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Mua llimler 
Neden 

1 

Çekiliyorlar? 
Muallimlerin meslekten 
ayrılmalarını önlemek. 
ancak onların mesleki 
mesailerini t eshil, t e rfi
lerini eski Jekilde tesbit 
ve fazla yük altında ezil
memelerini temin etmek
le mümkün olur. Bunun t e
davisi -yollarını a ra mak, 
ihma li irfanımız iç in va
ha met doğurabilecek bir 
za rurettir. 

·ı ki kati vesika, bize mual-
lim sınıfının tedirgin ol-

muş vaziyette bulunduğunu ve 
meslekleriyle rabıtalarını kes -
ınekte olduğunu gösterdi. 

Birisi, Maarif Vekilinin mesleği 
terketmek istiyen muallimlere kar

,şı onları meslekten ayrılmamıya 

teşvik eden tamim şeklindeki güzel 
sözleri, diğeri eski maarif müsteşarı 
Mebus Rıdvan Nafizin Barem Ka
"!lUnunun müzakeresi münasebetiyle 
..Mecliste söylediği şu sözler: 

"- Muallimi tanırsınız. Mem
l~keti dolaşırken en ücra köşele
rinde onlar karşınıza bir ışık gibi 
çıkarlar. Bu gençler inkılabın ses
siz ve meçhul kahramanlandır. 

Muallimlerle muallim mektebine 
muadil tahsil veren diğer memur
lar arasında muallimler aleyh ine 
olan bariz fark bu m aarif unsur
larmın başka mesleklere akması
na sebep olmuştur. Yalnız beş se
ne' içinde 5000 den fazla mual-• ._._ L-"'""" .u.ı .... .,1,.J..l-.~ ... ı;.:;y.uu::h. 

veya yüksek tahsil için veya yük
sek tahsil yapm ak için m eslekle
rinden ayrıldığını söylersem maa
rif hayatının bu af etten ne derece 
müteessir olduğu anlaşılır.,, 
Vüsuku ve kuvveti hakkında söz 

edilemiyecek olan bu iki vesikanın 
bahsettiği muallim tenakusu, bir 
emrivakidir. Memleketin irfan haya
tı üzerinde pek esaslı tesirleri ve a
kisleri olan bu hareket, muallimlik 
mesleğinin merhum Necati zamanın
daki imtiyaz ve haklarını yavaş ya
vaş kaybetmesinden ve kendisine o 
zaman vaadedilen nimetlerin yavaş 
yavaş eksilmesinden ileri eelmPkte
dir. 

V aletiyle - on• 'beŞ saatten fazla 
ders verilıniyecek olan bir or

tamektep muallimine şimdi haftada 
24 saat kadar ders verilmekte ve 18 

(Sonu: Sa. 10, sü. 3) 

HATAY 
Bayram: 

Dost ve .kardeş Mııınn Hariciye Nazırı toprağımıza ayak bmtığı anda 

Mısır Hariciye Nazırı Aramızda 

Misafirimiz Bu Sabah 
Y alovaya Gidiyor 

Misafirim iz, vapurdan iniyor 

A.bdülf ettah ahga 
Paşa Tezahüratla 

• 

istikbal Edildi 
Misafirlerimiz, Mısırın Selam ve Muhabbetini 
·Türkiyeye Getirdiklerinden Dolayı Kendilerini 

Bahtiyar Saydıklarım Söylüyorlar Mesut ve 

Dost ve kardeş Mısırın kıymetli Hariciye Nazın Abdül
fettah Yahya paşa ile refakat ve maiyetindeki zevat. dün saat 
16.30 da Basarabya vapuru ile İskenderiyeden şehrhnize gel
mişler ve Perpalas oteline misafir edilmişlerdir. 

Muhterem misafirimiz, Tophane rıhtımında Vali ve Bele
diye Reisi· İstanbul kumandanı, merkez kumandanı, Mısınn 
Türkiye sefiri Mehmet Müftü Cezayirli Bey, yakında Mısırın 
Türkiye sefirliğine tayini bekl~nen şimdiki Bağdat sefiri Ab
ôiirhman Azzam Bey, Mısırın Istanbul general konsolosu Ha
fız Amir Bey, Mısır konsolosluğu erkanı ve kalabalık bir -G---a--f--e--n--k--o ___ D ___ e ___ d--ı-.--k--.ı~I~~~~!:;~:~ ~:a!~~::~k::r::ı~ı:: ~:~ 

I • mini ifa etmiş ve müzika Mısır ve 
e Türkiye milli marşlarını çalmıştır. 

v apurdaki utikbal 
Vapur rıhtıma yanaştıktan sonra, ''B ] • t · A ' t t mihmandarlar, Mısır rical ve gaze. 

Antakya, 17 (A. A.) =Ana- u garıs anın ~n an a teciler vapura girmişler, misafirleri 
vatan hududundaki tahdidatnı vapurda istikbal etmişleı::dir. Bura • 

Yapıyoı: 

ilgası hakkındaki kanunun B. G • • E ld da, misafirlerin bayanlarına çok gü-
: M. Meclisinde kabulü ve Hatay ırmesı vve en zel buketler takdim olunmuştur. 
anlaşmasının parafe edilmesi ha Abdülfettah Yahya paşa, istikba. 
berleri bütün Hatayda en bü- ş B v ı le gelenlerin ellerini sıkmış ve du -
yük bayramın çılgınca sevincini arta ag anamaz,, daklarından ayrılmıyan gülümseme 
yarattı. Ebedi kurtuluşun ve a. , ve bütün simasını kaplayan neşe ile 
navatana kavuşmanın ilk müj- ı seyahatinden son derece memnun ol-

desi olan bu haber dün geceıe -. j Rumen Nazırı, Bu iştirakin Başkalarının duğunu ifade etmiştir. 
yin yıldırım süratiyle yayılınca , Bundan sonra vapurdan inilmiş, 
şehirler baştan başa donatı1mı - ,, Zararına Tahakkuk Edemiyeceğini Söylüyor askeri kıtarun teftişini müteakip ha1. 

1 

ya başlandı. Halk caddelerde kın alkışları arasında otomobillere 
meydanlarda, çarşılarda topla • Atina, 17 (Hususi) - Rumen Ha- "- Anltarada neşredilmiş olan binilmiştir. Misafirler, doğruca Pera. 

1 

narak birbirlerini. kucaklayarak riciye Nazırı Gafenko, burada gaze- tebliğ ile burada neşredilme:\: üzere palas otelinde ikametlerine tahsis e-
kutluyor, şenlikler yaparak E - tecilere mühim beyapatta bulunmuş, olan tebliğden de anlaşılacağı üzere, dilen dairelerine gitmişlerdir. Ab • 
bedi Şefin aziz hatırasını anıp bu beyanatı sırasında bilhassa Bul- Balkan antantının bu devresinın rei- düliettah Yahya paşa, otelde bir 

, yüce Milli Şefe, kahraman ve i garistamn vaziyeti üzerinde durmuş 1 si sıfatile kolleglerimle birlikte tet- müddet istirahatten sonra, Boğazda 
'. şanlı orduya, büyük milletin ve 

1

J ve Balkan antantına iştirakin evvel- kiki için geldiğim bugünkü mesele- bir gezinti yapmış ve Bentlere kadar 
onun büyük başlarına sonsuz den şartlara bağlanamryacağını ve lerin tetkikinden sonra Balkan an- gitmiştir. Misafirlerimiz, tabiatın 
ve hudutsuz minnet ve şükran. ' bu bağlanmanın başkalarının zararı- ta_ntı politikasının aşağıdaki ana hat- güzelliğinden ve bu eşsiz manzarala-

1 Iarını haykırıyor. 11 na olamıyacağını bilhassa te· ları üzerinde bir kere daha mutabık rı temaşadan en derin hazzı duyduk. 
\ barüz ettirmiştir. Gafenko, bu b~ bulunduğumuzu söylemekle bahti- larını soylemişlerdir. Akşam yemeği 

= yanatındo:. bilhassa demiştir ki: yarım: (Sonu., Sa: 10; Sü: 4) (Sonu, Sa: 10; Sil: 4) 

~----------------------------, ÇOCUK ANSiKLOPEDiSi 
Muallimlerin ve mektep talebesinin en kuvvetli yar~ 

dımClSl, çocuğun en zengin kütüphanes1dlr. Çocuğunu se
ven her babanın yavrusurul verebileceği en gilzet hediye. 

dlr. Müessesemiz tarafından neşredilml~tir. Evinizde blr 

tane bulundurunuz. 

71 Kişi Oldü 
Mül-ettebatile Birlikte 

Batan T ahtelbahirin 
Yeri Hala Bulunamadı 
Geminin Muvazenesini Kaybederek Battığı 
Anlaşlldı, Kurtarma Ümitleri Mahvoldu 

Paris, 17 (Hususi) - Saygon açıklarında batan ve bü
tün araştırmalara rağmen şimdiye kadar yeri bile tesbit edile
miyen (Feliks) ismindeki Fransız tahtelbahirinde 71 müret
tebat bulunduğu k?.ti olarak anlaşılmıştır. Uzak Şarktaki 
Fransız deniz kuvvetlerinin başkumandanı, araştırmalardan 
sonra, henüz malum olmıyan bazı sebeplerden dolayı (Fe-

liks)in bir dalış talimi sırasında mu
vazenesini kaybederek battığı kanaa
tine varmıştır. 

(Feliks) 15 haziranda sabahleyin 
Camaranh açıklarında "Espoir,. is
mindeki diğer bir tahtelbahirle talim 
yaparken kaybolmuştur. Tahtelbahi
rin kaybolduğu mıntakada denizin 
derinliği 100 metredir. Hiçbir ümit 
mevcut olmadığı halde, araştırmala
ra devam edildiği bildiriliyor. 

Faciaya ait tafsilat 
Diğer taraftan İndopasifik ajan : 

sı, Feliks denizaltı gemisinin kay
boluşu hakkında aşağıdaki tafsilatı :.~ ~~!5-~ 
vermektedir: 

Feliks denizaltı gemisini, albay· 
Bauchacourt idare etmekteydi. İkin. 
ci kaptan, yarbay Bahere idi. Gemi
de bunlardan başka daha üç subay 
ve altmış altı gedikli ve er vardı. 

Feliks, Espoir denizalt} gemisi ve 
bir tayyare filosu ile birlikte Camrah 
açıklarında ekzersiz yaparken 15 ha. 
ziran tarihinde saat 10.30 da 
dalmış ve Espoir bilahare deniz üstü 
ne çıktığı halde Phenix bir daha gö. 
zükmemiştir. 

Bunun üzerine derhal bizzat Ami-

Thetis deniz.altı gemisZnin 
battığı yerde neticesiz 

kalan araştırmalar 

ral Decoutnun nezaretinde araştrr- ı-
al b l f k d 24 ~ . ... ...... ... ......... ........................................ ~·~·~·~·~·-·-m ara aş anmış, a at ara an 

saat geçtiği halde araştırmalardan Memurlar Barem 
hiç bir netice hasıl olmamıştır. 

Denizaltı gemisinin bütün müret- Projeleri için 
tebatile birlikte, mahvolduğuna ar • 
tık muhakkak nazarile bakılmakta- Ne Düşünüyorlar? 
dır. Zira, gemideki hava ve oksijen 
ihtiyatı, bu ana kadar bitmiş olacak- Bu mevzu üzerinde açtığımız 
tır .. Bundan başka, denizin kaza yerin anketin ikinci kısmı, bugün 
deki büyük derinliği de nazarı dik- I yedinci sayfamızdadır. Okuyu· 
kate alınmak icap eder. cularımızın, bu projeler üzcrin-

Felaket, Camrah açıklarında sa- deki dilek \'e temennilerini bize 
~ilden altı mil uzakta vukua gelmiş- ı bildirmelerini rica ederiz. Ge- I 
tır. len cevapları sırasn·Ie neşre 

Hükumet namına millete hitaben devam edeceğiz. 

(Sonu: Sa. 10, sil. 6) •••••••• •• • •• ••• ••••• • • •--

lngiliz Takımı , 12, 000 
Seyirci Önünde Ankara 
Gücünü 4-1 Mağlllp. Etti 

Beşiktaş: 5 - Doğanspor: 1 

-
Beşikta, - Doğanıpor maçından bir gorunuş 

'.(Dünkü spor hareketlerinin tafsilatı spor sayfamızdadır )' 



PENCEREMDEN 

Dün· Bugün 
Yazan: M. Turhan TAN 

H aşmetl(ı İsveç kralının tenis oy. 
nayışını \'e haşmetpenah Fe • 

lcmenk kraliçesinin bahçelerde do -
laşışını gösteren bir kaç resim elime 
geçti. Anladım ki haşmet, yirminci 
asırda tamaıniyle sadeleşmiş ve taht, 
halk seviyesine yaklaşacak kadar 1 
yiikselıniştir. Tarihin haşmetlu diye 
tanıdığı insanların iki üç asır evvelki 
hayatlariyle bugünkü yaşayışları a. 
rasındaki fark gerçekten biiyükHir. 
Bu farkı kolaylıkla kavramak için 
meselfı on yedinci asrın Vcrsayını 

hatırlayalım: ı 
Orası, Fransa kralının eviydi. Fa

kat bu evde kimler yoktu ki ... Devlet 
salnamesinde kralın ekmekçisi, saki. 
si, imrahoru, yemişçisi, sofracısı, o
duncusu, odacısı, kapıcısı, CS\'apçı ı, 

döşemecisi. berberi, saatçisi, hekimi, 
muhafızı. yaveri, bekçisi, seyisi, 1av
§&ncısı, karacacısı, knrtalcısı, karga -
er ı, ördekçisi, snksağancısı, bilmem 
necisi olarak adlan yazılan eşhasın 

tam beş yiiz sayfa doldurduğunu gö. 
rüyoruz. 

Ya kralın şahsı etrafında cereyan 
eden merasim? •. Haşmetpenahın ya. 
taktan kalkması, bir tilcmin yeni baş.. 
tan tekevvün etmesini andırırdı. Fa • 
kat güliinçtü. ilkin baş hizmetkar 
krabn yatağı yanma gelir ve sonra 
oda hizmetkarlarına kapıyı açardı . 

Bu uşağın ilk işi kralın ellerine şa • 
rap dökmek ''e şarabın yere akma -
ması için de nl bir tabak tutmaktı. 

Kral bu işi miiteakip mai mukaddes 
içer, istavroz çıkarır, bir kaç dua o
kur ve yataktan çıkardı. O sırada içe
riye giren başmabeyinci kendisine 

geceliğini giydirirdi. Kral koltuğa o
turun<~a "beratlı" denilen zümre, ya. 
ni senyörler, dört hususi katip, kitap 
okuyucular, miişa,•ir tabipler içeri 
girerdi. O sırada esvapçılar da kTalı 
aiydirmeğe başlarlardı ve bu haşla

ma, kardinallerin, peskoposların, el
çilerin, düklerin grand ofisyelerin o
daya girmelerine işaret te§kil ederdi. 

Kralın gecelik elbisesi - baş es -
vapçı gömleğin sağ ve muavini sol 
kolundan tutup çekmek suretiyle -
~ıkarılırdı, iiçiinc\i bir memur da 
krala giinlük gömleğini getirirdi. 
Ona bu gi;mJeği takdim etmek biiyük 
şerefti. Kral beyaz gömleği arkasına 
alıp ta yarısını giydiği zaman esvap. 
çı, gecelik gömleği kralm dizi üzerin· 
den kaldırırdı, iki oda hizmetktin da. 
kralı bir ltihza saklamış olmak için -
gecelikleri perde halinde yiikseltir -
Ierdi. Kral pantaldnımu da giydikten 
sonra kalkar, es\•apçıhaşı bu hareke
te yardımda bulunurdu. Öbür hiz • 
metkarlar da kılıcını, caketini, ma\'İ 

kordonu getirirlerdi. Giyinme mera. 
simi esvap memurlarından birinin 
setreyi takdim etmesiyle biterdi. 

Asıl dikkate değer olan, kralın u. 

yanır uyanmaz bir paravana arka -

smda karnını boşaltma ı ve bir heki. 

mln havruzu muayene edip salon dı
şındakilere "haşmetpenahın sıhhat _ 

leri yerindedir" miijdesini verınesiy. 
le beraber alkış kopmasıdır. 

Bu garabete yakın bir cihet de 

Fransa sarayında iki kollu ve iki 

mumlu şamdan kul1anma hakkının 

krala münhasır 
0

bulunmasıdır. Krali

feler bile ancak bir kollu ve bir mum 

la şamdan sahibi olabilirlerdi! 

Bu hika~·elerle asrımızdaki baş -
metpcnahların sade, mütevazi ,,e 
sessiz hayatlarını karşılaştırınca tah· 
tın halk seviyesine yaklaştıi:'lnı söy • 
)emekte kendimizi haklı görüyoruz. 
Çünkü bu, beşeriyetin olgunlaştığını 
göstermektedir ve bu olgunluktan is
tikbal :için çok güzel şeyler umulabi
lir. 

Yeıilköyde Kambiyo Şubesi 
Yeşil köy devlet hava yolları rnü

diriyetinde, Merkez Bankası, hava 
yolcularına kolaylık olmak üzere bir 
kambiyo şubesi açmıştır. Gümrük 
§Ubesi teşkilatı da ışe başlamıştır. * Y eşilköyde Halk Partisinin te
,ebbüsile iki yataklı bir revir açıla
caktır. Hava istasyonu doktoru Sa
lim Köscoğlu ile doktor Salahattin 
fakir halkı ve köylüleri muayene ve 
tedavi edeceklerdir. * Yeşilköy Halk Partisi Yeşilköy 
içinde iki çeşme yaptıı mıya '!llşla

mak üzeredir. 

TAN 18 - G - !)3!) 

Dün gelen Mısır Hariciye Nazırının iatikbaline ait bir intıba Türk Hekimleri Do•tluk ve Yardım Birliğinin kongreıindt. 

Ekmek Narhı Artmıyor 
Buğday Fiatı Normal Olduğu 
için Buna Sebep Görülmüyor 

Muhtaç Doktorlara 
Yardımda Bulunulacak 

Türk Hekimleri 

Toplanarak 

Yardım 

Bu Kararı 

Birliği Dün 

Verdi 
Buğday fiyatlarının yiikseldiğine 

dair verilen haberler yanlt~tır. Top
rak Mahsulleri ofisi piyasnd.ı nazım 
vazifesi görmekle beraber tüccar na
mımı da getirtilip satılmakta vl:ın 

b;.1ğcfayların hiçbir cinsinde fiyat 
yüksekliği olmamıştır. Ofisin fiyatla
rı İSE; muayyen ve kaliteler-! gore 
mt'-.'ZU olduğundan bu fiyatıarm yük
seltilmesi için de bir sebep yolnur. 
Un fiyatlarına gelince, uncular ve 
kırmacılar ekmek meselesi etrafında 
bir birleşme yaparak fazla miktarda 
un almıya başlamışlar ve ilk gün 20 
bin ~uval kadar un almışlardır. A
nado1udan gönderilmekte olan unlar 

§<'hrin bütün ihtiyacına krui geleme
diği g.bi şehrimiz değirmenlennln de 

istihsalatı bazı günler ihtiyara kifa

yet edememektedir. Fırıncıların ih

tiyacı kadar unu temin etm2k için 

değirmenlere kfıfi derecede sert buğ
day ile karışık yumuşak buğday ve
rebilmek zarureti karşısında ofis is

çuvalı Istanbul semtini" ihtiyacıdır. 
Ancıtloludan getirilen unların mi.ıhim 
bır ~ı~mı Beşiktaş ve Ortaköy semt
lorinde kullanılmaktadır. Her gün 
satılan unların son bir haftaya ka
dar fiyatlarında hiçbir tebe<lcllil ol
mnmışken uncuların topta\l ve ihti
yat olarak bir haftalık un toplamala
rından satış fiyatlarında 72 kiloluk 
çuval başına 5 - 10 kuruş kadar bir 
s ükselme olmuştur. Bu yükseliş ta
mamen gayri tabiidir ve uncuların 

birleşme yapmalarından ve ortadan 
rekabeti kaldırmak istemelerinden i
le!'i gelmektedir. Yoksa ne buğday, 
ne de un için buhran emareleri yok
tur. Piyasalar normal vaziyctl<!rini 
mub.&faza etmcktmjir._.M.-.YSim i ib _
rile yeni mahsul çıkıncıya kad3r buğ
dayın azalmış olması düşijnccsı de 
yers:z göriilmektedir. Çiinkii siloln
rımız altı aylık ihtiyacımızı temin e
decek miktarda buğdayla doludur. 

Ekmek narhı artmıyacak! 

tenilen buğdayları piyas~y:ı çıkar- Ekmek narhına yeniden on para 
mıştır. Şehrimizin günlük un ihtiya- zammedileceği hakkındaki haber ü
cı dort bin çuvaldır. Bunun iki bın zerine de belediye erkanından saliı-

MOTEFERRJK: 

Dahiliye Vekili Geldi 
Dahiliye Vekili Faik Oztrak, dün 

nkşamki trenle Ankaradan şchrimi%e 
gelmiştir. Vekilin bugün Yalovaya 
gitmesi muhtemeldir. 

Altln Satııı Serbest 
Türk parasının kıymetini koruma 

kanunu hükümlerince memleket dn
hilinde altın satışı Cümhı.ıriyet Mer
kez Bankasına bırakılmış olduğu gi
bi memleket haricine altın ihracı da 
menedilmişti. HukO.metçe yapılan 

tetkikler neticesinde altın alım ve 
satımı üzerine konulan tahdidat se
bebile fiyatında bir miktar düşük
lük görülmüştür. Zeynet eşyası ola
rak ta fnzla altın sarfedildiği görül
müş olduğundan hükumet memleket 
dahilinde nltın alım ve satımını ser
best bırakmıştır. Fakat altm ihracı
nın men'i eskisi gibi devam etmek
tedir. Dişçiler bundan böyle sarraf
lardan altın tedarik edebileceklerdir. 

Belediye Şubelerindeki 
Yolsuzluk Tahkikatı 
Bir miicldettenberi belediye mu -

hasebe murakıpları tarafından Ba

kırköy tahsil ve tahakkuk şubesinde 
yapılmııktn olan tahkikat bitmek Ü· 

zeredir. Evvelce işten el çektirilerek 

mahkemeye verilen iki memurdan 

başka Arif isminde bir memurun da 

vazifesine nihayet verilerek evrakı 

vilayet idare heyetine gönderilmiş

tir. Vilüyet idare heyeti dün Ari! 

hakkında liizuınu muhakeme kaı.ırı 

vermiştir. 

iki gün evv<'l kaybolduğu beledi
yeye ihbar eciüen Belediye Kadıköy 
tahsil şubesi tahsildarı Necip hakkın
da da dünden itibaren tahkikata baş
lanmıştır. Necip tahsil etmiş olduğu 
paralarla tahsil makbuzlarını ve tah
sil şubesi mührünii beraber 3larak 
ortadan kaybolmuştur. 

hiyet sahibi bir zat, dün kendisilc bu Türk hekimleri Dostluk ve Yardım 
husı.s hakkında konuşan bir muhar- biıliği dün Etıbba odasında fevkala-
ririm•zc demiştir ki: de bir kongre akdetmiştir. 

"· - Biz ekmek fiyatlarını indirml- Doktor Orhan Tahsintn reisliği al-
ye çalışırken on para zammetmek ak- tında ve öğleden sonra saat bir bu
lımızdan geçmez. Esasen buna lüzum 1 çııkta açılan kongre, cemiyetin ana 
d;ı yoktur. Un formülünde toprak nizamnamesini yeni cemiyetler kanu 
ofisle uncular anlaşmış buiunuyor- nuna uygun bir hale ifrağ için bu ka
lardı. Un fiyatlarında görülen yük - rıuna aylnrı olan bazı maddeleri ta
seklık, piyasaya lUzumu kndar yu - dil edecekti. 
muşak buğday sevkedilememesiııden Bu maddeler, evvelce idare heyc
ve tesbit edilmiş olan ç~şn!yc güre, 1;n<'e tf'sbit ve kongreye arzedilmiş 
ekır.ek çıkarmak için yumuşak buğ- oldukıarı içia hemen müz.:ıkereleri 
day ununa karşı talebin fazlalığından yapıldı ve icap eden tadiller de icra 
ileri geliyordu. Uncular ve ofis mil- olundu. 
rıwssillerile ol:ın son temasımızdn bu Bu :ırada cemiyet reisı ile katibi 
mahzur ortadan kaldırılmıştır. Yeni umum:sinin evvelce olduğu gibi ida
un f rmülündeki yumu~k ve sert re heyetinin kendi aralarından iki 
ougclay miktar arı azaltılmı~, bu her arkadaşı seçmeleri suretıle yapılma-
iki buğday nevindeki noksanlık ye- ytp doğrudan doğruya cemiyet h r.
rine kırmızı buğday ikame edilmış- yeti umumiyesince seçilmesi de ka
tir. Bu suretle badema birinci nevi bul. erlıldi. 

Birliğin eski nizamnamesindek: sa
rah:ıte göre, şimdiye kadar ynJnız 

edilebiliyordu. Dünkü toplantıda mu 
avcnete muhtaç bir çok meslektaşla
rın mevcut oldukları ve cemiyetin 
bunlııra yardım etmek mecLuriye • 
tinde bulunduğu halde nizamname
deki sarih madde karşısında bu yar
dımı yapamadığı söylenilert?k cemi
yetin yardıma muhtaç mesle!ttaşlara 
da yardım etmesine dair yeni bir 
madde ilavesi teklif edilmiştir. Esas 
itibarile kabul edilen bu maddenin 
tatbikat noktasında hayli uzun süren 
munakaşalar yapılmış ve yapılacak 

yardımın ne suretle olacaı:ıma d:ı·r 

hazıdanan talimatnamenin idare he
yetince tetkiki ile bu işin ilk topla
nacak umumi heyette müza.{eresine 
karar vcrilmistir. 

Uk umumi içtima da eylulde olaca-

ğına göre hazırlanacak olan t>u ta-

limatnnme o zaman müzakere ve 

kabul edilecek ve bu tarihten sonra 

da cemiyet muhtaç meslektaşlara 
ekmek, sert, yumuşak ve kırını"Zı 
buğday halitalarından yapılacakt:r. 
Bu halitayı kabul etmekten maksat., 
ekmek fiyatlarına zam yapmamak i
çindi. J:<;5asen mesele a!iiknda,· yük -
sek makamlara da arzedilmiştir.,, 

ölen doktorların ailelerine yaı dım yardım edebilecektir. 

Belediye Vergilerinin 
Tahsil Şekli 

Ziraat iş Bürosu 
Kuruluyor 

BELEDiYEDE : 
Belediye muhasebe teşkilatı, bele- Ankaraclan verilen malı'.'ımata göre, 

Eminönündeki Saat 
Şirketi Hayriye tarafından Emin

önü meydanına konulmuş olan saat 
v~ saat siitunu, meydanın ilerde a!a
cağı şekle uygun görülmemiştir. Bu 
y1ız<len sant sütununa yeni bir şekil 
verilecektir. Esasen buraya konul
ma!; iizere Avrupadan dort cepheli 
bir saat te sipariş edilmi!itir. Bu s:ıat 
ge!inciye ka<lnr sütunda da icap eden 
tadilat yapılacnktır. 

diye vergi ve resimlerini yüzde 80 Ziraat Vekaleti bu sene vilayet ve 
nisbetinde tahsil edebilmek için ye- kaza merkezlerinden lüzum gördüğü 
ni bir formülle faaliyete başlamıştır. yerlerde ziraat işlerinin daha mü -
llk iş olmak üzere bütün şubelere kemmel bir surette ink.şafını temin 
yeni muhasebe usullerine göre ha • etmek maksadilc ziraat iş büroları te
zırlanmış defterler tevzi edilmiştir. sis edecektir. iş büroları bir büro 
Bu arada mükelleflere verilmek iize- müdürü ile, ziraat odası reisi, ziraat 
re ayrıca defterler de hazırlanmıştır. ! müdür veya memuru, sıhhat müdü
Defterler belediye tahsil şubelerinde rü ve işçi müm~ssillerinden bid ile 
25 kuruş mukabilinde mükelleflere ~eşkil olunacak, bir .heyet~ara~mdan 
verilmektedir. Her mükellefin ver _ ıdnre olunacaktır. Zıraat ış buroları 

ikta daı·m d ft 1 için bir talimatname hazırlanmakta-
diği taksit m rı a e er ere d 

Devr ve Teslim Muamelesi kaydedilecek ve bu suretle mükellef ır. 
Tramvay, Elektrik ve Tünel işlet- vermiye mecbur olduğu vergi mik Valiyi Ziyaret 

tarınn ne kadarının verildiğini, rıe mclerlnin belediyeye devri hakkında-
ki kanunun Biiyük Millet Meclisin- kadarının kaldığını öğrenmiş olacak· 

tir. Belediye muhasebe teşkilatı 933 
den çıkması üzerine bu işletmeleri, senesinden itibaren tahakkuk ettiri-
belediye namına tesellüm ::?tmek ~- Jip te tahsil edilmeden bakayaya kal
zcre teşekkül eden heyet yarından ı- mış vergileri de tahsil etmek ıçın 
tibaren devir, teselliım muamelesine 1 hazırlıklara başlamıştır. Belediye bu 
ba§lıyacaktır. Bu devir muamelesile bakaya vergilerj tahsil ederken mü
işletmelere ait binalar da bcleciiycce kelleflere kolaylık olmak üzere rnu-
tesellüm edilecektir. ayyen taksitlere bağlıyacaktır. 

Trabzon valiliğine tayin edllen 
Dahiliye Vekaleti hukuk müşaviri 

Osman Siretle şehrimizde bulunan 
Bursa valisi Refik Kural, dün sabah
leyin vilayete giderek Vali ve Bele
diye Reisi Lütfi Kırdarı ziyaret et
mişlerdir. 

TA K V 1 M ve HAVA 

18 Haziran 1939 
PAZAR 

S U A L KARILERIMIZIN SUALLERiNi BURADA CEVAPLIYORUZ 6 ıncı ay Giln: 30 Hım: 44 

S - Devlet teşkilatımızda ne 
mıktar memur ''ardır? Yeni ha • 
rem layihasile ve tasarruf maksadi
le bu mıktarın azaltılacağı söyle -
niyor, ne kadar memurdan tasar
ruf edilecektir? 

C - Bugün sivil devlet teşki -
latımızda 42. 755 memur vardır. 

Yeni layihada bu mıktann 42591 e 
indirilmek suretiyle 160 kadar 
memurdan tasarruf edilecektir. 

• 
S - Yeni barem layihası ile : 

retli memurlarla maaşlılar arasın. 

da nasıl bir f'nrk gözetmiştir? Bun 
ların maaslan arasındaki nisbet .. 
nedir? Terfi müddetleri arasında 
!ark olacak mıdır? 

C - Ücretli memurlar, maaşlı 
memurlatdan bir derece yüksek 
maaş alacaklardır. Terfi müddet -
leri tamamen aynidir. Maaşlı bir 
memur iki terfi müddetince bir de
recede kalmış ve ehliyeti mevcut 
olup da daha yüksek dereceye li -
yakat kesbetrnlş olduğu halde kad 
ro dolayısıyle terfi edemiyorsa bir 
derece mafevk maaşı alacağı gibi 

bunlar da alacaklardır. Yüksek 
tahsilli olanlar 6 sene, yüksek tah
sil görmeyenler de 8 sene sonra 
bir derece yüksek maaş alacaktır. 

• 
S - Askerliğini tecil ettirerek 

devlet hizmetine girecek yüksek 
tahsillilerin, yeni bareme göre işe 
yirmi beş lira ile, yani kanunun 
kendi!line verdiği 30 liradan bir 
ek!lik derece ile işe alınacaklarını 
duyduk. Bu doğru mudur? 

C - Evet. Buna sebep şudur: 
Yedek subaylar 6 ay müddetle 25 

CEVAP 
lira asli maaş üzerinden maaş ala

cak ve teğmen olarak yani 30 lira 

maaşa geçerek terhis edilecekler

dir. Buna göre askeri hizmetini yap 

mış olan bir yüksek mektep mezu

nu esasen 25 lir~ ile işe başlamış 1 
demektir. Bu hizmetini yapmayan 

bir yüksek tahsil1inin doğrudan 

doğruya 30 lira ile işe başlaması 

bu bakımdan uygun görülmemiş • 

tir. 

Arabi: 1858 Rumi: 1355 
Cem. evvel: 1 
Güneş: 4.28 - Öğle: 
İkindi: 16.15 - Akşam: 
Yatsı: 21.47 - im.silk: 

Haziran: 5 
12.14 
19.43 
2.07 

Hava Vaziyeti 
Yeşllköy Meteoroloji istasyonundan a

lınnn malQmata göre yurtta hava Trak
ya ve Orta Anadolu bölgelcrile kısmen 
de Egede buluUu ve mcvzll yağı~lı geç
miı, Cenup Doğusu bölgesinde açık, di
ğer bölgelerde bulutlu geçmiş rüzgArlar 
Doğu Anadolu ile Karııdenl:z.ln Şark kı

sımlarında Şark!, diğer bölgelerde Gar
bi istikametten orta kuvvette esmiştir. 

DUn İstıınbulda hava az bulutlu geç
ml5, rilzgdr Cenubu Garb!den saniyede 
2 - 4 metre hızla esmiştir. Saat 14 tc 
hava tazyiki 1008/8 milibar idi. Silhunet 
en yllksek 24.7 ve en dll~ük 14.0 snnti
ı?rat kavdedllmlırtlr. 
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Roosevelt Bitaraf 
Kalmak istemiyor 
Vaflnıton, 17 ( A. A. ) -

Slyul mahfillerde soylendlifne ga. 
re, Roolevelt, bltarafiıt kanunu
aun meclislerin tatil devresine p 
meden evvel kongreye tevdi edilme
m için urar edecektir. 

Walcllnann' 
Kafa11 l•I• 

Aclapaanncla ela 
llr idam Caa11 

lllfaa Eclllcll 

Amerika, Tlemin hidiseleri brfr· 
nnda uysal, fakat azlmkir bir hattı 
hareket takip etmektedir. Bunu11 ... 

Adapazan, (TAN) - Düzceli ter- 'b.bl, Japonyayı Italya ve Alman1• 
zl İbrahimi taammüden öldümıek- ile ittifaka sevketmeme'ktit'. Buna 
• maznun Dii7ıcenin Hacı Süley- mukabil, Tokyo Berline iltihak etti· 
manbey köyünden Mehmet Ali ot- ii takdirde Amerika da mubbeleJ 

Bununla beraber, muhalifter ha
zırlık yapmıya bqluuflardır. Cüm
huriyetçilerin mümeaillerl bu proje
,. itiraz eden bir rapor hazırlamak· 
tadırlar. Muhalifler bilhusa projede 
Muhariplere ,CSnderilecek ıilih ve 
cephaneye ambergo konulmuını der 
piı eden bir madde bulunmasına ı. lu 1315 dotumlu Hasan Ali haklmı- bllmiail tedbirleri alacaktır. Şimdl-
tira etmektedirler. da Adapazarı~ mahkemesin- lik Amerika hariciyesi, Japo117a nez. 

Ekalliyetl tefk11 eden cümliuriyet- ce verilen ~ kararı Büyük Mil- dinde hiçbir tefebbüste bulunme.~e. 
fller kanunu esasinin Amerika CUm- Jet Mec11tlnce Taclik edllmtı oldu- Y~ !mtiyulı mmtabJardakl A· 
hurreisine verdiji genlı AWıl7etleri tundan ic:lani hükmü bugün hükd- merikahlann hayat ve mallanna d· 
tenkit eylemektedirlet'. met konajı önOnde infaz ecUlmiftir. ayet edilecett ümidini Tokyoy$ blJ. 

Diler cihetten cümhurlyetçi Ayan· 

ŞUPHEI.I 
Yangın 

dan mürekkep bir grup ambarp 
hakkında flmdi mert olan maddenin • 
ilgasma muteriz oldutunu beyan et· ..--------- HADİSELERİN iÇYÜZÜ 

Kadınlar 
Çirkinlik 
Meselesini 
Halleffiler 

Yaan: B. FELE1' 

Çirkin kam k•lmMı. Bua M;r. .... ~ ..... 
Dlyonma ki; 
M ... mld; ._ Prldaf ......... 

meaia Wr ,.ta nı-11J'U. (GU.De. llliftir. 
~-- a l 9 _,..._L Lu 6ir .._.....__.ı_ -..ı .ı--.. ..__ . ..._, __ ~. .- ~lrkla bbwtar IMJ'W ... Yaill 

S 
-r-ııı ._,,., n.;lterqe om~ ieolelleriıwlen ,,.. .,..,...,.. .... ..,.,.. •-·-~ • ...,. ... 

eycllkiycle llr Esrar ,,..,ı,. DcmUncır-.... "" • .,...ti eılilmaini tM- rilerl ""''-'""" tılı.nüaw •-" alırlar. Htlll6alıi ....._ ..-.-. ll&Mreklerla ~ • 
Ka9ak9ıllğı lil etmelıtMir. " ,Wi ına,teriler 6llMıü •eren ,,,,,.,.,,,.,. plıtilı- killi .. i;rle PrkiB olur ki. Ev..._ 

fzmir, 17 (TAN Muhabirinden)- I leri tlllıutl,.-ı tela./ 6qnelmilel ~ ~r- arak!) 
Seydiköy nahiyesinde Bmlnln evin- • Jt. malıtotlulı ı..ı, lmadan sonra her .ıs-, .. 
de bir duvar aruında 47 kilo em-ar Abnaajama Udluıdl lflenle mk olarak bllaMJiı ar.. flbe, her lluekete •tns t1lvaW, 
bulunmU§tur, bu esrarı gizli &izli Her Wolaltat, Barps ....... Geaeral l'raako ile, ı... • * Wr -*tar ikçe, •ir Mitse nü. ..._., 
Atualar yakalanmqlardır. paa;radül demir, ltalar madealerlle diler ilam llUMI- Çea.loırüpü Yalyet 18adea ıbe ........ ,.. lna" Wr baJli tuvalet ve ldaa ... 

--o- lleledn Almuya)'a Damcı lçba mtllUeıeler yap- lledba .... Wr hafta fma tld•ete mflneut etme- fedellın de mtlbuekler olaDca ppıa. 
maktaa -- alyedHMlr. iki Alman fırkası tlt ... 9"el ç.. bklari 1 

M11r Yellahcll•• Nlıa• • k..ı.vak:r•:ra •annlftn'. a. fırblu ._.._...... >' • lirtbunedaler. Blıle 79 • 
Paıill, 1'1 (A.A.) - B. Lebrun Mı- • l &..--' taJaL&:::t ---L 1_._ u._ -•-- •- -..._1 ___ ,_ l'lhna ~irlda flldr, P1'lda ... n soigre _,,...'milel ...... ınlitJwıaul.n -.&.....- · ~ -1-...- ~ ......... -- - aı__. .... - kin harek t lr: ı • LIL-.w.- ..__, 

•r Vellahdi Prens Mehmet AU,t ,.._.. ftllUIU .. 1teralter 19drmitlenllr. PoloQa ........ •• •n;•-·- ......., 
kabul ederek kendisine lejyon d6 '" 6ir 6alaan olntatllfuwı ,,,,,. olmutllll'flv. Çan. .... idi- ZllM• uttı dratle ............ .. ............... " ....... -
nör nipnıa1n büyük haç rüt1*tnl kh olu Mala sQııllellal .. ..._... ftnlllttir. .._ ___________________________ _.....;.-.. ____ .._ __ ....;. __ ...., ______ _! etme&. h ........ ..... 

'"'=_ .............. , 



TAN 18. 6. 939 

1\11. a. h lce rrıe 1 er ele Bir Ayı 
Beş Kiıiyi 

Yaraladı Silivri Köylerinde Bir 
Kız Kaçırma Hadisesi Samsun Ha~, (TAN) - Ucllke 

balh Belguz köy(l civarından ..
çen Geveklae köylil Mehmet, Kurt
ca, Mehmet onbqı,. Emin ve Mah
mut, birdenbire Akdajdan lnlveren 
bir ayı ile karpl•pınflardır. Ayı, 

Mahmudıun öküzünü parçalamıf, 
sonra Mahmudu çiğniyerek ajır su· 
rette yaralamııtır. Diler dört arka· 
dq ta ayıya hücum etmiıler, arala· 
nnda tiddetli bir mücadele geçmit
tir. Neticede hepli yaralanmıı, fakat 
ayı da balta ile bldürülmilftür. 

Suçlu, KaçırclJğl Kmn Kendi Karısi Olduğunu, 

Davacı da Aksini iddia &•yor 
Dün ağır ceza mahkemesinde Si

livrinin Fete köyünde imam Ali ho
canın kızı Fabn1ıyı zorla kaçırdıkla
rı iddia olunan lsmail ojlu Islimla 
Lfıtfi oğlu Mwıtafanm duruımaları· 
na devam edildi~ Fatma ıdcliasını §ÖY· 

le anlatıyordu: 
-Bir gün köyün dıpndaki tarlada 

çabşıyordum. lslamla Mustafa yanı
ma geldiler. Beni zorla arabaya ata· 
rak kaçırdılar. 

Suçlu lalam ise: 
- Fatma benim nikahlı karımdır, 

diye ıoze ba§ladı ve macerayı şöyle-
ce anlattı: - • 

- Ben Bulgar muhaciriyim. Siliv· 
riye gelmiştim. Viltyet bent Fete 
koyüne verdi. Orada çallflyordum. 
Namuskirane çallflfım koy imamı 
Ali hocanın nazan dikkatini celbet
miş, beni evine aldı. Çalıştırıyordu. 

Bil- gün bana dedi ki: , 
- lslim, senin huyun, suyun, sa

dakatin benim çok hoşuma gitti. Al
lahın iznile kızım Fatmayı sana ni
klhlıyacağım ve seni iç aüveysi ala· 
cağım. -

Ben bu ba'baca teklifi kabul ettim. 
Kendisi imam olduğu için bizim ni
kihımızı kıydı. Böylece sekiz ay ya
pdık. Sonra imam Ali ile aramız a
çıldı. Beni evden dışarıya attı. Fakat 
ben karımı seviyordum. O da bana 
bağlı idi. Ben kovulduktan sonra Si-

Bir Kadının 
Bavulunu 
Yürütmüş 

Emine isminde bir fakir kadın, ev
velki gi.ın akpm uzeri Afyondan Is
tanbula gelmit- Akay vapurundan 
Kopriı - Kadıköy iskelesine çıkmı~ 
iki küçük bavulu da vardır. Emine 
JNçük iki çocuğunun elinden tutmuı, 
Buyükdereye gitmek için yol soru· 
yorınutt Cemal ve Abdullah isminde 
iki genç yanına sokulmuşlar ve: 

- Bayan bavullarım ıötürelim 

mi, demişler? Emine: 
- Benim param yok. Büyükdere

ye gideceğim. Bana yolu ve iskeleyi 
tarü ediniz. Bavullarımı kendim gö-
ıurürum, demi§, Cemal: - -

- Bayancığım herkesin paruı a
lınmaz, hazan sizin gibilerin duaları 
da alınır, der ve bavulun birisini o
muzlayınca yürür. Kadın biraz son
ra Cemali önünde kaybeder ve bir 
daha bulamaz. Polise miıracaat eder. 
Verdiği eşkü üzerine Cemal yakala
narak meşhut suçlar muddeiumumi
liltne verilir. Dün muhakemesi ya
pıldı. Mahkeme suçunu sabit gordü. 
Kendisine 25 gün hapıs, 16 lira 80 
1nırUf para cezası verdi. 

PabuÇ, Hırsızı 

Hastaneye Kondu 

livrinin Orta köyüne gittim. Kôy eş
rafından Mehmet Ali Danişin yanına 
hizmetkar olarak glrdım. Kanm ben
den ayrı kalmak istemiyordu. Kendi 
koylülerinden Ha1lt ile bana mek • 
tuplar yolluyordu. 938 senesi teşrini· 
evvelinin birinci günü onu tarlada 
çalışırken gidip aJdım. Orta köye ge
tirdim. Mu \afa da bana arkadaşlık 
yaptı .. imam Ali kızının beni tercih 
edişinden miiteessir olmuş, jandarma 
ya müracaat etmtı, kızımı kaçırdı, 

dem~ir. Ben oııu kaçırmadım. Gon
ıu ile bana geldi. 

Fatma ise, bütün bunları reddedi
yor ve: 

- Hepsi yalandır. Islam benim ba· 
bamın yanında upktı. Berıi nik8hla
mak istemiş, babam muvafakat et· 
miş, fakat tahkikat yaptık. Onun ev· 
li ve iki çoculcfü olduğunu öğrendik. 
Babam da Islamı derhal kapı dıtarı 
etti. Ben bir gün tarlada çalışıyor· 
dum. Islamla, Mustafa yanıma geldi· 
ler, beni zorla arabaya attılar. Ağzt· 
mı tıkadılar, kaçırdılar, diyordu. 

Şahitler dinlenecekti. Bunlar ara
sında karakolda Ramazan isminde 
bir genci işkence ile öldürerek deni
ze attıkları iddiaslle tevkif edilen 
Silivri jandaT'ma onbaşısı Mustafa da 
vardı. O hadiseye hakkile phadet e
demiyordu. Sabık muhtar Hasan da 
phitti, gelmemifti. Muhakeme bu
nun çajınlması için talik edildi. 

BademŞekerine 
Nişasta 
Karıştırıyormuş 

Dün meşhut suçlara bakan asliye 
dördüncü ceza mahkemesi, badem 
şekerine nipsta karıştıran tekerci 
Halilin muhakemesine devam edildi. 
Belediye doktorları ve zabıtai bele· 
diye memurları Halilin badem şeke
rinden ıüpheiennlltler. ~Ulnune ala
rak kimyahaneye göndermişler. Şe
kerin içinde fazla miktarda nişasta 
bulunduğu anlaplmış, bunun için de 
mahkemeye verilmiştir. Suçlu ken -
disini müdafaa ederken: 

- Badem ezmesi, nlf81tuız olmaz, 
diyordu. Muddeiumumllijin yaptığı 

tahkikatta badem ezmesinin yalnız 

tekerle bademden yapılacağını gös
termiftir. Mahkeme ıeçen cel&ede bir 
şeker mağazasının badem ezmesi us
tasmı ehli wkuf olarak seçmifti. Mü 
tehassısm raporunu henüz vermediği 
anlaşılıyordu. Muhakeme talik edildi. 

Manlsada Mahsul 

Yarahlar, Samsun memleket hu
tanesine gönderilmiılerdir. 

Kümele Köy Muht.-m 

Yurdular 
Kızılcahamam, (T AN)-Çeltlkcf na 

hiyeaine ballı Kümele köyü muhtan 
İsmail oğlu Mehmet, vazüesini ifa 
ederken, ağır surette yaralanmıt

tır. Hadise şöyle olmuştur: 
Yüzbap atcablyle anılan Rızanm 

yeni bir Ç<\CUlu olmuftur. Muhtar, 
bunun nüfusa kaydı için ilmilhaber 
hazırlamış, bunu doğum şahitlerine 
ve Rızaya imzalatmak istemiştir. 

İddiaya göre, nedense Rıza: 
- Bu çocuğun yeniden yazılma

sına lüzum yok. Benim geçen sene 
bir erkek çocuğum olmuştu. Öldü, 
kaydı henüz silinmedi. Onun yerine 
işte bu çocuk geldi. İkisi de bir ka
pıya çıkar. Beyhude zahmete ne lil
zum var? Demiştir. 

Muhtar, bunun kanuna aykırı ol
duğunu söyliyrek vazifesini yç
mak istemiş, fakat Rıza ile oğulları 
Kimil ve Hüseyin tarafından sopa
larla dövülmüştür. Hüseyin, ta,la 
muhtarın başını da yarmıttır. Bayı· 
lan muhtar sedye ile buraya getiril· 
miş, tedavisine başlanılmıştır. 

Mütecasirler tevkif edilmişlerdir. 

Yurdu 
Konya, (TAN) - Aplt Çigll na· 

hiyeainde, Yakup adh birinin evine 
hırsız airmiştir. Yakup, hınm yaka
lamak istediğinden aralannda müt· 
hiı bir boğufMB başlamı§tır. Gürül· 
tüden uyanan Yakubun kann Kez. 
ban, kocuınm lmcladına kOflllUf, eli
ne geçen koyunlarm tüylerini kı~ 
mıya mahsus makasla, hınw karnın 
dan ehemmiyetli surette yaralamış
tır. 

Admm Hilleyin olduğu anlaşılan 
hırsız tedavi edilmektedir. Adliye, 
taNrikatla meguldür. 

. Spor Eğll111enl Kursu 
Beden Terbiyesi latanbul Bölge~i 

Başkan~ığından: 

Beden Terbiyesi ve Spor Ejitmen 
kursunun kayıt ve kabul müddeti 26. 
6.939 pazartesi günü akflllDJna ka-

ve Yağmurlar dar temdit edilmiştir. 
Mania, (TAN) - Son günlerde Evvelce vazedilen askerlijini bitir· 

yajan yağmurlardan bajlar, bilhu· miş olma p.rtı kaldınlmıştır. Bu 
sa pamuk, tütün, dan gibi yazlık müddet içinde müracaat eden ve ka
mahauller çok istifade etmiştir. Bu· bul şartlarını haiz olan namzetlerin 
na mukabil, biçilmif olan arpa ve imtihanları 27.6.939 tarihine müaadif 
bujdaylar renklerini biraz kaybey· salı günü saat onda Çengelköyilnde 
lemiştir. Kuleli spor evinde yapılacaktır. 
Yağmurlardan sonra boğucu sı- Keyfiyet alikadarlara teblll olu

caklar başladığı içh), ballan tekrar nur. 
iüçlanıak zarureti hbıl olmUftur. 

Bu yıl mahsul çok iyi yetlfecek POLiS : 
--~-c.---

Süleyman oğlu Mehmet Huammer 
aminde altmıflık bir adam, geçen • 
terde Yenicamicie Basanın ayakkabı
larını çaldığı için Sultanahmet sulh 
birinci ceza mahkemeaıne verilmiviti. 
Muhakeme esnasıµda suçlu: gibi görünmektedir. lalatta loğ•lan Çoc•k 

~ Arpaemtni mabaJle
,tnde oturuı c:lokumaeı Mehmtıdin on 
dört ayhl&: kızı; evvelki lb tavukla
rm su fçtiii yalala düşerek bolulmuı 
ve o!müftür. ~üddelumumillk t!lh· 

Muıta Postalar 

Gecikiyor 
Muş (TAN) - Yaz hasebile posta- kikata el koymuştur. 

- Bende akıl hastalığı var, demiş 
ve muşahede altına alınmasını iste
miıtir. Mahkeme bu talep üzerine 
Mohmet Muammeri adll tıp işleri 
muesseMSi müpbedehanesine gon· , 
d rmiştir. 43 gunlük bir müphede
den sonra muessese dün raporunu 
vermış ve suçlu iie beraber mahke
meye gondermiştir. Rapora gore suç
luda frengiden doğma bir felç var
dır ve Bakırlı:öy akıl hastanesine kal

lar makineli vasıtalarla getirilmiye ihmali ve kayıtsızlığı ile çocuğu
başlanılmı§tır. Bit~ haftada üç .nun ölümüne sebep olmaktan suç:lu 
defa buraya ıelmni mefrUt olan J>09- Mebmedin kansı hadiseyi şöyle an· 
taJardan çoğu, Diyarbakır vasıtasile tatmıştır: 
yollanılan Istanbul ve Ankara çan- _ Ben işimle meşguldüm. Çocuk 
talarını getirmemektedirler. Bu da, ta oynuyordu. Terime ı11JUDW1 top
balkın muntazam gazete okumuana landılJ ehemmiyetllz bir kap vardı· 
mini oluyor. Çocuk, bunun içine düpüf. Biraz 

dınlması lhımdır. 

Mahkeme durupnasım yaptı. Suç
luya: 

- Seni Bakırkay hastanesine gön· 
dereceğiz, ne dersbr, deai? Suçlu sa

ndl ve şöyle karşıladı: 
- Pekala .. 
Jandarma, Mehmet Muammeri Ba 

kırkoy akıl hastanesine götürdu. 

Ya Bitliste, lstanbul ve Ankara sonra ben içeriye Frcliğim zaman 
postalarının beklenilmesi, yahut Mut yavrucajızı bojulmuı buldum. insan 
postası kalkmadan evvel Istanbul ve çocujunu keadill bolar mı? 
Ankara poıtalarımn Bitlise yetiftiril· Tabibi adil Enver Karan, dün ce
mcai auretile bu halin önüne goçil- sedi muayene etmiş ve gomulmeslne 
meslne ihtiyaç vardır. t~n vt'rmlşltlr. 

Bu Baba Katil midir? 
Okuyucularımızın 

Verdikleri Cevapları 
Neşrediyoruz: 

"Bu baba kaUl delildir. EvlAt muhabbe
ti, maddf ve manevi tazyikler altında 71p
ranmı1. mlnen haıtalanmııtır. Bunun ne
tıc:e.i buhranlar ıec;Jrdill ve bu cinayetı 
buhran lıt"aımda ifledili meydandadır. 
Beraet karan verllınısi ve ayrıca teda\i 1 
altma ahnmaıı muvafık olur." 

Gltatepe Venl1ol No. 12 
1. Pamir.il 

• "Bu baba katildir. Çünkü; lnaanlar mad-
di vuhktan daha temiz ve kutsi ve daha 
mOneaeh olan manevi ve ruhi bir varlıta 
maWdlrler. Bunların en bapnda da f(lp
htal& ld rahmu .-fkat denilen ulvi hia ıe
Ur. Bu baba bu ruhu ulvf7etten mahrum 
bir MfUdir. Bu aebeple kaUlden bqka bir 
..,,. 18711amu. Acaba o baba ayni ıztırap 
ve azap içinde bulunaaydı kendisinin 61ılü
rülmesine razı olur muydu?"' 

Cebelibereket mahkeme batkAtlbl 
Hakkı Tekin 

• "Su, inkArı ıayri kabil bır hakikattir ki, 
ne sureUe olursa olsun evlAdını öldilren 
bir baba katildir. Ve bu kaUl hldiaesi 
bence birbirme yabancı ikı insandan bıri
nln 6JQmlle neticelenen diler katil vaka
larırun ayni delilıür. 

HAdlseyi mevzuata göre tetkik edersek 
esasen baba oğlunµ öldilrmeği dOşünerek 
öldilrmilştür. (Bwıu biz taammüt, taaav
vur gibi kelimelerle ifade ederiz.) Katil 
ölüm cezasına çarptırılır. Vakada taammut 
olmasa dahi suç evlıit aleyhine işlendiği 

için keza idam cezasını icap ettırtr. 
Fakat, bu itte esbabı muhaffefeleri na

san ltibare ahnak zarureti vardır." 

Ankara adliye .. rayı arkHında 

yaaıcı Cevat Bozkoyunlu 

• 
"ÖHlm, tabiatın kanunudur. Bu kanunu 

kimse lhlAl edemez. Bu itibarla bu baba
aın da çocutu hakkında tabiatirı verecell 
hlikmü beklemesi icap ederdi. Her ne s.u
retle ve her ne sebeple olursa olsun evll
dını öldilrmete hakkı yoktur. Buna ne 
kanıı1, ne de vicdan müsaade eder. 

Buaün, dünyada binlerce mefülç hastn
lar ve ıene binlerce umitsiz veremliler ve 
kanııerlller vardır ki, tıp bunlardan ta
mamen flıntcllni kestili ve ekıeriainln de 

tına göre bu babanın mahkOm edılmesi 

icap eder. 
B.n:ıen. leyh, jüri heyeti de b::ıbayı ka

nunun tümuUi dalrealnde mahkQm ede
cekti ... l'akat, bu hareketin tereddiye uğ
ramı bır ahlAkın ifadesi olmadığına ıöre 
ruhi muv zenfffnln bozuklutunu da g6zö
nUnde tutarak vereceği ce:ıının tahfifi ci
hetine ,.ıtmeel ihtimali de mevcuttur." 

Kadıköy, Bahariye: Hayriye Duran 

• "Kanvnun ne hOkflm vereceğini bilml· 
yorum. Fakat, vicdanen du ununce, bu ba
banın azaptan kurtarıyorum diye çocutu
nu öldürmesi bir cürümdür. Dünya üze
rinde b<lyle malül do~ ' çocuklar mev
cut olduğu gibi, servetlerini bu uğurda fe· 
da eden babalar da vardır. Jilrl heyeti, bu 
flıle meşru nazariye bakarsa emsallerini 
de teşvik etmiıs olur ki, dotru delildir.'' 

Çakmak9ılar yokuıu 46 Numaralı 
dokuma evinde Sallhattln Gli1'8oy 

• 
"İnsanlar mademki yaratabilmek fktf-

dannda deilldirler. O halde bu babanın 
evlfıdını öldurmesi, ne sebeple olursa ol
sun mazur görülemez. E babı muhaffefe 
kabul edilebilir. Fakat, her halde bir ceza 
vermek lazımdır." 

Eekl .. hlr Fennt Elektrlkevlnde 
elektrlkçl Nevzat Erbll 

• 
Luis Greentlldln çocufunun hastalıklı ve 

aptal dotuııunun sebebi - kanaatimce • 
Luis Greenfılddedir. Jerry, babasının genç 
llğlnde aşılanmış oldulu hastalığın masum 
bir kurbanıdır. 
Çocuğuna fifa bulmak :rotunda 17 sene 

uğraşmış, hatasını tAmir etmek için hiçbir 
fedakArlıktan kaçınmamıştır. 

Fakat doktorlar aon Om.itleri de kealnce, 
bedbaht yavrusunu kurtarmak için onu 
ebediyen uyutmak, çocuğunu katletmek
le bu baba katildir. Kendini vicdan aza
bından kurtarmak için, elini evlAdının ka· 
nına bulayan baba o bedbahta en son ve 
en buyuk lyiliğıni yaptı. 

Baba evlAdını bugün aJdilrmedl, kur· 
tardı. Onu doğdulu ıün öldünnilftu ve 
ı 7 sene cezasını çekti. O baba bugün 
mahldımlyetlni blttrmtı bir zavallıdır. 1'7 
senedir çektiği viçdan azabı ona buıün· 

lhd-=- ............ ~ ...... :a..-ı....... .Alda\. ... au AICll&&CIU 

mek, insanlık vasıflarını üzerinde toplı- tir. 
yan herhangi bir kimsenin aklından bile 
ıeçmemiıtir. Esasen inaanlık mefhumuna 
malik bir insan bu fek.ilde bir harekette 

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

bulunamaz. 
Hayatta bazı hAdfııeler vardır ki lnaanı 

tahammille sevkeder. Böyle olmasaydı, 
yani her baba hasta çocuğunu, kurtuluş 
ümidi yok diye öldurmeğe teşebbüs etaey
di inlanlılın hali ne olurdu? 

Mahkemelerin, cemiyetin en yilksek 
vicdan ve adalet yerini temıil ettiklerine 
v. kanunların da ceıniyeUn en yüksek şu
uruna sahip imanlar tarafmdan yapıldı-

Sirkeci Muradiye No. 49 Niko 

• 
Hayatına ıebep oldulu alil, fakat ne de 

olsa masum bir varlılh ortadan kaldıran 
bu adam, en evvel kendi rahat ve huzuru 
için bu cinyeU lşlemiıtir. 

Diler sebepler inaanlann bulduktan in
di ve enfilsl bahanelt>rdır. Bu ebeple bu 
baba katlldlr. Hem de müteammlt katil
dir. 

GedlkP•ta Tiyatro c•d. No. 21 
Faruk Oray 

Kon~dayağmurvesd 
mühim tahribat yaptı 
Konya, (TAN) - Son günlerde 

yağan yağmurlar, vilayetimiz ve 
çevresi için faydalı olmakla bera
ber, mühim zararlara da sbep ol
muştur. 

Karapınar mıntakasında Bektaflı, 
Duirli ve Kızılıecilk köylerine dolu 
da yajmış ve mahsulün yüzde otuz 
betini harap etmiştir. Ereğliye bağlı 
Kırkışla köyünde sel ve doludan 500 
dekarlık arazideki huğday ve arpa 
.mahvolmuş, 200 koyun ölmüştür. 

Karamanm Akar köyünde mezru 

Karnını ParçalaYlf' 
Barsaklannı Döktüler 

Birecik, (TAN) - Atai1 Karabaş 
köyünden olup kuabada oturan Ney 
di Savat.ey, köyilne 8'tmlş ve ken
eli ıı.nn.ıan üzerinde bir kaç keçi 
yavnııunun otlamakta olduğunu 
görmüştür. Bunlan otlatan ÇOcuğa 
iki, üç tokat atmııtır. Çocuğun ana
sı, babası, kardeşi koşa koşa gelmiş
ler ve Neydi Savateyin kamını o
rakla parçalayıp barsaklarını yere 
dötanilflerdtr. 

arazinin dörtte üçü, Kızılkuyuda da 
ha çoğu, Murcalı köyünde 200 dö-
nüm ekin ve 400 dönüm bağ tama
men hasara uıı-.amıştır. Ereğlinin 

Çamlık nahiyesinde sürekli dolu, 
meyvalan ve bahçeleri harap etmiş-
tir. Çumranm Dinek nahiyesinin on 
köyüne de çok dolu yağmıı, seller 
430 koyunu, 132 kuzuyu, 197 keçiyi 
ve S atı ahp götürerek bolmu§tur. 
3'730 dönümlük arazideki mahsul de 
mahvolmuttur. 

Bir Del Uç Klılyl 

Öldürdü 
Çorum, - lekilibin ljdeli köyün

de Oıner Bulut isminde yirmi beş 
ya§larında bir genç çıldırmış, soİak
ıa riatladığl Hasan ismindeki genel 
ve 45 yaıında Fatmayı bıçakla öldür
miiftür. 49 yapnda Olmanı, 52 ya
§Ulda Aliyi ve dljer Aliyi ajir suret
te yaraladıktan 10nra, kendisini ya· 
kalamak istiyen Satılmışı da öldiır • 
müftür. Bllihare tutulmuftw'. 

RAD'Y"O 
'ANKARA RADYOSU 

Tilrkl)'e ltad:rodlftlzyon Postalan 
Tilrld7e Radyotu Ankara Radyosu 

Dalga Uzunluta 
11119 m. ısa Ke1. ı20 Kw. 

T. A. Q. 19,74 m. 15195 Kca. 20 Kw. 
T. A. P. 31,70 m. 94511 Kes. 20 Kw. 

Pazar, 18. 6. 1939 

12.30 Program, 12.35 Türk milzltf <KlA
slk program), İdare eden: Mesut Cemli. 
(Küme ve ses saz heyeti) ı - SultanJye
ıAh ı>etrevi. 2 - Dede, Sultanıyegüı bl· 
rinoi beste (Mlsaliru ne zemin). 3 - De
de, SultanlyegAh agır semaı (Nih n ettim 
seni), 4 - Ney tak imi. 5 - Dede, Sul
tanıyeglh yürük ıemal (Şadeyledl can 
dilimi), 8 - SultanlyegAh saz aemılıl. 
13.00 Memleket ıaat Ayan, ajans ve mete
oroloji haberlerı. 13.15 Muzık (Küçuk or
kestra - Şef: Necip A kın) ı - Franz Le· 
har • Eva eperet nden potpuri, 2 - Pepl 
Mflller • Kileilk serenad, 3 - Wlga-Gab
riel • Hafta nihayeti pazar pllr, 4 - Bu· 
caloui - Peatalozzanın bir prkıaı - Cirı
birlbin, 5 - Robers Stolz - Viyana gece
leyin güzeldir. 8 - Emmerich Kalman -
Kontes Marfça operetinden potpuri. H.15 -
14.30 Müzik (Danı müziil - Pl.). 

18.30 Program. 18.35 Müzik (Şen oda 
müzijl - İbrahim Özıilr ve ates böcekle· 
ri). 111.00 Çocuk saati, 19.25 Türk mflzll 
(İnce saz faslı), 20.00 Memleket saat Ay -
n, ajans ve meteorolo~i haberleri, 20.10 
Neşeli pllklar • :a. 20.15 Türk müzıil 
(MilJterek ve ıolo teıanni) 1 - Mahur 
peırevi, 2 - Dede: M hur beate (Ey ıon
ca dihen), 3 - Abdi efendi: Mahur şarkı 
(Gülşen! ezhar açtı), 4 - Seniha Kam
bay: Mahur prkı (Günler ıeceler doldu), 
& - Dede: Mahur prkı (Sana lAyık mı), 
6 - Mahur şarkı (Saba tarfı vefadan), 
7 - Mahur saz aemalsi, 8 - Lemi: Uuak 
şarkı: (Seni arztı eder), 9 - Lemi: Uı k 
şarkı (Siyah ebrulann), ıo - Balk tür· 
kQsQ (Demirciler demir döler). 21.00 MU· 
zik (Ri,yueticilmhur bandoau - Şef: İhlan 
Kilnçer). 1 - Wattge: (Marş), 2 - O. Fet· 
ras: La morena (İspanyol valıı), 3 - E 
Lalo: (İs ıehrf kralı) operasınm uvertQrll, 
4 - F. Mett1elssohn (İlkbahar prkıaı), 
IS - M. Ravel: (Bolero). 21.60 Anadolu 
aJanaı (Spor servisi), 22.00 Müzik (Caz· 
band - Pl.), 22.45 - 23 Son ajana haber
leri \re yarınki program. 

YENi NEŞRiYAT ı 

Eskişehir VU17eti Haritası - Doktor 
M. İsmail GümU,lü tarafından tertip ve 

hedıye edilen Esk.ltehlr vili7etln1n mu· 

ği, kendi menf atine olar k, renkli bir 

şekilde bastırtmıştır. Gerek bu harita, 

ıerek dijer eaerleri, E kife}'ılr avcılan 

blrlltinln ilmi bir tekilde çalı,Ulım &ö -
termektedir. 

• 
OLUŞ - Bu edebiyat ve f "klr mecmu• 

aaınm 14 üncü saym dollun, özlü mün

derecaela çıknılftlr. Yahya Kemalin 

"DüfClnCe,, isimli tllrl, Halil Vedat Fırat
lı Ue diğer imzalann yazılan, mecmua· 

nın kıymeünl arttırmaktadır. 

Evlenme 
Eski inhisarlar umum müdürll ve 

sabık Urfa Mebusu Bay Behçet Gü
nay'ın kerimesi Jale ile doktor İh
san Sami ojlu Ressam, dekoratör 
Muvaffak İhsanın nik&h merasim· 
teri, diln saat 16 da Kadıköy niklh 
memurluğunda, kalabalk bir akraba 
ve dost kütlesi huzurunda yapılmış
tır. Genç ev illere saadetler dileriz. 

Buıün LALE Slnemaaında 

2 Yeni ve Silper l'lllm 
1 - JULllN DUVIVllR'ln ...,1: 

SON ŞANS 
Jl!AN GAllN-VIVIANI ROMANCI 

2 · DENiZ ALTI D.1 
l'ranaıua aözlü 

J ·in yewl Metro Jorwal 
İngiliz Denlzalb Gemlst 

lTHETIS J in 
99 kahramanlle batma11 ve bir k ç 

kazazedelerin kurtanlm ı. 

Buııın aaat 11 ve 1 de tenılllılı 

Halit matineleri. 

Çankındakl Kudiiz 
Köpekler 

Çankırı, (TAN) - Köyden gelen 
bir çoban kopeği kudurmUf, dört ki

şiyi ısırmıştır. Köpek ıiWıla öldü· 
rü~üş, diğer köpeklerin de itlifına 
başlanılmıştır. 

Sarat Ellıl ve Makine Kalfas• ile Makine ile Dl· 
ker Erkek ve Kadın Terzi Aranıyor: 

1 - Tophanede 2. No.lu dikim evi için sar~ el lfi ve müfn• ltalfus 
ve aynca makine tle elbise diker erkek ve kadın terzi alınacaktır. 

2 - Yu. ve askerlik nazan dikkate almmıyacaktır. 
3 - tl'cn:t haftalık verilmek üzere taliplerin hüsnühaı ~e tifo aşı 

kajıtlarile birlikte hemen dikim evi müdürlüiüne müracaatlan. (4009J 
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TAN 
ABONE BEDELi 

TUrklye 

1400 Kr. - 1 Sen& 
750 • 1 Ay 
400 • 1 Ay 
150 • 1 Ay 

Ecnebi 

2800 Kr. 
1500 • 
800 • 
100 • 

- MilleUeraruı posta 1ttfhadına dahil 
olmıyan memleketler için abone 
bedeli müddet sırasiyle 10, 11, 9, 
a,5 liradır. Abone bedeli peşindir. 

Adres dellıtirm~k 26 kul'Ultur. 
Cevap için mektuplara 10 kurulluJt 
pul ll!vesi lAzımdır. 

GÜNÜN MESELELERİ 

Türk Matbuatına 
Yapllan Hücum 
A lman matbuatı son günlerde 

Türk matbuatına biraz fazla. 
ea, ve biraz da küstahça hücumlara 
başlamıılardır. Kullandıklan lisan, 
terbiyeli bir adamın. kullanmıyacağı 

tabirlerle doludur. 
Türk matbuatı yahudilule dolu 

imi,. 
Türk matbuatına Almanya aley -

hinde yuı yazdıranlar İngilizlermiı. 
Tflrk matbuatı, Türkiye ile Al • 

manyanın arasını açmak isteyen tah
rikçilere ilet oluyormuş. 

Almanya aleyhinde yazılan yazı. 
]ar da 1alaa ve uydurma imiş. 

Bu hüeumluda en ziyade Bilse • 
,.m Cahltle bize çatıyorlar. Alman • 
yadaki Türk talebesinin fena mua -
mele girdiijilnden dolayı yU41ıpnaıs 
yazı asılsmmt· Bilakis Almanyada o
kuyan Türk talebeden aldıktan mek 
tupta, memnuniyet beyan ediliyor -
muı. Alman guet~inin nep'ettiii ve 
uydurma oldujunda şüphe olmıyan 

bu mektupta ıu cümlelere dikkatinizi 
süe:riz: 

•Biz Türkler burada, t18ni 
Göttingen üniver1fitealnde 12· 
16 kifllJiz ve en kalabalık u • 
nellı lcolonlalni tqkil edlgo • 
ruz. Alman talebe arkadtıfla· 
rımız bize karşı bllhassa hüs
nü muamele etmektedirler. 
"~. Oel/f:naıgırn ~gıer • 

"-· blrW ·- '*"" glbl 1/11• IJaiıeılani NugOnaJ; Sos11all.et 
Almanyayı ve onun gem te • 
lôkkilerini izaha ~alıfmala
rıdır. Alman talebelerin hep
ai memleketlerinin iç ve dıf 
davalannı mükemmelen bU • 
mekte ve llfüncü Beich hüku
metinin ve onun dünya telôk· 
ldainln bizim gibi ecnebiler 
tarafından takdir olunmasını 
temine ~alıtmaktadırlar !" 
G6ya bir Türk talebesinin yazdıjı 

f1l satırlar, bize Almanyada okuyan 
talebemizin maruz bulunduğu tehli
keyi açıkça göstenn bir vesikadır ve 
bu vesikayı biz, yine bize karp Türk 
talebeye iyi muamele yapıldığını is. 
pat için kullanan bir Alman gazete
sinden abyorus. 

itte bb bunu istemiyoruz. Ybi 
Tfirk talebeye Nasyonal Sosyalizm 
ve Nayonal Sosyalbmin dün)'a te. 
IAkldleri haklnnda prepacanda ya • 
pılmasuu istemiyoruz. Biz bafka 
memleketlerin ideolojileriyle alAka -
dar defiliz ve ıençlerimizin bu ideo
lojilerin telkini altında memlekete 
dönmelerinden çekiniyoruz. Biz Al. 
manyaya gönderdiğimiz gençlerbni· 
si Nuyonal Sosyalizmin dfinya te. 
llkldlerlni Ulrenslnler diye gönder. 
mlyoruz. Alman ilim ve lrfamndan 
istifade edeceklerini umarak g8nde • 
riyoraz. Oraya TUrk olarak gönder -
dftim1z talebemizin dönUşte de d(ln. 
ya hakkındaki telAlddlerlnin Tt\rk 
avlyeslne uypn olmumı diliyoruz. 

Alman ıuetelerinin diler hUeum 
lanna ıelinee, bunu tabii ıörUyor, 
ve cevaptan mtlstaini addediyoruz. 
Yalnız Alman refiklerimize Tflrk 
matbuatmdan bahsederken daha na
sik ve terblyell bir lisan kullanıaa • 
lanm tavsiyeye lfbam ıörflriiz. Çtln. 
kU lisanda hiddet ve pddet, hele 61 • 
silstis tabirler dafa ve ae11e delilet 
eder. 

Aksaray Mekteplllerlnln 
Tetkike+. 

Konya Akaarayı (TAN) - Zafer 
ilkmektebi bu sene 43 mezun ver
miftir. Bunlar, elektrik tesisat ve 
fabrikasını tetkik etmek üzere Bo
tu mevkiine '1tmşller, bir gQn o. 
rada kalmıtlardır. 

'' 
H atay ile Suriyenin, <ialia 

doğrusu Anadolu ile A
rabistanın şark hududunu ta· 
biat gayet vuzuhlu bir şekil -
de çizin ayırmıştır. Bir bölge
den diğerine, hatt! bir iklim
den öbürüne geçtiğinizi anla
mak icin sınır işaretlerine 
bakmak lüzumunu duvmaz .. 
sınız. 

Sizi Halepten getiren otomobil 
bir müddet düz ve kır

çıl boşluklarda ltoşar; ara sıra 
rast geldiğiniz köyler kerpiç kub
belerden i b a r e t t i r; ka • 
dmlar siyah entarilidir, erkekler 
zeytuni abadan bir nevi cepken gt. 
yerler. Suya, ağaca, yeşilliğe, bu. 
lutlu göğe ve gölgeli yol kenarms 
hasret çekersiniz. Derken bir bo. 
ğaza girersiniz, döner, kıvrılır, sı. 
kışır, bunalır, "Ah, bir ferahla. 
sam!" dersiniz. Sonunda bir tutam 
ağaç görünür; altında bir pmar 
vardır; kadehte buğula1\an serin 
suyu, çiçekli kır kahvesi ve serin 
havası ile hoılanacağmız, rahat ne 
fes alacağınız, dinlenmeden geçip 
gidemiyeceğiniz bir pınar bqı: Dil
fe. 

İşte Hatay hududunun bir ka
vuşağı burasıdır: ondan sonrası 

yurdunuzdur. 

Bütiin manzara, birden, degı • 
şir; ufuktaki koca dağlar yepldir; 
girdiğiniz ova sulaktır; dereler, 
pınarlar, çeşmeler, söğütlükler ve 
~ınarilidar.ta hW ıerafta~ır -..... 

1* ,a.. ~ Gökte bu. 
lut göru'rSünüz, yerde rutubet. Za. 
ten Çınar ağacı bu seyahatlerde en 
tipik ve gönül açıcı bir iklim değiş
tirme levhasıdır: Çöl bitti, suya 
kavuştun! 

Artık işittiğiniz lisan da türkçe
dir. Bir kilometre ötede "ekmek" e 
"hubuz'' demeniz lizımdı; şimdi 
bu "hubuz" u türkçeye tercüme • 
niz icabeder. Bir Türk seyyahı L 
çin, yarun saat ileride söylemeğe 
mecbur kaldığı: 

"- Had ahve sükker alil!" 
Yerine bütün bir hıılk kitlesi. 

nin, adet ve seciyenin değiştiğini 
gösteren: 

- Az şekerli bir kahve yap! 
Demenin zevkini kolayca an • 

!arsınız ve Hataym bize dönmesi 
sebebini de yine bu bir cümleden 
kAft derecede btrenmfl ohammuz. 

Hataya 701 veren kaı>ılal'dan 
'birişl, itte bu DUfe ~ ve ..._ 
~evt kapısı da o "az $ekerll bir kah 
ve yap!" tır. 

9i 
B iraz ileride Yenitehir deni • 

len eski bir Çerkez köyüne 
rastlayacaksınız. Buradaki "yeni" 
de, "Şehit" de aneak mübalağa L 
fade eder. Fakat sağınızda söğüt, 
kavak ve yemiş ağaçlan arasına 

gömülmüş bir peyzaj görüyorsu • 
nuz: Reybaniye. Daha dün bir .köy 
dü, bugün kasabadır, yann tehir 
olacak. 

Çerkes köyünUn yamnda nefti 
bir gölceğiz vardır; bir coşkun de. 
reye can verir; üstünde bembeyaz, 
tertemiz yüzlerce kazm ufak 
filolar teşkil edip Azametle, zara • 
fetle ve "bizden mesudu olamaz!" 
diyen bir kendinden memnuniyet. · 
le gezip dolaftıklannı seyredersl • 
niz. Yalmz blıl küçük manzara ge
çip kurtuldufunuz yarı çöl halki 
için bir "cenneti ali" tarifine uy • 
gundur. 

Daha ötede önOnOzde Asi neh. 
rinin ilk köprüsü çijtar: Demir köp 
rü. Fakat o köprü taştandır; Taı 
ataklan üzerinden ,ıeçerken tari. 

TAN 

Yazan: 
REFiK HALiD 

~TAKYANIN UMUlll GORUNVŞV 

himizl bilmeyenler bu tuhaflığa 
gülümsiyebWrler. Bilenler ile de. 
rin bJr düfiiıice7e dalarlef: Aaıa -
doluyu aprak geleiı ilk J:bltsaU.p 
ordusu Antakyaya varmadan ev • 
vel burada müthiş bir Türk muka. 
vemetine uğramıştı; Godefroy de 
Bouillon'un askeri karşı yakaya 
geçmek için akla karayı güç seç. 
mif; ırmak, Akdenlze güblerce al. 
kana boyanıp şarap tortusu ren • 
ginde akmıştı. 

Köprüden sonra Ast sağınıma 

kalır ve Antakya bahçeleri baş • 
lar. Nihayet Saint Pierre mağara. 
smı solda bırakıp şehre girersiniz. 

Antakyaya, ilk gördüğüm gün 
şöyle hitap etmiştim: 

"Gönlümü dinlendiren çınarlar 

beldesi! İçinde kendi lisanımın 
öttüifi yeşil yuva! Gördillflm 
dakikada kammla kaynaşan ve 
canımla birle,en dostlar yurdu!" 
Kısaca da şöyle tarif etmiftim: 

"Yeşil bir ova kenarında, sırtı. 

nı rahat bir dala vermi1t ayak • 
lannı co,kun bir nehre uzatmı!t 
bacalarının dumanını tüttürerek 
~ınar gölgesinde dinlenen, ke • 
yif getiren hOf, mlnzevi belde!" 
Bu dünkü Antakyadır. Ondan 

bahsederken Maurice Barres eli • 
yor ki: 

"Ast nehrinin beslediği bahçe. 
likleı:, çakıl taşlı adacaıklar ve il.
zerinde sık söğütlükler Rhine neh 
ri manzarasını hatırlatır. Kahvele
rin sıralandıklan meydancıklar, 
Arlp kuruluğundan uzak ve sevin\ 
lidirler. ·Bütün bunlar eski püskü, 
cana yakın, anlaşılmau güç şey • 
lerdir. Denebilir ki Antakya sır 
saklayan sihirli bir beldedir.'~ 

Fakat tarihteki Antakya bal
nnda milyonlarca nüfusu 

banndıran bir sanat, saltanat, sa
fa, sevda ve eski tabirle "sefkf dı. 
ma" memleketiydl Yunanlılık, 
Romacıbk, hlrlstiyanbk ve müslü 
mantık, her yeni mefktıre ve kud. 
ret orada ha§Il' nefir olmU§N. El. 
ki Antakyanm ilk temel tap 19 un
cu olemptadu dördtinoil 1enesln. 
de ve mayıs ayının yirmi ikisinde 
atıhıuştır. Bundan bahseden mü • 
him bir eser şehrin ilk ahalisi ara. 
sında kürt göçebelerinin de bulun
duğunu kaydediyor ki bahsettiii 
bu milletin asıl Türk HatayWar oı. 
ması pek muh1e!Jıeldir. 

Y annki mamur ve tlırist geçi • 
di hür Antakyanın elbette iki mu. 
azzaın heykeli olacaktır: Aı.türk 

ve İpöıif. 8& 4fe o~"1, ~a 
bir Türk kumandanı, Yalı Sıyan 
için bir abide yapılacak ... Zira An
takya tarihinde o, efsaneye ben • 
zeyen bir kahramanlık destanı ya. 
ratmıştır. "Ya~", Türkçede dÜf • 
man, "sıye• da Jenict manuına 
gelir. Bu Türk beyi Haçhlann 800 
bin kişilik ordusuna karşı yalnız 

17 bin askerle kaleyi yedi ay mü
dafaa etti; düpnana tam 600 bln 
telefat verdiıdl. Ö,le hırpaladı, 

ezeli, btttrdl ıtl kaledekiler clelil, 
muhuara .senıet maddl manuty. 
le birblrtni JecU, insan ve kardef 
etinden tadacak dencede kıthla 
düftü. Yazık 1d firar bqladılı sı. 
rada Firuz adında bir ermeni dön. 
meshıln DwıeU,.le tehir ellmlz -
den gitti. 

Bu vaka 1079 da pçmiftl. S.. 
na öyle gelir ki Yagı Sıyan'm da 
ruhu, on sekiz senedenberi, bizim. 
le beraber ayrılık azabı, işkencesi 
içindeydi; 1939 da Godefroy de 
Bouillonlarm hafitleriyle en pnh 
şekilde ve bir diplomatlık mucize. 
si olarak uyuşan ve memleketi tek 
rar an,vatana ka\tuşturad ebedi 
ve milli iki Türk şefine bizimle be
raber ve bizden fazla minnet ve 
§Ükran hissi duymaktadır. 

Ruhlann bakasına inanmasak 
bile tarihe mal olan kahramanla • 
rııı gönülden gönüle yapdıklanna 
imanımız vardır. 

H atayın ikinci kapısı Halep 
İakenderun §Osesi üzerinde 

Ömeraja kaplıcasıdır. İnsan vücu. 
dü hararetinde akan kükürtlü gür 
bir pınar ••• Yol uğralı inersiniz; 
kubbeli ve tepe camlı hamamında 
yıkanır, bütün Arabistanın tOzunu, 
toprağını atar, yetil ülkeye terte
llliz, dinlenmis, Mihası açılmıı 
bir tenle girersiniz. 

Yolunuz Amuk ova.mu çevirir; 
ı&ıer, nehirler, sazbklar atlaya • 
rak Amanoslara ve Akdenlze ka. 
vuşturucu bu gidiş pek keyiflidir. 
Zira bir çökük hanken fimdi bir 
neşeli kasaba halini aimıı bulu • 
nan nar bahçeli Kmkhandan son
ra Topboazmdan ya Antakyaya 
döner, yahut Beylan geçidine tır. 
manırsımz. Antakya yolu Kızıldal 

G'ö&''t1$LEJ) 
Bir Telgrafçıya 
Göre Barem 
Kanunu 

Yazan: Sabiha Zelıaiya Sertel 

Umumi Harbe, Milli Müca~ele • 
ye iştirak etmiş ve hızmetl 

etelbıden ve göl kenarından geçer; Büyük Millet Meclisinin karariyle 
ild tarafı çınarlıktır ve mütemadi- takdir edilmif 23 senelik bir memu • 
yen derelerden atlar, çeşmelere rum. 23 senelik faaliyetten sonra an
ujrar, sulak, serindir. İskenderun cak 20 Ura alıyorum. 17.5 lira ile 18 
yolu l8e dün7anm en seçme bir ge. sene çalıştım. "Şimdi kadro doludur, 
püdir; aşağılara sekiz yüz metre 20 lirayı alah henüz beş sene olma • 
yüluekten bakarsınız; bir yanınız- dı" diye beni terli ettirmiyorlar. Ye. 
da Amuk gölü, öte tarafta Akde • ni baremden bizi terfi ettirecek hü • 
Diz serilidir. kümler bekliyoruz .. " 

lakenderun apaydınlık bir fi • 23 sene ... Randıman verecek aha -
rin Avrupa kasabasını andınr; ninen canlı, en yuatıeı denesi. Bun. 
kendtline göre haspa bir pklığı, ko dan sonra, zaten hayat öztbıö aldık
ketlill vardır. Deniz kenarında ha- tan sonra, posasım fırlatıp atacaktır. 
sır koltuklara uzanıp süslü nargi • 23 sene hayat yolunu, didine didine, 
leler tokurdatarak, önlerinde taze diite kalka, çırpma çırpına yilrilyen 
balık mezeleri ve keten örtülü ma. adamın, son vardıiı merhaJe yirmi 
salar, bir nevi gazino hayab BÜ• lira maaftır. 
renlere, plajdan, tenisten, sandal 20 lira, vasati bir hayat se'l'lyesl 
safumdan dönenlere rastlarsınız. delil, ascarisini bile temin etmez. Bu 
Kıpn ılıktir, yazın çok sıcak ... Fa- adamın bir karısı, bir kaç çocuta da 
kat yaylalannı hemen hemen sırtın bu yirmi liranın kuYrutuna takılın. 
da taııyan bir tehir olduğu için se.. ca, bu ailenin hayat merdivenlerin • 
rin havayı bulmak yanın saatlik den teker topar yuvarlanmalan a • 
bir iştir; ylııi Köprüden Şişliye ruri bir kaaun hülmıfine sfrer. 
çıktığınız bir müddet zarfında (So- Zaruret, ahlW kusurlann oto -
ğultluk), (Nergislik) ve (Beylan) matik bir dinamosudur. Bii§vet, irtL 
yaylalarının iod, çam ve sis kokan kip, suiistimal, zlmmetiae para pçlr 
ferah, nemli, i§tiha açıcı havasına mek, daha btıyft mikyasta lurmlık, 
kavuşursunuz; "Oh, dünya var • hazan cinayet, bu dinamonun otoma. 
mıı!" diyebilirshıiz. Böyle, kısa bir tik faaliyetinin neticesidir. Devlet 
zaman içinde, rahatça iklim değiş.. mekanizmasmda dürüsti temin etme. 
tirmek hayatı sevdiren, güzel bul-

nin en büyük çaresi de, memurlara 
mağa yarayan bir tatlı hadise teş. yapyabilecek bir hayat seviyesi t.eı. 
kil eder. 

O çfbac6 kapı deniz Teyahut 
Pay .ıs tarafından trenle yine 

kara yoludur ikisinde de İskenderu 
na inersiniz. Ege iskelelerine uğ • 
raya ujraya, yahut, Anadolu için. 
den 4iS:ne dolaşa Hataya geli§in gi. 
rljbı de zevki filr b&§kadır; bun -
lar birer portakal bahçesi yoludur. 
Portakal öyle bir ağaçtır ki daha 
meyvaaı üzerinde dururken yeni 
çiçeklerini açar, daima mlü, renk 
11, kokulu, vergiliclir. Hurma ata -
C1 da ho§tur; uzaktan, sanki "alia • 
ma plinlz, ılzl yelpazeleyepmf" 
Diye çalırır. Muz dallan ise acalp 
f9]dlU meyvalanm; utamp iri yap. 
raklariyle örtmeğe çabaladığı ze • 
babını verir. 

Fakat Hataym en güzel kapısı 
.:enuptan, Llzkl7e ilzeri gelen yol 
da Bayır • Bucak geçldldir. Çam 
ormanı içinde, yumurta yuvarla .ı 

san kırılmaz bir f08e ve ıu katıl -
DWDif, arasına bir tek bqka mil -
let karıpnamıf yf1z seksen Türk 
köJil .. Dal ve deniz havuz ile çam 
ve çınar manzaruı burada blrlet
ml§tir; reçine ve tuz Wt alarak, 
gölgede bir kayıp gidifiniz vardır, 

bir sevinç, ferahlık, keyü duyarsı
nız ki kendinizi sırattan ve bütün 
günahlıiınmzdan kurtulmuı, cen • 
netin yolunu tutmut farzedebilir. 
siniz. Bu seyahat dünyaya daha me 
ıut p.rtlarla bir ikinci geliş zevki
ni verir; insanı nikbinliğe sevke -
der. 

Yüksek dağlan böylce geçtik • 
'8D sonra yolunuza Harbiye çağla. 
yanlan çıkmıştır. Antakya tarihin. 
de somaki sarayları, mabetleri, 
heykelleri, bahçe ve seyranlan, !s
tadyum ve hamamlarlyle bir zevk 
ve safa yeri olan Daphne. 

Bu çağlayanın bir acalpliği men
baından çıkar çıkmaz, hemen, ilk 
hamlede çılgın bir su yığını halini 
alarak çınarlar, Malta erikleri .. fü 
jerler ansmdan d6vüne çırpma 
bir yakadan öbürüne atlaya sıçra. 
ya, dünyayı sele vetecekmft -1bi 
akması; sonra, birdenbire duru,lup 
sikin, rahat, uykuda bir dere pk. 
line girmesidir. 

İfte bütün bunlar içindir ki her 
k<itesfnde bir tarih ihti~, bir 
manzara rizelliti bir feviz ve be. 

mba etmektir. Her aç çalmaz. M• • 
hakkak. .• Çalaalu, de.vlet mekanls • 
mmuıda fait ya)Nllllq, ltelld atlu ~ 
dan ziyade toklar ol•. Bu da dol • 
ru •.. Fakat yirmi lirahldar çalana, 
açJıiuı bunları hayat merdivenindea 
apiı yuvarladfiııu hesap etmek mec 
buriyetindeyill. 

Bu sebepledir ki, ltarem kananu, 
büyük memurlardan ziyade kiiçtlk 
leri terfih etmeyi gaye edinmelld.U. 

Btlyflk memurlardan ldl~Uk bir a • 
zaltma, li&tilk bfT tasarruf, yirmi U.. 
rahklara ayda beş lira illve edene, 

bu, memurun hayat seviyesine ıare 
büyük bir değişikliktir. 

Telgrafcılann, İstiklll Harbinde 
btiytik bir yardım ve fedakirhk ana. 
neleri de vardır. Bu Meclisin tasdi • 
kinden de geçmiştir. 

Yannki bir harpte, belki daha 
kıymetli bir anane de yapacaklardlr. 
O halde, Z3 senelik siyln, harici ~ 
metine yirmi lira çıkarsa, hesapta 
bozukluk vardır. Gündüz geee, tel • 
graf makinesi başında eriyen lmre 
yirmi lira çok az bir kıymettir. Dtl • 
rüst, faal, yaratıcı devlet makined; 
kıymeti hiç olmazsa vasati öden• 
siyin üzerine kurulur. Barem kana 
nunun küçük memurlan korumast, 
kanunun faydası bakımından en çoJ; 
temenni edeceğimiz şeydir. 

Aksarayda Ekmekler 

Hamur Çıkıyormuı 
Konya Aksarayı (TAN) - B~ 

da ekmekler kafi derecede pişirilmea 

den satışa çıkanlmak~adır. Bilbasa 
pazar kurulan çarşamba ve peqem. 
be günleri sarfiyat fazla olduğu 1çbt 

ekmekler daha zıyade hamur ol.ı; 

maktadır. 

Belediyenin bu kabil ekmekleri 
toplamakla iktifa etmemesı, ~~ 
ranlar hakkında da şiddetli cezalai 
tatbik eylemesi teınennı ediliyor. 

" Aksaray Panayırı Durg• 
Konya Aksarayı CTANı - lki haf 

tadanberi devam eden hayvan PaDaii!: 
yınna bir çok sürüler ve tiacır 
gelmiştir. Panayır pek kalabalık 
maktad,ır. Buna rağmen alış verit.; 
geçen yıllardakine nazaran durguai 
dur 

reket hazinesi saklayan Hata1 
Türk yurdunun bizce ve ecn bl 
lerce vu geçilemiyecek bir ziy.-ı 
yeridir. Hatay her şeydir ve bu 
rada bir turistik merteZdir. 

Hatayın dört k•pısı da dos~ 
ra açıktır. 

Fakat bu dart tarafa ·~ 
dört kapı da, artık, düşmana mi • 
ebbeden b'oah kalacaktır. 
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EKONOMil 
Istanbul Fuarı Fikri 

Memnuniyet Uyandırdı 
Istanbulda beynelmilel bir fuar a-ı-

çılması hakkında ileri sürülen m ü- ı ,.------------, 
talealar alakadar sanayıc.:iler ve tüc- ı B Q R SA 
ca.rlar tarafından çok iyi karşılan-
mıştır. Sanayıcilerin bır çoğu Izmir 
fuarına iştirak edemediklerini, fakat 
şehrimizde bir fuar açılırsa her sene 
sanayi bakımından yapılmakta olan 
işlerin g Lizel nümune ve eserlerini 
teşhir etmek mümkün olacağını söy
liiyorlar. Filhakika Izmir fuarı, Ege 
ınıntakasına senede 4 - 5 milyon H
nt kaza.ndırmaktadır. Fakat Istan -
bulda yapılacak bır fuarın şehre hiç 
değilse 7 - 8 milyon !ira kazandıra
cnğı şiiphesiz görülmektedir. Ista~
bul fuarının açılış tarihi de Izmir 
fuarının açılış tarihine yakın olmaz
sa, Izmir fuarını hiçbir veçhile esaslı 
surette müteessir etmiyecektir. Nite
kim Yugoslavyada, Italyada, Alman
yada bir kaç şehirde beynelmilel fu
arlar açılmaktadır. Istanbulun fu<lrt 

yerli mallar sergisinin beynelmilel 
bir şekle inkılabı tarzında olabilecek-

Londra 
Nevyork 
Par~ 

MllAno 
Cenevre 
Amsıcrdam 

Beri in 
Brüksel 
Ati na 
Sofy3 
Madrfd 
Varşova 

Buda peşte 
Bükreş 

Belgrııd 

Yokohama 

17 - 6 - 930 

<;illi.Um 

5.03 
126.675 
3.355 
6.6625 

28.535 
67.2475 
50.8025 
21.5275 
1.0825 
1.56 

14.035 
23.8725 
24.8425 

0.905 
2.8925 

34.62 
Stokholm 30.5325 
Moskova 23.9025 

ESHAl\f VE TAHVİLAT 
Sivas - Erzurum I 
Sivas - Erzurum III 

19.67 
19.78 

tir. Bıı takdirde hem milli sanayi, \... _____________ .) 

hehı de ecnebi sanayii yanyann daha 

iyi görmek ve anlamak mümkün o

lacaktır. 

Istanbul !ürkiyenin en başta ge
len bir ithalat merkezidir. Ihracat i-

lÇ PIY ASALAR : 

tibarile de bazı seneler Izmirden üs
tündür. Şu halde iktısadi bakımdan 
Istanbul fuarı çok büyük bir ehem
miyet kazanabilir. 

llHRACAT: 
Dünkü Be1ikt41 • Doğanıpor maçında kalecinin güzel bir kurtarı,ı 

Arpa ihracatı, 

Fiyatları Yükseltti lngilizler 4 -1 Galip Geldiler 
Ankara, 17 (A. A.) - Şehrimiz • 

de bulunan İngiliz amatör futbol e. 
kibi bugün Ankaragücü ile yaptığı 

ilk maçını 4 - 1 kazanmıştır. 
Halk günlerdenberi sabırsızlıkla 

beklenilen bu maçı seyretmek için, 
maç saatinden çok evvel stada ak -
mağa başlamış ve yağmura rağmen 
on iki bini mütecaviz bir seyirci kit. 
lesi stadı doldurmuştu. Yağmur ma-

çın başlamasiyle beraber kesilmi~ ve 
oyun rüzgarsız, yağmursuz ve güneş. 
siz bir havada yapılmıştır. 

İngiliz amatörlerinin bir muhte
lit şeklinde memleketimize gelen M. 
Wanderers takımının I.stanbuldaki 

muvaffakıyeti üzerine burada alaca. 
ğı netice merakla bekleniyor ve An
kara futbolünün son zamanlardaki 
inkişafı gerek İstanbul, gerek İzmir 
takımlanna karşı aldığı parlak neti
ce ile sabit olduğundan bugünkü ma
çın ehemmiyeti bir kat daha artıyor
du. 

Hakem Muzaffer Ertugün daveti 
üzerine beyaz fanile ve lacivert pan. 
talonlan ile sahada görünen İngiliz • 
ler tadı dolduran halkın dakikalarca 
devam eden büyük bir alkış tufanı i
le karşılandı. Bunu kısa bir fasıla • 
dan sonra sürekli alkışlar arasında 

Ankaralı oyuncular takip etti. İki 
takımın saha ortasında tanışmaları 

ve birbirlerini selamlamalan çok sa
mimi oldu. Atılan parayı misafirler 
kazandığı için top Ankaragücündey. 
dL 

Maçın ilk JakikalannJa 
Ankaranrn hakemin düdüğü ile 

başlayan ve soldan yapılmak isteni
len bir hücum teşebbüsü netice ver
medi. Oyun başlayalı henüz 3 dakika 
olmuştu ki, Ankara kalesi büyük bir 
gol tehlikesi savuşturdu: Sağdan i -
nen bir İngiliz hücumu esnasında sağ 
açığın yakın mosafeden çektiği şüt 

golpostu yalayarak dışan gitti. 

İngilizlerin, şuurlu, çok seri ve 
yerden oyununa mukabil, Ankaragü. 
cü çok heyecanlı ve havadan oynu -
yor. Bu vaziyet tabiatiyle oyuncula
rımızdan daha cüsseli olan İngilizler 
için mükemmel bir avantaj teşkil e. 
diyordu. 

6 ıncı dakikada, sağdan ani bir 
hücuma geçen Ankaragücü İngiliz 
kalesine kadar sarktı. Alinin bu sıra. 
da uzaktan bomba gibi çektiği vole 
şutu, kaleci, beklenmeyen bir plon -
jonla ve ancak kornere atmak sure • 
tiyle berta.ı-of edebildi. Atılan korne
ri iki korner daha takibetti. İngiliz 
kalesi çok sıkışmıştı. Fakat netice 
vermeyen bu tazyikten sonra kendi
lerine has soğukkanlılıkla yeniden 

daha yapıyorlardı. Fakat atik davra-

Beş l•k taş 'T'Qklm l nan sağ müdafi Nurinin uzun bir vu-.1 ~ ruşu ile tehlike bertaraf edildi. 
Bir dakika sonra topu ayağına ge-

D "' D çiren Ingiliz takımının en tehlikeli ogansporu u··n"~- oyuncusu sol için çektiği sıkı bir şütü 
~ Necdet hir r1Lı>'l'\'nnla ı ... ,rt"'"'"· 

5 1 M 
rak muhakkak olan gole mani oldu. _ Q'liluAp Ettz• 15 inci dakikada Ankaragücünün 

'lfj muntazam bir kombinezonla Ingillz 
kalesine inişleri seyircilere hakika

lngiliz takımının şehrimiz.de yaptığı maçtan bir görüniiı 

hücuma geçen İngilizler, Ankaragü. 
cü kalesine kadar sokuldular. Bu es
nada, sağ müdafi Nurinin ıskası An
karagücüne bir gole mal oldu. 

Soliç mevkiinde aksayan Muzaf
ferin yerine takıma giren Hasanın 

şahsi ve çalımlı bir gayreti ile soldan 
yapılan akın Alinin 23 üncü dakika
da güzel şütle yaptığı beraberlik sa. 
yısı ile neticelendi. Bu gol halkın 
coşkun tezahüratına vesile oldu. 

Dakikalarca süren bu alkış tufanı 
arasında yeniden başlıyan oyunun 
merkezi sıkleti yine Ankaragücü ka
lesi önüne inmiş bulunuyordu. Ingi-

lizlerin kalemizi daimi bir gol tehıi
kesi altında bulunduran bu çemberi 
kırmak için çabalıyan müdafiler çok 
müşkülat çekiyorlardı. 

Hakim oynıyan Ingilizler 30 cü daki
kada sağ içleri vasıtasile ikinci ve 
36 mcı dakikada da sol içleri ayağile 
üçüncü gollerini yapmıya muvaffak 
oldular. 

ikinci devrede 
İkinci haftaym, Ankaragücü, ka

leye Natıkın yerine Necdeti getirmi~
ti. Yeniden Ankaragücü kalesi önün
de toplanan Jngilizler Enverin yaptı
gı bir ıska yüzünden az kaldı bir gol 

Merhum Şeref 
için Bir ihtifal Yap~ 

Bundan altı yıl evvel hayata gözle
:lnl kapayan Beşiktaşlı m erhum Şerefi 
ıevcnler dün onun mezarı başında 
toplanarak hatırasını göz yaşlarlyle yll
ictmişlerdir. 

Beşiktaı,ı, Galatasaray, Vela, tsuın
bulspor, Şişli, Bursa Acar İdmanyurdu 
-1e İstanbul bölgesi bu mUnasebctle bi
·er çelenk göndermişlerdir. 
Şerefin en yakın arkadaşlarından 

Abdülkadir, bu toplantının kudsiyetln
fon, samlmiycUndcn bahsettikten son-

~a gelenlere teşekkür etmiştir. 
R~tU, onun hayatını, Türk sporuna 

)lan hizmetlerini, 1eşk!lllttakl vatlfe
lerlnl, klUbU için en son seneye kadar 
;ıJan bağlıhk hislerini anlatmıştır. 

Kemal Hallm İstanbul bölgesi nnmı
ln bir knç söz söylemiş, ö!Unün hatıra
sını ylıdetmiştir. Toplantıya göz yaşla
n arasında nihayet verilmiştir. 

Beşiktaş Klübü, ihtifale iştirak eden
lere, çelenk gönderen klilplere te~ek
kür etmektedir. 

ten heyecanlı dakikalar yaşattı. Fa
kat ne yazık ki, Vahabın isabetsiz şü
tü ile avuta gitti. Bunu takiben lehi

mize verilen bir firikik te ayni suret
le neticelendi. Yedikleri gollerin 
telafisine çalışan Ankara Güçlü -
ler büyük bir enerji ile hareke • 
te •:geçerek İngilizlerin nefes al • 
dtrmıyan hücumlarını durdurmıya 

muvaffak olduktan sonra müessir 
surette mukabil akınlara başladı. Fa
kat, devre arasında lngiliz kafile rei

sinin söylediği gibi muhacim hattını 
teşkil eden oyuncular arasında 

k a 1 e önlerindeki müsait gol va
ziyetlerinden istifade edecek şütör bu 
lunmaması yüzünden bir türlü sayı 
yapmak imkanını bulamıyorlardı. 

24 üncü dakikada sıkı bir şütü 
harikulade bir muvaffakıyetle dur -
durmıya muvaffak olan Ingiliz mü
dafiler halk tarafından layık olduk
ları takdirle karşılandılar. 

Son dakikalarda tamamen hakim 
oynamasına rağmen Ankaragücünün 
gol çıkaramadığını gören Ingilizler 
tekrar harekete geçerek sol içleÇnin 
36 ıncı dakikada Necdete kıpırdan
mak imkanını bırakmıyan sıkı bir 

şütile dördüncü gollerini de yaptılar. 
Maç bu suretle .Ingilizlerin 4 - 1 

galibiyetile bitti. 

Beşiktaş Doğansporu 

s . 1 Mağlup Etti 
İzmirin Doğansporu dün Şeref sta. 

dında Beşiktaşla karşılaştı. Galatasa. 
rayın İzmirde aldığı son farklı neti. 
celerdcn sonra bu maçın büyük bir 
sayı farkı ile siyah beyazlılar lehine 
neticeleneceği tahmin ediliyordu. 

Takımlar sahaya çıktıkları vakit 
şu şekilde oldukları görüldü. 

Beşiktaş: M. Ali - İbrahim, Taci -
Hüseyin, BedU, Feyıt - HayaU, Hakkı, 
Nfızım, Şeref, Eşref. 

İl.mir: Mahmut - Reşat Fethi - Ab
dullah, Halit, İrfan - Mehmet, Saclt, 
Fuat, Yusuf, Sabri. 

Hakem: İzzet Muhittin Apak. 
Oyun başladı. İlk hücum Be-

şiktaşta fakat kınldı. Bunu takip e
den bir İzmir hücumu Beşiktaş kale
si için büyük bir tehlike oldu. Sağ -

(Devamı 10 uncu sayfada) 

Son Bir Haftanın 
Piyasa Vaziyeti 

Piyasamızda son hafta içinde 3884 
ton buğday satılmıştır. Şehrimizin 

giinlük buğday ihtiyacı 300 ton oldu
ğuna göre bu hafta içinde piyasamı
za on iki günlük buğday gelmiş de
mektir. Dün 105 ton buğday gelmiş 
ve yumuşaklar 5.24 - 5.25, sertler 
5.08 - 5.11 kuruştan satılmıştır. Pi
yasada çuvallı arpalar beş, cavdar 
4.27.5, dökme sarı mısır 4.15 - 4.20 
kuru~n verilmiştir. Son günlerde 
piyasamıza Anadoludan ve bilhassa 
Karamandan fazla miktarda bulgur 
getirilip satılmaktadır. Haftalık pi -
yasa durumuna göre: 

PiRiNÇ: 
Fiyatlnrda tebeddü\At olmamakla be

raber iyi malların gün hükmü ve mfıkul 
fiyatlarla satıldığı görülmektedir. Tosya 
makineli cinsleri 26 kuruştan satılmıştır. 

Orhangıızi 30 Mersin 22 kuruş arala
rında satılmaktadır. Engin malların sa 
tıeları diğerlerine nisbeten ağır olmakta
dır. 

SUSAM: 
Son bir hafta içinde bu mataımıza ge

rek Rusyadan grekse Romanyadnn e
hemmiyetli taahhütlere ıirişilmlş oldu
ğundan susam fiyatlarında 10 para ka
dar bir tereUU kaydedilmişUr. Son ola
rak satılan Antalya malları 20 kuruş 5 
paradan muamele görmüştür. Piyasa is
teklidir. 

lhracat için bir çok vapur1ar Mer
sin limanında mal beklemektedirler. 
Almanya için mühim partilerde arpa 
yüklemek üzel'e Mersine vapur gön
derilmiştir. Mersin borsasında. her 
gün ihracat için 100 - 300 ton ara
sında yeni mahsul arpa satışları de
vam etmektedir. Almanyanın arpa 
fivatlarım. 'f:Ukseltmiye..karar vermis 
olması şehrımız pıyasasmda aernaı 

tesir ini göstermiştir. Yirmi gün ev
vel kilosu 3.35 kuruşa kadar sahlan 
dökme arpa fiyatları dün 4.25 kuru
şa kadar Fob Mersin muamele olmuş
tur. Alman piyasaları yakın giinler
de yüklenmek şartile Hamburg tes
limi arpalarımızın tonuna elli iki li
ra ve bir ay sonra yüklenmek üzere 
de tonuna elli lira fiyat vermektedir. 
Yurtta eski arpa stoku kalmamış ol

duğu gibi geçen senenin arpaların

dan dahi hiç kalmamıştır. Ihracat i

çin Mersin mıntakasının yeni mah

sulünden mübayaa yapılmaktadır. 

Diğer arpa mıntakalarında Ege, Sam 
sun, Bandırma tiplerinin hasadı baş
lamış ise de harman yap1lmaları için 
bir ay kadar beklemek zarureti var
dır. 

GAZETELERLE ŞAKALAR 

Suya Sabuna Dokunmadan 
Dostumuz Ali Naci Karacan, say.\ "Mantar oyunu,, 

fiyeye .taşı.nm•ş:. taş1nd1ğı ~ayfiyede "Ciddi,, gazete, arasıra, çocuk say. 
plaja gıtmış. PlaJdan döndükten son-• faları da neşreder. Onun, dünkü nüs. 
ra bir makale yazmış; gittiği plajın hasında da bö-\·le bir savfa vardı. 
kirinden, pisliğinden şikayet ediyor. Bu sayfanı~, hitap ·ettiği. çocuklara 
Ben, meslekdaşımın o yazısındaki öğretmek istediği eğlencenin adı da .. 
serlfn·hayı okuyunca gülmekten ken- "Mantar oyunu,, idi. 
dimi alamadım. Zira, Ali Nacinin Ben, çocuklara ":Mantar,, dersi ve. 
yazdığı bu fıkranın serlavhası şu ren o yazının altında imza göreme. 
idi: dim. Fakat ben, o "Ciddi,, refikimi. 
"- Suya sabuna dokunmadan!,, 
Bu tezada ne dersiniz? Suya sabu. 

na dokunmıyanların, kirden, pislik
ten şikayete ne hakları var? 

• 
Kadın çorapları bahsi 

Şu kadın çoraplarından bir defa 
daha bahsetmek lüzumunu duyuyo • 
rum: Çünkü, diinkü gazetelerde oku
duğuma göre, A vrupaya, sağlam kn • 
dm çorabı yapacak iki mütehassıs 

daha ısmarlanmış: 
Halbuki, yine tekrar ediyorum: 

Masrafa yazıktrr. Ve bence, bu iş j. 

çin, Avrupadan mütehassıs getirtmi. 
ye katiyen lüzum yoktur: Çiinkü bu 
işte, bütün kadınlar mütehassıshr _ 
lar: İnanmazsanız, başımıza ördük -
leri çoraplara bakın: Hangi mütehas
sıs onlardan daha sağlamını örebi • 
lir? 

zin, her yazıyı erbabına yazdırdığın. 
dan eminim. Bu itibarla, bence, u. 
nutulduğunu zannettiğim o imza her 
halde şu olacak: 

''- Peyami Safn! .. ,, 

Kan damlıyor 

B izim Lokmanhekimin, iki gUn 
evvel yazdığı yazının serlev • 

hası şu~·du: 

"- Kan aldırmanın ne faydası 

vardır?" 

Evvelki günkü yazısında şu baş -
lığı okumuştum: 

"- Kan ne zaman, nasıl , ne ka. 
dar, niçin alınır?" 

Dünkil fıkrasmın serlevhası i<ı~: 

" -Kimler kan aldırmalıdır?" 

Sualiydi. 
Görüyormusunuz'! Artık üstadın 

kaleminden kan damlıyor! 

Naci SADULLAH 
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Evvel Ne idi, 
Ne Oldu Sonra? 

Memurlar Barem 
Ne Projeleri için 

Düşünüyorlar ? A ltmordu devleti bir zamanlar 
pek muhteşem bir varlık ol

muştu. Bu devletin payitahtı olan 
Saray şehri Orta Çağda ün almış 
büyük şehirlerin en ileri gelenle
rindendi. Pek güzel ve pek zen
gindi, işlet bir ticaret mahalli idi. 
Ta Iraktan ve Suriyeden oraya 
tacirler gelirdi. Yine altınordu 
şehirlerinden Macar, Sudak, Kı
nm, Kefe, Harzem de o devrin bi
rer mamuresi, birer ticaret mer
kezi halinde idi, gelip geçen sey
yahlann hayretlerini uyandınr
lar, takdirlerini kazanırlardı. 

Altınordu ülkesinde para boldu, 
düzen yerindeydi, kudret ve haş
met mükemmeldi, halk -bu se
beple- bahtiyar idi, on dördüncü 
asırda bu ülkeyi dolaşmış olan 
meşhur seyyah İbni Batute bakı
nız neler yazıyor: "Kıpçakta (Al
tınordu devletinin öbür adı) at sü
rüsü koyun sürüsü kadar çok. Bu
radan Mısıra, Hindistana at gider. 
Kadın arabalarında bir arşın u
zunluğunda bir değneğin ucunda 
bir karış keçe sararlar. Böyle bir 
değnek o araba sahibinin bin atı 
olduğuna delalet eder. Ben bun
larm içinde on tane değnek asılan 
bir araba gördüm!,, 

"Kıpçakta gördüğüm tuhaf şey
le!rdenbiri kadınlara pek fazla 

1 

hürmet edilmesidir. Han karıları
nın eteklerini yüz cariye tutuyor, 
kadın, kocası olan Hanın yanına 

gelince Han ayağa kalkıp eşine 

selam veriyor, yanına oturtuyor. 
Sonra kımız geliyor. Kadın, ken
di eliyle kımız doldurup Hanın 
yanına gidiyor ve iki dizi ile ol
caşıp (reverans yapıp) çanağı Ha
na veriyor. Sonra Han da doldu
rup karısına sunuyor. 

'' r ürk kadınlarında ka~ göç 
yok. Çarşrda alış verış edi

yorlar. Bazan kadınların yanında 
kocaları da bulunuyor, lakin ka
dınlar pek süslü. Erkekler ise sa
de bir koyun derisi ve börk giy
diklerinden kadınlarn uşağı zan
nolunuyor! 

''Kıpçak hükümdarının ordusu 
"Piştav,, da bulunduğundan ora
ya gittik, ordu kalkmıştı, geri dö
nüyordu. Biz de döndük. Bir yer~ 
de çadır kurdum ve bir bayrak 
astım. Ordu gözükmiye başladı. 

Sanki yürüyen bir şehirdi. Camii, 
pazarı ve herşeyi vardı, Türk as
kerleri yürürken de arabalarında 
yemek pişiriyorlar. Sultanın ka
nları önümüzden geçtiler. Dör
düncü kadın Emir İsa kızı 
geçerken bayrağımdan yabancı 

olduğumu anlayıp durdu, uşak ve 
cariyeleriyle selam yolladı. 

"Kıpçak Sultanı kudrtli ve şöh
retli bir padişahtır. Yer yüzünde 
bulunan yedi büyük hükümdardan 
biridir. Bunlar sefere giderken 
karılarını beraber götürürler. Sul 
tan, Altın Kubbe adlı ve üstü al
tın kaplı bir yerde yine altından 
yapılı ve elmasla süslü bir taht
ta oturur. Dört karısından iki
ıi solunda durur. Oğulları, kızla
n da bunların yanında yer alır. 
Her Cuma günü işte bu Altın Kub
bede Sultan, devlet adamlarını 

huzuruna kabul eder, kadınlar da 
hazır bulunur, perde filan yok! 

"Benim kendisiyle görüştüğüm 
Kıpçak hükümdarı Özbek Meh
met Sultandır. En sevgili karısı 
'Aytuğlu,, dur. Huzuruna çıktım. 
Yanında on yoldaş (Dame d'hon
neur), elli de cariye vardı. Üçün
cü kadının adı Bilon'dur. Bizans 
Kayserinin kızıdır. Onun da hu
zuruna girdim, yanında yüz cari
ye vardı . ., 

1 şte bu kadar göz kamaştıran 
Altınordu devleti taht et

rafında yüzgösteren kavgalar ve 
hükümdarlarla bevler. kuman-

·······ı:;~~~~;···~~t 
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danlar arasında başlıyan hırgür 

yüzünden battı. Bu acıklı nifak
lar, tefrikalar Mengfı Han adlı 

hükümdarın zamanında başlar. O, 
bir Handan ziyade bir dervişti. 

Muhteşem bir devletin başında 

bulunduğunu unutarak kendini o
ruca, naffiaza vermişti. Gece gün
düz tesbih çekerdi, başını secca
deden kaldırmazdı. Halbuki Kıp

çak devleti Avrupanın Şarkında, 
Asyanın ortasında kurulmuş mu
azzam bir varlıktı. Moskova bile 
Saray şehrine bağlı idi. Rus prens
leri oraya gelirler, Hanların ayak
larını öperler ve prenslik ferma
nı alırlardı. Altınordu tahsil me
murları Rus ülk~sinde dola§lp 
vergi toplarlardı. 

'Böyle bir devletin başında öy
le bir sofu adam çok yak1şıksız 
görünüyordu. Taht önünde kılıç 
ışığı görmiye alışkın gözlere tes
bih taneleri pek çelimsiz geliyor
du. Bu sebeple bir hareket yapıl
dı, Menr.ü Han tahttan indirildi, 
yerine Buga Han geçirildi. 

Bu işi yapan beyler, Mirza la
kabı taşıyım prenslerdi ve bu ha
reket beylerin, prenslerin icabın
da tahta tahakküm edebilecekle
rini gösteriyordu. Bu hakikat, ye
ni hükümdarın yüreğinde bir kin 
düğümü oldu ve o işte bu kini ta
şıyarak tahta çıktı. 

Buga Hanın bütün hıncı Nogay 
Mirza üzerinde topla~mıştı. Ken
dini tahta çıkaran askeri hareke
tin başında o vardı ve yeni hü
kümdar bundan dolayı Nogay Mir 
zayı ölüme layık buluyordu. La
kin Nogay kuvvetliydi, kolay ko
lay yenilmezdi. Buga Han bun
dan ötürü de hıncını içinde saklı
yordu, fırsat kolluyordu. 

B uga Han, kendinden evvelki 
sofu hükümdarın bıraktığı 

miskin hatırayı silmek için Maca
ristana sefer açmıştı. Umulmıyan 
bir bora ve kar tipisi bu seferi u
ğursuz bir neticeye sürükledi. Or
du, Karpatlarda yolunu şaşırdı, 

uçurumlara düştü, bir çok ölü 
verdi, darmıadağın oldu. Han bile 
hayatını güçlükle kurtardı. Yal
nız Nogay Mirza, kendi kumanda
sındaki fırkayı güzel idare etti, 
dağılmaktan korudu, telefatsız ve 
zayiatsız ricat ettirdi. 

Buga Han onun bu muvaffakı
yetinden büsbütün sinirlendi, es
ki hıncı bu sinir buhranı içinde on 
kat ziyadeleşti ve Nogay Mirzayı 
hemen öldürmiye karar verdi. 
Fikrini ilk açtığı adam iyi ve fena 
ı!ÜnlerdP biribirlerine sadık kal-

(Aldığımız Cevapları Neşrediyoruz ) 

mak için Nogay Mirza ile -gizli
ce- andlaşmış beylerdendi. Bu
ga Han bu gizli mukaveleyi bil
miyordu, Nogay Mirza hakkında
ki kararını o adama apaçık söyle
mişti. 

Günün sakızı. barem ka
nunudur. Kimisi, işin a

layında: Nüktesini yapıyor. 
Kimisi endişede: Okkanın al
tına gitmekten korkuyor! Ki
misi ümitte: Bu kanunla bir
likte kuru ekmeğine bir de 
katık cıkacağını umuyor. Ki
misi taraftar olduğu kanun 
oroiesinin müdafaasını. kimi
si de tenkidini yanıyor. 

Müzakeresini, müriakaşasım, 

muhasebesini yapanlar da var. 
Denilebilir ki, hiç bir kanun, et. 

rafında bu derece geniş bir alaka, 
bir dedikodu, bir ümit ve endişe u
yandırmıştır: Barem kanununun, 
tıpkı şu alaturka konserlerde dinle
diğimiz "kanun" gibi: Her telinden 
ayrı ses çıkıyor! 

Ben dün. bu sesleri toplamak 
niyetindeydim. Fakat, diyebilirim 
ki radyoyu icat eden Markoni bile, 
havalardan sesleri toplamak uğrun 

İşte bu gaflet Buga Hanın ba
şına felaket getirdi. Kendisiyle is
tişare ettiği bey, Nogay Mirzaya 
keyfiyeti bildirdi. O da mükem
mel bir plan kurdu, kendisinin öl
dürülmesi için hazırlanan av eğ
lencesine iştirak ederken bir pusu 
tertip etti. Buga Hanın kurduğu 

pusudan biraz daha beride olan 
bu pusu önünden geçilirken ma
hir ellerin attığı oklar Buga Hanı 
ölü olarak atından düşürdü ve 
ayni zamanda Nogay Mirzanın a
damları yüz adım ilerideki pusu 
yerinde saklı suikastçıları çevire
rek kılıçtan geçirdi. 

· da benim kadar güçlük çekmemiş -
tir: Çünkü memurların, barem ka. 
nunundan rahat rahat bahsedebil • 
melerine imkan bırakmıyan tehli -
keli bir engel var: 

B uga Han, kazdığı kuyuya 
kendi düşen bir adamdı. La 

kin Nogay Mirza da, onu öldüre
rek yerine geçirdiği Toktay Ha
nın darbeşini yemekte gecikmedi, 
ağır bir hezimete uğrayıp dağlara 
düştü, serseri serseri dolaşırken 
bir Rus neferi tarafından yakala
nıp öldürüldü. 

İşte Buga Hanın Nogayr. Noga
yın onu öldürmek istemesi ve bu 
karşılıklı cinayet teşebbüsleri sı

rasında beylerle hükümdarlann 
biribirlerine girmesi yüzünden o 
koca Altınordu devleti battı, mah
volup gitti. 

Eski Türk tarihi bu maceralar
la dolu olmasaydı Kürenin çehre
si bugün bambaşka olurdu! .. 

Konya 
Köylerinde 
Arteziyen 

Konya (TAN) - Içme sulan çok 
ve iyi olmıyan köyler namına vila· 
yete müracaatle arteziyen kuyuları 

açılması talep olunmaktadzr. Bu di· 
lekler sırasile nazarı dikkate alına· 
caktır. 

Su işleri bürosu jeoloğu; Doğan
bey, Sadık Hacı köylerile Kıreli na-
l biye merkezine gönderilmiş, oralar
da tetkiklerde bulunmuş ve art~ziyen 
kuyusu açılacak yerleri tesbit etmiş· 
tir. 

Babasının Ölümüne 
Sebep Olmuı 

Konya, (TAN) - Ilgın'ın Eldeş 

köyünde müessif bir ölüm vakası ol
muştur. 60 yaşlarında Mehmet Ça
kır, bir ev meselesinden dolayı oğlu 
Ali ile ağız kavgası etnriş, evine dön 
müş ve biraz sonra ölmüştür. 

Babasının ölümüne sebep olduğu 
iddiasiyle Ali hakkında takibat icra 
~ilmektedir. 

"- Memurin kanunu! .. 
Memuru, beyanat, mülakat. hu

lasa, adına gazeteci denilen vatan -
daşın her hangi bir sualine cevap 
vermekten meneden kuvvet, bu me 
murin kanu~·U mudur, bilmiyorum: 
Fakat eminim ,ki, o yasağı koyan 
şey, bir kanun kadar zorlu! . 

Zira, memurlar arasında, bize 
cevap değil, selam vermeyenler bi
le var: Çünkü bazılannm, • makam. 
Iarr kadar • burunları da büyilk. 

Bazılarının da, - maaşları kadar
cesaretleri de küçük .. 

Nitekim, benim müracaatim. dün 
onları, bermutat yine şaşırttı. Ki -
misi: 

"- Cevaplanmı yaz ama. sakın 
adımı yazma!" dedi. Kimisi de şaşı. 
rıp: 

"- İstersen adımı yaz ama. ce. 
vaplartmı sakın yazma!" kabilin • 
den acaip bir tenbihte bulundu. 

Kanundaki Sakathklar 

İşe Taksimden başladığım için, 
ilk konuştuğum muhatap, Sular İ
daresinin bir memuru idL Adının 
yazılmasından çekinmeyen sayılı 

kahramanlardan birisi olan bay Nec. 
det: 

"- Bence. dedi. bu kanun hayli 
tadile muhtaçtır. Ve Mecliste bugü
ne kadar söz almış bulunan mebus
lardan bir çokları, değiştirilmesi 
farz olan noktaları derin bir vukuf. 
la aydınlattılar. Bütün gazetelerde 
intişar etmiş olduğu için, ben, o nok 
taları tekrarlamağa lüzum görmü • 
yorum. Fakat, bana ümit veren nok
ta, Millet Meclisinde, barem kanu -
nundaki sakatlıkları gören mebus -
larımızın çokluğudur: Dikkat ettim: 
Mebuslarımız arasında, tenkitlerin. 
de yerden göğe kadar haklı olanlar 
ekseriyeti teşkil ediyor. Böyle oldu. 
ğu içindir ki, ben, alakadar vatan -
daşlarımızm endişeye düşmelerini 
yersiz buluyorum: Zira ben kaniim 
ki, bugünkü Meclis, barem .kanunu
nu, memurları endişeye düşüren bü. 
tün maddelerden tasfiye edebilecek 
kabiliyet ve kudrettedir!" 

Küçük Memurlar için 

İkinci muhatabım da, adliye ka
tiplerinden Edipti. O: 

"- Ben de, dedi, her memur gi.. 
bi, barem kanununun müzakereleri
ni aklımın yettiği kadar dikkatle ta. 
kip ediyorum. Bana sorarsanız, her 

Maliye Vekili, Mecliste barem müzakereleri yapılırken, celse 
arasında bir mebusla projeler üzerinde görüşüyor 

memurun, yaptığı işin ehemmiyeti
ne göre maaş almasına taraftanm. 
Halbuki, barem kanununun proje -
si, kıdeme, ve şehadetnameye, ze -
katlan, ve kabiliyetten fazla kıy -
met veren bir esas üzerine kurul • 
muştur: Bu itibarla. bu kanunun, 
Meclisten, küçük memurların, Y E 

kabiliyetli vatandaşların aleyhinr 
bir şekil alarak çıkmasından 'kor 
kuyorum. Ben. ne vatandaşların bi. 
rer şehadetname edinmelerine, n ' 

de ~ehadetname almış vatandaşların 
layık oldukları refaha kavuşmaları
na bittabi aleyhtar değilim. Fakat, 
müzakeresi, münakaşası yapılmak
ta olan proje, şehadetname alan va
tandaşlara refah kapılarını alabildi
ğine açarken, şu veya bu sebeple şe. 
hadetname alamamış kabiliyetli va
tandaşlara, ümit yollarını, kanun 
yolu ile. ve sımsıkı kapıyor: Bence, 
barem kanunu, suçu olmayan bir 
tek vatandaş İ<'in hile, bir yasak ka. 
nunu olmamalıdır!" 

Maaılardan Kesilen Yergi 

Devlet Demiryolları katar me -
murlarından Hakkı Şanlı: 

"- Dün. diyor, gazeteler yaZ1 -
yordu. Mecliste, mebuslardan biri -

·si; memur maaşlarının namı müste. 
ara benzememesini istemiş, ve: 

"- Maaşların adı konulsun .. De
miş: Faraza birisine verilen maaşın 
adı 600 lira. Halbuki, o maaşı alan 
memurun eline geçen para 433 li • 
ra .. " 

Bu mebusa cevap veren Maliye 
Vekili ise: 

"- Eğer, diyor. memurların rna 
aşlarından ne kadar para kesildiği 
bordrolarda yazılı olmazsa fenadır. 
İleride, memurların maaşlarından 
ne kadar para kestiğimizi, vesikalar 
üzerinde göremiyecek olanlar: 

"-Demek, memurlar devlete 
vergi vermiyorlar" 

Diyecekler, ve onlardan tekrar 
vergi alınmasını isteyeceklerdir. 

Ben, o mebusun sözlerine Veki -
lin cevabını okuyunca ürktüm doğ. 
rusu .. 

Zira biz, maaşlarımızdan şimdi 

kesilen vergiye bile zor dayanıyo -
ruz. Eğer, muhterem Vekilimizin 
dediği de çıkarsa, o zaman, kesilen 
şey, maaşlarımızdan vergi değil, ho
şafın yağı olur .. 

Bu itibarla; biz razıyız: Tek baş 
'ka vergi kesilmesin de, maaşın adı 
ne olursa olsun!. 

Hem bilakis, ben, maaşlara yük
sek isim konulmasından memnu • 
num: Bu, bir nevi teselli oluyor. 
Vakıa, ayda bir defa, ver$ler kesi-

lirken acısını çekiyoruz ama, ayın 

29 gününde beyliğini sürüyoruz. 
Üstelik de biz, o sayede, devlete 

vergi ödemenin zevkini de tatmış o. 
luyoruz: Madem ki, nasılsa ayni pa. 
ra kesilecek, bari gözümüzün önün. 
da. kesilsin: Herkes kurbanının ba
şında bulunmak ister. 

Ben, ny başında vergi kestirir -
ken, adeta kurban kestirip sevap al
mış gibi ferahlayıp kabarıyorum: 

Halbuki, eğer bahsettiğim mebu • 
sun teklifi kabul olunursa, biz o a. 
cının bu zevkinden de mahrum ka -
lacağız ! " 

Dört Senelik Terfi Bahsi 

Tramvay şirketi memurların -
dan Osman Taşkın da: 

"-Ben, diyor, her memurun, 4 
senede bir mutlaka terfi ettirilme -
sine aleyhtarım: Halbuki, barem 
kanununun projesi böyle yapılma -
sını istiyor. 

Bana sorarsanız, bu madde, muh 

telif bakımlardan mahzurludur: 
Çünkü bu maddeye göre, ehliyetli 

ve kabiliyetli bir memur, terfi ede

bilmek için , mutlaka dört sene bek 
lemek mecburiyetinde kalacaktır. 
Diğer memurlar da: 

"- Dört seneden evvel nasıl ol. 
sa terfi edemem!" diye düşünecek
ler. ve kabiliyetlerini göstermek he
vesini duymayacaklardır. Bu iti • 
barla, zaman, liyakati mutlaka art
tıran bir amil telakki edilmemeli • 
dir: Bu gafletten kaçınmazsak, li . 
yakatli vatandaşların ayaklarına bi 
rer çekilmez yük bağlamış, ve ken. 
dimizi terfie liyakat gösteremiyen 
bütün kıdemli memurları yükselt -
meğe kanunen mecbur etmiş olu • 
ruz: Vakıa zaman, vatandaşları ol
gunla~tırır: Fakat insan da tıpkı 

meyva gibidir. Birisini olgunlaştı. 

racak kadar zaman, bir başkasını 

çürütür!" 

• 
Ben, anketime, isimıerınin ya _ 

zılmasını istemeyen vatandaşların 

verdikleri cevapları katmıyorum: 

Çünkü biliyorum ki, okuyucuları • 
mm, perde arkasından konuşmak is
teyenlere emniyetleri yoktur. 

Hatta, bilakis bu kabil vatandaş 
Iar, halka emniyet yerine hiddet ve. 
rirler! Tiyatroda bile öyle değil mi? 
Halk, perdenin açılmasını, ve aktö
rün sahneye çıkmasını, hiddetle ka. 
nşık bir sabrrsızlrkla beklemez mi? 

Ben de, perde arkasından konu • 
şanları kızdırmayı, sizi kızdırmıya 
tercih ediyorum! 

Selim T evlik 
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Murat Fenalaşmıştı 
Günden 
Derdini 

Güne Eriyor. 
de Herkesten 

Sararıp Soluyor. Fakat 
Gizlemiye Çahşıyordu 

Safo, ebedi bir bikr içindeydi, 
s<>nmiyen bir ışık gibi pırıl pırıl 
parlamakta ve kocasının idrakini 
sık sık kamaştırmakta devam e
diyordu. Sultan Murat ta, o göz 
kamaşıklığından kurtulmak ister 
gibi, her ~ün bir yeni güzelliğin 
kucağına atılır ve gece yarıları
na kadar saz f:lemlerinde sinirle
rini yıpratırdı. Lakin en nefis 
bir kucakta ve en bedii heyecan 
dakikalarında yine Saioyu düşün
mekten ve aramaktan geri kal
mazdı. Onda yanmamak için çır
pınan, yanmak iştikiyle de ışık

tan ayrılamıyan bir kelebek hali 
vardı. ı 

Fakat tabiat kanunları bu zevk 
delisi hünkarın yıllarca ve yıllar
ca bu çılgın hayntı geçirmesine 

müsaade edemezdi. Vücut, pek 

sağlam halkolunınuş bulunmasına 

rağmen, artık eriyordu, hüzale 

doğru gidiyordu. 

B izzat Murat, bu için için yı
kılışın farkındaydı, kimse

ye sezdirmemeğe çalışarak, der
dine deva aramağa çalışıyordu. 

Lakin şarap ile kadına kurban ol
mak üzere bulunduğunu düşün

mekten, yahut kabul etmekten yi
ne uzaktı. Meçhul bir illetin ken
dini zaafa düşürdüğüne zahiptl. 
Onun için hekimlere değil, şeyh
lere baş vuruyordu. O sırada İs
tanbuld a "Evliya,, dan sayılmak 

derecelerine gelmiş bir çok şeyh 
vardı. Bunların en mühimmi Sü
leymaniyede vaaz eden İştipli E
mir efendiydi. Halk, dünyaya ve 
ahreto taalluk eden müşküllerini 
- bir tezkere sunup cevap al
mak suretiyle - ona hallettir
diklerinden vaaza çıktığı günler, 
o koca mabette oturulacak yer 
bulunmazdı. O, ba~ka bir yolla 
da halkın gönlüne girmeğt! mu
vaffak olmuştu: Sık sık hükumeti 
tenkit eder, saraym israfına tel
mihler yaparak dinliyenleri he -
yecana sürüklerdi. Sultan Murat. 
kendinden dua almak istediği, e
lini öpmeğe heveslendiği bu ada
ma, bu cüretinden dolayı güce-

nikti. Hatta onu, memleketi olan 
İştipe de sürmüştü. 

Fakat dermansızlığı çoğaldtk
ça, şeyhlere sığınınak ihiiyacı ru
hunda kuvvetlendiğinden, bir 
müddet Tatar İbrahim efendinin 
dergahına miilazemette bulundu. 
Padişahlık gururunu, gündüz eğ
lencelerini feda ederek, Emir Bu
hari tekkesinde oturan bu şey

hin sık sık ayağına gidiyor, ken
dine nefes ettiriyor , muskalar a
lıyordu (1). Söylemeğe lüzum 
yoktur ki, onun uğradığı yıpran
ma, tükenme illeti dua ile. mus
ka ile geçecek hastalıklardan de
ğildi. O sebeple de, zevk delisi 
hünkar, gün başına biraz daha 
soluyordu, dermansızlaşıyordu. 

Bu vaziyette bir gün, mide bo
zukluğuna da uğradı. Yediğini, 
içtiğini hazmedemiyordu, sık sık 

sancı duyuyordu. Artık işret sof
ralarının, saz alemler inin tadı 

kalmamıştı. Her katre şarap, bir 
katre zehire temessül ederek a
damcağızın midesini ıztırap için
de bırakıyordu. Bununla beraber, 
inanılmaz bir tahammülle, o sof
ralardan uzaklaşmtyor, gece yarı
larına kadar yine eğlenmege ça· 
!ışıyordu. 

Hekimlerin ilaçlari - perhiz
le turşunun birleştirilmesi yüzün
den - fayda vermiyordu. Şaraba 
biraz imsak eylemesini tavsiye e
denlere, kızıyor ve böyle bir tav
siyeyi işitmeğe bile tahammül e
demiyordu. İşte bu arada onun 
en sadık nedimi saatçi Hasan pa
şa bir rüya gordü. Hnsan, hün
karın şehzadeliğinde ve Manisa
da bulunduğu '>mıda muhabbeti
ni kazanmıştı. "Efendisınin tahta 
ci.ilCısiyle beraber, İmrohor oldu, 
sonra paşalıkla saraydan çıkıp, 

Diyarbekire gitti. Fakat Murat o
nun uzakta bulunuşunı.ı hoş bul· 
madı, bir müddet sonr:ı yine Is
tanbula getirdi, eski hizmetine 
- yani nedimliğe - iade etti. 

İşte padişaha bu kadar yakın 
olan bu adam, gercekten dikkate 
değer bir rüya görüyordu. Dik
kate değer deyişimiz, rüyala
ra son derece kıymet verilen bir 

devrin zihniyetini hatırlatmak i
çindir. Yoksa biz, riiyalarla hadi
seler arasında münasebet kabul 
edenlerden değiliz. Yarını, mı

şıl mışıl uyurken temaşa etmek 
ve istikbal dediğimiz karanlığı 
uyku içinde aydın görmek saa
deti itikadımızca insanlara layık 

görülmemiştir. Rüya, bizim iti
kadımızca, dimağ hüceyrelerindeki 
nizamsız uyanıklıktan ibarettir. 

Beynimizdeki nakışlar, hiiceyre hü
cüyre sıralanmış dosyalar - şu

ur altı hislerin müdahalesiyle -
bir karışıklığa uğramaları, lüzum
suz açılıp kapanmaları rüyayı 
teşkil eder. 

L akin Üçüncü Murat devrin
de rüya, ilahi veya şeytani 

bir tecelli sayılıyordıı . Hiç bir 
mana ifade etmiyen şekiller ta
bir yolile manasızlaştırılarak rü
yalardan müsbet hükümler çıka
rılıyordu. Onun için saatçi H2.sa
nın rüyası da, padişaha heyecan 
vermekten geri kalmadı. Saatçi 
düşünde, hünkarın dedesi Kanuni 
Sultan Süleymanı, lştipli şeyh E
mir efendiyi ve bizzat hünkarı 

görmüştü. Kendisinin de iştirak 

ettiği bu dört kişilik mecliste söz, 
tabiatiyle, Kanuni Sultan Suley
manındı ve galiba o, taçdar toru
nunun !ştipli şeyhi hazan vaaz
dan men, bazan memleketine nef
yetmesine kızgındı, ayni zaman
da t orununun eğlencede ifrata 

varmasını günah 3ayıyor gibiydi. 
Çünkü Sultan Muratlı muhatap 
tutmıyarak yalnız saatçi Hasan
la konuşmuştu ve ona şu emri 
vermişti: 

- Dördü siyah, sekizi benekli, 
kırkı düz beyaz olmak üzere elli 
iki koyun kurban ediniz! 

(Devamı var) 

( ı) "Emir Buharı zaviyesınoe seccadei 
irşada cnlis ve irşadı talibine müdavim 
ve müvanis idi. Saadetlü Padişah bir 
nice defa ziyaret bahanesiyle mezbur 
zaviyeye gelip şeyh hazretleriyle mu
sahabet edip hayır dualarına mazhar 
olmuşlardır ve ekseri tasavvufa müte
allik tezkereleri de gelip gitmekten hft.
li değildi.., - Peçevl - Cilt: 2 S: 36 .-!. 
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SOLDAN SAGA VE 
YUKARDAN AŞAGI: 

1 - Beygiri hatırlatır e Kışı hatır
latır. 

2 - Yllri hatırlatır e Nazı hatırla
tır e Bir harf. 

3 - ·Cehennemi hatırlatır e Dnnsı 
hatırlatır e Bir nota. 

4 - Çok değil e Bir sayı e Bir hay
van. 

5 - Bir harf e Bir sayı e Bir top
rak. 

6 - Uçurum e Bir uzvumuz e Bir 
harf. 

7 - Kazanç e Pislik e Bir nota. 
8 - Hlcap e Bir hayvan e Bir mev

sim. 
9 - Btr harf e Mesafe ölçüsü e Bir 

Sultanlık. 

10 - Bilmekten emir e Bir hayvan. 

Büyükdereye Lamba 
Konuyor 

Şehrin muhtelif sokak ve caddele
rine yeniden konulacak ild bin elek
trik lambasından 21 tanesi Büyük
dereye konulacaktır. Bunlarda:-:ı 7 si 
konulmuştur. Kalan 14 lambanın i
cap eden yerlere konulması için de 
icap eden hazırlıklara başlanmtştır. 

23594 Mükellef 
Belediye muhasebe teşkilatı beş 

mWhak kaza dahil olm::ı.mak şartile 
şimdiye kadar tahakkuk harici kal
mış 23594 mükellef tesbit etmiştir. 

Bunlardan henüz müruru zamana uğ
ramamış, geçen sen elere ait yol pa
ralan da tahsil edilecektir. 

--O-

Ceza Gören Esnaf 
Son iki gün içinde Beyoğlu kaza

sında 23 ü sıhhat cüzdanı olmadı -
ğından, 29 u fuzuli olarak caddeyi iş
galden, 30 u umumi temizliğe riayet 
etmemekten, mütebakisi de sair be
ledi suçlardan olmak üzere 192 es
naf cezalandırılmıştır. 
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Kazalarda Yapılacak Yollar 

100,000 Liralık Yolu 
inşası Dün ihale Edild 

Belediye şubelerine verilen tahsi-ı yolu sokaklarından mii.rekkep olma 
satla bu sene yapılacak yollara ait üzere 3681, Fatihte Mermer, Bala 
keşıfnameler tetkik edilmiş ve dün Mankemealtı, Elifli Ahmet, Elektrik 
belediye daimi encümeni tarniından 
müteahhide ihale edilmişitir. 

Bunlardan Eminönü kazasında; Çi
çekpazarı, Şehsüvar, Keresteciler, 
Kumkapı Lalif sokaklarilc Küçük A
yasofya, Resne, Köpürmez, KumkcıpI, 
Kadırga meydanı, Tavaşiçeşme, lb
rahımpaşa, Nişancı fırını, Taşçılar, 

Kiiçiık Ayasofya fırın aralığı sokak
larından mürekkep olmak üzere 
1274!l, Usküdarda, Halk dershanesi 
sokağı. Selamsız yolu, Dolap, Miroğ-
1 u ve Servilik sokaklarından müıek
kcp olmak üzere 11336; BeyoğJunda 
Havnzlubahçe, Harbiye, Şair Nigar, 
Pangaltı, Eşrefefendi sokaklarından 
ibaret olmak üzere 14807, Kad1kÖ· 
yünde Tulumbacı, Suadiyede Plaj yo 
lu, Erenköyünde Tellikavak, Bağdat 

Ati Husrev, Sokulluçeşme, Merkez 
fendi, Eğrikapı, Muvakkithane, Ağa 
çayırı ve Ağaçkakan sokakl.:P'ı ol 
mak üzere 15089 lira; Beşı~üaş kaza 
smda Ortaköy deresinin iki tarafın 
dan geçen yolla Hattat Tahsin v 
Miıverrihettin sokakları olmak uze 
re 10153, Bakırköy kaza;;ınd:ı O ~ ı&

niye, l\foktep sokağı, Yeşilköyde Zü 
ri1 t sokağı, Korkulu Bostan sokakla 
r1 olmak üzere 7200, Eyüpte Tersa 
ne, Defterdar, Yavedut, Ayvansaray, 
Dipçik, Zemzem, Dökmeciler ve Ca.
miikebir sokakları olmak iizere 
13713. Büyükadada Şehbaz ve Kol
başı sokakları olmak üzere 4619, A
nadoluhisarmda Yenimahalle cadde
si olmak üzere 4517 liralık ki, ceman 
99.857 liralık yol ihale edilmiştir. 

Akçadağ Eğitmenleri 
Sultansuyu Harasında 

Tetkikat Yaptılar 
Akçadağ (TAN) - Malatya vila

yetine bağlı olan kazamızın en gü
zel yerindeki Hamidiye kışlasında 
açılmış olan köy eğitmeni yetiştir,.. 

me kursunda, askerlikte muvaffa
kıyet göstermiş 159 köy çocuğu o. 
kumaktadır. 

karamanların ıslahiyle de 
maktadır. 

uğraşıl-

Ziraat şubesi ise, ha1·a hayvanla
rının teknik ve rasyonel tagaddiye
sini temin için çayır, mera ıslahı, 

yor.ca ve diğer hayvan yemleri zira
atiy lc meşguldür. 
Eğitmen namzetlerinin haradı:ıki 

tetkikleri, iyi neticeler vermiştir. 

Belediye Vergileri 
fü•Jediye muhasebe mü<.lürlüğii. 

Daha ziyade açık havada, öğretim 

ve eğitim işlerinde ameli surette ça

lıştırılmakta olan bu gençler, altı 

ay sonra köylere dağılıp vazifeleri

na başlıyacaklardır. 
Eğitmen namzetleri, Sultansuyu şimdiye kadar yapılmıyan bina, tnn-

harasında bir tetkik gezisi yapmış- zifat, tenvirat, açma, kapama, hafta 

lardır. 
tatili kontrat Y.QkL:unalar.ına bi 

ağustostan itibaren başlıyacaktır. Şu-

battan itibaren de buhran vergi.;i 

yoklamaları başlıyacaktır. 

Muhasebelerin Teftişi 
Belediye muhasebe miidürıi Muh-

tar, y~rından itibaren mülhak knza
Harada, at, sığır, koyun ve ziraat Iardüi belediye tahsil ve tahakkuk 

şubeleri üzerinde çalışılmaktadır. şubelerini teftişe başhyacaktır. Mııh-

1928 yılında tekrar hara olarak 
ihya edilen bu eski çıf tlik, 60 bin 
dönüm kabili zer'i araziyi ve 1 70 
bin dönüm merayı ihtiva etmekte, 
Sultansuyu tarafından sulanmakta
dır. 

Sultansuyu, iklim ve toprak şart- tar, yarın Çatalca ve Silivri şubcle
lariyle, saf kan Arap atları yetişti- rini teftiş edecektir. 
rilmesine çok müsaittir. At şubesi, 
memleketin esas d;ımızlıklarını teş- lk Çocuk Bahçesi 
kil eden saf kan Arap atları yetiş- Delcdiye, Aksarayda karakolun Ci-
tirmektedir. nimdeki bostanın yerinde ve Şehre-

Harada, Şark kırmızı sığırları ü- mininde Saray meydanında birer ço
zerinde, et ve süt verimlerini arttır- cuk bahçesi teşis etmıye karar ver
mak için mesai sarfedildiği gibi ak 1 miştir. 

nun, hem bir erkek sevgisine, hem de bir baba şef
katine ihtiyacı vardı: Ve Memduh Şerif, kadına, ne 
müşfik bir baba, ne de seven bir erkek muamelesi 
yaptı! Zaten o, bunları yapmanın vazifesi olduğu
nu bile düşünmemişti. Ve böyle olduğu içindir ki, 
kadının evini de, refahını da, kendisini de, çocuk
larını da bırakıp gidişine bir mana verememiş, bu-
nu bir "Hak,, değil, bir "Cinnet,, saymıştı. , 

Fakat şimdi, yanındayken hiç meşgul olmadığı 
bu kadını düşünmekten bir türlü kurtulamıyordu. 
Karısıyken ona: 

Bu odanın bütün eşyası, bir masadan, - galiba 
daha az konulamıyacağı için - iki koltuktan ve 
iki camlı dolaptaki kitaplardan ibaretti. Memduh 
Şerif bey, paşa babasından kalan o kitapları, - ih
timal, kendisine bırakılmış bir mirastan istifade eL 
memiş olmamak için - her gün, karıştırır, onlar
la, uzun muddet oyalanırdı. Fakat, içine her gün 
saatlerce kapandığı bu odada, onu daha fazla meş
gul eden iş, sahip bulunduğu dükkanların, evlerin, 
paraların, kiralarını, faizlerini, masraflarını hesap
lamaktı. Bu basit hesapları, kendisini her gün meş
gul edebilecek derecede nasıl derinle§tirebildiği bi
linemez. Onun, "Yazıhane,, sine kapandığı zaman 
yaptığı işlerden birisi de, baba yadigarı sedefli ça
kısiyle kalın tırnaklarını düzelterek, derin derin, 
acı acı düşünmekten ibaretti. 

TEFRiKA No. 4 
"- Seniha!,, Diye hitap ederdi. Halbuki şimdi 

Senihadan: 

Hele bir kaç sene evvel, karısının kendisini bı
rakıp kaçışından sonra, biçare doktor, büsbütün 
bedbin, ve düşünceli bir insan olmuştu. 

Mahallede, onun kansının, genç bir aşıkla bera
ber kaçtığı söylenirdi. 

Fakat, bu, bir tahminden ibaretti. Ve mahalleli, 
bu eski habere inanmak için, fazla tereddüde lü· 
zum görmemişti. Çünkü, bu rivayete inanmak, ak. 
la çok yakın geliyordu. 

Seniha hanım, Memduh Şeri! beye nisbeten çok 
genç bir kadındı. Bir kaç sene evvel, bu konağın 
kasvetli havası içinden uzaklaştığı zaman, otuzunu 
henüz aşmıştı. Galiba, parasına, mesleğine, ve asa
letine aldanarak vardığı yaşlı kocasiyle, hiç bir 
gün anlaşabilmiş değildi. Hayatı seıven, ve yaşa
mak istiyen bir kadındı. Halbuki kocası, onun hoş. 
landığı her şeye düşmandı. Biçare kadın, kocasının 
tabiatlerini, yaşayış. düşünüş tarzını değiştirmek, 
ve kendisininkilere - hiç değilse - yaklaştırmak 
için, büyük bir gayret, ve uzun bir tahammül gös
termişti. Ona tahammül ve gayret kabiliyetini ve
ren de, belki doğmuş çocuklarına karşı beslediği 
muhabbetti. Fakat, ne de olsa, o da insandı. Ve gü
nün birinde. senelerce harcadığı tahammülünün 

tamamen tükendiğini hissetti. 
Uç çocuğunu da içinde bıraktığı bu konağın ka

pısını çekip çıktıktan sonra, nereye gitti?. 
Mahallede bunu, doğru olarak kimse bilmiyor: 

Hatta bizzat kocası, ve çocukları bile ... 
Memduh Şerif, bey, onun odasını boş bulduğu 

gün, evvela işi rezalete bindirmeyi düşündü. Poli. 
se baş vurmağa, mahkemeye gitmeğe niyetlendi. 
Fakat tembel ve miskin ruhunda, bu niyetleri yeri
ne getirmek mecalini bile bulamadı. Uzun u zun 
düşündükten sonra, şu kararı verdi: 
"- Evine, kocasına, çocuklarına hayrı dokunmı

yan kadının cehenneme kadar yolu var: Hangi taş 
katı ise, başını ona çalsın!,, 

Fakat bu, onun, mecburen verdiği bir hükümdü. 
!çinden hiç te, böyle söyliyemiyor, hiç te böyle 
düşünemiyordu. Karısının gidişinden sonra, kona
ğın içinde ufak tefek değişikler yaptı: Evin 
emektar kalfasına, ve ihtiyar ahçı kadına yol v er
di: Ve yerlerine, yenilerini buldu. Zira, eski h iz
metçilerin, - kimsenin duymıyacağını umduğu bu 
rezaleti - ötede beride anlatmalarından korkU
yordu. Ve bu tehlikey.i önlemek için düşündüğü bu 
basit çarelere baş vur.rtıakla. karısının firarını, evin 
içindeki hizmetçiden, ahçı.dan bile gizliyebildiğine 
kan idi. 

Kapıları, pencereleri, hatta kalın perdeleri sım
sıkı kapalı alan bu konaktan dışarıya bir sır sıza
bileceğine ihtimal vermiyordu. Bu düşünceyle o, 
etrafına karşı. hasta karısı. uzak bir yerde tedavi
de bulunan bir koca edası takındı! 

Fakat, biçare, kendisini, uzun müddet aldatama
dı. Ve bu teselliyi de kaybedişinden sonra, duydu
ğu ıztırap büsbütün şiddetlendi. 

O, u zun müddet bekar yaşamıştı. Bekarlığı, ka
dına karşı tamamen perh izkar geçmişti. Çünkü, 
k endisi de, - tıpkı kızları gibi - mutaassıp bir 
ailenin sıkı baskısı altında yasamıştı: 
"- Oğlan çocuk, kz çocuktan beter dir!,, Diye 

düşünen anası, onu, kadın maceralarına sürükliye
bilecek olan bütün yollan, ihtimamla tıkamıştı. 
Anasının babasının ölüşünden sonra, yapayalnız 
kalınca, etrafının teşvikleriyle evlenmeyi düşündü. 
Fakat onca, izdivaç, cinsi ihtiyaçlan gidermenin 
meşru çaresinden ibaretti: Alacağı kadının vazifesi, 
kendisini tatmin etmek, ve kendisine bakmaktı. 

Yani nikahlı kadın, kocasının cinsi hizmetlerini de 
gören bir hizmetçiden başka bir şey değildi: Zaten, 
Memduh Şerifin de buna ihtiyacı vardı! 

Evlendiği genç kadının da, böyle düşünüp düşün
mediğini merak bile etmedi. 

Halbuki, evlendii?i kız, çocuğu yerindeydi. Ve o-

"- O karı!,, Diye bahsediyor; bu suretle de, 
kendisini bırakıp kaçan kadına müstahak olduğu 
bir hakarette bulurnfoğuna inanıyordu. 

Fakat onu daima hatırlıyordu. Vücudüniin alıştı
ğı bir lezzeti sık sık özlüyordu. O zamanlar, karı
sının, kendisine çok lazım olduğunu acı acı sezi· 
yordu. Ve bunu sezdiği anlarda, tanımadığı aşkm 

acı bir hakikat kesilişine karşı acleta tehevvür du
yuyordu. Ve bir vehimden ibaret olan bu nefreti 
beslemek, kuvvetlendirmek için, beyhude bir gay
ret harcıyordu. 

Bir kadına karşı duyduğu garaz, onu, diğer ka
dınlara sokulmaktan menediyordu. Bu itibarla, 
şahlanan cinsi arzularına mağllıp olmamak için, 
zaten içinde bulunduğu vahşi inzivanın koynuna 
büsbütün gömülmüş, sığınmıştı. 

Mııamafih, içinde, acıyan derin bir yara vardı. 
H er şeye rağmen, çocuklarının anasına karşı, iyi 
bir insan gibi davranmadığını da anlıyordu. Ve da
ima :nkara çalıştığı, daima boğrnağa uğraştıgı bu 
sezişin vicdanına verdiği acıyı giderebilmek ihti
yaciyle, rastlatl.ığı biçarelere, fukaralara iyilik et· 
rneğe çalışıyordu: 

Rahatsız vicdanının kavuşamadığı istirahati, sa· 
dakalarla satın alabilmek icin! ..• 
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Yeni Kabine Kuruluyordu 
Fakat Toplananlar Eski Kabineyi Çekiştirmekten 

Vakit Bulup da Listeyi Tanzim Edememişlerdi 
A hmet Rıza bey o gün yine 

çok müteessir ve coşkun

du. Hatır, gönül saymıyor, sabık 
kabinenin icraatını, çok acı bir 
surette tenkit ediyordu. Hele har
biye ve dahiliye nazırlarını fena 
halde hırpalıyordu. Damat Feri
de de dokundurmuyor değildi. Fa
kat, her nedense biraz saygı gös
teriyor, hatır gözetiyordu. Ka
bahatlerini kapalı geçiyor ve da
ha doğrusu setre çalışıyordu. Bil
hassa, İzmir kolordusunun, işgal 

vukuunun muhakkak bulunma
sına rağmen, İzmirde alıkonul
masını ve kumanda heyetiyle za. 
bitanın bile bile düşmanların ta
arruz ve hakaretine maruz bıra

kılmasını pek ağır bir suç telakki 
ediyor, Şakir paşayı hemen he
men memlekete ve orduya ihanet 
etmekle ithama kadar ileri varı
yordu. Dahiliye nazırını da, va
liye kat'i ve sarih bir talimat ver
memekle suçlandırıyor, idare ve 
siyaset namına ağır teP.ssüfler be
yan ediyordu. 

O gün, Ali Kemal 1 de, Ahmet 
Rıza beyden aşağı kalmı

yordu. Tarihten, bilhassa Osman
lı tarihinde mazbut idari ve si
yasi tedennilerden bahsediyor, 
İzmir işgalinde yapılan idari ve 
siyasi kusurlarla mukayeseler ya
pıyor ve neticede o da, Ahmet Rı
za bey gibi harbiye ve dahiliye 
nazırlanna çatıyordu. Damat Fe
ridi de boş bırakmıyordu, onu da 
vükela heyetiyle istişareye lüzum 
görmeksizin hodbehot iş görmek
le itham ediyordu ve: 

- Emin olunuz ki, paplar, 
beyler, diyordu. Osmanlı tarihi, 
şimdiye kadar, bu derece şaibe

dar olmamıştır. Tarihin hakkı

mızda vereceği hüküm pek ağır 
olacak ve bu hüküm bizlerden 
daha ziyade evlat ve ahfadımızın 
yüzlerini kızartacak ve hepsinin 
bednam olmalarını intaç edecek
tir. 

S akir Paşa, y:ıp:!ao bu net it
hamlara, ve:ll.? 1 şiddetli 

hükümlere karşı k~ndini ınuiafa
aya çalışıyorda. Damat Ferid!n 
hünkarla görüşm~ üzere diğer sa
londa bulunan telefona gitme• :n
den istifade ile, Izmire verdiği 
bütün emirlerin sadraum paşa i
le istişareden sonra ve onun idare 

ve tensibi ile yazıldığını ileri sü
rerek tebriyei m•fse uğra~ıyordu 
ve hatta, kendisinin Harhiyı:: Na
zırı sıfatile, Yunanlt!ar;ı k 1.·şı ::r.
hiri bir mukavemet gösterilme&i, 
ve kolordunun bir kaç çarpışma
dan sonra, iç Anarlolnya çt:kılmcsi 
lüzumunu ve bunun viı!tela heye
tinde müzakeresini teklif ettiği hrl
de, sadrazam paşanın, kan dökmek
ten ictinap ile, bu tavsiyeyi red
dettiğini bile söylüyordu. 

Mübahase uzamıştı. Damat Fe
rit, hünkarla sık sık telefon mü
kalemesi yapmak üzc!'e, asabi ha
reketler, telaşlı vaziyetlerle diğer 
salona gidip geliyor, ara sıra da 
Şevket Turgut paşa ile, Ahmet Rı
za Beyi, bulunduğu salona çağırtı
yor, gizli görüşmeler yapıyordu. 

Bir aralık başmabeynci kalktı. Söze 
karıştı ve telaşlı bir tavırla: 

- Oğle vaktine bir buçuk saati
miz kaldı, dedi. Yekdiğeri tenkit 
ve muaheze ile kaçırılan fırsatın 

ele geçirilmesi ihtimali ve olsa bi
le bilmem artık bunun bir fayda
sı var mıdır? Şevketmeap dendi
mizin, cuma selamlığını müteakrp 
yeni heyeti vükela listesinin zatı 
şahanelerine takdimini irade ve 
ferman buyurmuş olduklarını ha
tırlatmak mecburiyetini his3~diyo
rum. Rica ederim, vaktimizi bos 
yere israf etmiyelim. 

Damat Ferit, bu haklı ihtar 
karşısında biraz kızardı ve 

kızar gibi oldu. Zorla gülüyor gi
bi görünmiye çalışarak: 

- Evet efendilerim, dedi. Baş
ma beynci Paşa hazretlerinin ha
tırlatmak lütfunda bulundukları i
rade ve arzuyu şahane, şimdi tele
fonla tarafı şehrıyariden tekit bu
yuruldu. Artık, olmuş vakıalar ü
zerinde tevakkuf etmekten ve hiç
bir gCına suiniyete makrun olmı
yan efalden dolayı yekdlğerimizi 

muaheze ile rencide hatır eylemek
ten sarfı nazar buyurulsa çok iyi 
olur. 

Damat Feridin sözleri hazır bu
lunanlar üzerinde tesirini göster
miş ve Şevket Turgut paşa ile Şa
kir paşa arasında devam eden :nü
nakaşayı kestirmişti. Ferit, bu sü
kunetten istifade ile tekrar söze 
başladı ve: 

- Efendilerim, dedi, yeni kabi
neme dahil olacak arkadaşlarımı 

bendeniz daha bu sabahtan tefrik 
ve intihap etmiştim. Zatı şehriya
rinin izhar buyurdukları arzu üze
rine Harbiye Nezaretinin, üçün
cü ordu müfettişi Mustafa Kemal 
Paşa Hazretlerinden kabulünü rica 
edecektim. Bu husustaki teklifimi 

kendilerine arzetmek üzere giden 
Ali Fuat Paşa, Mustafa Kemal Pa
şanın Şevketmeabımıza arzı veda 

etmek üzere saraya teşrifleri ha
berini almış ve mabeyni hümayu
na gitmişlerdi. Huzurda bulunduk
ları sırada, Mustafa Kemal paşa
nın, Harbiye Nezaretini kabulde 
bazı mkzeretler dermiyan ile, ordu 
müfettişliğini tercih ve ısrar bu
yurduklarını şimdi, efendimiz te
lefon ile ihbar ve listenin derhal 
tanzim ve arzını irade bu •urdular. 

Bu vaziyette Ahmet Rıza Beye-

MESANE 
Pek sayın bir okm·ucuanuz da 

mektubunda mesane · taşlarından 
şikayet ederek: 

- Benim halim nereye vara. 
cak?. 

Diye soruyor. Halinin nereye 
varacağını söylemeden i;nce, bu 
sayın zata tebrik edeceğim... Bir 
tarafında ıztırap duyan bir zatı 
bundan dolayı tebı•'. k etmek bel
ki garip görünür ama, mesııne 
taşlarından gelen ıztırap, her 
hangi bir sebepten gelen karın 
ağrısı gibi, bayağı bir ıztırap dc
ğildfr. Bu ıztırap büyük adamla. 
rın çektikleri ıztıraptır. 

Mesane ta!ilan çocuklukta o. 
hırııa, fena alamettir, sefulet has. 
tahğı sayılır. Fakat olgun yaşta 
meydana çıkınca, hem fikir ci. 
hetlnden, hem de içtimai seviye 
hRkımından kibarlık alameti de. 
mektir .. Mesane taslan her ,·akit 
fikir adamlarının e~ me~hur has. 
talığı diye tanınmıştır. 

İlkin filozoflar arasında mesane 
taşlarından ıztırap çekenleri sa. 
yalı~: . Lüter'ln bundan dolayı 
han~ gün kendine ameliyat ya
pıldıgı bile kitaplara geçmiştir: 27 
Şubat 1537 ... Ondan biraz önce 
Erasm filozof. t~ mesane taşların. 
dan acı acı şıkayet etmişti. Daha 
sonra Franklen, Volter ve daha 
bir çoklan, J. J. Ru!ıso da mesane 
taşlarının ıztırabmı çekmiş filo. 
zoflardan biridir. 

Büyiik tab:at ilimi Biifon'un 
mesanesinde tam elli yedi tane 
taş bulunmuştu, her biri - teş
bihte hata olmazsa - bezelye ta
nesiyle zeytin tanesi arasında bü. 
yüklükte ... 

Hekimlerden, şairlerden, meş
hur tarihçilerden mesane taşları
nın acısını çekmiş olanlar say
makkla bitmez.. O kadar ki, bu 
hastalığı en iyi tetkik etmiş olan 
Civiale hekim, hu hastalığı fikir 
adamları için zaruri bir şey sıtyar 
ve fikir adamlarının heps!nin ha
yatları doğrusu doğrusuna yazıl
mış olsaydı, hepsinde mutlaka 
mesane taşları bulunmuı olacağı
nı iddia eder. 

Yalnız kadınlar arasında me-

fendi Hariciye, Şevket Turgut Pa
şa Hazretleri Harbiye ve Ali Ke
mal Beyefendi hazretleri de Dahi
liye Nezaretlerini kabule muvafa

kat buyurdukları takdirde listemi

zi ikmal edilmiş addedebiliriz. 

D amat Ferldin bu teklif ve 
beyanatı hazirunu bir hayli 

düşündürdü. Salonu dinlendiren 
ve bir kaç dakika süren bu manalı 

sessizliği, en evvel, heyecanlı bir 

sada ve tutkun bir eda ile söze baş

lıyan Ahmet Rıza Bey ihlal etti. 

Evvela vaziyeti hazırayı gerçek -

ten derin bir vukuf ile tahlil ve 

teşrih ettikten sonra, teklif olunan 

Hariciye Nezaretini kabul etmek 

için bazı mukabil teklifler ve şart

lar derrniyan eyledi. Bilhassa, da

hil olacağı kabinede, beraberce ça

lışacağı zevatın şahsiyetlerini, si

yasi akidelerini tanımak ve bilmek 

lüzum ve vücubu üzerinde ehem
miyetle durdu. Kendi noktai naza

rına göre, memleketi ve milleti 

halas ve selamete kavuşturmak i

çin takibi icap eden siyaset hak

kında uzun uzadıya malümat ver

di ve nihayet sözlerini şu teklifle 
bitirdi: 

- Pek tabiidir ki, bu kabinede 
ve paşa hazretlerinin etrafında bi
zi ve diğer arkndaşları ancak, va-

zih ve sarih bir surette tebellür et
miş, esaslı surette tanzim edilmiş 
bir program toplıyabilir. 

(Devamı var) 

TAŞLARI 
ııane taşlariyle şöhret almış bir 
tek kişi vardır. O da pek eski Al
man prenseslerinden Elb:ahet. U
zun dilli olanlar bunu kadınların 
gerçekten fikir adamı olamıyacak· 
larına bir dt'lil olarak gösterir
lerse de, safra yolu taşlan da en 
çok kadınlarda olduğu diişünü -
tünce tahlatin kadınlarla erkek
ler arasında bir adalet göstermek 
istedifine hamletmek daha doğru 
olur ..• 

Mesane ta!!larının içtimaı !'e
viye bakımından da kibarlık ala
meti olmasına gelince, bu da ta,
ların fazlaca iyi yeyip i~mekten 
ileri gelmesindendir. Karnı la
yıkile doyamıyan kimseler ara
sında m«'sane taşlarından ıztırap 
çekenler pek te, çok htJinmez. 

Demek ki, bu savın okuyucu -
muz, hem yffksek fik:rli, h

0

em de 
temiz - belki hiraz da fadan -
yemek sevf'n bir zattır. Mesane 
taşlarına sebep olan hu iki mezi
yet te, şüphesiz, tebrike deferi o
lan şeylerdir. 
Vakıa, mesane taşlarının bu iyf

liğ:ne kal"şı mahzurları yok deni
lemez. Me!'leli in!llan temiıce ye
yip içtikten sonl"a, otomobilde 
gezmek ister. Halbuki bu hastalık 
otomohil safasının en biiyük diiş
manıdır. Hele yoJlar dü:ıgiin ol
mazsa. taşların verdiği ıztırap 
pek şiddetli oluıı. . Yaya giderken 
de, arkadaşlarla birlikte rtc:ıı:meğc 
mini olur, sık -sık arkadaşlardan 
aynlarak bir kenara çekilnıeğe 
ihtiyaç görülmesi insana sılmıtı 
verir. 

Bununla beraber. pek te endişe 
edilecek bir hastalık değildir. Bil· 
fon'un mesanc!'indekl taşlat' sa
yıldığı vakit seksen yaşına ,·ar
mıştı. Mesane faşlannı zalim bir 
cellada benzetmiş olan Erasm fi
lozof ta, yetmişine kadar yaşamış
tı. 

Zaten taşlar pek çok rahatsız
lık verdiği vakit, ona karşı ame
liyat yapılır. Operatörün tensibi
ne l[Öre, kesmeden de, keserek te .. 
Bu zamanda operatörlerin yaptık
lan ameliyatlardan artık korku 
kalmamıstır. 

~ 

HDKAYE 

APTALLIK VERGiSi 

T a Ticaret mektebine girdi
ği günlerdcnberi hep na

sıl para kazanılacağını düşünü
yordu. Bir banka memurunun oğ
lu olduğu içın paraya karşı sempa
tisini babasından tevarüs etmişti, 
O da annesi de ona macun parala
rını biriktirmek ve hem gayet u
cuz, hem dayanıklı olan tahta kum
baralarda saklamak itiyadını ver
mişti. Bu miras ve bu itiyat iki 
kuvvetli tesir halinde onun seciye
sine karışmışlardı. Biraz büyüyüp 
hayata bakmıya başlayınca da ora
da paradan başka bir şey görme -
mişti. Mektep dönüşü sokaklarda 
dolaşır. Ticarethanelerin önündo? u
zun uzun durur, diğer arkadaşla
rının aşk hulyaları kurduğu bir 
çağda o hep büyük bir servet ka
zanmanın çarelerini düşünürdü. 

Bu gidişle ilerde büyük bir zen
gin, bir balık veya çuval kralı o
lacağı tahmin olunuyordu. Babası 
oğluna verdıgi bu iktısadi terbiye 
ile iftihar ediyor, komşular müs
rif çocuklarına onu misal göstcrı
yorlardı. O ayni zamanda, herke
sin meslek ve mektep intihabın

da bocaladığı bır devirde tam se
ciyesine ve idealine uygun mek
tebi bulmuş olmakla takdir edili
yordu. Görenekten ve terbiyeden 
gelen hasletlerini Ticaret mektebi
nin ilmi ile yaldızlıyacak, pek kı
sa bir zaman sonra da şıkır şıkl!' 
paraları kazanmıya başlıyacaktı. 

p ara kazanmak ve harcamak 
hususunda o kadar hesaplı 

ve metodlu hareket ediyordu ki, 
yüzde hiç olmazsa on kar getire
ceği muhakkak olmıyan hiçbir i
şe para sarfetmiyordu. Bir taraf
tan mektepte okurken öbür taraf
tan bazı yakın taşra mağazalarına 
komisyonculuk yaparak ayda beş, 
on lira kazandığı ve "kazanma iti
yadını kuvvetlendirir,, diye tahsil 
masrafının yalnız yarısını veren 
babasının cimriliğini telafiye mec
bur olduğu halde kolay, havadan 
kazançlar teminine yeltenmiyor, 
beş kuruş kazanmak için bile "ik
tısadi metod,,larla hareket ediyor
du. 

Halbuki bir tüccar oğlu olan ar
kadaşı hiç te öyle değildı. O işin 
en kolay taratma gidıyor, daima 
en kestirme yolu tercih edi:,•ordu. 
Paraya ihtiyacı oldukça hast:ılık, 
cüzdanını düşürmek, fakir bir ar
kadaşa yardım bahanelerilc amca
sından, dayısından, ihtıyar hala -
sından beşer, onar lira koparıyor 
ve ayni hesapsızlıkla harcıyordu. 

Piyango bileti alıyordu. Bir kere 
elli, bir kere de otuz lira kazan
mıştı. Bu hususta ~nslı olduğu 
arkadaşları arasında söyleniyordu. 
Mektepteki küçük piyangolarda da 
ona her zaman mendil, kazak, fo
toğraf makinesi gibi ikramiyeler 
isabet ediyordu. 

Halbuki müstakbel balık kralı

na bir tek piyango bileti satmak 
imkanı yoktu. Mektepteki piyan
golardan sarfı nazar, yılbaşında 

yirmi beşer kuruş vererek sınıf na
mına ortak tayyare piyango bileti 
alma teşebbüslerine bile girmiyor
du. Onun yirmi beş kuruş verme-

si için mukabilinde en az yüzde 
ondan ikı buçuk kuruş kazanaca
ğı muhakkak olmalıydı. Halbuki, 
bu karı kim temin edebilirdi? Tay
yare piyangosunda ikramiye, hele 
büyiik ikramiye kazanmak mil
yonda bir ihtimal dahilinde idi. 
Böyle milyonda bir kazanç ihtima
li olan ışe nasıl para yatırılırdı? 

Piyangonun umulmadık ser
vetler kazandırdığını söy

liyen arkadaşlarına meşhur Kont 
Kavurun şu sözile mukabele eder
di: "Piyango ahmaklar üzerine 
mevzu hır vergidir!,, ve o ahmak 
değildi. Hayatında hiçbir zaman da 
ahmak olmıyacaktı. Memlekette 
ciddi emekler sarfına ve derece, 
derece artan sermayeler yatırılma
sına ihtiyaç gösteren ve fakat ka
zanç i h t i m a l i b i r i h -

Yazan: irfan Konur 

t i m a 1 olmaktan çıkgcak 

derecede muhakkak olan nıce iş 

sahaları vardı. Zamanı gelince, 
şimdi kafasında gömülü olan o ha
zineleri bir bir işleyecek ve hava
dan kazanıp havaya savurmak he
veslisi arkadaşlarını hayretlt?r i
çinde bırakacaktı. Şu Ingiliz dar
bı meseli tam onun içindi: "Yavaş 
yavaş .. Fakat emniyetle!,, 

Bir gün akşam üzeri tüccar zade 
arkadaşı ke;1disine geldi: 

- Selami, dedi, vazgeç şu sev
dadan .. Bir kere orucunu boz ne 
olur? Bu gece yılbaşı piyangosu çe
kiliyor. Hen beş liralık bir bilet 
aldım, gel şuna ortak ol! Çıkarsa 
on bin lira alacağız. Beş bini senin 
beş bini benim. Az para değil. Iki 
buçuk liraya beş bin lira .. 

Selami arkasını döndü: 
- Ben abdal değilim, eledi, ab

dallık vergisi veremem. 
Arkadaşı ısrar ediyordu: 
- Ama pişman olacaksın. !çime 

öyle do~yor ki, bu bile~e vura
cak bir şeyler .. Beş bin lira senin 
müstakbel projelerinin iJk serm::ı.

yesi olabilir. 

S elami dinlemedi ve hafifçe 
"aptal,, diye mırılrianarak 

yürüdü. Bunca senedir arknd&şhk 
ettikleri halde bir türlü şu çocu
ğu ıslah edememişti. Hal.i piyan
godan, kuradan, bahı:;i müşterek

ten kazanç umup duruyordu. 
Bununla beraber b•ı iş üzerinde 

çok düşünmedi. Pa:ı:.iyorıun;ı gıtti. 
Denizde sabih bir :tons.!rv::! fab
rikası haline getirtlect.'!k bır gemi· 
de tutulan bahklanı1 doğrudt.n 
doğruya konserve eriilet·e { -. .. a va
purlarile derhal ~hi:-le .. 2 sevki ü-

. 2.erindeki projesine devam etti ve 
ge(' vakit yattı. 

Sabaha doğru ıiermden ı;clen 

~J.tültülerle u., .J -ı. Apartmanın 

ırapısı vurulu-uH .t3 ,· taraftan zil 

c-· lınıyordu . Ev cı.ın: . leri ya bu gii
.r ... tüyü duym" .. :rlac y:ıhut evde 
l ı;lnnmuyorlar J • Bo/le geç vakit 
P,~len hangi çıt~ " 'Jlı.ıl ilirdi? Ya
'hlrtan çıkarken •rn g .. r!! y •ilıaşı ge
rffı olduğunu 'l~ ·.ı .. Jacıı. Pencere
den baktı. Kap• :111 on ünde Lir o
tomobil duruyor, bir kaç adam yol
tbkı elektrik ı~·;-ı içmde kapı ile 
<,t. mobil arı:ı.sın 1a gidip gt-liyorlar. 
JlPdE' bir Seliı.ı:lb·n pcnceresl'ie 
d\·;ııu bakıyorla-.!ı. .:ielami camı 
s.~rdü. Soğuk JUŞ havası yı.iziın~ 

çıı.rptığı için bırdenoue bır şey 

!F"ylıyemedi. Aş'lğ.dakiler daha ev
v~ı davrandılar. Ços: ·y; t .. nıd;ğı 

bı: aes, evet tüc:.ır zadeı arkadaşı
n•n sesi kendi ıı;•11ır,1 çağ:rıy::>:-du. 

St.lami camı ıyıc~ Kaldırarak sor
ll .ı: 

- Bu vakitte ne istiyt•rsun ya
hu: Sen aklını mı kaybc:tun·: 
Arkadaşı seslendi. 
- Selami, ::ld:1ıı son defa M>ru

S l rum. Piyango b>ıl'tin~ ort&k ır 

iı;)or musun, olrnuvo: musun~ 

Selami arı~adaşının bu m•J
zipliğin~ ve bu sululuğuna 

ı-.c:ıımakıllı kızm .c;t•: 

- Sana kaç \tela söyliyeceı]im, 
ılıyt• bağırdı. B~"l <ıpıal değilım. 

/,rkadaşı el~.-~:.k Ia-nlJası:ım al
t:nu doğru yaklajCl. ~şığ.n c.n paı 
~k olduğu nokt ı~ a Jt.? 1 ince elin
d.ı1r;: çantayı aç~t. Dem•?t Jcmet pa
n-1c.rı çıkarıp ş:ı.H n şa~kın b:ıken 
f. • !.rr.inin göz.eri ~n:inde evlrtp, 
ç1-vırerek tekrar ça11tay:ı koydu. 

- Tam on bi!ı lira, dedı. Ort'1k 
,,ı.n.orum desetd'n l•cş '.>~:11 senin 
c!rH aktı. 

Vt> sonra ot >mı)':ıı~ı:l ~ Fendisinı 

bdı 'ıyen arkad'ij n·ı•ııı do~r ... yu 
J urı en başını :-?'~··'lr pencereye ı...a:
c.T ı.rak bağırdı: 

- Aptal! 
Sf.Jaıni sanki dı·;·::nu •ltu. 

Çocuk Bilmecemizde 
Hediye Kazananlar 

4 Hazlr•n 939 tulhll Çocuk uyf•m•z· 
dakl "Bllmce - Bulm•c•., yı doOru hal· 
!edenlerden hediye kazananların llstHI: 

Dolm• kul'fun k•leml k•Hn•nl•r: 
Göztepe Güz sokak 2 numarada İncl 

Yetiş, Haydarpaşa Validebağı Prevan
toryumunda Necati Patrona, Karagüm
rük Derviş Ali mahallesi Kurtağa çeşmesı 
89 numarada Sevda Payger. 

M Urekkepll k•lem kazananl•r: 

Fatih Fe\~ Paşa caddesi Rllştll Efendi 
sokak 9 numarada Semiha, Kabataı Er
kek Lisesi 1790 Necip Arvas, Moda Fazıl 
Paşa sokak 14 numarada Naciye Hasan. 

Albüm kazananlar: 

İstanbul Tophane Kadiriler yokuşu 
Yağcı çıkmaz 44 numarada Gülten Tun
cay, Kütahya Lisesi 190 Ahmet Mercan, 
İznik llkmektebi Fahriye Yazıcıotlu. 

Realm Modeli K•Hnanlu: 

İstanbul Kadıköy Moda caddesi 45 nu
marada Munlse Kesik, İstanbul Aksaray 
Haseki caddesi 30 numarada Hayriye, 
Diyarbakır Cihan eczanesi Ragıp kızı 

Ülker. 

&ulu boy• k•Hnanl•r: 
Bor Selçuk mahallesinde Mualllm Meh 

met oğlu Bahaettin Öztan, Urfa Yaylak 
kazası sabık muallimi ve İhsan kızı Gü
neş Çelikcan, Üskild&f birinci ortaokul 
181 Saim Kuttaı. 

K•lem boy•11 kazananlmr: 
İzmir Kestelli caddesi 108 numarada 

HAmlt Şerbetçiollu, Çatalalzı başmual

lim Mehmet Emin Cerci, Bursa tuz pa
zarında berber Mustafa oğlu Tahsin Al
tındiş. 

Pergel kaunanlu: 

Erenköy Özenç Ş. Meliha, İstanbul 
Pertevniyal Lisesi 319 Talha. Pangaltı 

Kuyulubağ sokak 45 numarada Bayan 
Birsen. 

K•rt kaz•nanlar: 

İstanbul Gcdıkpaşa llkmektebl 358 A
lls Suna Çapyan, Urfa Yaylak kazası Ma 
arif memuru Ali Rıza kızı Gulsren Üna
lan, İstanbul Fntlh Gelenbev1 caddesi 41 
numarada Şadll Agun. 

Nevıehirde Çocuklara 
Yardım . 

Nevşehir (TAN) - Çocuk esirge.. 

me kurumunun ge.~en sene 14 ten i

baret olan aza a.:foJi bugun 126 ya 

çıkmıştır. Kurum. lıeş ıJkmektt:pte

kj 103 fakir çocuğa elbise yaptırt
mış olduğu gibi, merkezı umumı 

hisselerini de muntazaman goncıer. 
mektedir. 
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Beşiktaş Doğansporu 
5 - 1 Mağliip Etti 

Muallimler 
Neden 

Çekiliyorlar? 

Gafenko Dedi ki 71 Kişi 
Öldü (Başı 1 incicle) 

ı - Istiklal ve siyasi birlik, 2 -
Tesanüt, 3 - Barış lehinde siyaset 
takibi. 

kalarının zararına olarak vuku bul
lamaz. Bu iştirak devletlerden her-
birinin menfaatleri için, barışı teh- ('Başı 1 incidP.) 

(Başı 6 ıncıda) 
dan açılan bu hücumda İzmi~ muha. 

~ - ----- dit eden tehlikeleri bertaraf etmek neşrettiği bir beyannamede Daladie 

cimleri Beşiktaş kalesine kadar indi. 1 
1 Bugün Nerelere 

(Başı 1 incide) 
Uçüncü madde hakkında ısrar lü

zumsuzdur. Zira Balkan antantı bu 
politikayı takip etti~\ . ni vakıalarla 

isbat etmiştir.,, 

. bilhassa .-öyle demektedir: 
için ve umumi davaya hizmet içın ,. 

"Donanmamız matem içindedir. 
vuku bulmalıdır. 

ler, sıkr bir şüt direği sıyırarak avuta 
gitti. İzmir tazyikı dört beş dakika 
devam etti. Oyun bundan sonra mü
tevazin bir şekil almağa başladı. 

Siyah beyazlılar da bu arada bir 
gol fırsatı kaçırdılar. Hücumlar kar. 
şılıklı oluyordu. 

Gidebilirsiniz? 
Taksim stadında: 

Doğanspor 

Saat 17 ,30 da. 
Fener bahçe 

10 da. 
Dcmirspor 

Saat 12 de. 

Galatasaray 

Hilal Saat 

Kadıköyspor 

saatten fazlasını kabul etmiyen mu
allim müstafi sayılmaktadır. Bir 
muallim, iki gün hasta olursa, re
simli ve pullu ve belediyeden tas
dikli bir sıhhat raporu almazsa kıs
telyevme uğramakta ve bu gibi has
talıkların tevalisi mesleki istikbali
ni sarsmaktadır. 

Barış için iyi münasebetler 
Diğer iki noktaya gelince Balkan 

Antantı, bir çok kereler söylediğimiz 
gibi, hiç bir kimsenin aleyhine müte. 
veccih değildir ve taarruzi hiç bir 
hedefi yoktur. Antant hiç bir kimse. 
nin iltihakını imkansız telakki etme
mektedir. Ancak bittabi koalisyonu· 

Vazifeleri uğrunda ölüm anına kada 
Rumen gazetelerinin neşriyah 

biribirlerıne bağlı bulunan zabitler 
Bükreş, 17 (A.A.) - Bütün gaze- küçük zabitler ve bahriye efradı va

teler, Romanya Hariciye Nazırına tan için hayatlarmı feda etmişlerdir. 
Atinada yapılan hüsnü kabule geniş o n ı a r uzak' denizlerde müs
sütunlar tahsis etmekte ve gerek Yu temleke imparatorluğumuzun hudut
nan resmi makamlarının ve gerek larında sıkı bır nezaret tesis etıniş
halkın tezahürlerindeki hassatan sa- lerdi. 
mimi mahiyeti tebarüz ettirmekte- Fransanm uzak nöbetçileri idiler. 
dir. Bütün millet bu giin ölülerine ağlı-

On beşinci dakikada ortadan bir 1 

hücumda top Nazıma geçti. Sıkı bir 
sağ şütle Beşiktaş ilk golü kazandı. ' 
Ve oyun Beşiktaşın hakimiyeti altı. 
na girdi. Siyah beyaz hücumları bir

Galatagenç1er - Beylerbeyi 
, Saat 13,45 te. 

!\foallimlerin üç senede bir terfi
leri evvelce bir hak olarak kendile
rine verilmişken son senelerde bun
lardan yüzde ellisi (sicil vaziyetiniz 
terfie müsait görülmediğinden) kay-

muza iştirak etmek isteyen memle -
ketin Balkan memleketlerinin men
faatlerine ve tesis edilmiş olan niza. 
ma riayet suretiyle halisane bir su • 
rette teşriki mesai lüzumunu teslim 
etmesi lazımdır. 

Resmi ziyafette taati edilen nu- yor, yetmiş bir kahramanın ailele
tuklarr ilk sayfalarına koyan gaze-1 rinin kederlerine samimiyetle iştirak 
teler, Yunanistan - Romanya dost-1 ediyor ve onların fedakarlığında 
lu~unu.n kuvve~ini ve iki dost ve ı Fransayı bu hale ·getiren fazıletin 
muttefık devletm Balkan ve Avrupa misalini görüyor.,, 

birini takip ediyordu. 
Sağdan açılan bir Doğanspor hü. 

cumunda top kale önünde ayaktan a. ' 
yağa dolaştı. Beş metreden sıkı qir 
şutü Mehmet Ali yatarak tuttu ve bu 
suretle takımını muhakkak bir gol -
den kurtardı. 

İstanbu1spor, Beyoğluspor -
Beykoz, Kurtuluş Saat 15,45 te. 

Beşiktaş Stadında: 

İstanbul yüzme teşvik mü- ' 
sabakaları Saat 12 de. 

[ diyle terfi ettirilmemektedir. Maa-
1 rifte yapılmak istenen her yeniliğin 
I külfeti şimdi muallimlere yüklenil-

mekte, ve dershane iç ve dışındaki 
inzibat işlerinden de muallimler me
sul tutulmaktadır. 

Yirminci dakikada sağdan açılan 
Doğanspor hücumları Beşiktaş için 
tehlikeli oluyordu. Ve hücum korner 
le neticelendi. Korner atışını Doğan. 
sporlular sıkl bir şilte tahvil ede. 
:rek beraberliği temin ettiler ve va
ziyet 1 • 1 oldu. İzmirliler canlı, Si • 
yah beyazlılar çok durgun oynuyor
lar. Oyun tatsız bir şekil almağa baş. 

taşlılann durgun oyunlarından za -
man zaman istifade ettiler. Müdafaa
da Reşat (eski Galatasaraylı) en iyi 
oyuncu idi, kaleci çok fena, muavin 
çok r,alıştı. Hücum hattı kale onune 
kadar iyi, kale önünde beceriksizdi. 

Bugünkü tahsil sistemine göre, 
sırf şahsi telkin ve tesirlerle mu
vaffak olmıya mecbur olan mual
limlerin hayatı meslekiyelerinde 
kendilerini tcrgip edecek artık hiç 
bir amil kalmamıştır. Merhum Ne
ca ti zamanında bu mesleği şu kadar 
sene sonra kendini nisbeten müref
feh bir hayata ve istirahate kavuş
turacak hizmet yolu diye intihap et
miş olanlardan bir çoğu şartların de
ğiştirildiğini görünce meslekten ay
rılmışlardır. 

ladr. 
25 inci dakikada bir Beşiktaş hü

.cumu soldan açıldı. Top Hakkıya geç 
ti vole bir sıkı şut, top ağlara takıl -
dı ve Beşiktaş beraberliği bozan ikin
d golü kazanmış oldu. 

Oyun yine Beşiktaşın hakimiyeti 
altında devam ediyor. Arasıra par • 
layan İzmir hücumları Beşiktaş ka
lesi için tehlike oluyordu, 

33 üncü dakika ani bir Beşiktaş 
lhücumu, Şeref topu kaptı. Müdafaayı 
atlattıktan sonra sıkı bir şütle üçün. 
cü Beşiktaş golüni.l de yaptı. Bunu 
takip eden bir Beşiktaş hücumu da. 
ha muhakkak bir gol fırsatı kaçtı. 

Bu sefer kaleye topu atamadılar. 
Devre Siyah beyazlıların hücum-

1arı arasında 3 • 1 Beşiktaşın lehine 
reticelendi. 

l kinci devrede 
Doğansporun hücumu ile başla • 

:dı. Derhal Siyah beyazlılar oyunu İz
mir nısıf sahasına intikal ettirdiler. 
Fakat bu baskıdan kurtulan İzmirli. 
ler de hücuma geçtiler. Bir iki tehli. 
!keli hücum da yaptılar. Beşiktaşlılar 
yine gevşediler. Doğanspor bu dur
gunluktan istifade ederek hi.icumla. 
rmı sıklaştırdı. Fakat netice vermi -
yordu. 

On üçüncü dakikada sağdan açı
lan bir Beşiktaş hücumu Hayati Hak. 
!kıya bir pas verdi. 

Hakkı topu Şerefe geçirdi. Şeref 
güzel bir eşape yaptı. Hakkı topu ö. 
nü boş bir vaziyette yakaladı. Biraz 
sürdükten sonra sıkı bir şütle dör -
düncü Beşiktaş golünü kaydetti. 

İzmir tekrar canlandı ve Beşiktaş 
lkalesine kadar indiler, fakat sıkı bir 
§Ut Mehmet Alinin "ellerinde kaldı. 

Soldan açılan bir Beşiktaş hücu. 
mu, Eşref korner çizgisinden topu 
ortaya geçirdi. Nazrm kaleci ile kar. 
şı karşıya kaldığı halde bir gol fırsa
tı daha kaçırdılar. 

Oyun, bundan sonra bozuldu, her. 
kes ne yaptığını bilmez bir hale gel. 
di. Can sıkan bir oyun seyretmeğe 

başladık, Bilhassa Şeref muhakkak 
denecek bir kaç gol fırsatı kaçırdı. 

Bugün Beşiktaş hücum hattı fena 
oynamakta adeta birbiriyle yanş e
diyordu. 

Ortadan bir hücumda Şeref bir 
ileri pas aldı. Sürdü. Kaleci üzerine 
cıkış yaptı. Onu da geçtikten sonra 
topu boş kaleye kadar götürdü. Ve 
beşinci golü de kaydetti. 

Ve maç ta Beşiktaşın birbirini ta. 
!kip eden hücumları arasında 5 - 1 
Bcşiktaşın -galibiyetiyle neticelendi. 

Nasıl oynadılar? 

** Şişli • Süleymaniye 
Muhteliti Galip 

Dii.n Şeref stadında Doğanspor -
Beşiktaş maçından evvel Şişli • Sü
leymaniye muhteliti - Topkapı • 
Arnavutköy muhteliti ile oynadı. 

Şişli • Süleymaniye muhtelitinde 
en iyi oyuncuları Diran yoktu. Ha
kem Şazi Tezcan. 

Oyun başladı. Dakikalar ilerledik 
çe Şişli • Süleymaniye oyunda ha -
kim oldu. Ve mikrop ilk Şişli golünü 
kaydetti. Bunu ikinci Şişli golü takip 
etti. Buna Topkapı • Arnavutköy 
merkez muhacimlerinin ayağı ile 
yaptıkları bir golle mukabele ettiler. 
Ve devre 2 • 1 Şişli - Süleymaniye 
muhteliti lehine neticelendi. 

İkinci devre baştan nihayete ka
dar Şişli - Süleymaniyenin hakimi • 
yeti altında geçti. Altı gol kaydetti -
ler. Buna Topkapı • Arnavutköy bir 
golle mukabele edebildi. Ve oyun da 
8 • 2 Şişli Süleymaniye muhtelitinin 
galibiyetiyle neticelendi. * İkinci küme maçlarında Ana
dolu • Bozkurtla karşılaşacaklardı. 

Bozkurt sahaya gelmedi ve Anado -
luhisar hükmen galip sayıldı. 

* 18-6-939 Pazar günü Barulgücü sa -
hasında yapılacak maçlar: 

1) - Büyükada - Barutgiicü A. ta
kımları, Saat ( 17) de karşılaşacaklardır. 

2) - Büyükada - Barutgü'cü B. ta
kımları saat (15) de karşılaşncaklardır. 

3) - Biiyükada - Barutgücil Voley
bol takımları saat (14) de l)arşıla:ıacak-

Iudır. 

Gemlikte Sütler 

Kontrol Ediliyor 
Gemlik (TAN) - Belediye, süt 

satışı hakkında yeni bir usul tatbik 
etmiştir. Her sütçü satışa çıkmadan 
evvel sütünü belediyeye getirmekte, 
orada sütü muayene edildikten son
ra, süt kaplarının ağzı mühürlen
mekte, bundan sonra satışa müsaa
de edilmektedir. 

--o-- -

Konya Hastanesine 

Yardımlar 

Konya (TANJ - 270 Oin lira sar
fiyle yüz daireyi ha\'i ve bütün tek
nik teşkiliıtı ve şartları naiz olarak 
yapılıp 929 da faaliyete geç:en mt!m
leket hastanemizdell yalnız Konya 
muhitinin değil, Niğde, Isparta. Bur 
dur, Antalya, Afyon vilayetleri hal
kının da istüade ettikleri görülmek
tedir. 

B face, tabii kanunların doğur-
makta olduğu bu cereyanın 

onune, tamim ve tergiplerle değil, 
ancak muallimlerin mesleki mesa
ilerini teshil, terfilerini eski şekilde 
tesbit, fazla yüklenmemelerini te
min etmekle geçilebilir. Böyle ya
pılmazsa bir taraftan mütezayit bir 
nisbehe artmakta olan talebe sayısı 
önünde ayni nisbette yetiştirilemi
yen muallim açığı mevcudün başka 
mesleklere akrnasiyle daha fazla bü
yür, ve ileride belki de elimizde ma
arif cihazınn işlemesine kafi miktar
da unsur kalmyabilir. 

Barem mese1esi görüşUlürken a
çılan bu yaranın Maarif Şurasında 
mı, Maarif Vekaletinde veya Millet 
Meclisinin maarif encümeninde mi 
olur, herhalde salahiyetli bir yerde 
ve işi daha ziyade maddi ve insani 
ölçülerle ölçmek suretiyle tedavisi 
yollarını aramak ihmali irfanımız 
için vahamet doğurabilecek bir za
rurettir. 

llt»I rtl\ *** ------o-
Zonguldakta 

Meyva 
Yetiştirilecek 

Zonguldak (TAN) - 935 yılında 
tesis edilmiş olan nümune fidanlı
ğından şimd ·; ~ kadar köy Hiye iki. 
bine yakın meyva fidanı dağıtılmış
tır. 

10 dönümlük olaı1 fidanlık, ya
yetçe istimlak eflilerek genişletilmiş 
yctçe istimlak edilerek geniletilmiş
tir. 

Merkez köylerinde, ziraat memur
larının nezareti altında vücude ge
tirilen fidanlıklar, Zonguldak ara2.i
sinin hububat zir:ıadne elverişli ol
mamasına mukabil meyvacılığa pek 
kabiliyetli olduğunu meyclan:ı çıkar
mıştır. 

Bu sebeple vilayet, Devrek kaza
sının Çaycuma nahiyesine bağlı Ge
miciler - Kayıkçı1ar köyleri arasın
daki 150 dönümlük merayı istimlak 
ederek orasını bir nümune fidanlığı 
haline getirmeyi münasip görmüş
tür. 

Zonguldak ıçın yeni bir servet 
menbaı olmağa namzet b~lunan 

meyvacılığ1 ilerletmek için çok ça
lışmağa ihtiyaç vardır. 

sulhü lehine faaliyetlerini kaydey- Bahriye nt'zareti tarafmdan teşkil 
lemektedir. Gazeteler, Elen matbu- edilen bir tahkik komisyonu feJake-

Bütün devletlerle barış çerçevesi 
dairesinde iyi münasebetler ve sami
mi iş beraberliği arzediyoruz. Buna 
binaen, grupumuzu teşkil eden dev -
!etlerin siyasi istiklali elzem olduğu 
gibi, diğer grupmanlar karşısmda 

tam istiklalini ilan etmekle beraber, 
barışın temini için Balkan Antantı 

de.vletlerinin menfaatleri dahilinde 
herkesle teşriki mesai edebilecek o -
lan bu antant devletlerinin siyasi bü
tünlüğü de elzemdir. 

atınn yazılarına da aynca sütunlar 
tahsis eylemektedir. 

tin sebebini ve mesuIIerini vaka ma
hallinde tesbit etmiye çalışacaktır. 

Harbe inanmıyoTuz. 
Balkan Antantı barışın muhafaza

sı için hizmete amadedir. Bu mak
satla, Balkan Antantı devletlerinin 
istiklali, birlik ve tesanütleri men
faatlerini korumakla beraber, umu
mi barış davasnın azami surette fay 
dalanmasına imkan verecektir. 

Ankara ve Atinada müşahede ve 
tesbit ettiğim şeyi, Yugoslav Kolle
gim Markoviç ile mülakatlarımda da 
müşahede ve tesbit eylemiştim. 

Bulgaristanın vaziyeti 
Bulgaristandan çok bahsedildi. 

Hatta Antant azası devletleri ara
sında Bulgaristanın koalisyona gır
mesi meselesinde ihtilaflar olduğu da 
söylendi. Bütün bunlar yanlıştır. An 
tant azası arasında ihtilaf değil, bi
lakis tam bir görüş birliği mevcut
tur. 

Balkan Antantının hiç bir kimse
yi hariç tutmadığını söylemiştik. 

Tecrübe göstermiştir ki, Balkan 
memleketleri arasında bir Antant 
yalnız bu antanta iştirak etmek iste
rrıjyen ve ona karşı hareket eden 
Balkan memleketleri için gayrimü
sait olmuştur. 

Bulgar milletinin hakikaten dik
kate şayan olan vasıflarına karşı 

hepimizin büyük hürmetimiz vardır. 
Fakat Balkan Antantına iştiraki ev
velden şartlara bağlanamaz ve baş-

Semnalul gazetesi diyor ki: 
Ankarada neşredilen resmi teb

liğde sarahatle zikredilen keyfiyet, 
Türkiye ve Romanyanın Balkan An 
tantr sulh siyasetine ve bu siyasetin 
istiklal ve birliğine müşterek bağlı
lıkları, Atinada da aynen müşahede 
olunacaktır. 
Neamul Romanesc gazetesi diyor ki: 

B. Gafenkonun Ankarayı ziyare
ti, bütün Avrupaya, yalnız sıkı ve 
sağlam Türk - Romen dostluk ve 
ittifakını değil, fakat ayni zamanda 
bu dostluk ve ittifakın Balkanlar 
için en emin garantiyi teşkil eyle
diğini gösterm~tir. Atinadaki teza
hürler de, Türkiye, Romanya ve Yu
nanistan noktai nazarları arasında 

hiç bir fark olmadığını anlatmıştır. 
B. Metaksasın Atinadaki sözleri ve 
B. Şükrü Saracoğlunun Ankaradaki 
sözleri, Balkan Antantının sulh si
yasetindeki katiyet üzerinde hiçbir 
şüphe bırakmamıştır. 

Üniversul gazetesi diyor ki: 
İki memleket Hariciye Nazırları

nın göriismeleri Balkan Antantının 
an'anevi hatlarının çerçevesi içinde 
bir istişare mahiyetindedir. 

Romanya gazete-si de, Atinadan al 

dığı uzun bir röportajda bugünkü 
vaziyet dahilinde Balkan Antantı 
mcm1eketleri için tesanüt ve dışarı
dan kendilerine karşı bir taarruz 
halinde karşılıklı yardım ihtiyacını 

kaydettikten sonra diyor ki: 
Gafenkonun nutkundan ve Anka

ra ve Atina tebliğlerinden çıkan ne 
tice, heyeti umumiyesi itibariyle 
Balkan Antantının ve hususiyle Ro
manyanın Bulgaristan ve Macaristan 
ile hertürlü yaklaşma hareketini ve 
samimi iş beraberliğini kabul ve mü 
dşfaa ettikleridir. 

Abdülfettah Yahya 
Paşa T ezahüi-atla 

istikbal Edildi 
( Ha§taraf~ 1 incidP.) 

otelde hususi olarak yenilmiştir.\ 
Misafirlerimiz, bugün Yalovaya 

gidecekler tre Milli Şef tarafından 
kabul edileceklerdir. Akşam üzeri 
Ankaraya hareket edilecektir. 

Yeni Mısınn Türkiyeye selamı 
Misafirimize refakat eden Abdül

mecit Bedevi paşa, Mısırın yaptığı 
her muahedede emeği geçen değerli 
ilim ve siyaset adamıdır ve kendi 
mesleğinde en otoriter şahsiyettir. 

Mısır Hariciye sekreteri Abdili -
halik Hasune paşa ile Türkiyenirl 
Mısır sefiri general Mehmet Ali Şev
ki de Mısır Hariciye Nazın ile bir • 
likte gelmişlerdir. 

Nazırı Abdülfettah Yahya paşayı Is
tanbulda karşılayarak Ankara sefe -
rinde refakat etmek gibi iki mem • 
leket arasında dostluk ve kardeşliği 
kuvvetlendirmek yolunda çok kıy • 
metli abaşarılan ile temayüz etmiş. 
tir. 

Yerine tayin edilecek olan Ab -
dürrahman Azzam bey, Mısırın genç 
ve kıymetli ricalindendir ve memle
ketimizi çok iyi ve çok yakından ta
nıyan bir diplomattır. Kendisi daha 
evvel Bağdatta, Tahranda, Kabilde, 
Mekkede Mısırı hep birden temsil et
tiği için ona bir aralık dostları Mısı. 

rın "yersiz sefiri" unvanını vermiş.. 
lerdir. 

* Amerika Bahriye nezareti, "Squa-
lus,, denizaltı gemisinin kurtarılma
sında kullanılan tahlisiye çanının 

planlarını Fransaya tevdi edeceğini 
teyit etmiştir. 

Bahriye nezareti namına söz söy
liyen zat, esasen Amerikada yapılmış 
tahlisiye aletleri hakkında bütün ya
bancı bahriyelere malumat vermek 
Amerika bahriyesinde ade~tir,, de
miştir. 

* 1379 ton hacminde olan (Feliks), 
gemisinin uzunluğu 92 metre genişli
ği, 8 metre, suyun sathında sürati 18 
mil, suyun altında. sürati 10 mil icli. 
Gemi 10 santimetrelik bir top, bir 
tayyare dafii topu, bir mitralyöz, 11 
torpil kovanı ile mücehhezdir. 

lngiliz • Sovyet 
Müzakereleri 

Paris, 17 (A.A.) - İyi n.c:ılumat 
alan mahfiller, İngiliz - Fransız -
Sovyet müzaker~lermiıı normal bir 
şekilde ilerlediğini bildiriyorlar. 

Zannedildiğine göre, pertembe 

günü Molotofa verilen Fransız - In
giliz muhtırasına kAışı Sovvet rcakr 
siyonunun tevlit ettiği intiba Sov
yetlerin Baltık m~selesi hakkındaki 
vaziyetlerini tadıl etmedikleri anla
şılmakta olmasına rağmen, gayri 
müsait değildir. 

Sovyet cevabı dün Kremlin sara
yında İngiliz ve Fn•nsız mümessil
lerine verilmiş ve halen Londra ile 
P:ıds arasında hararetli noktai na
~ar teatisine vesile teşkil etmekte
dir 

· ---<>-

Çankırı Tapu 
Dairesinde Hırsız 

Çankırı, (TAN) - Tapu sicil mu
hafızlığına geceliyin bir hırsız gir
miş, her tarafı karıştırmış, kapalı 

olan evrak odasının pencere camını 
eliyle kırmış, fakat eli kesilmiş ve 
kanları akmıştır. 

24 saat sonra tutulan Tosyalı Adil 

isminde bir genç, para çalmak mak

sadiyle bu işi yaptığım. lakin bir şey 

bulamadığını söy !emiştir. 

"Sarı Çah11 nın ismi 
Değişti ,, 

Çanakkale (TAN) - Vilayet mer-

kezimize bağlı Sarıçalı köyü ile Sa-

rıca ili köylerinin adları birbirine 

benzediğinden, Sarıçalı köyünün is

mi Gökçalıya tahvil edildiği Dahili

ye Vel·aletinden bildirilmiştir. 
---<O-

Manisa Gençlerinin 
Temsilleri 

Oyun heyeti umumiyesi itibariy
le çok zevksiz oldu. Beşiktaşlılar i . 
kinci golü yaptıktan sonra gevşedi -
lcr. Birinci devre ikinci devreye na
zaran daha iyi idi. Bilhassa ikinci 
devrenin son yirmi beş dakikası can 
sıkac·,k bir şekil aldı. Beşiktaşlılard:ı 
Bedii en iyi oyuncu idi. :Müdafaa va. 
sat bir oyun oynadr. 

Kadirşinas hallnmız, zaman za
mar. bu sıhhat mlıesscsesine yardım 
ettikleri gibi son defa olarak, içle
rinde kadınlar da bulunan 37 vatan 
daşımız hastaneye teberrüatta bu
lunmuşlardır. 

Pazarcıkta Köy Katipleri 
Pazarcık (TA.;.'!") - Bütün köyle

rimize, köy katiplerı tayin edilmiş
tir. 

Misafirlerimizin hepsi de, yeni 
Türkiyeyi görmekten bahtiyarlık 
duyduklarını, yeni Mısırın selam ve 
muhabbetini yeni Türkiyeye getir -
diklerinden dolayı kendilerini mesut 
saydıklarını söylemişlerdir. 

Şarkın bütün bu memleketlerini 
çok iyi tanıdığı gibi Türkiyeyi de ken 
di vatanı derecesinde seven Azzam 
beyin memuriyetinde muvaffak ol -
masını dileriz. 

Manisa (TAN) - Bn sene Kurt

spor klübü gençleri "Kızıl çağlıyan,, 

piyesini muvaffakıyetfa temsil et

mişlerdir. Rağbet gördü~deri içın, 

bugünlerde piyesi tekrar edecekler
dir. 

-0--

Boğazhyanda Ortamektep 

Gemlikte Muhtarlar Kursu 
Boğazlıyan (TANı - Umumi 

Mısırın Ankara Sefiri değifiyor Kaşta Kinin Yol< Bir Saat Hırsızı 
Hapse Mahkum Oldu 

Hücum hattında Hayati vasat, 
Hakkı durgun, Nazım vasat, Şeref o 
kadE>: iyi değil, E!5ref lüzumsuz ha • 
reketler yaptı. 

Gemlik (TAN) - Köycülük bü
rosu tarafından kaymakı:ır.ı Zeki Işı
ğın başkanlığında oir kurs açılmış, 
bütün köy muhtarları to >ianarak, 
iiç gi.in süren kursta kendilerin~ va
zifeleri hakkında muhtelif konferans 
lar verilmiştir. 

meclisin karariyfo burada inşasına 

başlanılan orta mektep binasının 
duvar kısımları bitirilmek üzeredir. 
Mütebaki kısım inşaatının da yakın
da ihale edileceği umuluyor. Bu tak 
dirde mektep, Ciimhuriyet bayra
mında hazır olacak ve küşat resmi 
yapılacaktır. 

Öğrendiğimize göre, Mısırın An. 
kara sefiri Mehmet Müftü Cezairli 
bey, başka bir memuriyete tayin o • 
lunmuştur. Yakında memleketimize 
veda edecektir. Mehmet Müftü Ceza
irli bey, Türkiye ile Mısır arasında 

aktolunan dostluk muahedesini intaç 
etmelC, Dr. Rüştü Arasla birlikte Mı
sıra gitmek, nihayet Mısır Hariciye 

Kaş (TAN) - Devlet kininini inhi
sarına almış olan '.liraat Bankasının 
bura şubesinde 7 - 7,5 aydanberi 
kinin yoktur. Halkın şıkayctleri su
dan cevaplarla karşılanarak savuş
turulmaktadır. Mevsim itibarile ki
nine çok muhtaç olduğu bugünlerde 
halk ıztırap içindedir. Buraya bir 
an evel k~nin yetiştirmek Iazımdır. 

Vakit matbaasında çıraklık yapar
ken makinistlerden birisinin saatile 
162 kuruşunu çalan Mehmet Ibrahim 
dün Sultanahmet sulh birinci ceza 
mahkemesinde muhakeme edildi. 

Mahkeme sucunu sabit gördü. Kcn 
disine bir buçuk ay hapis cezası ver
di. Suçlu mcvkuftur. 

İzmirliler 5 - 1 gibi büyük bir 
farkla yenilmelerine railınen Besik • 
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Hayvan Sa9hk Memurları ve Nalbant Mektebi 
Müdürlüğünden : 

ı:: 
aı ·ı;; 
ı:: ı:: 
~·o 
cu .5 » ı:: 
cı cu 
E "tS 

.... "O =: ca a e 
Azı Çoğu 

Ekmek (birinci N.) 12000 15000 9.5 Narh. 

Dağlıç eti 2700 3200 55 
Kuzu eti 600 800 45 

Sade yağı (Urfa) 1000 1400 100 
Zeytin yağı (Ayvalık 200 300 51 
Sabun (Ayvalık) 200 300 35 
Tuzsuz tereyağı 40 60 110 

Kuru :fasulya 700 1000 19 
Kuru Barbunya 300 500 12.5 
Pirinç Bursa 1000 1500 28 
Bulgur 100 150 12.5 
Makarna 300 500 25 
Beyaz peynir 400 600 40 
Zeytin 250 350 27 
Un. Ekestra ekstra 300 400 15 
Şeker, toz yerli 500 800 27 
Patates 1200 1500 8 
Nohut 400 550 12 

Lira K. 

.... 
·~ 
cu ..... 

1425 00 107 

1760 00) 
•360 00) 159. 

1400 00) 
153 00) 129.30 
105 00) 

66 00) 

190 00) 
62 50) 

420 00) 
18 75) 

125 00) 
240 00) 

94 50) 
60 00) 

216 00) 
120 00) 

66 00) 

ı::ı 
ı::: 

:~ 

.s 
c: 
c.ı 

E ..... -·;;; 
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.Mercimek yeşil 300 -150 1 7 76 50) § 
Mercimek kırmızı 30 50 10 5 00) ] 

105 00) 187.09 ·~ Kuru soğan 1000 1400 7.5 
Kuru üzüm çekirdeksiz 150 200 22 44 00) :;:::s 

Kuru bamya 30 50 100 
Kuru kayısı Yaprak 75 100 55 
Kaşar peyniri 50 75 70 
Erik üryani 30 50 37 
Sirke 100 150 9 
Tuz yemeklik 150 200 4,5 
Soda 200 250 5 
Salça 125 150 25 
Irmik 30 50 18 
Çay 12 15 300 
Ceviz içi 25 35 75 
Reçel 40 CiO 50 
Yumurta iri taze l OOOOA 15000 A l.75 
Limon 900.A 1200 A 2.5 

50 00) 
55 00) 
52 50) 
18 50) 
13 50) 

9 00) 
12 50) 
37 50) 

9 00) 
45 00) 
26 25) 
30 00) 

262 50) 
30 00) 

Arpa kırması 1250 1500 6 90 00) 
Kuru ot 1250 1500 3 45 00) 12.38 
Saman 750 800 2.5 20 00) 
Sap saman yataklık 300 500 2 10 00) 

----------------~~----~~~---Kok köm. K. köy Gaz 25000 Kilo 1900 Tonu 475 00) 
Kriple maden kömürü 10000 Kilo 1650 Tonu 165 00) 
Meşe köm. Rumeli 3000 Kilo 4 kilosu 120 00) 71.44 
Sobalık meşe odunu 5000 Kilo 20 Çe. 275 55 00) 
Ocaklık ince Gürgen 12500 Kilo 50 Çe. 275 137 50) 

23 çeşit yaş sebze ve meyva 728 35 54.63 

cıı -

N 
;:::s 
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~ 
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Selimıyede hayvan sağlık mcm urları ve nalbant mektebinin 939 ma
li yılı ihtiyacı olan yukarda cins ve sairesi yazılı muhtelif mevat tan
zim edilen şartnameleri vcçhile nÇ1k eksiltmiye konmuştur. Eksiltme a· 
cık usulle Cagnloğlunda Cümhuriy et matbaası karşısında Yüksek mek
tepler muhasebeciliginde yapılacaktır. Şartnameler her gün mektepte 
gorülebilir. Bu malları vereceklerin belli gün ve saatten evvel muval<kat 
teminatlarını vezneye yatırarak makbuzları ve aranılan diğer veslikle 
beraber komisyona baş vurmaları (4342) 

TAN 

SAGLIGINIZl'
1 

KORllYIJNUZ: 

En hoş ve tabii meyva usare
lerinden yapılmıştır. 

Amerika ve Avrupa fen ale
minin terkiblerine uygun tesi
satla hnzırlanır. Mide, barsak, 
karaciğer ve safra yollarını te
mizler, muannid inkıbazları ve 
ağız kokusunu giderir. Hazmi 
teshil eder, nefaset ve fevkaHi
deliği ile en mi.işkülpesendlerin 
bile senelerden beri mazharı tak
diri olmuş en hoş meyva tuzu
dur. 
İSGİLİZ KASZUK ECZANF.Sİ 

BEYOÖLU - İSTANBUL 

KAYIP - Mucur nüfus idaresin
den nü:f us hüviyet cüzdanımı kay-
bettim. Yenisini alacağımdan eski· 
sinin hükmü yoktur. Mecidiye 329 

doğumlu Müftüzade kerimesi 
Ayşe Memduha 

_l~t.~nbul . -Belediye~iB ilanları 
Bedeli muhamıneni 4927 lira 34 kuruş olan Bakırköy kazası dahilin

deki (3) Yoldan (l) nin adi kaldırım diğerinin Şose ve (1) nin de Parkeye 
tahvili açık eksiltmeye konmuştur. İhale 3/7 / 939 Pazartesi günü saat 
15 de yapılacaktır. Şartnameleri zabıt ve muamelat müdürlüğünde gö
rülebllir. İsteklilerin buna benzer iş yaptıklarına dair almış oldukları 
vcsaikle eksiltme tarihinden 8 gün evvel İstanbul Belediyesi Fen hcy'e
tine müracaat ederek alacakları :fenni ehliyet vesikasile 1939 yılına ait 
Ticaret Odası vesikasını 369 lira 55 kuruşluk teminat makbuz veya mek
tuplarile 2490 numar.alı kanun çevresinde hazırlıyacakları kapalı zarf
larını ihale tarihi olan 3/7/ 939 Pazartesi günü saat 14 de kadar daimi 
encümene vermeleri. (4347) " 

5"".' "TAN ?azetesl 
1111§[ Bfi 

~ ilan Fıyatları § 
- -0- -:i 1 inci sayfo santimi 400 § 
52 250 = 
"" ' ' ' E3 200 :_ ... ' ' ' 100-= = 4 ' ' ' S fç sayfalarda , 60 § 
S Son savla , 40 § 
§Dikkat: • E -= l - ı santim: gazetenin tnce E - -: yaz.ısile 2 satırdır. 5 
: 2 - İlfınlann fiyatı gazctenltı -- = : tek sütunu üzerine hesap- : 
: lanmıştır. E 
E3 - Kalın yazılar da gazetede 5 
E kapladığı yere göre santim· c 
: le ölcGliir = 
:111111111111111111u11111111111111111111 r: 

lstanbul Kız Öğretmen Okulu Direktörlü9ünden: 
Okulunuza ait (İstanbul Kız Muallim Mektebi Müdürli.i.~ü) ibaresini 

havi resmi mühür 15.Vl.l939 sabahından itibaren iptal edilmiş olup (İs
tanbul Kız Öğretmen Okulu Direktörlüğü ibaresini havi mühür istimal 
cdilmiye başlanmıştır. Bu tarihten itibaren her hangi bir suretle eski 

\ mühür istimal edilmek suretiyle ibraz edilen vesikaların hi.ikmi.l olma-
dığı ilan olunur. (4379} 

J 1 ................................ _. ..... .,, 
T. C. ZiRAAT 

Kuruluş Tarihi: 1888 

Sermayesi: 100,000,000 Türli Lirası 

Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 
ikramiye Verecek 

Zirnnf l1nnkncı1nda kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hcsaplannda en 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki 

4 
4 

40 
100 
120 
160 

Adet .. 
H .. 
" 
n .. 

plana göre ikramiye dağıtılacaktır. /' 

1.000 Liralık 4,000 
500 n 2,000 
250 
100 
~il 

40 
20 

n 

b 

" 
" .. 

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

Lira 

. 
" . 
" , 
" ' p .. 

DIKKAT: Hesaplanndaki paralar bir sene içinde 50 liradan :ışağı 

düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasiyle verilecektir. 
Kuralar senede 4 defa, 1 Eylul, 1 Birincikiinun, 1 Mart \'C 1 Haziran 
tarihlerinde çekilecektir. ... .... , - .. 

, .......... T ......................... , 

İnhisarlar Umum Müdürl~ğü · l~anları 
Cinsi 

82Xll4 ebadında 
molcnz kiiadı 

Perçin mücellit hu-

l\likdnrı l\fuhammcn 
bedeli 

Lira Kr. 

50 to takri. 1160. -
4000 Kg. 

445. ~ 
rufatı ve teferruat 6 takım 

% 7,5 tc-
minatı 

Lira Kr. 

Eksilt· 
menin 

Şekli Saati 

87. - A.Eksiltme 14 

33.37 15 

1 - Nümune ve listesi mucibince yukarda cins ve miktan yazılı 2 ka· 
lem malzeme hizalarında gösterilen usullerle satın alınacaktır. 

il - Muhammen bedelleri muvakkat teminatları eksiltme şekil ve sa-
atleri hizalarında gösterilmiştir. · 

III - Eksiltme 4/VII/939 Salı günü Kabataşta Levazım ve Mübayaat 
Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

JV - Şartname ve listeler her gün sözü geçen Şubeden parasız alına· 
bilir. 

V - İstekliler eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde "O 7,5 gü
venme paralariyle birlikte mezkur komisyona gelmeleri iliın olu-
nur. "4329,. 

* Naklohınaca'k Ton başına M. bedeli Teminatı 
tuz mik. se,·k nııntaknlnrı Nakliye ücreti Lira Lira 

Ton Kuru 

18 000 KaradCl')iz mıntakaları 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't'ından Karade
niz, Akdeniz ve Marmara denizi limanlarına ceman 40 noo ton tuzun 
nakli işi 5/VI 939 tarihinde ihale edilmediğinden yeniden pazarlık su
retiyle eksiltmeye konmuştur. 

II - Her mıntakaya naklolunncak miktar ve muhammen bedellerile 
teminatlan yukarda yazılıdır. 

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

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

V - Talipler gerek üç mınta.ka için birden ve gerek l veya 2 mınta
ka için teklifatta bulunabilirler. Bu takdirde verecekleri teminat akçası 
teklif edecekleri mıntakaya ait miktarlarda olmalıdır. Fintlar haddi la
yık görillduğü takdirde 3 mıntaka için birden yapılan teklif tercih edilir. 

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

IST llllUL, Bıyo~lu 
TGnıl mıydanı 12 Ho. ıu 

•hlluamııı rl7•••I edin 1 .. 1• 
13 No.lu ıartfımlrl lıleylnlr. 
FIJatla"m<rda bGyC• hıu lat. 
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EVİNPE ÇEHİR e_E~EYANI 01.MllYANLAP/.I 
ıın · ~AKİ'PSİ~ 2 İPEAL 
~ RADYO 

Hem Radyonuzu işletir 
hem de evinizi teflvlreder 

SPARTON 649 6&. TİP MARKONİ "9400 TİP 

e· lambalı 18 dan 2000 m. dafgah 

Yalnız 6 volthık bir akQmiUat6rıe itler 

5 lambalı 16 dan 2000 m. dalgalı 

is istasyon lc;ln otomatik ayar tertibatı vardır 
120 woltluk bir pil we 2 volUuk bir •kOmQlatOrl• lfl•r. 

SAMIBI SESi . VERli&İva 
SATI~ VE ACENTELER.iNDE. • 

502 iSTİKLAL .CAD 
8EYOÖLU 

,~ Hl K -- Saç bakımı ' 
Gii2elliiin en birinci fartı. 1 

Ankara Memurlar Kooperatif Şirketi tarafından her sene olduğu gibi bu 
sene de külliyetli miktarda getirilen en iyi cins 

AtMAN KOKU 
DEPODA teslim 1 Petrol Nizam 

Kepekleri •e saç dökülmesıru 

edav1 eden tesiri mücerrep bir 
ı ilaçtır. 

TONU 2·11
/2 liradan satılmaktadır. 

KIİr§un mUliürlü çuvallar içinde evlere kadar da teslim edilir. 
DOKTOR 

Mehmet SEKBAN 
Müracaat yeri : Gureba hutaneıl clld ve zührevf 

. . 
Ankara Memurlar Kooperatif i Şirketi lstanbul irtibat Bürosu 1 

hastalıkları .abık hekimi 
Caialoğlunda, Kapalıfırın kar~ıanda 

No. 30 Telefon : 21614. 
1 Hergün »al 10-13 ve 16-18 k•d., . Sirkecide .Yahköıkü caddesinde Liman hanı karıısında Mühürdar zade 

hanında No. 32 Telefon : 23074 

1 ~r~; Y~~~~a~ıkl~E~t~~~~ IA Depo&u: Kuruçe,mede Altınçapada 2 No. lu Kooperatif deposu, Tel: 35/ 69 

~--------............................... .. 
VEN O S kadar güzel olmak isterseniz 

. Meşhur Alman güzellik mütehassısı Profesör Doktor E. WİNTER 
tarahndan formülü yapılan ve dünyada mevcut müstahza

ntın en mükemmeli olan VENÜS güzellik 
müstahzeralım kullanınız. 

U~unil deuosu: Nureddin Evliyazade Ecza, alat "" 

Itriyat deposu İstanbul 

8 ... e 
R 

' , 
Avrupanın En Çok 

kullanılan 

T raş bıçaklan memleketi
mizde dahi en çok sevilen 

Poker Tras Bıçağıdır 

,.Hünk"r Suyu 6 zino u·ı 
l Açılmııtır. Her Pazar iNCE SAZ Hey'eti Vardır. I 

SAÇ EKSiRi 

KOMOJEN 
Saçları besler, köklerini kuvvet

lendirir, dökülmesini önler, kepek
leri giderir. 

""' 
l.NGILIZ KANZUK 

ECZAHANESI 
Beyoğlu - Jstanbul 

Zile Belediyesinden : 

Beyoğlu Yıldız slnemaSl karşısı Lek-

l-. lf>T" arııırtıman. Fakirler~ ııı:ırıııo11. J 

,,. ---- "el: 43!1?
1 

----

1 - Zile Kazası merkezinde yapılacak elektrik tesisatı ve Santral bi-
nası inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. .. .. 

2 - Eksiltme Zile belediye dairesinde 30 Haziran 939 Cuma gunu sa
at 10 da teşekkül edecek ihale komisyonu tarafından yapılacaktır. 

3 - Bu inşaatın keşif bedeli --47748- lira 60 kuruş olup muvakkat 

teminatı -3582- liradır. 

4 - İstekliler birinci zarfın içerisinde Ticaret Odası vesikasına .~e .. m~
ll itibar mektubuna ve Nafıa Bakanlığından veya Tokat Nafıa Mudurlu
ğünden müteşekkil komisyondan en az sekiz gün önce al~.ş mütea~
hitlik vesikasını ve inşaatın fenni mesuliyetini kabul etmış bır elektrık 
mühendisinin noterlikce tasdikli bir taahhütnamesini ihtiva edecektir. 
İkinci zarfın içinde m~vakkat teminat mektubu ile teklif mektubu bu

lunacaktır. 
5 _ İstekliler fazla malUmat almak için ihaleden önce hergün Zile be-

lediyesine ve Ankarada Belediyeler imar heyeti fen şefliğine ve İstan
bulda Taksim Ayyıldız Palas numara 3 de Mühendis Hasan Halit Işı.k
pınara müracaatla proje ve planları -10- lira bedel mukabilinde ala-

bilirler. "4181., .. - -- • - --
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Gripin kutularının üzerine resimde gördüğünüz tekilde 
kabartma pullar ilave edilmittir. 

Her yerde ısrarla pullu kutuları isteyiniz. 
................. 
Hava Okulu K_omutanllğından : 
Hava okulları talimatının 86. Maddesinde yazılı §artları haiz istekli

ler Dilek kağıdı ve vesikalarile Temmuz başlanııcından Aiustos sonu· 
na kadar okula baş vururlar. Okulun bulunduğu yerin dışında bulu
nanlar dilek kağıtları ile vesikalarını posta ile okula gönderirler. Ve 
alacakları karşıhia ~öre hareket ederler. 

Marlde 86 - Hava okulu gedikli kısmına girme şartları şunlar4ır: 
A) Türk olacak. 
8) Ortamektep "Lise sekizinci sınıf,. tahsilini bitirmi1. en az 17 ve en. 

çok 20 yaşında olmak. Bekar bulunmak. 
C) Sıhhi vaziyeti uçuculukta ve uçuş işlerinde kullanılmağa elverişli 

olduğuna dair mütehassıslan tamam olan bir hastaneden sıhhat hey'eti 
raporu olmak. Boy 1,65 den aı>ai'l olmıyacaktU' 

Dı~arda bulunanlar: 
Bulundukları yerin askerlik şubesine müracaatla muayeneye gönde· 

rilirler. Tam teşkilatlı sıhhi hey'eti bulunan yerde o yerin en büyük ku
mandanına müracaatla muayeneye 11tönderilirler, 

D) Ahlakı sağlanı olduğuna ve hiçbir surette suçlu ve mahk(im olma
dığına dair bulunduğu yerin emniyet müdürlüğünden veya polis imir
li~inden tasdikli vesika 2östermek. 

E) Okula alınacak okuyucular, Gedikli erbaşlar hakkındaki 2505 sa
yılı kanun mucibince muamele göreceklerini mektebi bitirdiklerinde 12 
yıl m\iddetle Hava gedikli Erbaş olarak vazife ~öreceklerini taahhüt 
etmek. 

F) 0k1'ka yapılacak seçme imtihanda kazanmak. 
H> İstekli adedi çok veya imtihanını kazananlar alınacak miktardan 

fazla olursa bunların içinden riyaziye bilgileri daha iyi ve yabancı dil 
bilenler yenlenir. Hava okullan okuyucuları Askeri liseler okuyucu
ları gibi yedirilir ve giydirilir. Kitap ve diğer ders için lazım olanlar 
parası7. verilir . 

V'.') Hava okulları a kabul edilenlerden birinci sınıfı muvaflakiyetle 
bitirenler arasından. kabiliyetlerine göre, uçucu, makinist, telsiz, fotoi~ 
rafçı, atış ve bombardımancılığa aynhrlar. "1039,, ''4044,. 

Radyoları 

~niversite A. E. P. Komisyonundan: 
Universite merkez binası ön cephesinin 4564.53 lira keşırıı baaana ve 

tamir işi 29 - 6 - 1939 perşembe günü saat 15 de Rektörlükte açık ek
siltmeye konulmuştur. 

İsteklilerin, ihale günü 343 liralık muvakkat teminat ve ihaleden bir 
hafta evvel İstanbul bayındırlık direktörlüğünden alınmış 3000 liralık 
bu gibi işler yaptığına dair bir vesika ve 939 senesi Ticaret Odası kağıdı 
ile gelmeleri. 

Şartname her gün Rektörlükte görüiür. "4225,, 

Sahibi · ve Neş-riyat Müdürü Halil Lutfü DÖRDÜNCÜ. Gazetecilik ve 
Neşriyat T. L. Ş. BasTldığı yer TAN Matbaa!lt 


