... Cümhuriyet .. : Akşam .• : 
Kısık, dalgasız sesin iniltisine ba· 

şunı çevirdim: 
Tramvay durak yerindeki süprün

tü ''azosuna kapanmış bir alın ... Çıp
lak omzuna asılı gazete destesini 
çekemi~·en bir kol... Üstüne yırtık 
paçavralar gerilmiş, iğri büğrü iki 
odun parçasına dayalı, son hayat a
teşini körüklemi~·e çalışan bir göv
de ..• 

B<"n bakınca, tek gözile gazete a
lıcıları kollıyan ba~ doğruldu ve 
kısık, dalgasz sesi inledi: 

- Gazete!.. Akşam... Cumhuri
yet ... Tan .•• 

Otuz beşlik bir gençti; o kadar 
bitkin, o kadar kirliydi ki. kimse, e· 
linden bir tek gazete veya bir para 
gerisi almıya cesaret edemezdi. 

Görmiyen gözlerini etrafında gez
direrek, son hayat ateııini körükle
miye çalışan göğsünün mümkün 
kuvvetile, ancak yanındakilerin işi
tebileceği kadar söyleniyordu: 

- Gazete!.. Akşam... Cumhuri. 
yet ... Tan!~. 

Alıcılardan ümidini kesince, başı
nı yine demire dayadı; arka arkaya 
gelen üç, beş öksürük yorulan göğ· 
sünü büsbütiin hırpalamıştL Yüzü
nün yarısından görüyorum; dinlen· 
mek i~·in gözlerini ywuuyrdu. 

Biraz sonra, yanında onun sını.: 
fından, daha kuv,·etli, her halde kar
nı daha tok bir genç belirdi. Arkada. 
şının, iistiine paçavralar gerilmiş 

yamru yumru odunlara benziyen ba
caklarından, çıplak kemikli omuzla
rından~ onu tanıdı. Yumruğile başı
nı bir iki muştaladı: 

- Kaldır başını, be, monık! Dü
şünüp durma, öyle, yolun ortasm
da ... Daha iyi olmadın mı? Ha, ha, 

ha, ha!.. Adaın, aldırma, be! Haydi, 

şöyle dikle~iver. Böyle miskin mis

kin şuraya buraya yığılıp kalırsan, 

vay haline! .• 
Ve, başı hala demir vazoya dayalı 

gazeteciyi kendine getirmek, yerin· 
den kımıldatmak için, omuzlarına, 

kalçalarına bir iki yumruk ve tekme 
indirdi: · 

- Ha, ha, ha, ha!.. Kaldır başını, 
bak şu gelip geçenlere; eğlendir bi
raz gönlünü ... Bak, hele, ben aldınş 
ediyor muyum? Bak hele, şu güzel
lere bak ta gönliin ferahlasın: .• 

Ihk bir yaz ikindisi ... Genç kızlar, 
genç kadınlar renk renk elbiseleri, 
renk renk çiçekli şapkalarile kırla· 
rın baharını şehre dökmiişler... Ge
zilecek, eğlenilecek yerlere, tram
va;vlara, vapurlara koşuşan mesut 
insanlar... Otomobillerin köşelerino 

çekilmiş genç çiftler ... 
Arkadaşının bitmez, tükenmez 

kahkahalarından, muz~pliklerinden 

usanan hasta adam, nihayet ona bir 
cevap vermiş olmak için başını kal
dırdı, bulanık gözlerile etrafındaki 

gürültülü kalabalığı seçmiye uğraş· 
tı; sonra, elini, kendisinin tanıma

dığı ve kendisini tanımıyan bir ale
me uzattı: 

- O, dedi; o, başka diinya!.; 

Kütahyada Kiraz 
Bayramı 

Kütahya <TAN) - Asırlardan • 
beri mahalli adetlerimizden bulunan 
1 ve 2 temmuz kiraz bayramına, ga. 
yelerine uygun bir şekil verilmesi 
kararlaştırı1mıştır. 

Bu sene ilk defa olarak kiraz bay
ramı, bir meyva panayın haline ge. 
tirilecektir. Vilayetimiz içindeki bü. 
tün kiraz müstahsilleri panayıra işti 
rak edecek, derece kazanan mahsul. 
lerin sahip1erine hediye verilecek ve 
bayram müddetince eğlenilecektir. 

Murathda Sel 
Muratlı (TAN) - Sürekli yağ -

murlardan sonra bir çok yerleri su 
basmıştır. Ergene suyu taşmıştır. Bu 
sene mısır, gündöndü, karpuz ve ka. 
vun mahsullerinin çok bereketli o
lacağı söylenilmektedir. 

934 senesindenberi foratlrya ve 
havalisine iskan edilip te henüz hay. 
van alamamış olan muhacirlere o • 
küz v~rmci!e haslanılmıstrr. 



• --===============================================e. ~AN Z'1·1 ·Hl 

o o~ 
Coe l.uviz 

Dehşetli Bir MahlUkla Dövüşüyor 
Tutulan Bahis) er Milyonu Aştı 

Coe ~le Ciltllll ŞampiJ'Onlala isin~ 

ola T omi Kalento seneilerle döl1Üfe alıpnak 
iMre 6ir senei ile i4ntt11t 7GfM'lıen oe löOİif• 

picırhn Nlifiyane 6dats.. 

Coe Liiü'in Alman Şmeli,.,.'i 6i. 
)'11111J111ıtcı ne laale aolııuluna 

•öder• raim.. 

JC,tti_,. .anliilı lıim 
lıpuaı ipnel iMre """'-tttl• 

6mat plttın701" .. 

lktısat 
Vekaletinin 
Bir Tebliği 

Aqkara, 26 (A.A.) - lktısat Veka
letinden tebliğ ed.ilmi§tir: 

Iş kanununun üçuncu maddesi mu
cibınce sanayiden sayılan işlerde ö
tedenberi geceleyın çalıştırılmakta 

bulunan 17 • 18 yaşlanndaki kız ve 
erkek çocuklarla her yaıtaki kadın 
işçilerin eskisi gibi gece işlerinde ça
lıştırılmalarına, 50 inci maddenin i
kinci bendi hükmüne tevfikan umu
mi izin verilmiş ve keyfiyet Anadolu 
Ajansı vasıtasile 17 .6.938 ve 10-6.938 
tarihli gazetelerde (resmi tebliğ) su. 
retinde neşredilmiş idi. 

Bu izin ayni hükme istinaden 17 .6. 
940 tarihine kadar devam etmek üze
re bir yıl daha uzatılmıştır. 

lşbu umumi izin, Iktısat Vekilcti 
tarafından görülecek lüzum iizerine 
bazı iş yerlerine - bir ay evvel tebliğ 
edilerek -.geri ahnabilir. 

llıtar: 16 ve daha qağı yaştaki kız, 
erkek ifçllerin her ne tarzda olursa 
olsun sanayi işlerinde gece çalıştırıl. 
malan mutlak surette yuaktır. 

Bir Kadın için 

iki Kişi Öldürüldü 

=---E _____ K _O_N_O_M_I 1 
Taze Meyva ihracatı 

Bazı ihracatçı Tüccarlar Dıı Piyasalarla 
Hususi Surette Muhaberelere Baıladılar 

Bu sene Avrupa merkezlerine ta. r-: 
ze meyva ihracı için hazırhklara he- ı r-----------... 
nüz başlanmamıştır. Bazı ihracat~ı 
tüccarlar dış piyasalarla muhabereye 
koyulmuflardır. Büyük bir ihtimal ı. 
le taze meyva olarak uzum, kavun ve 
karpuz, domates ve patlıcan ihraç e
dilebi1eceji söyleniyor. Kavunlann 
Uzunköpniden, diğerlerinin Izmirden 
gönderileceji teyit edilmektedir. Mey 
va Satış kooperatifi de bu sene da. 
ha ziyade üzüm sevktyatı ve bir 
miktar da karpuz ihracı yapılablle
ceii mütaleasmdadır. Maamafih yq 
mahsullerin bu hafta içinde tabak· 
kuk edecek duruma göre ihracatın 
iktisadi flll'tlara göre yapılıp yapıla
mıyacağı anlaplacaktır. Uzunköprü. 
den gelen malumata göre geçen sene 
kavun ihracında yapılan tecrübeler, 
merkezi Avrupaya kavun gönderil -
mesinln faydalı olacatmı göıterdijin
den bu sene de bir miktar kavun 

BORSA 
il ••• 111 

Londra smı 
Nft'7Qrk Ut.il 
Parta S.311 
lıllllno 1 UT& 
Cenevre 18.M 
Amsterdam 1'1.2l2S 
lleİ'Un S0.'7n& 
BrOkııel 21.131 
Atin• ı.ons 
Sof7a 1.58 
Pnı , .. 
Madrfd 14.0I 
Vanon 21.1U1 
Buclapette H.8IU 
BGkret O.IOI 
Belsrad 2.llU 
Yokobama 14.IOI 
Stokbolm I0~2 

lloMcwa 21.1921 

Kozan (TAN) - Kadirlinin Baha- gönderilecektir. 
dırlı köyünde, bir kadın yüzünden Domates ihracı için de Trakyada 
iki erkek öldıirülmiıttür. Tafsilit ıu- geniş ölçüde domates yetiştirildiği 
dur: haber verilmektedir. Eğer mahsul is-

l:SllAll VB TABVllAT 
:Ertan! it.ti 
Sıvaa-Brzu1'9m n 18.U 
Sıvaa-Erzunm 111 18.lt 

Kocası ukerde olan 19 yaşlarında tenilen evsafı cami olarak yetlwecek 
ve güzelce Döndü ilmindeki kadın, olursa, bu sene Trakya için meyva 
Hacıgüven ve Mehmet oğlu Mehmet .lhracl bakımmdan lktıudl lperin 
adında 1k1 kişi ile gayri meşru mü- de canWıiı kendini ıösterecektir. 

Sıvaa-J:rzurum iV ve V 18.81 
Anadolu Demi1'7olu 110.
meml 1enet Pilin 
Bomonti-Nektar 

fi.il 
ıo.-

nasebet peyda etmiştir. Kılçık Bekir • 
de kadından istifadeye çalıfllllf· fa- Son zamanlarda seyyar satıcılann taraftan meyve ve sebze lltlhllklnl 

arttırmlf, diğer taraftan da bazı semt 
lerde manavlan makul hareket et
miye sevketmlftlr. l'Wsaklka bir çok 
manavlar da meıvaiarm flyatlanm 
indlrmlılerdir. Ancak bu dütük fi
yatla satılan meyvalar yüksek fJJ&t 
yüzünc;len müfteri bulamıyan .ft bu 
yüzden yarı yarıya çürüyen JDe7ft 
tardır. 

kat muvaffak olamamıştn-. Bu bal, faaliyetlerini artırmalan, phlrdek1 
köyde pyt olunca, kadın, akrabası perakende sebze ve meyva satqlan. 
Gör Osman tarafından köyün bafka na büyük tesir yapmıftır. Sebze ha
bir mahallesine aötürülmiiftür. linde kilosu 5 - 8 kuruftan manavla-

Bu yüzden Döndüden mahrum ka- ra satılan meyva ve sebzeler dükkAn. 
lan Hacıgüven ve Mehmet oilu Melı- larda 35 - 40 kuruı olduğu halde ayni 
met onu zorla almıya karar vermi§ler maddeler mahalle aralarında seyyar 
ve sllihlanıp yola çıkmıflardır. Kör satıcılar tarafından 10 - 15 kurllf a
Osman, Kılçık Bekir ve Satır Hacı rasında satılmaktadır. Bu vaziyet bir 

da, Döndünün kaçırılıuaması için -------------.... -----
tertibat~. 

Dd taraf, Babadırhya çok yakın 
htr dere tclnde kanılamn•. RlıeltrL 
ven, Döndünün kendilerine teslimhıi 
istemif, yoksa kan döküleceğini bll
dirmlftlr. 
Çıkan kavga sonunda HacıpVl!D 

ve Mehmet alır surette yaralanmıt
lar, biraz sonra da ölmüşlerdir. 

Kaçan üç suçlu, 24' 1&at sonra tev
kif edilmiptir. 

Tra•vay ve llektrlğln 
Devri 

Tramvay, Elektrik ve Tünel ida. 
relerinin belediyeye devri hakkında
ki kanunu ihtiva eden Rl!lıni Gazete, 
dün phrimlze gelmlptlr. Kanwı ne1-
ri tarihinden itibaren mutebtor oldu
ğundan dün de Belediye ne 
Nafıa Veküeti mümessilleri Metro 
hamnda toplanarak kayıtlar üzerinde 
ve ihzari mahiyette olmak üıere dev
ri teslim lflerine devam etmişlerdir. 
lfktmeler, bir temmuzdan itibaren 
~ye namına lfliyecelderdlr. 

Dört Ay .. 
M.a....IM --- IL ••• ,.a..-- Ca.t..~ı.,.. Aaela,,.I, 

1939 senesinin ilk dört ayı içindeki Dün Trakya mJııtakuı ya~ 
ithallt ve ihracatmıızm muvazeneli dan muhtelif p8rtllercle otu bin 1d· 
hesaplan tesbit edilmlşitir. lldnciki- loyu bulan ehemmiJetli bir miktar 
nun, 111bat, mart ve nisan ayların· satılmıftır. Bu mallann hepsi yeril 
da, ithalitımızın yekftnu 40-414'.000 fabrikalatumz tarafından kilom M • 
Türk lirası ve ihracatnnıını yekO.nu 85 kw'uf ansmda mubayaa eclllmif-
39.382.000 Türk llruldır· Kliring ve tir. Fabrikal&nmızıD ekaperlerl TnJr.. 
benzeri anl•pnalara göre ithalatımız yaya aönderllerell: mahallinden mal 
34.740.000 lira, serbest dövizle ltba. satın alml1• memur eclilmitlerdir-
lltumz 3.251.000 Ura, diğer hususi • 
anlapnalara -.re ithalltımız 2 mil-
yon 423 bin Ura olarak tesblt edllmit- Bu senenin yeni koza plyuuı 89• 

tir. ihracatımıza gelince: velld gün Buna ve Trakyada açıl • 
Kllring ve benzeri anlapualarla IDlftll'· Bu 1ene Koza m•bsulil pçen 

34.284.000 lira, serbest dövizle sepeden fazla oldulu için pçm .. 
2.909.000 lira, diğer hususi anı.pna- ne kilolu 60 • '10 kurut arumda ap
larla 2.909.000 liradır. lan piyasa bu lene Edirne ve Uzun
/--:•a """- primleri ..aıı.elli ... u ,_ koprüde kilosu 50 - 52 ll:uruştan, Bar 
Dün piyasalarımızda tngiliz takas sada ise 60 _ 85 kunqtan &çılımf

primlerl birdenbire 65 ten 72 ye ka. 
dar yiıbelmiştir. tthalltçı bir tüc:- tır. Sıra mallanndan bafka tohumluk 
car da 72 den dört bin liralık taka kozalar dahi Bunada 72 • '15 kurut 
satın almıftu'. lngillz takasının yük- arasında satılmıfbr. 

Hamallar Tarifesi aelmesl Ingiltere ne takasa tabi Geçen seneden Ul""f u bir mit· 
Belediye iktisat müdürü Saffet Se- mallar üzerinde işlerin inkişaf ede- tarda ıtok oldu&u libl milltahall be. 

zen, dün muhtelif lslı:eleleri dolata- celfnl göstermektedir. Bu itibarla bu nüz kozalarını piyan.ya d6lmrilf .... 
rak hamal bölüklerinin kadrolaru11 günlerde İngiltere için piyasamızdan .ıwıdlr TemiAuaun on .._..,._ tadar 

muhtelif malların mUbayaa edllecejl &&& • -r-
ve bu bölüklerin tarifelerini tetkik tahmin olunabilir. piyasaya plecek olan dökilm mabaul 
etmiıtlr. Bu tetkikat esnasında bazı flyatlarmm. biraz lncllrllmeslne 1ebep 
bölüklerde muayyen bir tarife olma- Stanclartlzasyon olabilir. Koza durumu çok IJidlr ve 
dıll ve b•maUarm aellfl güzel üc • kozalar randımanlı oldulu lçhi flya"9 
reıı.rıe efY8 tqıdıklan ~ril!müttür. Nizamn,ımeleri Y aptldı 1arm1 muhafaza eımeıer1 de mahte
Ylne bu intizamsızlık yüzünden tah-
mil ve tahliye l§lerlnln muntazam Dıracat maDanmızdan arpa, btil- meldir. 
gttmedill görülmüştür. Iktrsat mü. üy, tiftik ve yapak &lbi maddelerin Y erll MaHar S.rtlıl 
düril, bu tetkikten ıonra her bölük ihracında muayyen bır ıiatem dabi- Yerli mallar ...patnin ~ 
için bir tarife tanzim edilmesini a~ Unde kontrol eclilere~ ve standar~ heyeti, dün bir toplantı y.parak ..,. 
kadar memurlara blldlrmif, vazife lle eclilmlf olarak ihracı lçln bazırhJıı- gtniıa muhtelif pavyonlarında yapüa. 
allkaaı olmıyan bir çok memurJ,arı da llllf olan nizamnameler Devlet tG.ra- cak tezyinat 1f1eriae Mir -••an ao-
1.şten uzaldqtırmıftır· smca kabul edilmlfitlr. Bu nlzamna- riitmüfler ve buarlddara bql•""l-

melerln ajustos sonundan itibaren lanbr. Serat ibzut kom'ıesl bu ....., 

Bir Mlitea••lcll• Caaıı tatbik mevkllne glrecejlne göre bun- ki serstntn her ~ aize1 
l llCllrllcll dan böyle yapılacak bu gibi ihracat ve mükemmel pma edQ,me. 

maddeİerlnin Ticaret VeWetl bat- si için alAkadarW. aeı. dl-
Devlet pası. devlet taahhQt lf1e- kontrolörlülü tarafından kont\'01 e- rektlflerl vermlftlr 

rine bet sene müddetle lftirak etti. dllmecllkçe ihracına müsaade eclilıni- • 
rilmemesl hakkında Dany31 Oztemel yecektir. Rük<lmetln bu slatem dal. l•iclaY 
hakkında verilen kararı bir aeneye resinde ihracatı kontrol etmlye bet- Dan piymmıza 
indlrmlftlr. Bu bir sene d~ geçmlf lamaiı, dünya ptyualarındald itlba- 30 ton arpa. 120 l:lillı:'iiia<ırdar. 
bulundutundan Odemellu tekrar mil rmıızı yükleltecejl için bu işe fev· IDillr, 148 ton un 
nak11ıtlara i§tlrak ede~ alAka- kallde itina eclilecektir. AlMtadar rat oa.tn bu.._ 
dar dairelere tamim edilmlfltlr. tüccarlar dahi bu karardan dolqı 5.20. kımJeal• l.31,~i\llltan yemlik 

memnundurlat Standardize eclllmlf d6Jane arpalar ...-..1. kunı balda 
lr11,lkh Mektep Yaptlıyor maUarıımzm plyualarda tevlit ede- '-08 .. "-03,5 ta, çavdar 4.2'1,B. be-
Dlvrlll (TAN) - Dlvrljinln Er- celi milsalt vaziyetler d'.>1ayıalle lh. yaz cl8kme mımlar 4'0. eKi mabf\11 

nlk köylfllerl k6yleırhide bir mektep racatımızın da o nisbette lllklp.f ede- keten ~umu 10.30.,(blta afyon 300 
yapmıya ba§lamıtlardır. Mektebin in- celi ve clıj taleplerin artacalı ilmlt- 1mraftala. ~ ~ 21 lff.#. 
patı yall:mda UanaJ edilecektir. lerinln de kuvvetlenecell t5ylenlyor kqarlar 40 .14 ~ ....... 



27. 6. 939 'r AN ==========================================::;.:- 1 

Dünyaya doğru yaklaşan An

teros seyyaresinin kutru iki ki. 

Iometredir. Sıkleti bir milyar 

tondur. Önümüzdeki şubatın 7 

inci giinii arza iki milyon ldlo. 

metre yakla~acaktır. 

Şimdiye kadar hiç bir seyya. 

re, dünyaya bu kadar yanaşma. 
mıştır. 

Yazan: 

Stephanne Galanon 

Dünyaya düşen haceri ıemavilerin yaptığı arzi ve semavi tahavvülatı gösteren bir resim .• 

Anteros Seyyaresi 
Dünyaya Yaklaşıyor 
A dının gizlenmesini iste-

yen müneccim Fran -
sanın en büyük müneccimi
dir. Bana: "Siz yalnız Fran -
sa ve dünyayı tehdit eden si
yasi tehlikeleri merak ediyor 

sunuz. Halbuki dünyanın bu 
an maruz kaldığı muhatara • 
lardan haberiniz yok." dedi. 

B undan sonra dünY.a her se
ne ağustos ve ilk.teşrin ay

lar1 :ırasında. Perseus bürcü ve 
Leon bürcünün pek tehlikeli mın-
takalarından geçecektir. Bu mın
takada anlıyamadığımız esbap do
layısile T~ttle ku~-ruklu yıldızı 

patladı ve enkazı etrafa saçıldı. 

Kürreiarz, milyarlara varan bu 
enkaz arasında dönüyor. Kürremiz 
bu tehlikeli yolculuğunda devam 
ederken patlıyan kuyruklu yıldı
zın parçalarından birine çatma
ınamız için dua etmeliyiz. 

Şimdi temas ettiğim bu tehlike 
yaz mevsimine aittir. Kış mevsi
mine ait olan bir başkası da var
dır. Kış mevsimine ait tehlikenin 
ne olduğunu sorduğum zaman 
müneccim izahatını şöyle hulasa 
etti: 

B izi Anteros tehdit ediyor. Bu 
koca bir taş parçasıdır. Ma

lum a güneşin etrafında, dünya, 
merih, müşteri, ve zühre ile bera
ber irili ufaklı bir sürü taş ve ka
ya parçaları dolaşmaktadırlar. 

Bunların en küçüklerinin kutru 
bir buçuk kilometre, en büyükle
rinin ise sekiz yüz kilometredir. 
Bunların birini ilk önce 1801 de 
İtalyan müneccimi Piazzi keşfet
ti. Ve adını Serez diye taktı. O za
mandanberi bin üç yüz tane keş
fedildi. En son keşfiyatı yapan 
haceri semavi mütehassısı Belçika 
lı Prof. Pelporte'dir. O muazzam 
kayaların en son keşfedilenleri· 

Adonis ve Anteros'tur. 

Bunlar sıra ile dünyanın boş

lukta takip ettiği yola yanaşırlar. 

Onlar dünyaya meydan okurcası

na yaklaşıp dururken, dünyanın 

onları kendine çekivererek yut

ması ihtimali de vardır. 

A nteros ancak iki senede gü
neş etrafındaki devrini ta

mamlıyor. Binaenaleyh bize ancak 
önümüzdeki sene yanaşacaktır. 

Asıl insanı kuşkulandıran ci
het bu defa haddinden fazla yakla
şacağıdır. Anteros iki milyon ki
lometre yakınımıza kadar gele
cektir. 

- Şimdiye kadar hiçbir seyya
re dünyaya bu kadar yaklaşma

mış mı idi~ 

- Teleskop icat edildi edileli 
bu kadar yakma gelen bir seyya
re görülmedi. Bize en yakın kom-

şu seyyare merihtir. Bir zaman
lar altmış milyon kilometre ya
naştıydı. O zaman bile korkuldu. 
Dünya tarafından çekilmesi ihti
mali olan Arnor haceri semavisi 
on beş milyon kilometreye yanaş
mıştı. 

- Anteros'un boyu bosu ne 
kadardır? 

- İki kilometre kutrunda, ve 
bir milyar ton ağırlığındadır. Gü
neş etrafında dolaşırken mahre
kinden bir buçuk derece kayarsa 
o 7~m::ın diinJTArnn iidünı> diis.nıe

si muhakkak olur. 
- Pek iyi, o zaman ne olur? 
- Ne olacağını tahmin etmek 

için geçmiş tecrübelere müracaat 
edelim. Yeryüzüne düşen en bü
yük haceri semavi Avustralya kı
tası idi. 12.000 sene evvel yeryü
züne diişüp dünyanın kışrına sap
landı. Dünyaya çarpış hızının şid
detile, bugün Avustralyanın etra
fını çepçevre çeviren halka hal
ka adalar peyda oldu. 

Yeryüzüne balyoz gibi inen bu 
darbe, vaktile Avrupa ve Ameri
kayı birbirine bağlıyan ve insan
ları, büyük bir medeniyet seviye
sine varmış oldukları muhakkak 
bulunan Atlantid kıtasınrn Atlas 
Okyanusu sularına gömülmesine 
sebep olmuştur. Bu kıtanın kay
bolması şair ve filozofları ve bil
hassa Platon'u çok meşgul etmiş
tir. Asur ve Kanarya adaları kay
bolan kıtanın en yüksek tepelP.riy
di. Bu felaket esnasındadır ki Si
beryanın Mamot denilen filleri 
buzlar arasına gömüldüler. Fille
rin vücutları ve etleri buzlar saye
sinde çok iyi muhafaza edilmiş 

halde kaldı. O derece iyi muhafaza 
edilmişlerdi ki bu fillerin kannla
rında bulunan ve elan hazmolma
mış olan gıda maddelerinin halin
den ani bir felaket neticesinde 
birden gömülekalmış oldukları an
laşıldı. 

M aamafih küçücük Anteros 
haceri semavisinin bizi bu 

kadar büyük bir tehlikeyle teh
dit edcmiyeceği aşikardır. 

Bir haceri semavi de Elb adası
dır. 

- Düşmüş haceri semavilere 
başka nerede rastgelinir? 

- Her tarafta, Siberyada mese
la, meşhur fizikçi Pallas'ın mahut 
"demir., i odur. Sahrayikebirde, 
Brezilyada, Groenlandda, ve Hah 
her tarafta bulunur. Bu haceri se
maviler pusla ibresini çıldırtırlar. 
Ameırikada, Arizonada sönmüş 

volkan sanılan koca bir mağara 

vardır. Bu çukuru 50.000 sene 
evvel oraya düşmüş olan pek ağır 
bir haceri semavi açmıştır. 

En eski kılıç ve silahlar, gökten 
düşen bu haceri semavilerin demir 
!erinden döğülmedir. Müslüman-

!arın Kabede takdis ettikleri bace
riesved gökten düşme bir taş
tır. Karla örtülü bir dağın başına 
temiz bir yaprak kağıt açıp, onu 
bir gün orada bırakınız, yahut bir 
tahta parçası üzerine gerdiğiniz 

bir kağıdı Okyanusun ortasına 

bırakınız. Yani kağıda başka yer
den toz gelmesine im.kan olmıya
cak bir yer intihap ediniz. Sonra 
mikroskopla muayene ediniz. Ka
ğıtların üzerinde her tarafa düşen 
muhtelif haceri semavilerin tozla-

demirdir. 
Her bin senede yeryüzüne bu 

tozdan 550.000 ton yağdığı hesap 
edilmiştir. 

A nteros'dan biraz daha büyük 
veya .daha küçük bir haceri 

semavinin düştüğü görülmüş ve
ya işitilmiş midir? 

- Evet. 1908 haziranının otu
zuncu günü saat yedide Yenisey 
ve Turukhansk arasındaki bakir 
ormanlığın içine düşmüştür. Bu 
hakikatleri bize bildiren Rus Pro
fesörü Koulik'le İngiliz münecci
mi Kirkpatrick'dir. 500 kilometre 
mesafeden görünmeye başlıyan bu 
yıldızcık, bir gök gürültüsü gür
leyişile düştü. Haceri semavinin 
düşüş şiddetinin sağnağı 600 ki
lometre civardaki insan ve hay
vanları yere düşürdü. Yeryüzü
ne dokunur dokunmaz göğe doğ
ru bir ateş sütunu yükselmişti. 

Haceri semavinin parçaları, ötede 
beride çukurlar açtı. Ateş dolayı
sile koca orman tutuşup yandı. 

Ayni zam.anda hava haceri semavi 
tozuyla doldu. Bu tozlar gümüşi 
bulutlar halinde etrafa yayılıyor
du. Alev sütunundan çıkan ışık o 
kadar fazla idi ki, ortasında gece 
yarısı bile gazete okunması müm
kün oluyordu. Dünyanın bütün 
rasathaneleri otuz saatte kürei
arzı dolaşan bir zelzele dalgası 

raydettiler. Fakat Anteros, Si
beryaya düşen haceri semaviden 
daha ağırdır. Yalnız sürati daha 
azdır. Saniyede ancak 29 kilo
metre gitmektedir. Binaenaleyh 
tesiri mahalli kalacaktır. Yalnız 

yeryüzünü dolaşan bir zelzele dal
gasına sebep olacaktır. Şimdiki 

halde Anteros'un yeryüzüne düş
mesi ihtimali elli binde birdir. 
Ayağa kalkarken: 

- Zannedersem hiçbir şey ol
mıvacak! dedim. 

Müneccim kolumu tuttu: 

- Fakat haber vermeli, dün
yaya yaymalı , dünyanın böyle bir 
tedaviye ihtiyacı çoktur. Eğer her
kesin, bilhassa siyaseti idare e
denlerin ellerinde birer teleskop 
olaydı ve geceleri yıldızlara bak
salardı, hudutları birkaç kilomet
re ileri sürmek uğrunda kan dök
mekten vazgeçerlerdi. 

-----------------------------------------~---, 1 HADiSELERiN RESiMLERi 
'---•.-.mı ---....-~·,-·--··---·----·••m,_...,..~~--------.....,,_,.•~~~----------~~----------

Almanların Fransız Maiin"' istihkamlarına karşı yaptıkloırı ve geçilmez biı haldt olduğunu söı-·le
dikleri Siglrid müdafaa hattından iki görüniiş .• 

Tien. Sin'in muhasarası için kullanılan tel örgülerden 120 

kiloCJatlık elektrik cereyanı geçiyor •• 

Almanların garp istihkamların· 

ela bir geçit ki, son günlerde su

ların hiicumiyle ife yaramaz ha-
le gelmiştir •• 

- .. 

Uzak Şarkta Tien-Sin'de lngiliz 
mıntahasında muhasara 

man:ıcı. ,1 ,.ı .• 

Yeni m~da şapkalardan 
garip bir nümune •• 

~apka modasının yeni bir 

fekli daha.. 

Alman tehdidinden ve idaresinden kaçan bu Museviler, Cenubi 
Amerikaya alınmadığından geri iade edildiler. Haftalarca su 
üstünde çalkanıp vatan arıyan bu kafilenin Belçika, Fransa ve 
Holanclaya çıkabilmelerine beynelmilel muhacirin komitesi niha
yet bir imkan buldu. Resimde vapurun güvertesinde kararın 

tatbikini bekliyen Museviler SlÖrülüyor .. 

lngiliz imtiyaz mıntakasının Japonlar ta.rafından abluka edilmesi 
dolayısiyle Tien - Sin, Uz.ak Şarkta bir çıbanba,ı vaziyetindedir. 
Bu resimde, imtiyazlı mıntakada Çinliler tarafından toprağa 

reamedilen bir ngiliz bayrağını görüyorıu.. 
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Sinan Paşa ölmüştü 

TAN 

BULMACA 
Dünkü bulmacamızın 

halledilmiş ıekli 

ı ı ı • ı e ' ı ı ıo 

1 RIOIMA lMO RIA 
2 QlZIAIN ••ı t INIAIM 
ı MIAl••lolK••Mlf 
• AIN ••IFIA ••fTip 

•oFT••IJJ!• -
6 l•IKIAl.BNIF. • -
5 

• 

27 - 6 - !l39 

. 

OKUYUCU MEKTUPLARI - • -' 

Maraş Muallimleri lki 
Aydır Maaş Alamıyorlar 

Maraşta her zaman olduğu glbl iki üç ay 
ge çınaaş \eren hususi muhasebe bu sene 
de ayni tarzda yilruyor. Diğer vllfiyetler 
geçmişteki mesken bedellerini bile \"erdiği 
halde biz henüz mnyıs ve h:ızlran maaşla
rını alamadık; ıztırap ve ıl:ıntı içindeyiz. 

Maraı mualllmlerl namına 
A. Tepici 

• 
Bütün Arzusuna Rağmen Hünkarın Sefer Hareketini 

Görememiş, Hazineler Bırakarak Göçmüştü 

7 Mit ••lflNl••s f 
s oıN•aSiIT•ı•ıoıK 
9 RAİMll ••ısıololA 
11 AIMI t iPİ• •ı ı IKIAI z 

8UGÜ~K0 BULMACA 
1 2 1 4 D 8 T 8 t \O 

11 1 , •• 1 11 

Bir malulün ricasr 

Harbiumumtde 19 uncu fırkanın 57 nci 
nlayının ikinci toburunun birinci bölil
günde idim. Anburnu meydan harbinde 
yaralanıp Teklrd ğında seyyar h:ıstnnede 
tedavi edildim. Tcldrda •ındıın lstonbulo 
sevkcdlldlm. Mektebi Sultani Hlldlıahmer 
hastanesinde ilk mu yenem yapılarak 

Yedek atların üzerinde yalnız 
padişahın kalkanları asılıydı. Sul. 
tan Mehmet - ikişer ikişer yiırü. 

yen ve her biri ipek yularlarln 
bağlı iki av köpeği götiıren som 
sırma elbise giyinmiş yuz yeniçe. 
ri ile solakların -0rtasında bulu
nuyordu. Beyaz kndüeden bir üst
luk ve elmaslı sorguçlnrla süslü 
bir kavuk taşıyordu. 

Onun hazine katarlan bilhassa 
dikkat uyandırıyordu. Bu katar. 
]ar tam beş yüz elli deveden te
şekkül ediyordu ve develerin 
yükleri altın, gümüş dolu sandık
lardan ibaretti. Fakat tarihi bir 
hakikat olarak kaydedelim ki, 
Sultan Mehmet, Topkapı sarayın
daki bütiın hazineleri yanına al. 
mış değildi. Valdesinin emri ve 
muhaftızası altında, on altı mil. 
yon duka altınile, bir milyon ku. 
ruş ve yeni kesilmiş elli yuk ku
ruş bırakmıştı. O, hazinelerini ko
ruyacak olan annesine, üç bin ak. 
çe gündelikten, yaz ve kış tahsı. 
satı olarak verilen üç yüz altmış 
bin akçeden başka "Paşmak ba
ha,, namı ile bir milyon :ıkçc yıl. 
lık baglamıs ve veda sırasında bu 
hediyenin beratını sunmuştu. 

Sinan Paşa, aylarca çene yora. 
rak, çeşit çeşit entrikalar çevire. 
rek, padişahı sefere çıkmak zorun
da bırakmışken ve bunu kendi si. 
yasi hayatını şereflendiren büyük 
bir muvaffakıyet sayarken, eseri
nin neticelerini temasa etmek zev. 
kine eremedi, hünkarın hareke
tinden önce, kalp sektesine uğra. 
yıp öldü (3: nisan: 1596}. Şairler 
başta olmak üzere, halk bu dok
sanlık Arnavut vezirden memnun 
olmadığı için ölümü adeta sevinç 
uyandırdı. aFkat onun göçmesine 
en insafsız düşmanları bile valde 
sultan ve hünkar kadar sevinme. 
mişlerdi. Çünkü taçdar oğul ile a
na Sinan paşanın - kendilikle. 
rinden - varisi oluyorlardı ve şu 
resmi defterde kayıtlı hazineyi 
alıyorlardı: 

Zeberced: 20 sandık. Beheri on 
beş taneli olmak üzere, inci tes. 
bih: 15 adet. Elmaslı kilit· 30 a. 
det. Elmaslı altın leğen - ibrik --
15 çift. Siyahlurı yakutlu, beyaz
lan elmaslı satranç takımı: adet: 
1. Elmaslı y('mtk sahanı: 9 ade!. 
Elmaslı tep.,,i · 3 adet. Eımaslı cilt. 
li kuran. Adet: 16. E:maslı eğer: 
Adet 12. Elmaslı ôzengi: Adet: 
24. Elmuslı kalkan: Adet 33. El. 
maslı kuçuk sandıklar. Adet: 15. 
Elmaslı tolga: Adet: 140. Elmaslı 
kuşak: Adet: 120. Bazubent, eL 
maslı, adet: 50. Güğum: Adet: 8. 
(Her gugumde yüz bin .filori altı. 
nı vardı.) Demir sandık: Adet. 30. 
(Her sandıkta dört yiız biıı filori 
altını vardı). Filori: Elli kese. 
(Her kesede elli bin altın). Filori: 
Kese: 26 (Her kesede altmış bin 
altın). Çil akçe: 73 kese. Kuruş: 
140 kese. Samur kürk: 600 adet. 
Vaşak kürk: 600 adet. Siyah til
ki: 30 adet. Zerdnva kürk: 900 a. 
det. Hint kumaşı: 1700 top. Dök
me inci: 6 kile. Murassa halka: 
4 adet. Dokme zümriıt: 2 torba. 
Her biri elli bin altın kıymetinde 
üç dizi inci. 

Bu servete, Sultan i\l!ehmetle 
anası kondukları gibi, ha

zineler kaynağı olan mühüre, ya· 
ni sadrazamlığa da İbrahim Paşa 
konmuştu. Hunkarın eniştesi ve 
Safonun damadı olan bu zat, o 
mevkie geçmek için yıllardanberi 
dolap çevirm.,kle meşguldü, llıkin 
Sinan pa ayn galebe edemiyordu. 
Ancak onun olumiyle meramına 
erdi ve "Serasker,, unvaniyle se
fere m~mur cdılerck, padişahın 

rikabında yola çıktı. 
Avu turya hudutlarına do~ru 

yürüyen bu ordu, Fatih Sultan 
Mehmedin Otlukbeline, Yavuzun 
Nil kıyılarına, Kanuninin Viy~na 
önlerine göhirdüğü ordular gibi 
nizam ve intizam nümunesi bir 
teşekkül değildi. Fakat Sinanla
rın, Ferhatların, hatta Ozdemir 
oğullarının Şarkta ve Garpta do. 
laştırdıkları nizamsız kalabalıkla. 

ra da benzemiyordu. Evvelkiler
den çok aşağı, sonrakilerden hay. 
li yukarı kıymette bir şeydi ve 
bu orduyu bir yıl evvelki ordu
dan kıymetçe üstün yapan amil, 
padişahın asker arasında bulun. 
masıydı. 

l<'akat hünkar ne evvelki asır. 
larm artık efsane sanılmağa baş. 
lanmış o 'fevkalade yürüyüşlerini, 
ne de şimdiki yarı sarsak gidişi 

düşünüyordu. Aklı ve gözü geri. 
lerde, Topkapı sarayındaydı. A
nası da göriınmiyen efsunlu bir 
misk gibi hiç dinmeden burnun. 
da tütüp duruyor ve kaynağı has
ret olan bu güzel koku, o bur
nun ucunu boyuna sızlatıyordu. 

Bu sayılı günlerde onun biri. 
cik dostu, biricik mahremi hoca 
Sadettin efendiydi. Medrese ilim
lerinde olduğu kadar edebiyatta 
ve tarihte de derin bilgi sahibi o. 
lan bu meşhur hoca, yürüyüş sa. 
atlerini hünkarın atbaşı beraber 
bir durumda geçirdiği gibi, gün 
doğmadan önce de, her sabah pa
dişahın çadırına giderek, tatlı hi. 
kayeler anlatır ve onu yeni bir 
yürüyfüün zahmetlerini taham
müle hazırlardı. 

kına iş görenlerden, külfet kabul 
edenlerden değildi. Kendi çıkarı. 
nı her şeye tercih eden, fırsatlar 
dan istifadeyi bilen zeki bir in. 
sandı. 

1 

2 1 ı-n••ı 1 ı_ı_ 
3 1 mm! •• 1 
4 1 ı•ı•ıL••ı-ı-
5ı••ı~••ı_ı , •• 
f••ı 1 , •• 1 • 
7 1 ,. • 1 1•1•1 1 
8 -,-. -ı-••11 

il 1 ••ı 1 1 1 
1 1 1 •• 1 1 1 

SOLDAN SAGA VE 
YUKARDAN AŞAGI: 
1 - Tuzok - Vilayete bakar. 
2 - Kı a değil - Yemek. 
3 - İçilir - Bır hayvan - Bir şart edatı. 
4 - Ekmek yapılır - Bir noUı - Gcnls-

lik. 
5 - Bir renk - Bir nota. 
6 - Uzaklık bild\ren bir edat - Erkek. 
7 - Bir noUı - Atın yediği. 

8 - Bir renk - Erkek - Bir nota. 
9 - Bir tahsil devresi • Bir dağ. 

10 - Neşretmek - ya~ak - Bir terzi 
tlıbiri. 

Umurbeyde 

Seylabın Zararları 
Çanakkalenin Umurbey nahiycsin. 

den yazılıyor: 
Geçenlerde vukubulan müthiş 

seylaptan mütevellit zararların te
lafisine çalışılıyor. Çanakkale valisi, 
nafıa müdürü, Lapseki kaymakamı, 
jandarma kumandanı, en çok zarar 
gören nahiye merkezimize ve diğer 
köylere giderek, halkla yakından te. 
mas etmişler, zararları görmüşler 

ve bunların izalesi için tedbirler it
tihaz eylemişlerdir. 

Ayni yıl felaketi esnasında, ya. 
pılmakta olan Yapıldak köyü köprü-

yorum. 
Kapalıçarııda, Yorgancılarda Afta 
Hanında 3 No. da mılOI gazi 

Tahir Çavuı 

Sabah, ve akıam her yemekten sonra 

RADYOLiN 
kullanan mes'ud güzeller 

RADYOLI._. 
Kullandıklarını söyledikten sonra, 
dişlerin niçin bu kadar bc~·az ve gü. 
zcl olduğuna şasmak hakikaten şaşı. 

lacak şeydir RADYOLİN' le fırçal 
nan dişler ebedi bir haJ ata, sıhhat 

ve cazibeye malik olurlar. 

Sabah. öğle ve akıam her yemekten sonra 
günde 3 defa 

R A D Y O L 1 N diş macunile fırc;af ayınız. 

L akin hoca Sadettin sade bir 
hulus, sade bir sevgi namı. 

na ve halkın dediği gibi pir aş. 

Üçüncü Muradın zaafından is

tifade ederek oğullarımı bir çok 
rütbeler almış ve Safonun oğlu 

padişah olduktan sonra da, ikinci 

oğlu Esat efendiyi de - yirmi üç, 

yirmi dört yaşında bulunmasına 

rağmen - Edimeye kadı yaptır. 

mıştı. Ordu, o büyük Türk şeh. 
rinc varınca, üstadın babalık şef. 

kati yine şahlandı, oğlunu bir de. 

rece daha yükseltmek hırsına ka

pıldı, bir sabah ziyaretinde, yol 

bulup padişaha yalvardı ve on~ 

İstanbul kadısı yaptırdı. Fakat o. 

nun bu hareketi, Safonun devlet 

işlerindeki nüfuzunu yara da, ağ. 

yara da bir kere daha anlatmak. 

tan başka bir netice vermedi. 
Çünkü ortada, makul bir sebep 
yokken sırf hoca Saddetinin hatı. 
rı için azledilmiş olan İstanbul 
kadısı Abdülhalim efendi, sadra
zam kaymakamı olup, bu sıfatla 
İstanbulda kalan Hadım Hasan 
Paşaya mensuptu. Hoca zade genç 
Molla Esadın elinde bir (Hattı şe. 
rif) sallıyarak, İstanbul kadılığı 
makamına geldiğini ve o mak:ıma 
bağdaş kurup, oturduğunu gö
rünce i:Iivane olayazdı, cl.İppesını 

ters giyecek kadar bir telaş i. 
çinde, Hasan Paşanın konağına 

koştu, ağlayıp sızladı, suçsuz he. 
def olduğu hakarete karşı hima
ye olunması niyazında bulundu. 

(Devamı var) 

~-----·-----------------
sünün ağaçlarını kurtarmak ister- K U S T u· . , y u· 
ken boğulup kaybolan fedakar gen. ,ı______ ••••••nlııJ 

cin cesedi bulunmuş, cenazesi nıe-
1 

T. C. ZiRAAT BANKASI 
Kurulut Tarihi: 1888 

Sermayesi : 100,000,000 Türli 
Şube ve ajanı adedi: 262 

Lirası 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

rasimle kaldırılmıştır. Bir kaç gün 
sonra da civar köyler halkının ve 
memurların iştirakiyle kabri ziya. 
ret edilmiş, nutuklar söylenilmiş ve 
mezarına çelenkler konulmuştur. 

Ovagelemiıte Sıtma 
Kaş (TAN) - Kazamızın Ovage

lemiş bataklıkları, şimdiye kadar it. 
tihaz edilmiş olan tedbirlere rağ

men, civarındaki halka dehşet sal
mağa devam ediyor. Bele mayıs ay. 
larında peyda olan sivrisinekler, bir 
çok köyler bakını ve hayvanlarını 
izaç etmektedir. Bu yüzden halk işi
ni gücünü bırakıp yaylalara çekil. 
mek mecburiyetinde kalmaktadır. 

1 Bataklık sahada altmış bin oka. 
lipnüs fidanı dikilmesine devam e-
l dilmekte ve böylece vücude getirile. 
cek ormanla bataklıgın kurutulup 
sıtmanın önüne geçileceği umulmak

Yastık, yatak ve yorganlarını mutlaka kullanınız. 
Yazın sıcak havalarda yorgun başınızın serin ve yumu~ak kuştüyü 

yastık ile rahatını te_min eder. 
Kuşfüyü yorgan, şilte ,.e yastık fiatlarmda mtihim tenzilat yapıldı. 

(1) lira:rn alacağınız bir kuştiiyii yastık bu ucuzluğu ispata kafidir. 
ADRES: İstanbul Çakmakçılarda Sandalyacılar sokak kuştüyü fabrikası 
SATJŞ YERLERİ: Ankara ve Beyoğlunda Sumer Bank Yerli Mallar 

k Pazarlarında satılır.••••••••••"' 

İktısat Vekaletinden: 
Dericilik, yünlü ve pamuklu mensucat tahsili için Avrupaya gönde

rilecek talebeyi seçmek üzere 2 - 5 - 939 tarihinde Ankara, İstanbul, 
Bursa ve İzmir Bölge sanat okullarında açılan müsabaka imtihanları-
na girenlerden aşağıda isimleri yazılı 6 istekli muvaffak olmuş-

tur. "2580" "4604" 
ı - Abdullah Arkun 
2 - Nihat Ogen 
3 - İhsan Ergün 
4 - Mehmet Güçkan 
5 - Kamil Yiğiter 
6 - Celalettin Arkun 

taysa da, halkın sıhhat ve iş bakım. ..~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 
ikramiye Verecek 

Ziraat Rankımnda kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hcsaplannda en 
az. 50 lirası buJunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile .aşağıdalo 

4 
4 

40 
100 
120 
160 

Adet .. 
" 
" 
•• -.. 

plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 

1.000 Liralık 4,000 
500 .. 2.000 
250 
lOIJ 

40 
2U 

" .. 
" 
" 
• 

1,000 
4,000 
5,000 
4,800 
3,200 

Lira .. .. .. 
" .. .. 

!arından hayatını tehdit eden bu 
asırdide musibeti yok etmek için 
daha seri ve kat'i tedbirler ittihazı 
lazımdır. 

Çiğcak Yaylasında 
Bir Boğulma 

Kozan, (TAN) - Kadirlili Hasan 
oğlu Ali, çıktığı Çığcak yaylasında 

dereye girmiş ve bÖğulmustur. 

Menemende Bir Cinayet 
Izmir, (TAN) - Menemenin Şehit 

Kemal köyünde bir cinayet olmuş, 
Mustafa isminde bir köylu, Osman 
isminde bir çobanı öldürmiiştiir. Ci
nayete sebep, Mustafanın köy kızla
rı ile tütün kırnuya giderken çoba
nın kadınlara bakmış olması ve Mm•
tafanın da buna kızarak kavgaya tu. 
tuşmasıdır. 

DTh."'KAT: ıresaplanndaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı ,._ Acele Satllık ... 
düşmiyenlere ikramiye çıktlğı takdirde % 20 fazlasiyle verilecektir. ..- .,. 
Kuralar senede 4 defa, 1 EytQl, 1 Birinciklnun, 1 Mart ve 1 Haziran ~Parson - Oil markalı 4 Zaman- ı 

lı Motör ve teknesi TPl: 36 - 114 
tarihlerinde (ekilecektir. J/I 

J/I - No.ya miıracaat 
~ ................... _ .. ____________ r 

Matbuat Umum Müdürlüğünden: 
1 - Matbuat Umum Müdürlüğü nün bir sene içinde bastıracağı 12 

adet Ayın Tarihine aid 22 - 6 - 1939 tarihinde ve saat 15 de yapılmış 
olan kapalı zarf eksiltmesinde talipler tarafından verilen fiat layık 

hadde görülmemiş olduğundan ihalenin pazarlık suretile yapılmasına 
karar verilmiştir. 

2 - Talipler pazarlk yapılacak olan 30 Hairan 1939 Cuma günü 
saat 15 de Dahiliye Vekaleti Matbuat Umum Müdürlüğündeki Komis
yon Reisliğine evvelki şartnamede yazılı vesaik ve nümuneyle birlik
te yedi yüz seksen yeni buçuk liralık muvakkat teminat mektubu ge-
tirmeleri ilan olunur. "2583,, "4607 , 

lstanbul N~fıa Müdürlüğünden: 
14 - 7 - 939 Cuma günü saat 15 de İstanbulda Eksiltme Komisyonu 

odasında (10.000) lira keşif bedelli İstanbul Umumi Hapishane bınası 
yıkılma işi açık eksiltmeye konmuştur. 

Mukavele, Eksiltme, Bayındırlık İşleri Genel. Hususi ve Fenni şart
nameleri, proje, keşif hulasasile buna müteferri dil?:er evrak dairesin
de görülecektir. 

Muvakkat teminat (750) liradır. 
İsteklilerin en az (10.000) liralık bu işe benzer iş yaptığına dair ida

relerinden almış olduğu vesikalara istinaden İstanbul Vilayetinden 
eksiltme tarihinden 8 gün evvel alınmış, ehliyet ve 939 yılına ait Tica· 
ret Odası vesikalarile gelmeleri. (4569) 



27 - 6 - 939 TAN 

Ali Bey Derhal Emir Verdi: 
·•Şimdi 

Sar 
Sekiz Neferle Git, Metropolithaneyi 

Dinlemezlerse ..... ve 

I lkönce Kozak nahiyesinde 
bir milis bölüğü teşkil ve 

Kozaklı üç ihtiyat zabiti de bu bö
lüğe memur edilmişiti. Arkadan 
Altınova, Araplar, Murateli, Gö. 
meç, Burhaniye ve civar köyleri 
de, bu vatan hizmetine koşmu~ -
lardı. Kumandan Afi Bey, alayda 
mevcut fazla silahlarla bu milisle. 
ri silahlandırıyor, alayın fazla ve 
ağır eşyalarını Murateli ve Kozak 
cihetlerine gönderiyordu. Ayvalı
ğın şark sırtlarında bulunan ve ci
han harbinden kalan tahkimatı ta· 
mir ve tanzim ettiriyordu. 

Bu sıra~a, (Ha~kin~.on) i~min. 
de bır ecnebı mumessıli i

le, Yunanlıların bir Kızılh~ç heye
ti de Ayvalıkta bulunuyordu. Kay
makamlık makamında da Osman 
Nuri Bey adında biri vardı. 

Fakat, bu adam istiklal ve sa
lahiyetini kullanamıyordu. Ora
daki mümessilin tesiri ve hatta 
emri altındaydı. 

Vazüe ve vicdanının hükmünü 
değil, ancak mümessilin arzusu
nu yapıyordu. Kaymakam bey bir 
taraftan, aldığı ilhamla, hapisha. 
nede bulunan mevkuf ve mahpus 
rumları birer bahaneyle salıveri. 
yor, jandarmalan dağıtıyordu. 

Tabii, asayiş bozuluyordu. Kay
makam, telaşla kumandan Ali be
ye koşuyor ve asayişi temin i<:in, 
yetmiş neferlik bir kuvvet isti _ 
yordu. 

Fakat, Ali bey, kaymakamın 

yaptığı bu icraatta ve hatta mu. 
avenet için kendisine vaki mü
racaatta ktmıerın ruı uyrn:ıllıgını 

Eğer Seni 

İsmail Fevzi Bey 

ı 335 senesi mayısııım yir. 
minci günüydü. Ali bey, 

elli altıncı fırka kumandanının şu 
sualine muhatap olmuştu: 

"Elyevm kıtaatınızın ahvali ha. • 
zırası hakkınd.ıki malümatın sü
rati işan,. 

Fırka 56 kumandanı 
llürrem 

Bu sual kumandanı düşündür

müştü. Izmirin işgalinden sonra, 
kolordu kumandan ve zabitanına 
esir muamelesi yapıldığını bilen 
kumandan bu istifsarı manalı buL 
muştu. Ayni zamanda Ayvalığın 

da işgaline hazırlanılmakta oldu
ğunu bildiği ıçın, bu telgrafın, 
mahza alayının vaziyetini öğr~n
mek üzere tasni ve tertip edilmiş 
olduğuna hükmetmiş ve derhal o 
gece şu cevabı vermişti: 

Ayvalık 

to - !:1 ıırıı_yı;:ı 1.;)"" 

"Alayımın her bir ferdi de. 
mirden bir kale gibi yerinde 
sabittir. Her tiirlü hiyanct ve 

har<'kctlere nrnkabeleye ,1made
dir. Büyük bir hamiyet ve his
si fedakari ile meşbu olan ala. 
yıın ve nuntakam dahilinde bu. 
hman efradı millet namına arzı 
ma1Uma1a şitaban olurum. 

Ayvalık mıntaka kumandanı 

Ali 
Mert ve cesur kumandan bu ce. 

vahi telgrafım çektikten sonra da 
mevzilerinde çetin ve yalçın ka: 
yalar gibi duran kıtalarına dik. 
kat ve teyakkuz emrini vermişti. 

hırs ve hışım içinde toprakları ka: 
zıyan orduyu canlandıracak ve 
şahlandıracaktır. Bütün muhit ve 
millete halas ve istiklal ümit ve 
fikirleri saçacak, yurdumuzu kap
lıyan kara nevmidi bulutlarını 

dağıtacaktır. İnanınız bu sözüme. 
Şimdiden hazır bulununuz Ana. 
doluya geçmeğe ve açacağı mu_ 
kaddes ve milli cidalde bir nefer 
gibi didinmeğe ve hatta ölmcğe. 

N a!iz Bey de bu ihtiyar va. 
tan severin sözlerini tasdik 

ıediyor ve: 

- Hiç şüphe yok buna, diycr
du. Mustafa Kemal Paşanın Sam. 
suna çıkışı haberi, milletini ve 
yurdunu sevenler için bir hareket 
ve içtima emridir ve bu emre mü. 
tavaat hepimiz için zaruri ve miL 
li bir vazüedir. 

Yalnız, söylemekle kalmıyordu. 
Didiniyor, mütevazı çetesinin kuv. 
vetini arttırmağa uğraşıyordu. 

Teşkilatına her gün yeni yeni ve 
tetik, atik uzuvlar katıyor ve ha
zırlanıyordu. 

Sabırsızlıkla beklenilen o saa
detli gün de nihayet gelmişti. Na. 
fiz bey ve arkadaşları vazife ba. 
şına çağrılıyordu. O sırada, har_ 
biye nezareti şube müdürlerinden 

olup, elyevm Albay bulunan bin
başı İsmail Hakkı bey, bir mek
tupla, arkadaşlarını alarak Bey. 
koza geçmesini ve jandarma bö
lüğünde Salih beyle görüşüp, va. 
zifesini öğrenmesini Nafiz beye 
müjdelemişti. O gece, Sanyerin 

bu f F'dakar :vavruları icin szercek
ten bir şeref ve sevinç gecesi ol-
muştu. Nafiz bey ve arkadaşları, 

nankörlerle mücadeleye atılmak 

hususunda, bulundukları muhıt

te, evvelce herkese takaddiim et
mek şerefini kazandıkları gibi, 
bu defa da yine muhitlerindeki 
fedakarların piştarı olmuşlardı. 

(Devamı \'ar) 

• ~ /= 
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~ Amerika'nın Büyük Romanı ~ 
~ Yazan CEK VUDFORD 

"' •>->>~>~><>~• 

O bri Dennin.gton ~iltşar, ay. 
lardanberı kendı hususi o· 

tomobilile memleketin her tarafı
nı dolaşıyordu. O. koltuk meyha
nelerinde, garajlarda, gazcız vesa
ire satılan barakalarda, otellerin 
vestibüllerinde, gemici kahvelerin
de, velhasıl, kanaatince "Mater. 
yel,, toplıyabileceği, her yerde sa
atlerce duruyor, konşulanları te.;;
bit etmiye çalışıyordu. 

Uzun, yorucu, müthiş faaliyet 
aylarından sonra. Obri, Nevyorka, 
yüz seksen iki numaralı evine dön
dü ve büyüle bir enerji ile 'Amc. 
rikanın büyük romanı,, nı yazmıya 
koyuldu. 

Nihayet, Obri, bir deri, bir ke
mik haline geldiği zaman, roma
nının son sayfasına son noktasını 
koymıya muvaffak oldu. 

Fakat Obri, daha romanını bi
tirmeden önce, kafasında, romanın 
hakikaten "Amerikanın büyük ro. 
manı,, olup olmayışı hakkında şüp
heler uyanmıya başladı. 

Obri, kafasından şunları geçiri· 
yordu: 

"Ben, bu romanımda insan ta
biatinin bütün iğrençliklerini, bü. 
tün bayağılıklarını gösterdim. ro
manrmda tasvir ettiklerimin bü -
tün fena taraflarını, bütün iki yüz
lüli.ıklerini büyük bir muvaffakı

yetle tesbit ettim. Bir \Ok alimle
rimizin cahil olduklarını, bir çok 
siyasi parti şeflerinin, şu veya bu 
grupun elinde oyuncak oldukları
nı, nikah müesseselerimizin birer 
riyadan başka bir şey olmadıkları
nı mükemmelen isbat ettim. Bütün 
bunları muvaffakıyetle başardığı. 

ma kani olduğum halrle, yine ro
manımda bir şeylerin eksik bulun
a ~unA dair i imde 
var.,, 

Obri, büyük bir ümitsizlik i
çinde ellerini uğuşturmıya başladı. 
Nihayet: 

"Bunu her halde tecrübe etme
liyim!,, kararını verdi. 

Obri bu kararına ~öre, orta 
seviyeli bir Amerikalı bulacak ve 
romanını ona okutarak romanının 

bu orta seviyeli Amerikalı üze -
rinde yaptığı tesiri tet!tik edecek
ti. 

Obri, böyle bir karara geldikten 
JOnra, hemen ertesi günü, bi.iyük 
bir enerji ile "Orta se·.riyedeki A
merikalı,, yı aramıya koyuldu. 

llk rastladığı tip, elinde bir ten
cere, ağzında pis kokolu bir puro 
sigarası bulunan bir adam oldu. Ob
ri cesaretle bu adama yaklaşarak: 

- Ne iş yaptığınızı bana söyle
mek lı'.ıtfunda bulunur musunuz? 
Dedi. 

"Orta seviyedeki bir Amerikalı 
" farzedilen tencereli adam: 

- Benim hiç bir işim yok. dedi, 
ben ufak tefek tamirat yaparak 
geçinirim. 

Obri: 
- Şu halde affedersiniz, dedi, 

sizi rahatsız ettim. Benim aradığım 
kimsenin tahsil ve şuur seviyeı:i, 

bir "Orta Amerikalı,, nın t ahsil ve 
şuur seviyesinden aşağı olmamalı
dır. 

Obrinin ikinci rastladı~ı adam, 
fevkalade küçük ve dar kundura. 
lar giymiş birisi oldu. Obri, buna 
da ayni suali sordu: 

- Ne iş yaptığınızı lütfen bana 
söyler misiniz? 

Dar kunduralı adam büyük bir 
ehemmiyetle ceketinin önünü aç
tı ve belindeki madeni tokayı gös
tcrrli. 

Obri: 

·><)<)<)~ <;< <<. 
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lamayışım, her halde bir talisizlik 
eseri olsa gerek. !cap ederse yeni 
bir bankanın kuruluşuna, beynel
milel ihtilaflı meselelerin halline 
pek ala yardım edebilirim. Velha
sıl dünyada akla gelebilir her işi 

görebilirim; fakat gelgelelim bü
tün bunlara rağmen, gördüğünüz 

gibi, yine işsizim. 

O Obri, büyük bir sevinçle: 
- Çok güzel, çok iyi, dedi. 

Siz tam benim aradığım adam.'Jı • 
nız ! Ben size iş vereceğim. Şimdi
lik benim sizden istediğim şey, 

müsvedde halindeki bir romauı o
kumanızdır. Bu iş için de siı.e yüz 
dolar vereceğim! Işte size yirmi 
beş dolar avans veriyorum. Bana 
adresinizi veriniz, yarın ge~ip müs· 
veddelerimi geri alır, ged kalan 
yetmiş beş dolarınızı da veririm. 
Sizin vazifeniz bu müsveddeleri o-

kumak ve roman hakkındaki kana
atlerinizi bana söylemeHir. Şayet 
romanın kopyesini almıya teşebbüs 
edecek olursanız, bunıın size hiç 
bir fayda temin etmiyeceğini pe
şin olarak söyliyebfürim: Çünkü 
bu müsveddelerin b~:nde bir kop
yesi daha var, saniytm bunlar icin 
size kimse yetmiş heş dolar ve~ -
mez! 

görüyor, elindeki kuvvetin bu su. 
retle dağıtılmak istenildiğini an
lıyordu. Kar arını derhal vermişti. 
Çevri!mek istenilen entrikaları 

önlemek için harekete geçmişti. 

Mıntaka kumandanı sıfatiyle sa. 
lahiyetini kullanmış ve bir emri. 
vaki ihdas etmi~ti. Ansızın bir i.. 

darei örfiye ilan ederek, vaziyeti 
idare ve hükmü altına almıştı. 
Dağıtılan jandarmaların ekserisi
ni buldurup getirtmiş, vazifeleri
ne geçirtmişti. Kasaba dahilinde 
ayrıca askeri devriyeler gezdir
mek suretiyle de asayişi muhafa
za ediyordu ) Kasabada yekdiğere 
tecavüz, sirkat, cinayet bir tara.. 
fa dursun çıt bile çıkmıyordu, Türkün, s.arıyer ve havalisin. 

de faalıyette bulunan gizli 
mücahitleri, yine Sarıyerde gizli
ce toplanmışlardı. Boğaziçindcn 

Karadenize geçişini Sarıyer iske. 
lesinden canla ve başla ::ılkışla
dıkları Mustafa Kemal Paşanın, 
o~~u müfettişliğiyle Samsuna gi. 
dışı, her yerde olduğu gibi, bu 
muhitin yurt severlerini de sevin
dirmişti. YürekleJ·inin sızısını bi-

S 1 CAK DEN i Z SUYU 

- Siz benim işime yaramazsı
nız, dedi. Benim aradrgım kimse, 
çok daha fazla malumat sahibi o
lan biridir. 

Polis hafiyesi, sokaklarda böyle 
deli gibi serseriyane dolaşan ve ö
nüne geleni çevirerek ne iş yaptı
ğını soran bu adamın harekatında 
kanuna uygunsuzluk bulunduğunu 
akıl edinciye kadar, Obri çoktan 
gözden kaybolmuştu. 

Obri, büyük bir dabırsızlık için

de ertesi günün aıtşamını bekledi. 

Akşam olunca pejmürde kılıklı de. 

likanlımn evine yollandı. Müsved

delerini "Orta se.,riyeli Amerika

lı,, nın oturmaktıı olduğu evin sa
hibesi kadından aldı. Kadtn, içini 
çekerek: 

- Zavallı adam, dedi, bütün ge"" 
cesini bu kitabı okuyarak geçirdi. 
Sabaha karşı dıı kendini astı. 

B ir gün, alayın ağırlıklarmı 
Muradeline taşıyan bir mek 

k~rc neferi, avdette ve şehrin 
bir kenarında bir kaç rum tara
fından tecavüze maruz kalmı§tı. 
Hadiseyi haber alan kıymetli ku_ 
mandan, nasıl yılmaz ve korkmaz 
bir kahraman olduğunu muhitine 
derhal göstermişti. Maiyetindeki 
bir zabite: 

- Şimdi, sekiz neferle git, 

metropolithaneyi muhasara et ve 

neferime yapılan muamelenin ta

mirine delalet etmediği takdirde 

metropolidi karargaha getir ve 

hapset. 

Emrini, ateş püskürür gibi ver

mişti. Emri alan zabit, sekiz ne

ferle metropolithaneyi sardı. Ve 

metropolide, ateşli kumandanın 

bir kurşun tesiri yapan emrını 

tebliğ etti. Vaziyetin tereddüde ve 

hele direnmeğe tahammülü ol. 
madığını gören metropolit efendi 
telaşlanmış ve fakat, emrin ifa
sından başka da yapılacak bir iş 
olmadığını derhal anlamıştı. Icap 
edenleri çağırtmış ve vaziyf:;!tin 
derhal tamirine müsaraat etmisti. 

Bu hadisede kumandanın gÖs
terdiği şiddet ve celadet derhal 
tesirini göstermişti. Ayvalığın iş.. 

galini tesri ve teshil için gizli 
gizli çalışanlar birer tarafa çekil. 
miş ve sinmişlerdi. Kasabada a. 
di vakaların bile arkası kesilmiş, 
asayiş mükemmel bir hale 2eL 
mişti. 

. raz dindirmişti. Bilhassa, yine 
faaliyete atılmak arzularını belirt. 
n:1işti. Bu havalide evvelce göste
rılen varlığın yegane yaratıcıları 
olan Nafiz ve mütekait eczacı bin. 
başısı İsmail Fevzi beyler, yine 
haşhaşa vermişlerdi. Her gece is
kele gazinosunda, Serezli Fuat, 
Büyükdere porta ve telgraf me
muru Niyazi, gazino müstecıri 
Ahmet ve kardcsleri Halim ve 
İbrahimle görüşüyor ve yeni bir 
faaliyet saha ve zemini hazırlı
yorlardı. 

Halen 80 yaşında olduğu hal
de, Karadenizin yemyeşil bır ka. 
sahasında, "Gereze., de açtığı şi

fa eczahanesinde vatandaşlarına 

deva dağıtan İsmail Fevzi bey, es. 
kidenberi tanıdığı :i\:Iuııtafa Kemal 
Paşanın Samsuna çıkışını, vatan 
ve millet için halas vesilesi adde
diyor, mahremi esrar edindiği ya
nındaki fedakarlara hitap ile: 

- Çocuklar, diyordu. Ümit de. 
ğil, muhakkak addederim ve bu 
kanaatle size tebşir ederim ki, 
Mustafa Kemal, Anadolunun mü_ 
barck toprağına ayak atar atmaz, 
yaralı bir arslan gibi düşmanları
na diş gı::ırdatan, pençeleriyle 

Deniz suyu mahsu'i ısıtılarak, 
onun içinde banyo yapılırsa, iki 
tiirlii tesir eder: Hem sıcak su o
larak, hem de tuzlu su olarak ... 
Yakın vakte gelinciye kadar, 

deniz suyu sıcak olunca, terkibin
de bulunan tuzlar deriden içeriye 
daha klay ve daha çok ı;rcr 
sanılırdı. Halbuki yeni tetkikler. 
den elde edilen neticelere göre, 
iş aksinedir. Her hangi bir suyun 
terkibinde bulunan madenlerin de
riden içeriye geçmesi o su ile de
rinin sıcaklıkları arasındaki farka 
bağlıdır. Suyun sıcaklığı derinin 
sıcaklığından ziyade olursa, ma. 
denler deriden içeriye daha az nis. 
bette girerler, derinin sıcaklığı 
suyun sıraklığından ziyade olursa 
aksine... ' 

Bu kaideye göre, denizin sıcak
lığı 15 derecede - yani bava<Yı 

.., .. J b 

soguk deniz suyu - olunca vücu. 
dün içerisine girecek madenlerin 
nisbeti yüzde 3,5, deniz su:vu 38 
dereceye kadar ısıtılınca. girecek 
madenlerin nisbeti yüzde ancak 
1,2 olur. Demek ki, sıcak deniz su
yunun maden suyu olarak tesiri 
soğuk derecedeyken tesirinden he
men yarı yarıya daha azdır. 

Fakat vücudün içerisine girmi
yerek derinin üzerinde yapışıp 

kalım maden maddelerinin de bir 
iyiliği olur. Onlar deriyi tenbih e. 
derek vücudün icerisindeki uzuv
ların hepsine birden faydalı olur. 
lar. 

Bu tesirin neticesi olarak ta 
viicnt daha iyi beslenir azot ve 
bilhassa fosfor daha az' çıkar. De
ri km•vetlenir, yemeğe iştah ar
tar. 
w Onun için, sıcak deniz suyu, so
g~~k suya dayanamıyacak pek kü
t:uk çocukla!'& iyi gelir. Zaten ço-

cuklarına iyi bakınasmı bilen an
neler, sıcak deniz suyunun fayda. 
sını hekimlerin yeni teerübelerin
d<'n. önce anlam;ş olduklarmdan, 
dcnıze sokulanuyacak kadar mini 
mini olan çocuklarını deniz suyu
nu ısıtarak onunla banyo yapar. 
lardı. 

Sıcak deniz suyu ile h:mvo vü. 
cuttan fosfor ve ~zot cıkma.stnı a
zalttığı için sinirlilcri~ bir çoğu. 
na i;\·i bir deva olur. Sinirliler so
ğuk deniz suvuna tahammül ede. 
medikleri haİde, sıcak deniz su. 
yundan hiç rahatsız olmadan, has
talıklarını geçirirler. 

Onlardan baska, soğuk deniz su. 
~·undan gene fazla sinirfonen zi
yadece kansızlar da sıcak deniz su. 
yu ile banyo yapınca deniz ban
yosuna bütün hası.alarından isti
fade ederler. 

Şişmanlarla şekerli hastalar 
da öyle .. Fakat' sıcak deniz suvuıı.. 
dan en ziyade istifade ed<-c~k o. 
lan1ar, boyunlarında bezleri şiş. 
mis olanlardır. 

Sıcak deniz ~uyu lıanyosu yiire
ğe dokunmadığı gihi. aksine, ona 
kuvvet \'erdiği için rfünatizmadan 
sonra yii~ek hastalığına tutulmuş 
olan~ar bıle ondan istifade ederler, 
Bellı baslı bir hıtstnlığı olmail:ın, 
;valnız 7avıf oldul~larından dolavı 
soğ"uk deniz banyosuna tıthamm.ül 
edemiycnlcrin de hepsi sıcak ban
yoya da;\·anırlar ve ondan fayda 
göriirlcr. 

Demek ki. deniz banyosunun 
ya soğui!undan, Ya sıcalJ.ı~dan is. 
tifade edemieycck pek"' az kimse 
kalır. 

Sıcak d"niz hanvosunun bir i. 
yiliği de yaz ve kı~ her mevsim. 
de yapılabilmesidir. Denİ7e yakın 
bir yerde bulunmak yetişir.· 

O bri büyük bir sabır ve ta
hammülle taharriyatına de

vam etti. Nihayet Be~inci Avenü
de bidayette Obrinin dikkatini cel
betmiyecek kadar her halile bir 
"Orta seviyeli Amerikalı,, yı andı
ran bir adamla karşılaştı. Bu gide
nin yırtık mavi ceket, eski bir pan
talon, açık kırmızı çoro.plar, renk
siz bir kasket olmayıp ta hakika
ten bir insan olduğuna kanaat ge. 
tirmek için Obri'nin bu adama bir 
kaç defa dikkatle bakması icap et
ti. Nihayet, bu gidenin hakikaten 
insan olduğuna kanaat getirdikten 
sonra, büyült bir heyecıın1a arka
sından koştu; ve: 

- Ne iş yaptığınızı bana lutfen 
söyler misiniz? Dedi. 

Pejmürde kılıklı adam durakl1-
yarak, hüzünle Obri'nin yüzüne 

. baktı ve omuzlarını kaldırarak: 

- Bilmem ki, size ne cevap ve.. 
reyim? Dedi. Ben tramvay kondök
tör lüğü, madep amel~liği, borsa 
tellallığı, komisyonculuk yaptım. 

Banka memurluğu, muallimlik, po
lis hafiyeliği ettim. Fa!{at bütün 
bunlardan ne çıkar? Hem siz bunu 
öğrenip ne yapacaksınız? Şimdi i
se işsizim. Belki de ben, her ba. 
kımdan, Amerikanın en kabiliyet
li insanıyım. Fakat bir türlü iş bu-

Obri büyük bir heyecanla: 
-Evreka! (1) diye bağırdı. Işte, 

Amerikanın bü;rük romanı budur. 

(1) Evreka: Eski yunancada "buldum,. 
demektir. 

Bir Kamyun Devrildi, 
1 Ölü, 2 Yarah Var 

Balıkesir - Kepsudun altı numa

rasına kayıtlı açık kamyon telgraf di

reği yükile gelirkf:n, Beyköy civarın 

da şiddetli bir yağmur başlamış, bu

nun tesirile kamyon kaymış ve iki 

defa takla attıktan sonra devrilmiş

tir. Şoför muavini Kepsutlu Hüseyin 

oğlu 45 yaşında Cafer ölmüştür. Şo

för Dayı Süleyman ve diğer muavin 

Kepsutlu Ali oğlu Osman muhtelif 

yerlerinden ağır surette yara:anıruş

lardır. 
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Banka veMüesseseler 
Baremi Projesinin 

Müzakeresine Geçildi 
(Ba.ştarafı 1 incide) 

sındadır. Kanun bu gibi hatalı şe
killeri ortadan kaldırarak bilgi ve 
kabili~etin esas olması lazım gel
diğini tasrih etmelidir.'~ 
Dedi. 
Bundan sonra, devlet memurla -

Tiyle muı;ssese ve banka memurları 
arasında maa~ ve dereceleri bakımın 
dan bir fark olması lazım geldiğini 
ileri sürerek şu sözleri ilave etti: 

- Bugün herhangi bir banka me
murunun o gün muhakkak yapma
ğa mecbur olduğu şeyler vardır. 
Vazifesinde ihmal göstermesi he
men nazarı dikkati celbeder. Kal
dı ki devlet memurlarının her gün 
için muhakkak yapmağa mecbur 
oldukları bir şey yoktur. (Gürül -
tüler ..• "Nasıl olur? Anlayama -
dık" sesleri..) 

Nazmi Topçuoğlu sözlerine de -
'Vamla: 

"- Yanlış anlaşılmasın, belki 
hergün yapmağa mecbur olduğu şey. 
Jer vardır. Fakat bir devlet memu -
runun kolundan tutup atılması bir 
çok formalitelere bağlıdır. Halbuki 
ibir banka memurunun vaziyeti boy. 
ne değildir. 

Banka memurunun istikbal kay
gusu vesaire bakımından diğer me
murlarla aralarında bariz farklar 
vardır. Bir devlet memuru akşam 
tatıl zili çaldığı vakit şapkasını alır 
ve daireyi terkeder. Fakat bir ban
ka memuru kapılar kapandıktan 

sonra o gün yapmağa mecbur olduğu 
seyleri bitirmeden vazifesi başın

dan ayrılamaz." 

bünyesinde en biiyük tesirleri icra e
decegini si:>yliyerek alıncıcak karar
lardn çok bı.iyı.ik dikkat ve hassasiye
tin gosterilmesi lazım geldiğini işa
ret etti: 
"- Müesseselere vaki olan bu mü

dahale, oradaki memur vatandasla
rın hukukunu mudafaa ve muhafnz.a 
mahiyetindedir. Bu ını.iesseselerin 
verimini artırmak iktısadi faaliyetl(;
rini tevsi etmek için umum müdür
lere çalışkan ve kabiliyetli memur. 
!arını terfi ettirmek hakkının veril
mesi lazımdır. Bu mevzu uzerınde bir 
takrır veriyorum. Kabul edersen;z 
çok yerinde bir hareket olur. 

Müstakil grupun takriri 
Fuat Sırmen, mustakil grup namına 

kursuye gelerek: 
"- Biz devlet memurları ile mü

esseseler memurları arasında buyuk 
bir fark gozetilmesine tnraftar deği
liz. Bununla beraber, mahiyetlerı ay
rı ayn esaslara dayanan müesseseler 
ve banka memurları maa:;;larınm tev
hidine gitmek, işlerin .muvazenesini 
bozmak için kafi bir sebeptir. Bıze 
kalırsa, bu gıbi müesse:.elercle maaş 
meselesinde azami ve asgari bir had
din tayini ile iktifa etmek çok ye
rinde bir hareket olur. Bu suretle 
her türlü murakabe hakkımızı sure
ti katiyede kaldırmak istiyoruz, di
ye bir fikrimiz yoktur. Fakat bu -
nunla beraber memlek.etin iş hayc.tı 
uzerinde çok muhim tesirler icra e
deceğini tahmin ettiğimiz bu layiha
da istedigimiz şekilde tadilat yapıl
masını tekli[ edıyoruz,, dedi. 

Memurları terfih etmeliyiz 
Bundan sonra söz alan Hikmet Ba-Dedi ve devlet memurları maaş

lannın telif ve teadulunde bütçe en- yur: 
cümeninin yaptığı adaletsizliği ve "- Eğer biz bu bar mi miies se 

memurlarının maaşatından tasarruf haksızlıgı banka ve müessesele.- ba-
olsun diye yapıyorsak bunun tesirinin remınde de tekrar ettiğini söyledi. 

ve şunları ilave etti: iş ve kazanç bakımından aleyhimize 
"- Arzettiğim sebeplerden dolayı çok zararlar tevlit edebileceğıni sa~a

devlet .memurlarile banka ve mües- haten söyliycbilirim. Yapılacak ı", 
seseler memuriarı arasındaki bir de- müessese memurlarının terfi ve ter
recc maaş farkı azdır. Hiç olmazsa fihine hizmetle olur. 
iki derece fark olmalıdır . ., Yapılacak iş, memleketin iktısadi 

Relik incenin •Özleri bünyesi bunu icap ettirmektedir. Biz 
hususi müessese memurlarına veya 

Refik İnce (Manisa), devlet hazi- banka memurlarına ne kadar çok ve. 
rnesinden ekmek yiyenler arasında rir ek o kadar çok kazanmış oluruz. 
hiçbir farkın mevcut olmaması la- Müesseselerdeki maaşatı kısacağımı-
2ım geleceğine işaret etti: za, iş kabiliyetimizi azaltacağımıza, 

"- Bu barem layihasının bu şe- onların terfihine çalışırsak, bugiinkü 
kilde çıkması hukuku hususiyeye bütçemizin yakın bir zamanda büyuk 
bir tecavüz sayılır. Burada "mües- farklarla çoğalmasına r.ahit oluruz. 
sese ve bankalar baremi" derken, Bir banka müditrı.i ki, 2 bin, iıc bin 
sadece banka memurları hatıra gel- lira alıyor, ona gore cesur bir iş ada
mez. İstihdaf ettiği mana çok daha mıdır. 
şümullüdür. Bankalardan başka kol- Bu gibi şeylerden dolayı bu layıha 
lektif, komandit, anonim ticaret alnız memleketimiz hu.,usi miiesse
şirketl~ri gibi birçok hususi mües: ı ~elerine değil dıinya iktisadi müesse
seselerın memurlanna vercceklerı selerine de müessir olabilir. Bana 
maaşın azlığına veya çokluğuna mü- kalırsa layıhayı kesri olmak veya hiç 
dahale katiyen yerinde olmıyan bir olmazsa hususi müesseseleri bu bare
harekettir. min dışında bulundurmak çok doğru 

Biz, bu ~irketlerin, bu hususi olur. 
müesseselerin memurlanna 'er- Emin Sazak hükümet teklifinde, 
dikleri maaşlar üzerinde bir mü- banka ve hususi muessese memurla
dahale kabul ediyoruz da onların rına yapılacak yardımlar hakkında i
~air işlerde )aptıkları mil) onları leri sürulen fikirleri ve butçc encü
hulan israfata neden miidahale meninin bu fikirler iızerinde yaptıgı 
etmi) oruz? Buna hiçbir şekilde tadilatın esaslarının neden ibaret bu. 
hakkımız yoktur. Bu mildahale lundugunu anlıyamadıgını söyliyerek 
sistemi bir defa teşkilatı esasiye- bir zamanlar bu memurlara çok faz-
mize bile münafidlr." la maaş verılirken indirecek yerde: 
"Beş kardeş birleşip bir şirket ku- _ Arkadaş sana bin lira çoktur. 

ruyorlar. Her turlu icraatlarına ve Sana ancak 400 lira verebileceğiz. 
ifadelerine mudahaleye kimsen·n demek, vallahi çok aleyhimize olur. 
hakkı olmuyor da, memur ve mi.ıs- Bir çok iktısadi zorluklarla karşılaşı
tahdemlere verilen ücrete mi.ıdahale- rız. Biz 0 adama ne kadar çok para 
ye ne sebeple kendimizde bir hak gö- verirsek onun mesuliyeti o kadar ge
ruyoruz? Hususi sermayenin çoraı- niş tutulmus olur, dedi. 
ması, iktısadi faaliyet sahasının ge- F erici un Fikrinin sözleri 
nMemesi ve dolnyı ile bir çok va- Bu arada soz alan Feridun Fikri 
tandaşların terfıhini istilzam eden şu noktalara temas etti: 
serbest ticaret ve iş müesseselerine ''Şimdiye kadar yapılan mütale
bu şekilde mudahale teşkılntı esası- alarda ileri sürulen fikirlere sureti 
ye ve butun hukuk prensiplerine katiyede iştirak etmiyeceğimi soyli-

muhaliftir.,, yeceğim. (Şiddetli alkışlar, bravo 
Refik Ince, hususi mlie'>sesclcrin sesleri). Memleketin bütün mesuli

barem kanunundan çıkartılarak bu yetini üzerinde taşıyan memur sını
tak) idatın kalkması hakkında bir tak fı hakkında mecliste adeta bir tered
rir verdi. düt havası esmiye başladı. Ben me-
Çalı,kan, kabiliyetli memurlar murluk etmedim. Fakat onların me-

Halil Menteş, devletin iktısadi suliyetini ve haleti ruhiyesini gayet 
mues eseieri hakkında verilef'ek t:n iyi bilirim. Bir sulh hakimini düsü
kiıçuk bir kararm devletin iktısadi nunuz. Gunde 80 davaya bakar. Bu 

bakımdan memurlar arasında daha 
çok iş yapıyor veya daha az yapıyor 
diye bir fikir ortaya atmak ve bun
ların bir kısmına az diğer bir kısmı
na çok para vermek için tedbirler 
almak memurlar arasında munafe
reti ve geçimsizliği doğurur. Ben 
bankacılığı aşağı bir meslek görmü
yorum. Bu işten de katiyen anlamı
yan bir arkadaşınız degilim. Ben de 
sizler gibi bir munevver sayılırım. 

Bu bakımdan bu işlerin ehemmiye
tini ve derecesini az çok müdrikim. 
Bir devlet memurunun mescHi bir 
malmüdüriinün 8 saat yerinden kalk 
mamak şartile gösterdiği faaliyet bir 
banka memurunun gösterdigi faali
yetten daha az mıdır, daha mı basit
tir? Şunu açıkça söyliy~yim ki beni 
şimdi buradan çıkarsanız bir mal
müdürii olamam. Fakat bir banka 
memurluğunu yapaNttımı zannedi
yorum. Bir gazetede tecrübesiz bir 
banka memuru, devlet memurları i
çin "manasız bir devlet memuriye
ti,, ibaresini kullanıyordu. Bu da ne 
demek? Bu memlekette hangi vatan
daş diğerinden daha nz mesuliyeti ü
zerinde taşıyor. "Bravo sesleri, al
kışlar." 

"Türk kövlüsünü düşününüz.,, 
Bu memlekette daha az para alı

yorum diye işini ihmal edecek bir 
bankacı vatandaş tanımıyorum. On
ların içerisinden böyle birisinin çı

kacağına da katiyen kani değilim. 

Memurlara verilecek paranın azlığı 

veya çokluğu münakaşa mevzuu o
lurken biraz da Türk köylüsünün 
haline bakın; onlm-ın ne zaruretler 
içerisinde yasadığım biz gayet iyi bi
liyoruz. Bir maliyeciden. bir banka
cıdan, bir memur n daha evve1 
hepimizin anası ve babası olan, ik
tısadi kaynağı olan Türk köylüsiinü 
bir düşünelim. Asıl istihdaf ettigim 
nokta şudur: Bütçede ynpıl,cak en 
küçiık bir ilaveye tarafdar 9eğilim. 
40 para zam yapılırken yüreğim tit
riyor. Sözlerimi tekrar ediyorum ve 
diyorum ki; bankacılar para için ça
lışmıyorlar. Onlar cümhuriyet inkı
lap ve Türklük için çalışıyor ve ça
lışacaklardır. Barem kanun layiha
sı iktısadi bünyemize tamamen mu
vafıktır ve icraatınız tamdır ve ye
rindedir. Maddelerin miizakeresine 
geçilmesini teklif ediyorum." 

Feridun Fikrinin sözleri uzun 
müddet alkışlandı. 

Abdurrahman Naci Demirağ, İk -
tısadi müesseseler ve onların mi.ıfrc
da tı hakkında kararlar verilirken bu 
esasların bir de iktısat encümeninde 
görüşulmesinin zaruri olduğunu bil
dirdi. 

Hamdi Yalman, miiessesat hare -
minin bugünkü şekilde meclise gel
mesi ve bunun müzakeresi hakkın -
da hatiplerin yaptıkları itirazlara 
ayrı ayrı cevaplar verdi. 

Rasih Kaplan, layihanın memur. 
lar arasında bir sınıf yaratmadığına 
işaret ederek: 

- Muessesat ve devlet memur -
ları daima ayni derecede düşünül -
müştür. Biz daima memleket ihti -
yaçlannı gözönünde tutarak hareket 
ediyoruz. Bir zamanlar hakkı huzur 
ikramiye, mukafat diye bin isim al-

tında para dağıtılırdı. Müessesatı ya. 
şatan kuvvet bu mudur? İdare işle-

rini gören memurla iktısat işlerini 

gören memur arasında ne fark var. 

dır? Ben kendi hesabıma hiç bir fark 
görmüyorum ve olmamalıdır. Barem 

de tadilat yapmağa çalışırken dev -
let memurları arasında hiçbir fark 
gözetemeyiz, dedi. 

Bundan sonra kürsüye gelen bütçe 
encümeni reis vekili Faik Baysal ha
tiplerin itirazlarına ayn ayrı cevap
lar verdi. 

Bütçe encümeninin umumi heyete 
verdiği layiha esaslarının muvafık ol

duğu hakkında beyanatta bulundu. 
Daha sonra kifayeti müzakere takriri 

reye kondu ve kabul edildi. Çarşam
ba güniı maddelerin müzakeresine 
başlanacaktır. 

Mogol 
Mançuri 

Hududunda 
Moskova, 26 (Hususi) - Moğol 

kıtaatı ile Japon Mançu kıtaatı ara
sında 11 mayıstanberi vuku bulan 
müsademeler hakkında resmi bir teb 
liğ neşredilmiştir. Bu tebliğde, Mo
ğol - Sovyet kıtaatı kurmayından a
lınan malumata istinaden, Uzak 
Şarktaki son mtisademelerin mahi
yeti izah edilmekte. Mançuri hudu
dundaki Buirnor golii mıntakasında 
şu hadiselerin vuku buldugu bildi
rilmektedir: 
Mayısta başlıvan müsademe/er 

"11 mayısta Buirnor golünün doğu 
cenubunda ve Kalkın gbl nehrinin 16 
ila 20 kilometre doğusunda bulunan 
Nomonkan bôlgesndcki Mogol hudut 
karakolları Japon - Mançuri kıtaatı
nın ani baskınınn uğnyarak nehrin 
batısına doğru cekilmeğe mecbur 
kalmışlardır. 

12 mayıstan sonra 1 O gün zarfm
da hemen her gün bu bölgede müsa
demeler vuku bulmuş ve iki taraf ö
lu ve yaralı bırakmışlardır. 

22 mavısta, Mogol topraklarına 

daha derin bir surette girmeğe te
şebbüs eden takviyeli Japon Mançu
ri kıtaatı hudut haricine püskürttil
miislerdir. 

28 ve 29 mayısta, Japon - Mançuri 
kıtaatı tanklı, toplu ve tayyareli ta
ze Japon kuvvetlerile takviye edile
rek yeniden Mogol topraklarına gir
mişlerdir. Ayni znmnnda hududa ye 
tic:en Mogol kıtaatı bunları dağıt

mıstır. Japon - Mançuri kıtaatı 400 
ölü, birçok yaralı ve silah bırakmış
tır. Mo,gol ordusu bu muharebeler
de 40 ölli ve 70 yaralı vermiştir. 

Ölen üç kurmav subayının üzerin
de bulunan vesikalar Hailar'daki 23 
iıncü Japon fırkası kumandanının 

hakiki bir emri bulunmuştur. Bu 
subay1ardan biri varbav Adznma ko
lunun kurmay subayıdır. Fırka ku
mandanı General Kamatsubara zik
redilen emrinde "fırkanın bizzat 
kendi lotaalilc Kalkın golü bölge
sindeki dış Mogolistan kıtaatını im
ha etmesi lüzumunu bildirmektedir. 

Bir taraftan kara kuvvetleri mü
sademe ederken havada da muhare-
beler cereyan etmi tir. 

Japonların ani bir baskını 
28 mayısta avcı ve bombardıman 

tayyarelerinden mürekkep bir hava 
filosu ansızın Mogol tayyare mev
danlanna taarruz etmiştir. Mogol 
tayyareleri hazırlanmakta geç kal
dıklarından dlişman bundan istifade 
etmis, Mogol - Sovyetler 9 ve Ja
ponlar 2 tayyare kaybetmişlerdir. 

Nihayet Japon tayyareleri süratle 
üslerine dönmeğe mecbur kalmış-

lardır. 

22 haziranda 120 Japon tayyaresi 
tekrar hücum etmiş ve 95 Mogol -
Sovyet tayyaresi bu hücuma muka
bele eylemiştir. Bu muharebede 31 
Japon ve 12 Mogol - Sovyet tayyare
si diismıiştiir. 

24 haziranda. 60 Japon - Mançuri 
tayyaresi 60 ~fogol tayyaresi ile tek
rar muharebeye girismiş ve 25 Ja
pon - Mançuri tayyaresi dfü;ürülmiis
tür. Buna mukabil yalnız iki Mogol -
Sovvet tayyaresi düc:mii tür. 

25 haziranda hicbir hCıdise olma
mıştır. Sovyet - Mogol kıtaatı halen 
Kalkın gölü nehrinin dogu bölge
sinde bıitün hudut noktalarını i§gal 
etmektedirler. 

Bütün bu müsamede devrelerinde 
Sovyet kıtaatı. tayyarelerin düşman 
tayyarelerini takip için zaruri ola
rak Mançuri toprakları üzerinden 
uçmaları müstesna olmak üzere. mu
ayyen olan hududu katiyen geçme
mişlerdir." 

Hudut hatli•elerinin ehemmiyeti 

'Hamdi Emin Çap 
da Tevkif Edildi 

(Baştaraf ı 1 incide) 
Odul dinlenirken, kendilerıne veri
len avansı şirketin mudurü namına 
aldıklarını soy lemi ~!erdir. 

Sorgu hiikimliğı tahkikatı derinleş
tırirken Reası.irans şirketinin eski u
mumi miıdiırü Refi Bayarın da ma
lumatına muracante liızum goster
nıiştir. 

Muddeiumumilik, dün saat 16 da 
Refi Bayarı davet ederek bu mesele 
hakkında malumatını tesbit etmiştir. 
Refi Bayar, saat 16 da mııddeiumu
miliğe gelmiş, Hikmet Onatla konuş
tuktan sonra icra reisinin odasında 
müddeiumumi başmuavini Ibrahim 
Senohi ve muavini Sabri, malumatı. 
nı tesbit etmişlerdir. Refi Bayar, sa
at 18 de müddeiumumilikten ayrıl
mıştır. 

Yüzleftirme Yapılacak 
l\fovkuflar, dün tevkifhanenin has

talara tahsis edilen tecrithane kıs -
mındaki hususi odalarda kalmışlar, n
ilelcrile ve yakın nkrabalarile tevkif-

Şahit olarak dinlenen Satie Şirketi 
Miidiirü Feridz 

hanenin misafirler salonunda göri.ı -
miişlerdir Müddeiumumilik, ınevkuf 

!arın dostlarının ancak ziyaret gun

lerinde goriışmelerine musaade et

miştir. 

Sorgu hakimi Sami Erdem, bugün 
mevkufların yuzleştirilmelerini de 
yı.pacaktır. 

Payastaki 
Antakya ya 

Hudut Taşı 
Nakledi di 

Antakya, 26 (Hususi surette giden Ebedi Şef Atatürk ile Milli Şefimiz 
arkadaşımızdan) - Payastaki hudut kahraman lnönünun yüksek Jeha ve 
taşı, bugün buyuk merasimle kaldı- iradesi ile başarılmıştır. Bu muvaffa
rıldı ve Antakyaya getirildi. Mera- kıyetin tahakkukunda buyuk Türk 
simde, kadınlı, erkekli genç ihtiyar milletinın sarsılmaz azmi, Buyuk 
yüzlerce Hataylı hazır bulundular. Millet Meclisinin isabetli kararları, 
Taş bulunduğu yerden çıkarıldıktan Cumhuriyet hiıkünıetinin yüksek i
sonra, genç bir muallim, giır sesi ile daresi ve nihayet kahraman ordumu
şöyle haykırdı: zun yenilmez kudreti ve varlığı amil 
"- Bu taş, fskenderunla Payas olmuştur. 20 yıllık hicran acı bir ni

hududunu ayıran taştır. Biz bunu ya gibi geçmiş ve artık tarihe mal 
söktük. Çünkü Türkler birbirlerin- olmuştur. Büyük Türk vatanının kop 

maz bir parcası olan Hatayın ana den hudut taşı ile ayrılamaz." 
yurttan ayn kalmasına zaten imk"n Hudut taşı, bir kamyona konula-

rak, Anlakyaya, sonra da İskende- yoktu. Bugünkü varlığımızın Ebedi 
koruyucusu Mu tafa Kemal ı~:rn niruna getirildi. 

Caddelerden halkın alkışları ve sanında Hatayın mılli ml aka dahil 
oüyuk tezahürat arasında geçırilerek olup olmadığı hakkında k ndisine çc. 
Hatayda devlet reisi Tayfur Sokme- kilen telgrafn Gaziantep mıntaka ku
nin onüne kadar götıiriildü. Bu sıra- mandam binbaşı Recep (şımdi ask ri 
da Taşovaya goturenler şu miiJdeyi temyiz azasından) va ıta ıle verdi i 
verdiler: cevapta Hatayın milli mı ak:ı dah 1 

-iBraz evvel Hassa hududunun olduğunu bıldirmek sur"'tile bize bu 
taşını da söktüler. hakikati ilk defa mujd lem' tı. Eh di 

Devlet reisi cevap verdi: Şef 923 martında Ad nnyı ereflen-
"- Hassa hududundan sökülen dirciiği zaman bu hakikati bir kere 

t Misakı Milli hudutlarından sökü- daha biıtlin cihana karşı haykırmı 
ı:~ son taştır. Ve artık Ti.ırk vatanı- ve kırk asırlık. ~ürk yu.rdum•n e !r 
nın bagrına saplanmış hiç bir taş, hiç ı kalmıyacagını .ıl?n. etrı:ı .tı: . D~yı~k 
bir acı kalmamıştır. Ve bir artık bag- K.~rtarı~ı 936. ıkıncıte rı~ ~ırın~; gu
rınuza taş basmıyacağız. nu Buyuk Mıllet Mec isınm aç ı ın

N . SADULLAH da soyledigi tarihi nutukla Hatay 
acı meselesini Türk milletinin milli da-

T aylur Sökmenin beyanatı vası yaptı. Ebedi Şef, milli davnyı 
Hatay devlet reisi, Antalya m<•bu- bir an unutmamış, hasta halinde Ha

su Tayfur Sokmen, Hatayıa kurtulu- tayın yanı başına kadar gelerek mil
şu dolayısile ihtisaslarını öğrenmek li mücadeleyi yakından takip eylemiş 
istiyen gazetecilere şu beyanatta bu- tir. O son nefesinde bile Hatayı dii. 
lunmuştur: şünmüş ve bu davayı yegane halefi 

"Bugünkü vaziyet zaten kahraman Inönüye emanet ederek müsterihane 
ordumuzun geçen sene 5 temmuzda ebediyete karışmı tır. Milli misakı
Hataya girişile fiilen tahakkuk et - mızın tahakkuk ettiği bu mesut gun..i 
misti. Ben 24 ağustosta Hataya bir sonsuz heyecanla kutlarken Ebedi 
vatandaş sıfatile ve diğer arkadaşla- Sef, Aziz Atamızın maned huzurun
rım gibi milli davamızın başarılma- da eğilir, Milli Şefimiz Kahraman I
sında çalışmak maksadile büyükle- nönüye derin ve nihayet iz saygıla
rim tarafından gonderilmiştim. Sayın nmı sunmakla şeref duyarım. 
yurttaşlarımın naciz şahsıma göster- Hatay artık ana vatanın değişmez 
dikleri teveccüh ve itimat?a Hatny sınırları arasına girmi itir. Butün 
devlet riyasetine seçilmistim. Haki- Türk dunyasının bugün heyecanla 
katte Türkiye Büyük Millet Meclisi- kutladığı bu mutlu gunü buyuk mil
nin bir azası ve Cumhuriyet hiık\ıme- !etimizin bir ferdi gibi ben de hu
ti nin bir memuru olarak vazife almrş dutsuz bir sevinçle kutluyor ve ayni 
bulunuyorum. Bugunkü kutlu netice derin heyecanla yaşıyorum .. , 

Antakya, 26 (Hususi surette giden 
sonra Avam Kamarasında Tientsin arkadaşımızdan) - Hatayda Fran
meselesi hakkında beyanatta bulu - sızlara ait bulunan Elektrık şirketi 
nan Chamberlain demiştir ki: ile telefon ve demiryolu tesi atının 

"Tientsindeki vaziyet, değişme - ve daha bazı binaların 1 milyon 280 
miştir. İngiliz vatandaşlan yeniden bin lira mukabılinde hükümetimızce 
bir çok fena muameleye maruz kal - satın alındıgı haber v rılm ktedir. 

Mogolistan. Uzak Sarkta Rus - Ja- mıştır. Lord Halifax, bu mesele et - Söylendigine gorc bu paranın 280 
pon münasebetleri üzerinde en kati rafında Japonyanın Londra biıyük el bin lirası peşin olarak oden c k, 1 
tesiri yapacak en hassas noktadır. çisi Şigmisutya enerjik surette söz milyon lırası da beş sene zarfında vc
Sovvet hük\ımetinin rüesası ve Şef söylediği gibi Tokyodaki büyük elçi. ıilecektir. Satın alınan bu mue sese
B. Stalin, Japonya tarafından Mogo- miz Craico da Japon hariciye nazın lerin devril teslim muamelesın:? 1 
listana karşı bir tecavtiz vukuu tak- nezdinde enerjik protestoda bHlun - temmuzda başlanması muı1teın ld"r. 

dirinde Sovyet Birliğinin tereddüt muş ve bug~nkü ~aziyeti her .b~kım- Fransız Cümhurreisi 
etmeden. ,Taponvaya mukabele ede- dan Aritaya ıle munakaşa etmıştır Bu I 
ceğ

0

ni acıkca sövlemislerdi. Mancuko müzakereler neticesinde Tientsin işi-1 Parls, 26 (A.A.) - Jour. ~azete ı
ile Mogolistan hududu üzerinde bu nin halledileceğini ümit ediyorum İn- ı nin bildirdiğıne göre, R ısı ·umhu.r 
hlldselerin vukuu Uzak $arkta vazi- giliz tebaasının maruz kaldığı tahkir Lebrun. ı 7 veya 19 temmuzda B l -
yetin buhranlı bir safhada bulun- Jere nihayet verilmesinde ısrar etmek kaya giderek Liege su sergisini ziya
duğunu ve Uzak Şark harbinin yeni le beraber meselenin Japon hükume- ret edecektir. Belçıka kralı Leopold 
bir mahiyet alması ihtimalinin çok tiyle birlikte memnuniyeti mucip bir Lebrun'un bu ziyareti esna ınd k n
kuvvetli olduğunu gösterir. şekilde halline zarar verecek mahi _ oisi de Lige'e giderek orada mısa ı-

Londta, 26 (A. A.) - Öglcden yette bir şey söylemek istemiyorum" rini istikbal ed cektir. 
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D i K KAT· -------------------------------------------------------· 
F FAR L 

EN BiRiNCi KAN. KUVVET. IŞTIHA ŞURUBUDUR 
FOSFARSOL •u, bütün kuvvet şuruplarından ayıran baıhca hassa: Devamh bir surette Kan, Kuvvet ve ışta11 temin etmesi ve illi liullananlarda 

bile tesirini derhal 9östermesidir •. Her Eczanede bulunur. 

Kadıköy sulh mahkemesi başkatip
liğinden: Müddei Mehmet Ruhinin 
müddeaaleyhler Kamuran ve Rumen 

~•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ırıı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııımııııı 

:: Evinizde neş'e ile vakit geçirmek... ~ 
~ Evinize bütain dünya haberlerini almak isterseniz ? 1 

ile şayian mutasarrıf olduğu Kadt
köyünde Caferağa mahallesinin Mu

vakkithane caddesinde ve tapu kay
dına nazaran bir tarafı Yorgaki Isfa- 1 
kidis hanesi ve bahçesi ve bir tarafı = 
Hacı Vahap ile Ohanes dükkanı ve 1 

1 

bahçe duvarı ve bir tarafı Muvakkit. I:: 
hane caddesi ile mahdut eski 29 ve ~ 
yeni 15 No. lı dükkanın jki dükkan -

SABA 
Radyolarını Tercih Ediniz. 

Satı§ yeri: Beyoğlu lstikUil Caddesi No. 34 

ARŞiMtDIS MÜESSESESi T. A. Ş. 

1 

1 

1 
= 
1 

1 

1 

halinde olması itibarile 15 ve 15/1 1 
No. ları iktisap etmiş olan yeri em
lak satıcısına ait dükkan ile yanın- 1 

=•ıııı•ıııı•rııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ııır•ıııııııı•ıııı•ıııı•ıııımıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•§ 
daki sucu dükkanının Kadıköy bi. 
rinci sulh hukuk mahkemesi ilamına 
müsteniden izaJei şüyuu için tarihi 

ilandan itibaren yirmi gün müddet
le mahkeme kaleminde esbabı ınü- i 
racaatta açık bulundurulan satış 

şartnamesinde yazılı şerait dairesin. 

TORK TiCARET BANKASIA.S. 
de ve sucu dükkanında bulunan ve 
dosyasında mevcut vazıyet zabıt va
rakasında yazılı vitrin ve beton su 

tezgahı ve tahta kaplama gibi bazı 
aksamı satış neticesinde kiracı Kc- HER NEVi BANKA MUAMELELERİ 
gork Papazyana ait olup bilahare sö
külmek üzere ve peşin para ile 2.s. 
939 tarihine tesadüf ed~n çarşamba 
günü saat 10 dan 12 ye kadar açık I 
artırma ile Kadıköy sulh mah keme!';i 
başkatipliğinde satılacaktır. Yevmi ' 
mezkürda satış kıymeti muhammenc

nin yüzde yetmiş beşini bulmadığı 1 

takdirde en son artıranm taahhüd=i I 
baki kalmak üzere müzayedenin on , 
beş gün temdidile 17.8.93~ tarihine 
tesadüf eden perşembe günü saat 10 

Merkezi: ANKARA 

dan 12 ye kadar en çok artırana füa- ! 
lci hat.iyo"i ;,.,..so kıhnar_aktır. Satıs 

tarihine kadar müterakim bina, ev-

kaf ve belediye ve yirmi senelik ev- I 
kaf tavizi ve rüsumu, tellaliye ve sa
tış harcı ve masarifi muhakeme ve 
icraiye hissedarları.na ve ihale pulu 

müşterisine ait olmak üzere satıla. 
caktır. lcra ve iflas kanununun 126 
mcı maddesi mucibince ipotek sahibi 
alacaklılarla diğer alakadarlarm hu-

Adapazarı 

Bartm 

Bolu 

Dahilde 

ş 

ve 

u B E L E R 
Bursa 

Eskişehir 

lstanbul 

iz mit 
Safranbolu 

Tekirdağ 

Hariçte Muhabirleri Vardır. 

Telgraf Adresi : 
susile faiz ve masrafa dair olan iddi
alannı yirmi gün içerisinde dairemi
ze bildirmeleri aksi halde hakları ta
pu sicillerile sabit olmııdıkça satış 

bedelinin paylaşmasından hariç ka
lacakları ve daha fazla mallımat al-

1 
mak istiyenlerin mhkeınenin 93ı:l/ 

553 No. lı dosyasına müracaat eyle

Umum Müdürlük: TÜRKBANK • Şubeler : TltARET 

Bankamızın lstanbul Şubesinde tesis edilen 

meleri lüzumu ilan olunur. 

KAYIP - İstanbul ithalat güm
rüğünden aldığım 38837 numaralı ve ı 

24.1.39 tarihli beyannameye ait ı 

375840 sayılı 240 liralık depo mak. 
buzunu zayi ettim. Yenisini alaca
ğımdan hükmü yoktur. - Ümit sa
bun deposu: Hüseyin. ~ .... t11lı11 

11·GECE KASASI il 
Çok müsaid şartlarla ıaym mü,teri1erimizin emrine amade bulundurulmaktadır. 

izahat alınmak üzere gişelerimize müracaat olunması. 

Türkkuşu Genel Direktörlüğünden : 

Orta Okulu Bitiren Gençlerden 
Gedikli Tayyareci Ahnacak. 

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

2 - Hava gedikli hazırlama yuva.sına girmek istiyenlerde aranacak 
belli başlı şartlar aşağıda gösterilmiştir. 

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

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

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

3 - Gedikli olmadan evvel ve olduktan sonra alınacak aylık ve tay
yareci zamlarının miktarları ile diğer esas ve şartlar hakkında daha 
fazla malumat almak istiyenler orta okul, lise ve kültür direktörlük
leri::ıe, askerlik şubeleri başkanlıklarına, 'l'ürk hava kurumu ile Türk
kuşu şubelerine gonderilen matbu broşürleri görebilirler. 

4 - Kayıt muamelesine 30 haziranda son verilecektir. Lbım gelen 
şartlan haiz olduğu görülen gençler temmuz ayı içinde Ankarada 
Türkkuşuna sevkedilecektir. 

5 - Hava gedikli hazırlama yuvasına gı:mek istiyen orta okul me-
7.Unlan kayıt edilmek üzere Türk hava kurumu şubelerine, A.nkarada 
Türkkuşu genel direktörlüğüne müracaat edilmelidir. (3845) 

, 
. 

lsta_nbul -·~ _Beled.~ye~.~ .. · ·. 11.a~~~~·-
İlk okullar için lüzumu olan 350, 000 kilo gürgen odununun müb'a

yaası kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. Muhammen bede
li 5350 lira ve ilk teminatı 393 lira 75 kuruştur. İhale 12 - 7 - 939 çar
şamba günü saat 15 de Daimi Encümende yapılacaktır. Şartname, Za
bıt ve Muamelat Müdürlüğü kaleminde görülbilir. Taliplerin 2490 nu
maralı kanuna göre hazırlıyacaklarızarflarını ihale aünü saat 14 de ka-
dar Daimi Encümene vermeleri. '.4642) 

lstanbul Tramvay ve Tünel işletmesi Muvakkat ida
resi Reisliğinden: 

İdaremizin bir senelik ihtiyacına tekabül eden 4000 M3 Sultan cift
liği veya bu ayarda Kum pazarlık suretile satın alınacağından alakalı
ların 28 - Haziran - 939 çarşamba günü saat 15 te Metro hanında beşin
ci katta toplanacak komisyona gelmeleri lüzumu ilan olunur. Bu hu
sustaki şerait dördüncü kattaki tramv&v ve tünel levazım dairesinden 
öğrenilebilir. "4644,, 

:·oeylet Demiryolları ve Limanları · işletme .. U. idaresi ilanları 
Muhammen bedeli 7675 lira olan 500 litre parex, Detmolin w. veya 

bu evsaf ve kuvvette haşerat öldürücü mayi 21 - 7 - 939 cuma günü sa
at 11 on birde Haydarpaşada gar binası dahilindeki komisyon tarafın
dan kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 575 lira 63 kuruşluk muvakkat teminat, 
kanunun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını aynı 

gün saat 10 ona kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 
Bu işe aid şartnameler komisyondan parasız dağtılmaktadır. (4616) 

um . Müdürlüğü ::ilanları. 
Naklolunacak Ton başına M. bedeli Teminatı 

tuz mik. Sevk mnxtakalan Nakliye ücrcfi Lira Lira 
Ton Kuruş 

---- - • --
18 000 Karadeniz mmtakalan 350 63000 4725 

12 000 Akdeniz 
" 

300 36000 2700 
10 000 Marmara denizi 150 15000 1125 

-. 
40 000 114000 

1 - 939 mali senesi zarfında Çamaltı ve Foça tuzlala.rından Karade
niz, Akdeniz ve Marmara denizi limanlarına ceman 40.000 ton tuzun 
nakli işi 5/Vl/ 939 tarihinde ihale edilmediğinden yeniden pazarlık su
retiyle eksiltmeye konmuştur. 

lI - Her mıntakaya naklolunacak miktar ve muhammen bedellerile 
teminatları yukarda yazılıdır. 

III - Pazarlık 30/ VI/939 günü saat 15 te Kabataşta levazım ve 
mubayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler her gün levazım şubesi veznesinden ve İzmir An
kara başmüdürlüklerinden 570 kuruş mukabilinde alınabilir. 

V - Talipler gerek üç mıntaka için birden ve gerek 1 veya 2 mınta
ka için teklifatta bulunabilirler. Bu takdirde \'erecekleri teminat akçası 
teklif edecekleri mıntakaya ait miktarlarda olmalıdır. Ffrıtlar haddi la
yık görüldüğü takdirde 3 mıntaka için birden yapılan teklif tercih edilir. 

VI - İstekliler % 7,5 güvenme paralarile birlikte pazarlık için tayin 
edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarda adı ıle
çen komisyona gelmeleri. (4182) 

* 1 - Şartnamesi mucibince idaremizin kutu fabrikası için bir adet oto-
matik Parfiks zımba makinesi açık eksiltme usuliyle satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedeli sü 3000 lira, muvakkat teminatı 225 liradır. 
III - Eksiltme 12/VII/ 939 Çarşamba günü saat 14 te Kabataşta leva

zım ve mi.ibayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
VI - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 
V - Münakasaya girmek istiyenler fiatsız tekliflerini bir hafta evve

line kadar Tütün fabrikalar şubesine vermeleri ve tekliflerinin kabulü
nü mutazammın vesika almaları liı.zımdır. 

IV - Eksiltmeye girecekler % 7.5 güvenme pnralnriyle birlildA bı.vin 
olunan gün ve saatte mezkur komisyona gelmeleri. (4478) 

lst~nbiıl V ~kıtla; Dİrektörlüğ~ · HC1nları 
• t 

Semti ve 
mahallesi 

Cadde veya 
Sokafü 

Bahçekapıda Dördüncü Vakıf hanın 
birinci katında 
Aksaray, Gureba 
Hüseyin ağa 
Tercüma:l Yunus 
Tercüman Yunus 

' Haseki, Nevbahar 
Şehremini, Kürk
çübaşt 

Eyüp, Babnhay • 
::lar 
Koca Mustofapaşa 

Yavuzersinan 
Kumkapı, Kaz. 
gani Sadi 
Haseki, Nevbahar 

Pertevnlyal 

Cami 

Tevfik Fikret 
Bostan 

Arpa emini 

Vidin 

Araba meydanı 
Cami 

Tevfik Fikret 

Haseki, Nevbahar Tevfik Fikret 

Haseki, Nevbahar 

Beyce:Jiz 
Aksaray 
Ahiçelehi 
Ahiçelebi 

Tavşanta~ı 

Uzunçarşı 

Çarşı 

Hekim oğlu Ali 
paşa. 

Cebecibaşı 

Sofular 
Soğanctlaı 

Soğancılar 

Ordu , 
Kilit hanı kapı
sında 

Alipaşa hant ort2 
katta 

Bahçekaptda Dördüncü Vakıf hanın 
yar. tarafından 
Meıcan Tığcılar 

Sirkeci, Hocapaşa Cami 

No. su 

34 

3-8 

28 
50 

45.1 
12-1 

7-9 

63 

Cinsi 

Oda 

Ev 

Ev 
Ev 
Ev 
Tekke 

Muhammen 
aylığı 

Lira K. 

15 00 

16 00 

8 00 
5 00 
5 00 
8 00 

Mustafa Ef. tekke 5 00 
odaları 

Oksüzce Hatip ca- 4 00 
mil 
Papas zade camii 5 00 

Kazgani Sadi ca- 4 00 
mii 

66-1 Değirmen arsası 10 00 
üzerinde evin 3/4 
hissesi 

66 !ki oda ve ku- 5 00 
lübe ve b&t.çe 

2 Kakvehane ve 5 00 
bahçe 

68 Esadullah mektebi 2 50 

1 Iki oda ve sofa 2 00 

11 Dükkan 18 00 
71 Cami altında dü. 15 00 

kan 
89 Dük an 5 00 

30 Diikim 2 50 

5 Oda 2 00 

Depo 10 00 

Yıldız hant oda 10 00 
başılığının 4 te 
3 hissesi 

13-1 Cezairli Ahmet 15 00 
paşa camii ve ar-
sası 

Yukarda yazılı mahaHer 9-10 senesi mayıs sonuna kadar kiraya veril
mek üzere açık arttırmaya çıkartlm ıştır. Istekliler 7 temmuz 939 cuma 
günü saat on beşe kadar Çemberlitaşta Istanbul Vakıflar başmüdürlüğün 
de Vakıf Akarlar kalemine gelmeleri. (4633) 

• 'lr. SUPHI SENSES a 

1 ınrar yollaM hnstıılıklan mOtı:>hım11sı 1 
1 'kyoğlu Yıldız sineması karsısı Lek-

1 
'"'" sınsırtımon. Faklrl,...P ıı~r,,•ı7. 

' Tel: 43924 , 

KAYIP - Emniyet müdürliığiı 

dördüncü şubeden aldı~m 17726/ 31 
numaralı ikamet tezkeremi kaybet
tim. Yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. - Takşimde Alm:ın 
hastanesinde hemşire Luiza Helcnı. 
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Gripin kutularının üzerine resimde 9ördü9ünü! 
şekilde kabartma pullar ilave edilmiştir. 

Her yerde israrla pullu kutuları isteyiniz 
ve pulsuz kutuları şiddetle reddediniz . 

~ ......... . 
VENÜS Kadar Güzel Olmak isterseniz ... ! 
Meşhur Alman gii:ıellik miitchassısı Profesör Doktor E. WİNTER 

tarafından fonniilü yapılan ve dünyada mc\'cut müstahza· 
ratıo en mükemmeli olan VENÜS ~üzcllik 

M Ustahzaratı nı kullanın ız. 

8 ... 
I! 
ı:ı 

IJmıımi d~posu: Nurt>ddin E\'li:razad e Ecza. ala L •" 
ıtriyat deposu İstanbul , ................................................ . 

f lbiseleıinizi 
GÜVELeRE 

Harsı · Koruyunuz ~~- ~;4 
1 ~--~ ·~ .: =-

FLiT daima ÖLOiJRUR 
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Bayanlar a mahsus 1ı1 ayar altın saat
lerin çok zarif yeni modelleri gelmiş

tir. Fiatları 44 ila 68 lirndır. 

Ayda 3 Lira Taksitle 
Sirkecide Liman hanı sırasında 

Yelkenci han No. 8, saat 9 - 14 tc 
müracaat. 

1 htira l ıanı 
"Gayri mültesik maddelerden ve 

1 
tahsisen kömür tozundan, linyit to
zundan ve buna benzer maddelerden 
b riket 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 nhare 
devril ferağ veya icar edileceğinden 

1 

talip olanların Galatada, Iktısat ha
nında Robert Ferriye müracaatları 

1 
ilan olunur. 

ı ~---------------
Hafifllk - Rahathk 

, J , ft o • • • • 1 Ko,..ele rlnde -k r(Oelne), ıiıl lnclteb ılec o lı. n• 
• ~ ballu na de lı lçb ı r tur ık :110~. 

· tur. 8u lı.oruler, •Oeud •nu r" 
a ı•111ılı:ı ıııa t• "••OlııOnD ıD I• · \f?; caltlr •• ı•li•D~DıO lı.ww •.ı'ltndır!,':: 

l'!Jıh ı 25 llrı dın lllhre" 
Satı, yeri yalnıa ı 

llTAMIUL, hyoi lu 
TOnol meydanı 12 No. lu. 

Mıl•ı•mı11 ziya ret ed ln J ı. ••r• 
il No.lu lertfımlı l l ıterln l ı . 

l'lya flarımırda lıGyOlı. teı1r ll1t. 

Konya asliye hukuk hakimliğin. 
den: Konya hnzinei maliyesine iza
fetle vekili avukat Mümtaz Ataman 
tarafından Yozgatta emekli jantlar. 
ma kaymakamı 341 sicil numara1ı 
Ali Rıza ve Kırşehrinde jandarma 
hesap memuru 1891 sicil numaralı 
Emin ve Lice kazasında jandarma 
binbaşısı 2598 sicil numaralı Salih 
ve Burdur jandarma birinci müliızi. 
mi 3191 numaralı Ahmet Hamdi ve 
Savurda sekizinci jandarma alavrn. 
da 2657 sicil numaralı yiizbaşı Ce
vat aleyhlerine: Müddeaaleyhler va. 
zifclerinde ihmal ve terahi göster. 
meleri yü7iinden 2271 lira 70 kuruş 
kıymetindeki muhtelif eşyayı nske
rivenin 8-5-340 tarihinde zivama se. 
hchiyct vermic: ol<luklarından be. 
dPllni olan 2271 lira 70 k uru.sun 
müddeaaleyhlerden tahsiline dair i. 
k11me olunan riavanın gıyaben icra 
kllınan muhakemesi neticesinde: 
Müruru zaman noktasından muka
me davanın reddine d.ııir sfıdır olı:ın 
13.11 -937 tarih ve 798 sayılı ilam 
müddr?a.ıı lc>vhlerin ikameteahları 
mechul bulunmasına mebni tPblii!siz 
nlarak eeri cevriJmiş olduğundan 
lc;t;mh•1lda <'ıkan T:m gazetesinin 
fLl 1.938 tarihli ve J 177 numaralı 

nfü;hasivle i1ônen tebli/! edilmis ve 
mezkur hiikiim alPvhine hazinei ma
liyeyP izafetle K onva hazine avu. 
katı Miimtaz Ataman tnrnfından 23. 
6. 938 tarihinde temvizi dnva vuku. 
tınn mebni tf'mviz layihası suretleri 
miiddeaaleyhlerin ikametııahları 
meçhul bulunması hasebile tebli~siz 
olarak geri cevrilmiş omueundan, 
23-6-938 tarihli temviz Iavihasının 
tebliği makamına kaim olmak üzere 
ilôn olunur. 

............................................................ , 

50 Liralık J P E n F a z 1 8 = 
~~r ~~~:!'. Rağbet Bulan 
debilir. 
Terin ıslattığı Pudranın Yeni 
elbise kısa 

bir zamanda Renkleri 
harap o]mağa 

mahkumdur. 
T erkihindeki 
tuzlu madde

lerden dolayı 
ter, bilhassa 
ipekli kumat
ları bozar, 

Elbise ve iç 

Yün ve Pamuk ipliği ve Akmişe • 
vesaıre 

imaline Mahsus Türk Anomin Şirketinden: 
1939 senesi Martının 20 sinde adi surette toplanan hissedarlar umu

mi heyetinde 1938 senesi safi karından tediyesi tasvip edilen temettü 
hisselerinin tevzii tarihinin tayini hususu idare meclisine bırakılmış 

olduğundan Şirketin hisse senetlerine 28 numaralı kupon ve müessis 
hisse senetlerine 8 No.lu kupon mukabilinde tediye edilecek temettiiün 
27 Haziran 1939 tarihinden itibaren tesviyesine başlanması bu kerre 
Meclisçe karar altına alındıih alakadarların malümu olmak üzere ilan 
edilir. İdare Meclisi 

ZULFARUZ S. •• 
GALATA BU CiUN 

EN FAZLA 
RA~BET GÖREN 

KÖRTİN6 
Radyoları 

MEŞHUR BiR 
Güzellik Mütehassısı 

Şu Kıymetli Tavsiyelerde 
Bulunuyor: 

- Rab ve şapkalarda olduğu gibi, 
pudra renklerinin de modası müte
madiyen değişir. Bunun içindir ki 
daima yeni ve cazib renkler hemen 
Tokalon müessesesinin güzellik mü
tehassısı tarafından piyasaya sürül
mektedir . * PECHE - İlkbahar tuvaletle
rile ahenktar olan ve bilhassc.ı sarı

şınlarla saçları kestane renginde o
lanlara yakışan, şeftali yumuşaklı

ğı tesirini yapan pudradır. * BRUN SOLEİL - Esmer ten
ler için gayet sevimli ve "Mat,, bir 
tesir yapan ve bugün Pariste pek 
fazla rağbet bulan pudradır. 

* RACHEL - DORE - Zayıf ~ip
lere hafif ve mahrc.>m bir parlakhk 
veren ve bilhassa suvare tuvaletle
rine ahenktar bir pudradır. 

Cazib ve sehhar renklerin bütün 
serisini tecrübe ediniz: 

Birçok kadınlar maalesef tenleri
ne uygun renkteki pudrayı kullan
mıyorlar. Bunun için yüzlerine mak 
yaj olmuş ve sert bir manzara veri
yor. Teninize uygun pudrayı bulma
nın yegane çaresi yüzünüzün bir ta
rafına bir renk ve diğer tarafına 

başka renk tecrübe etmektir. 
Adresimize yazınız. Size paraSlz 

olarak muhtelif renklerde 6 adet 
nümunelik yeni Tokalon pudrasını 

göndereceğiz ve bu tecrübeyi ko
laylıkla yapınız. Adres: İstanbul 
622, posta kutusu (22 No. lı Toka
lan Pudrası servisi.) 

Sahibi v e N e9rlyıt Mlld DrO Halil LOtfO 
DÖAD 0 Nc 0, Gaııeteclllk ve Ne9rlyat 

T. L Ş. BHıldıOı yer TAN Matbuaı 


