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BULGAR SADIK 
.Yakın Tarihin en esrarlı çehresi 

Kitap halinde çıktı 
Fiab 100 Krt-

INKILAP KiTABEVi - lıtanbul 

Mısır Hariciye Nazırı Geliyor 

Fırka grup lçtimaında 

~nkaraJan bu akf'IT'l l•tanbula 
harelıet edecek olan muhterem 
mi.alirimi.z Mı•ır Hariciye Nazı-

n Abdülfettah Yalaya PafG 

Modern Devlette 
Memur Telakkisi 

"Modern idare milli devletle 

Saracoğlu 
Dış Politikamızın Seyri ile 
Son Ziyaretleri İzah Etti 

Ankara, 20 (Hususi) - Başvekil Refik Saydam Mısır 
Hariciye Nazın ekselans Abdülfettah Yahya paşa şerefine bu
gün Anadolu klübünde bir öğle ziyafeti vermiştir. 

Muhterem misafirimiz Mısır Hariciye Nazın Abdülfet
tah Yahya paşa, refakatlerindeki zevatla beraber, bu akşam 
Ankaradan İstanbula hareket edecektir. 

1 Devlet Limanları 
Bütçesi 

lskenderun Limanı 

lc;in Tahsisat 

Dost devlet Hariciye Nazırını hl
mil olan tren yarm sabahleyin saat 
8.50 de Haydarpap istasyonuna va
sıl olacaktır. Mısırlı misafirler bura. 
da Vali ve Belediye Reisi Lutfi Kır
darla Istanbul Komutanı Halis Bı

yıktay, ve bir askeri ihtiram kıtaıı 
tarafından istikbal edileceklerdir. 

Hariciye Velrilimizin b.yanata 

Ankara, ZO (A. A.) - C. B. PartL 
Ankara, 20 (TAN Muhabirin- ıi Mecliı ırupu busfinkü içtima • 

den) - Devlet Limanları işletme u- mda söz alan Hariciye VekW ŞUk. 
mum müdürlüğü bütçesi Meclis ruz- rü Saracoilu son hafta sarfında 
namesine alındı. Bütçe encümeni, dünya ve Avrupa siyasetinin vasl-
bir Temmuzdan itibaren mer'i olma- yetini ve bislm bu siyaset içinde 
sı dolayısiyle on bir aylığa tekabül takip etmekte oldupmaz hareket 
eden varidatını 6.235.333 lira olarak tarzını izah etmit ve bilha11a ıon 

Gizli bir cemiyet tarafından 
ölümle tehdit edilen lngilterenin 

Çin Sefiri Sir ClakkeTF lmtiytulı mıntakalarda yerli ahalinin leci hali 

Uz8kşarkta Vahamet 
Artmaktadır 

lngiliz Sefirini Ölümle 
Tehdit Ettiler 

beraber inkişaf etmiş, şeklini, tesbit ve kabul etmiştir. Layiha esas rünler içinde Romanya ve Mısır 

~ünyes~e fonk_!l:~ı~un:,:u~m:i:U:i .J. .... lar .. -...ına,_,,v.,..,e_b_üt~ç~er'.e0n .. c ... ümlft""e1:1ninm111in..ı.y11aplıit"1ıg1~ı+..,ıı;.·..,b.i '?"liki•"11dliıo19st~d11evilll.._e._..tv•e"!m•i .. lllıliie~taı•~~F
den olduju kadar son yanm unn letme Umum Müdilrlüjü, Münakallt d7uetln4• ldthlilllia ~-. 

Amerika Hariciye Nazırı 
Beyanatta Bulundu 

teknik bilıi sahasında kaydettiği Vekaletinin izniyle ve üç yılı geçme. memnuniyeti tebarüz ettirmiştir. 
terakkiden almıştır." mek üzere, gelecek yıllara geçici icar Hariciye Vekili bu meyanda harici Londra, 20 (Hususi) - Tientsindeki İngiliz, Fransız im

tiyazlı mıntakalann japonlar tarafından abloka edildiğinin al
tıncı günü olan• dün daha ağır şerait içinde geçmiştir. 

H. Ş. A. 

Yaan: M. Zekeriya SERTEL 

Büyük MiUet Meclieinde 
müzakere edilmekte o

lan Barem Kanunu, bizde me
mur bayatını modern Türk 
de.Jetinin yeni ihtiyaçlarına 
uydurmıya çalıtan bir te,eb
büatür. Bu ba:kımd.n bizdeki 
idari reformun bir batluıııcı
dır. Meeele yalnız ID&aflı ve 
GCNtli memurlar arumda bir 
muvazene ve teadül vücude 

ve isticar ve mukaveleleri aktedebi- politikamıun seyri hakkında tenev
lecektir. vür etmek isteyen bir çok hatipleri 

Trabzon limanının inşası ve Is- de tatmin etmiştir. 
kenderun serbest ınıntakası tesisi iş.. Mebuslar, bazı yabancı memle -
!erine sarfedilmek üzere 3633 numa- ket gazetelerjnin, Romanya ile bu 
ralı kanun mucibince çıkarılacak bo- gazetelerin mensup olduklan mem • 
nolar hasılatından azami l.lOO.OOO leketler arasmdaki ihtil8flar hakkın
Tüürk lirası varidat bütçe.sinde açı. da yazılar nefJ'ine Gafenkonun An. 
lacak fasla irat ve ayni iş için mas- kara ziyaretini vesile ittihaz eyle -
raf bütçesinde açılacak fasla tah- melerini, Romanya için oldup ka • 
sisat kaydolun~caktır. dar, Türkiye için de gayri dostane 

Devlet Deniz Yollan ve Devlet 
Limanları Işletme Umum Miidürlük. 
lerinin teşkilat ve vazifelerine dair 
kanun layihası meclis ruznamesine 
alınmıştır. 

telüki etmi§lerdir. 

Tayyare Piyanwonına Merka 
Banlıtuı idare etlecelıı 

Muş Mebusu Hakkı Kılıçoğlu tara 

Uzak Şark hakkında beyanatta 
bulunan Amerilıa Hariciye 

Nazın Hull 
Barikatlar arasından gidip gelme, japon kontrolunun sı

kılığından, adeta iınkansız bir hale gelmiştir. , 

.------------.. İngiliz konsoloshanesinden, pek 1 -------------. 
1 1 mustacel mecburiyetler olmadığı tak 
ngiliz • Sovyet dirde imtiyazıı mıntakadan çıkmama 

lan, İngiliz etbaasmdan rica edilmiş. 
Anlaıması tir. 

Londra, zo (A.A.J _ İngiliz İngiliz deniz nakliyatı aşılmaz 
diplomatik mahfilleri yann güçlüklere maruzdur. Tahmil tahliye 
yapılması muhtemel ola.n Se- işi de hamal bulunamadığından dur. 

eda • Stranı - Molotof ıörüş- m;:: makamatmın. hamallan İn-
melerini muayyen bir nikbin.. 
ilkle derplt etmektedirler. Bu giliz işlerinde çalışmaktan menetti • 

imtihan 
Mevsimi 

mahfillerden bildirildiğine gö. ğine kuvvetle ihtimal verilmekte -
re, Seeds ıöndcrilen talimat c- dir. 

(Sontı Sa: 10, Sü: 5) 
•etirmek defil, Türk devleti- ======================= 
nin modern telikkiler clabilin-
Cle Gzerine aldıjı yeni fonk-
8İyonlara •öre idare ltatüıii
DİİD defipnesi ve tanzimidir. ,,. 
T an bu sırada intişat' sahasına 

çıkımı bulunan, Başvekilet 
hususi kalem müdürü Hasan Şükrü 
Adal'ın "Modem Devlette Memur,, 
adlı eseri bize modem devletteki me
mur telikkisi hakkında kıymetli fi.. 
kirler veriyor. 

Müellif idarenin tarih! inkişafım 
anlatırken diyor ki: 

"Yarım asırdanberi devletin faali
yet sahası üzerinde umumi ve dik
kate şayan bir genişleme vukua gel
miştir. Bu saha kısmen hizmet saha. 
Ildır . . Devlet posta hizmetlerini yap
makta, bir banker gibi para işleriy
le uğraşmakta, kanallar, yollar inşa 
etmekte, bataklıkları kurutmakta, su
lama işlerini tanzim etmekte, tahsil 
ve terbiye ve hıfzıssıhha işlerine 
bakmaktadır. Yine bu saha kısmen 
tanzim edici bir sahadır: Devlet bu 
işlerde nazım bir rol oynamaktadır. 
Sınai rekabetin alabildiğine gitmesi- • 
ne mani olmakta, iş ve işçi mesele
lerini tanzim etmekte, sanayi ve zi
l'aat arasındaki muvazeneyi temin 
için tedbirler almaktadır. 

"Devlet faaliyet sahasındaki bu 
genişleme, hiç şüphe yoktur ki, idi 
renin salahiyet sahuını da geni§let. 
ınektedir.,, 

(Sonu; Sa: 10, Sü: 1 

Romen Hariciye Nazırı 

Gafenko 
Memleketine Döndü 

Gafenkoya, Patrikhaneyi Ziyaretinde 
Mücevheri Bir Haç He•ye Eclilcll 

Dün vat~lhı_ avdet eJen Romanya Hariciye Naın Galenlıo 
• F eni- lfatrilı.haneftnde Patrifin ,_,.,...rada 

.(Taflil&tı onuncu •Jfunızclad•') 

sası dahilinde hiç olmer.sa bir 
prensip anlaımasına ıecikıne
den vanlması mümkün olacak 
ve yalnız tahrire ait meseleler 
kalacutır. 1 

Bu hususta salahiyettar mah
fillerde gösterilen ihtiraz! ka
yıtlara raimen, siyasi mahfiL 
lerde iddia edildiiine görf!, 
Baltık mesdeslnde Sovyet tek.. 
lifleriyle İngiliz projesi arasın. 
daki tek ihtilAf, İnımz proje
sinde Baltık memleketlerinin 
isim tasrihi ıuret.lyle zikredil
mesidir. 

Türk • Fransız 
Ticaret Anlaıması 

Bir Heyetimiz 

Parise Gidecek 
Fransa hükumeti ile aramızda 

mevcut ticaret anlaşmasının yeni
lenmesi takarrür etmiştir. Bu anlaş
manın yeni esaslarını görüşmek ve 
iki memleket arasında ticari müba
delenin inkişafuiı arttırmak için bir 
Türk heyeti bugünlerde Parise gide.. 
cektir. 

Parlse gidecek Türk heyeti Tica
caret Vekileti müsteşarı Halit Naz
minin reisliğinde bulunacaktır. Bu 
heyete Maliye Vekaletinden de va
ridat umum müdürü İsmail Hakla 
iftrak edecektir. 

l,..ilü •efiri ölümle 
tehJit etliltli 

Ronıkonı, ZO (A. A.) _.: Alınan 

buı haberlere söre, İngilterenin 
Çin büyük elçisi Sir Clark, son 
a1lnlerde telefonla bazı tehditl~r 

alnuş ve İngiltere japonyaya karşı 
hattı hareketini değiştirmediği 

takdirde ölilmle tehdit olunmuş • 
tur. 

lnıiliz konsoloshanesi, bu ha -
beri ne teyit ve ne de tekzip et -
mittir. Fakat İnıiliz diplomatmı 
himaye için ciddt muhafaza terti
batı alınmııtır. 

lnwiliz hariciye lıomitai 
vaziyeti tetlıilı etti 

Londra, 20 (A. A.) - Hariciye ko. 
mitesi Tientsindeki İngiliz imtiyaz 
mıntakasının abluka edilmesi üzeri -
ne hasıl olan vaziyeti yeniden tetkik 
etmek üzere bu sabah Başvekalet bi-

nasında toplanmıştır. Müzakereler imtihandan korkmak için talebe-
bir buçuk saat sürmüştür. nin tenbelliği mevzuu bahis değildir. 

Diğer cihetten öğrenildiğine göre Meşhurdur; Napolyon uykusundan 
nazırlar ayni zamanda muvaffakıyet- birdenbire uyandırdığı vakit kork
le ilerleyen Moskova ıörüşmelerini muş ve uyanchrana: 
de tetkik etmiılerdir. ı 

- imtihana çağırıyorsun, zannet
Amerilııa Hariciye Ntuınmn tim de korktum. Demiş. 

heyanah Koyduğumuz bu resimde. üniver-
Vaşington, 20 (A. A.) - Hariciye sitenin edebiyat fakültesinde, bir kız 

Nazın Hull, matbuata beyanatta bu- talebenın, heyecan içinde imtihan ka 
lunarak Amerikanın Tientsin hadise- pısını açmıya hazırlandığı gorülüyor. 
teriyle doğrudan doğruya alakadar (Universite imtıhanlarına ait foto 
bulunduğunu söylemiştir. Nazır, CaL muhabirimizin tesbit ettili diğer sah. 

(Sonu: SL ıo, ri. 2) neler ikinci aayfamızdadır.) 
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PENCEREMDEN 
.. - . 
09retmenın 
Eski ve Yeni 
Tarifleri 

Ya.zan: M. Turhan TAN 

T ürkler, "Hoca hakkı, Tanrı hak. 
kıdır" derler. Bu söz, mualli -

mi yüceltmek bakımından arabın: 

"Bana bir harf öğretenin kölesi~·iın'' 
mealindeki meselinden on kat kuv • 
vetlidir. 

Yine Türkler, "Hocanın vurduğu 
' yerde gül biter" demekle o asil züın. 
renin kahırlarrna bile tahammül ge. 
rek olduğunu söylemeğe çalışmışlar
dır. Bu güzel sözUn nasıl olup ta sa. 
kim bir terbiye sistemine temel ya. 
pılmak, yahut öyle bir sistemin düs • 
turu sayılmak istendiğine hayret et
memek elden gelmez. 

İşte ilme ve alime sevgi ve saygı 
beslemenin vücubunu ifade ıçın 
Türkler bu kadar kuvvetli hüküm • 
ler vermişler, vecizeler söylemişler. 
dir. O arada Sünbülzade Vehbi de 
hocalığın kıymetini şu manzume ile 
tebarüz ettirmeğe çalışmıştı. 

Hocana eyle begayet tazim 
Hakkı üstad, aceb emri azim 
Harfı pür nüktei "men allemeni" 
Anlatır kıldığını bende seni! 
Kaydi mihnetten olur azade 
Daima kulluk eden üstade 
Hocaya her kim ederse azar 
Görmedik olduğunu berhurdar 
Talibe hayri duayi üstad. 
Dü cihanda sebebi neyli murad 

Bugün bilinmez neden. mualli -
min kadri biraz söz götürür duruma 
düşürülmüştür. Muallim, eski devir. 
lerde olduğu gibi manevi refah ve ru. 
hi inşirah içinde değildir. Hele sevgi 
ve saygı görmek bakımından tama -
miylc fakirdir. Bu nahoş ve naseza 
değişikliğin seb~bini bu sütunda ve 
hemen tcşrihe kalkışacak değilim Yal 
nız sözümün isabetini göstermek için 
"muallim" i bir "muallim'' e tarif 
ettireceğim. Bakınız, bu tarü ne ka. 
dar hazindir? 

Muallim, mürebbi, öğretmen, hoca, 
Onun ağızlarda binbir adP var! 
Yüceltir, yücelmez hayat boyunca, 
Bahtsızın ne kolu, ne kanadı var! 

• 
Fazileti var ya, hakkı yoksa da 
Feragati az mı, işi çoksa da 
Özü cömertse de, gözü toksa da 
Dilinde açlığm buruk tadı var. 

• 
Nankörlük yese de dertli başınr 
Yenmeden bırakmaz o, savaşını 
A teşlensin diye çakmak taşını 
Üfleyecek kadar da inadı var! .. 

Bu kuvvetli ve ayni zamanda isa
betJi tarife bir kefime ilave etınek 
bence büyük bir hata' olur. Kalemimi 
öyle bir hatadan korumak isterim. 

Nafıa Şirketler 
Komiserliği Kalkmıyor 

Tramvay, tünel ve elektrik işlet

melerinin belediyeye devrinden son
ra da bu idarelerin mürakabesi, eski 

tirketler zamanmda olduğu gibi yi

ne Nafıa Vekaleti tarafınd:m yapıla

caktır. Bunun için devir muamelesi. 

nin hitamından sonra da, Vekaletin 

Istanbulda komiserlik teşkilatı lağ

vedilmiyerek ipka edilecektir. 

Belediye Kooperatifi 
Belediye kooperatifi umumi heye

ci dün saat 17 de Şehir Meclisi sa
lonunda toplanarak, dört ay evvel 
belediye erkanı arasında yapılan te. 
beddülat neticesi olarak dağılmış bu
lunan kooperatif idare heyeti için 
yeniden intihabat yapılmıştır. 

Intihabat neticesinde belediye re
isi muavini Rifat, zat işleri müdürü 
Samih, muhasebe müdürü Muhtar, 
Iktısat Müdürü Saffet Sezen, istatis
tik şubesi mi.idürü Tarık, belediye 
müfettişlerinden, Kamil Eminönü Ma 
arif memuru Adil yeni id~re heyeti 
Azalıklarına , müfetiş Osman ile Sup
hi de ınürakıplıklara 'seçilmişlerdir. 

Sütle Haılandı 

Yeni Teşkilatta Eski Memurlardan 

Bir<;oğunun 

Haberi 

Tasfiye Edileceği 

Doğru Değil 
Denjzbankın lağvı ile oradaki memurla

rın Devlet Deniz yolları ve Devlet liman iş
letml~:;i Umum Müdürlüklerine devri esnasın
da, Tahlis!ye, Denizyolları, Akay, Kılavuzluk 
ve fabı ikaJar memurları arasında yirmi beş se
.ıeyi doldurmuş memurların tekaüde sevke<li
lecekleri hakkındaki şayia asılsızdır. Yeni te
~ekküJlere devredilecek Denizbankın büyük 
küçük memurları arasında açıkta kalacak olan
lar ehliyet ve liyakatlerini gösteremiyenlerdir. 
Bu hususta Münakale Vekaletince kadroların 
tanzimi esnasında esaslı tetkikat vapılmakta- ı 
dır. 

TAN 21 - 6 - 939 

1 Yeni imtihanlar 
Bu Sene Tal ebelerin Randıman 

Vaziyetinin 

Dah~ iyi 

Ge<;en 

Olduğu 

Senelerden 

Görülüyor 
Mekteplerde yapılmakta olan imtihanlar 

kısmen bitmiştir. Orta.mekteplerde, liselerde 
ve Üniversite fakültelerinde ara imtihanları 
dün hitam ~.ulmuştur. Yalnız olgunluk imti
haniarı ile Universite mezuniyet imtihanlarına 
henüz devam edilmektedir. Bunlar da bir tem
muza kadar nihayet bulacaktır. 

Dün bütün devlet liselerinde felsefe ve ta
biiye derslerinin olgunluk, sözlü imtihanları 
yap1lmıştır. Bugün de bu derslerin yazılı imti
hanları yapılacaktır. 

· Şimdiye kadar alınan neticelere göre liıı 

Gerek Devlet Denizyollannm, ge. ı
rek Liman işletmesinin bütçeleri Bü- I 
yük Millet Meclisi ruznamesine alın-
mış oldukları cihetle bugünlerde mu 
zakere ve kabul edilecek ve kadro • 

Yeni Bir Ihtilif 
seneki randıman vaziyetinin geçen senelere 

nazaran daha iyi olduğu görülmüş .. 
tür. Bu vaziyet bilhassa Üniversite 
tedrisatında daha fazla müşahede e
dilmiştir. 

lar da azami bir haftaya kadar u -
mum Müdürlüklere tebliğ olunabile
cektir. 

Devlet Denizyolları Umum Mü • 
dür muavini Haşmet Dülge ile De • 
nizbank işletme müdürü olup Devlet 
Denizyolları Müdürlüğüne tayini 
mukarrer olan Zekeriya dün İzmire 
gitmişlerdir. 

Ga i KöFüsü ln§aat Bedelinden Dolayı Hü90 Herman 
Şirketi ile Belediye Arasında Bir İhtilaf Çıktı 

Gazi Köprüsü inşaatını deruhte e
den Alman Şirketiyle belediye ara
sında bir ihtilaf çıkmıştır. Iki taraf 
arasında imza edilmiş mukavelena. 
meye göre Hügo Herman Alman şir
keti, Gazi köpriısü inşaatını ikmal e
dindye kadar merhum Unkapanı 

köprüsünü de hüsnühalde bulundur
nuya ve icap eden tamiratı yapmıya 
mecburdur. Halbuki 1935 senesinde 

Şirketle belediye arasında yine · mecburdur. Fakat şehir mütehassısı 
G i ; ___ -ı.:..rur•n. l.,. _ _._ o~,..l-.o.ıo.. l.5la.n :faz Köpru-,,u ınşaaıı lftınıcıı .ıvı....... ~ 

bulun istikbaldeki vaziy~tini nazarı tahaddüs eden bir ihtilaf mavzuu da, 
dikkate almış ve beş on sene sonra 

Pazar günü de Devlet Liman iş -
letmesi Umum müdür muavini Ha -
mit Saracoğlu İzmire gitmişti. İki 
Umum Müdür muavini, İzmirde De
nizbankın kendi mensup oldukları 

teşekküllere devir işlerini itmam e
decekler ve 1 temmuzda faaliyete ge
çecek olan her iki Umum Müdürlü _ 
ğün İzmir teskilutmı yapacaklardır. 

köprü üzerinden tramvay şebekesi tramvayın yerini otobüslere tcrke-
geçirflip ge ;irilmemesi meselesidir. deceğini göz önünde bulundurarak 
Mukavele mucibince şirket köprü ü- köprüden tramvay şebekesi geçirmi
zerinde tramvay şebekesi yapmıya 1 ye lüzum olmadığına karar vermiş-

lstanbul • E~zurum 
Hava Postaları 

ıstanbul. Ankara, Samsun, Diyar
bakır ve Erzurum arasında hava pos
taları tesisi için hazırlıklara baş

lanmıştır. Oniimüzdeki llY içinde bu 
şehirler arasında muntazam hava se
ferleri yapılmıya başlanaca!<tlr. 
Diğer taraftan Istanbul - Erzin

can, Istanbul Erzurum ve Istanbul 
Van arasında da hava seferleri te-

çıkan bir fırtına ile köprü dubaları 
biribirlerinden koparak her biri bir 
tarafa sürüklenmiş ve şirket te oto. 
matikman bu tamirat ve hüsnü hal
de bulundurmak vecibesinden kur
tulmuştur. Vaziyet bu şekli alınca 

belediye, mukavele ile !amirat işine 
sc.rfctmiyc mecbur olduğu para mik
tarrnm, Gazi Köprüsü inşaat bede
linden tenzil edilmek üzere, t2sbitini 

şirketten ist~miştir. Şirke!., mukave. 
lenamedeki sarahate rağmen, Unka
pamköprüsü tamiratına, kendi ihti
yarı haricinde bulunan ve tamamile 

tabiate ait bir kuvvet tarafından ta. 

~ ...................... ....... 
: Deniz Nakliyatı i 

Sigortası91da ı 
Tenzilat Y aplldı 

rü Dii~e:::7' ;~;a:ıiı::rr:~s;~~·:~~ ı

1
f 

nakliyat tarife komisyonu mü- f 
him bir toplantı yapmıştır. Top
lantı Londı·adan gelen ve harp 

t r:zikolarına dair olan telgraf J 
J üzerin~ yapılımştır. Londranm • 

bildirdiğine göre; deniz sevki- i 
yat \'e nakliyatından evvelce a. 

sisi için tetkiklere h<i~lanmı~tır. mir mevzuunun bertaraferlilmesi yü-
Bu seferlerde kullanılmak üzer~ Av- hnmakta olan binde 1,87 ve 

zünden devam edilemedijini ileri sü- 1.25 nisbetlerindcki harp rizi-
ru_ pay. a. 5 yolcu tayyaresi sipariş e. rerek tamirat masrafının, Gazi Köp-
d l kolarıntn bundan böyle Ba!tık 1 mıştır. ·· ·· · t b d ı · d tPn ı·lini ka 

~ j rusu ınşua e e ın. e~ - z .. • limanları için binde 0,6,25 ve 

M b "' bul etmek istememıştır. Bunun uze- diğer limıml:ır i~in 0,50 , Akde. 
en .a Suları Ucuzhyacak 1 rine her iki taraf, yine aradaki mu- niz limanlarından birinden di. 

Beledıye lk.tısat Müdürlüğü, men- kave' leye tevfikan mahkemeye git-
b l f tl ğerine nak1iyat için b"nde 0,25 a su arının ıya arını indirmek için meden meseleyi hakem marifetiyle 
tetkikata başlamıştır. Bir taraftan . . nishetinc tcn:ııil edilmiştir. Bu 
hususi şah ıslar elinde bulunan men- hallet~iye. karar vermışlc~dı~: ~u i tebliğ denizlerde şimd'lik hir 

karar uzerıne hakem heyetı dun ıik harp tehlikesi bulunmadığı ınil-ba suları hakkında tetkikat yapılır. . .. 
defa olarak belediye fen heyetı mu-ı taleasını uyandırmaktadır. 

ken diğer taraftan da evkaf idaresi- dürü Nurinin nezdinde toplanarak 
le temas edilerek Taşdelen ve Def- t •• • • • • • • ••• • • •• • • • • • • • • •• • • • meseleyi tetkike başlamış ır. 
neli suları hakkında da tetkikata 
başlanmıştır. Bu temaslar neticesin-
de evkaf sular müdürlüğü, umumi 
müdürliiğe müracaat ederek idare
nin bu iki sudan oldukça mühim bir 
kar temin etmekte olduğ•mu, bu 
karın asgari bir hadde indirilmesi, 
veyahut ta kardan büsbütün sarfı 
nazar edilmesi mümkün olup olma
dığını sormuştur. Alınacak cevap ü
zerine belediye ile tekrar temas edi
lerek menba suları fiyatları yeniden 
tesbit edilecektir. 

S U , A L .~ 

S - Yeni Adam mecmuası tek· 
rar intişar edecek mi? 

C - Yeni Adam intişara baş. 
Jamıştır. 

• 
S - izdivaçta Aşk romanını ne 

rede bulabilirim? 

SORUNUZ, 
CEVAP VEREl.IM 

C - Naci Sadullah. 

• 
S - Bulgar Sadık gibi yeni tef

rikalar hazırlıyor musunuz? Hazır 
hyorsanız ne zaman neşredeceksi • 
niz? 

tir. Bu karar üzerine belediye, şir

ketin tramvay şebekesi• için sarfet
miye mecbur olduğu parayı da tes. 
bit ederek umumi masraftan tenzil e
decektır. Şirket buna da itiraz etmek 
tedir. Bunun üzerine bu mesele de 
hakem heyeti tarafından tetkik edi
lecektir. 

Belediye Haberleri 
Belediye, Çengelköyle Beykoz ara 

sında yolun kısım kısım asfalt olarak 
inşa edilmesine karar vermi9tir. Bu 
insaat belediye vesaitiyle yapılacak

tır. * Belediye, Şehir Tiyatrosu sah
ne kısmındaki teknik noksanların iza 
le edilmesine karar vermiştir. * Belediye, kazalara gönderdiği 
bir tamimle, muhtelif devirlerin ta
rihi ve bedii kıymetlerini yaşatan 

çeşmelerin harabiden kurtarılması 

için bunların hali hazırdaki 'vaziyet
lerinin tesbit edilerek bir liste halin
de merkeze bildirilmesini istemiş
tir. 
* Siit işi hakkında hazırlanan ra

por, idari bakımdan bazı tetkikler 
yapılmak üzere tekrar komisyona 
havale edilmiştir. 

CEVAP 
ni 1920 senesi mart ayında kurul -
muştur. O vakit adı "Hilaliahdar" 
idi. Harf inkılabından sonra da 
"Yeşilay" olmuştur. 

o 
Son günlerde İstanbul kız lisesi -

nin alt tarafında ve lise binasına bi. 
ti şHr -•- • - ı. 

inşaatına başlandığı görülmüştür. 

Maarif idaresi, lise binasının yanın -
da ve civarı ahşap binalarla dolu o· 
lan bo)'ije merkezi bir yerde, nasıl o. 
lup ta bu şekilde inşaata müsaade e
dildiğini araştırırken inşaat sahibi -
nin lise binasına ait eski odunluk ve 
mutfak kısmını da tecavüz ederek 
b~.zin deposunun bir kısmını lise 
binasının içersine kadar soktuğu gö
rülmüştür. Vaziyet ayrıca Sıhhat İş. 
leri Müdüılüğünün nazarı dikkatine 
de çarpmıştır. 

Burada yapılmakta olan benzin 

deposunun lise binası için bir tehli • 

ke teşkil etmekle beraber yine ayni 

inşaatın alt tarafında bulunan Sıh • 

hat yurdu için de, hem yangın bakı -

mından, hem de sıhhat bakımından 

büyük bir mahzur teliıkki edilmek • 

tedir. Bunun için, alakadar iki daire 

de, bu inşaatın durdurulması için va. 

liye müracaat etmeğe karar vermiş. 

tir. 

• 
Maarif müdürü Tevfik Kut, Bey-

koz kazasiyle Şile kazasında, bu se
ne yapılacak köy yatı mekteplerinin 
yerlerini tesbit etmek üzere bugün 
Nafia mühendislerinden Samuhi ve 
ilk tedrisat müfettişlerinden İzzetle 
beraber bu iki kazada tetkikat yap -
mağa gidecektir. 

TA K V I M ve HAVA 

21 Haziran 1939 
ÇARŞAMBA 

6 ncı ay 

Arabi: 1358 
Cem. ev\•el: 4 

Gün: 30 

Güneş: 4.28 - Öğle: 
İkindi: 16.16 - Akşam: 
Yatsı: 21.48 - İmsfilt: 

Hızır: 47 
Rumi: 1355 
Haziran: 8 

12.15 
19.44 

2.07 

Hava Vaziyeti 

Şehremininde Uzun Yusuf mahalle iki Motör Çarpıttı 
sinde oturan Ayşe. mangalda kaynı. İsmail reisin idaresindeki kum 

C - Ankara caddesindeki bü • 
tün kitapçılarda. 

• 

C - Hazırlıyoruz, İşgal Altın
da romanı bitince neşredeceğiz. 

• 

Yeşilayın gayesi: Sağhk, soy ve 
irade düşmanı içki ve uyuşturucu 
maddelerle mücadele etmek; ve 
bu ülküyü yayarak, sağlam vücut. 
lü ve sağlam iradeli bir gençliğin 
yetişmesine ~alışmaktır. 

Yeşilköy meteoroloji istasyonundan 11• 

lınan malümata göre, yurtta hava Akde
niz kıyıları ile Egenin cenup kısmında az 
bulutlu, diğer bölgelerde yer yer bulutlu 
ve yağışlı geçmiş, rüzgarlar garbi istika
metten cenubi bölgelerde kuvvetlice, diğer 
yerlerde orta kuvvette esmiştir. 

Dün istanbulda hava kapalı ve yağıslı 
geçmiş, rüzgar cenubu garbiden saniyede 
2 - 4 metre hızla esmiştir. Saat 14 te ha
va tazyikı 1010.4 ınll!bar idi. Sühunet en 
yüksek 23.3 ve en dü~ük 15.9 santıJ?rat 
olarak kaydedilml~lr. 

yan süttin üzerine dökülmesi netice- yüklü motörlü kayıkla Şükrii kapta. 
sinde muhtelif yerlerinden yanmış-ı nın motörü arasında Caddebostanı sa 
tır. Ayse Gureba hastanesine kaldı- hillerinde bir çarpışma olmuştur. Her 
rılmıştır. ikisi de hasara uğramışlardır. 

S - Gazetelerle Şakalar sütunu 
muharriri kimdir? • 

S - Ye5ilay cemiyeti ne vakit 
kurulmuştur? Ve gayesi nedir? 

C - Yeşilay cemiyeti 1336 ya. 
Cemiyet. hiç bir suretle siya -

setle iştigal etmez. 
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~-B.fıkeriıeıercle 
• • • • • .. ~ 1 .. • • • 

Kırklarelinde yakalanan biri Bulgar, altısı I !erinin neticelendiğini bilJirmiştik. Bulgar ca-
Türk tebaalı yedi Bulgar casusun muhakeme· sus/arını karar tefhim edilirken görüyorsunuz. 

Bir Baba, Oğlu için 
Tazminat istiyor 

Sarhoş Kadın 
Muhakeme 
Edildi 

Sümer Bankın Detf erdardaki do
kuma fabrikasının sıkma kazanına 

Dadaylı Rızayı atarak ölümüne se
bep olan Omer ipeğin duruşmasına 
dun .Asliye Birinci Ceza Mahkcıne
sınde devam edildi. Celse açılır açıl
maz reis bir istida okudu. Bu isti
dayı Dadayın Zaro nahiyesinin Te
keşin köyünden Arslan Satı veriyor 
\'e: 

- Olen Rızanın babasıyım. Cebin 
den çıkan hesap defterleriyle elbise
lerinin bana verilmesini isterim. Bu 
suretle oğlumun alacağını, vereceği
ni öğrenmek isterim. Diyordu. Mü
başir dinleyiciler arasında bulunan 
Satıyı müdahil iskemlesine aldı. Bu 
istidada yalnız defter ve elbise isten 
diği için mahkeme istidasını sulh 
rnııhkemesine göndermiye ve kendi
sini de davacı yerinden çıkarmıya 

karar verdi, biraz sonra dosyanın 

içinden bir istida daha çıktı. Bu is
tıdayı da Sati vermişti, ve: 

- "Omer oğlumu öldürınü tür. 

Kendisine hem ceza veriniz, hem de 
bana beş bin lira tazminat alınız ... 
diyordu. Bu istida uzerine mübaşir 
tekrar Satıyı müdahil yerine geçirdi 
ve duruşmava devam edildi. Ilk soz 
Satınındı. 

- Yapılacak şeyi mahkeme bilir, 
kanun, nizam ne ise onu yapınız. 
Tazminat istiyorum. Dedi. 

Tahkikatın genişletilmesi hakkın

da tarafların bir iste~leri yoktu. 
Müddeiumumi iddiasını söyledi. O
len Rıza her vakitki gibi Omer !pek
le şakalaşıyormuş. O gün Omer, Rı
zanın takunyesini sıkma dolabına at
mış. Rıza takunyesini almak için e
ğilirken Omer arkasından, şakadan 
bir yerine dokunmuş, refleksini art
tırmış ve neticede kazana düşmesine 
sebep olmuştur. Bu biyolojik hadise 
vücut muvazenesinin bozulmasını 

icap ettirmiştir. 
Rızanın yaklaşılması tehlikeyi mu 

cip olan makineye takarrübıi takdiri 
esbabı muhaffefeden sayılarak Ce
ı.a Kanununun 455 inci maddesinin 
birinci fıkrasına göre ceza verilme. 
si isteniyordu. 

Bundan sonra suçlu vekili müda
fnasını yaptı ve sözüne başlarken: 

- Müdd iumuminin söz.ler1 hu-

kuk edebiyatına pek güzel bir örnek 
olabilir. Fakat hadiseye temasları 

doğru değildi;r. Dedi. Ve müekkilinin 
masumiyetini iddia ederek beraet 
kararı verilmesini istedi. Muhakeme 
karar için başka bir güne bırakıldı. 

Meşhut suçlara bakan Asliye Dör
düncu Ceza Mahkemesi dün zilzurna 
sarhoş olarak önüne geleni tokatlı
yan bu aı·ada bekçi Ali Güleri de dö. 
ven Lea isminde bir kadının duruş
masını yaptı ve tevkif etti. Hadise 
şöyle olmuştur: 

Lea evvelki gün gece Beyoğlunda 
bir birahaneye gitmiş saat 2,5 a ka
dar rakı içmiş. Birahaneden çıkmış, 
sokakta rastladığı iki delikanlı ile 
çatışmış, onlara hakaret etmiş. Böy
lece sallana sn11ana imam sokağınn 
kadar gelmiş. Burnda önüne gelene 
liıf atmış, tokat atmış ve nihayet 
bekçi Ali Güler: 

- Bayan, demiş, sen sarhoşsun, 

karakola götüreceğim. 
Madam Lea bu tekliri duyunca: 
- Vay, demiş Sen benden ha

raç mı itiyorsun ,al sana da ... 
Bekçiyi de tokatladıktan sonra po

lis Leayı yakalamış ve zabıta dokto
runa muayene ettirerek dün müddei 
umum'iliğc vcrmi Ur. -----

Muhakeme edilirken Hakki, knb. 

Bir Tehdit iddiası 
1 

Karaağaçta Kerim Paşa yalısında 

ihtilas Davası . 

veci Ibrahim Akan ve çırağı şahit o
larak dinlendiler.Şahit Hakkı da Ma
damdan iki tokat yediğini ve fakat 
kendisini affettiğini söyledikten son
ra hftdiseyi bekçinin şikayetine uy. 
gun bir şekilde anlattı. Dğcr şahitler 
de bekçiyi teyit ettiler. Leanın 933 
senesinde yine sarhoşluktan bir ay 
on gün hapse mahkum olduğu hak
kında hapishane müdürlüğünün tez
keresi okunclu. Müddeiumumilik bu 
suçun af kanununun şümulii dahi
linde olup olmadığını tetkike lüzum 
gösterdiği için muhakeme talik edil
di. 

oturan kasap Salimle Halıcıoğlunda 
Durmuş Dede mahnllesinde Salim 
Bey sokağında 28 numaralı evde o
turan Goriceli celep Mehmet Dilaver 
ve Omerin alncak meselesinden doğ. 
muş bir muhakemeleri varmış. Mu
hakemeden çıktıktan sonra Dilaver
le Omer Salimi tehdit etmişler. Sa
lim cie adliyede vazife gören polise 
müracaat ederek: 

- Bunlar beni tehdit ediyorlar. 
Uzerlerinde silah bulunmasından şüp 

heleniyorum. Yakalanmalarını iste

rim. Demiş. Polis bunları yakalamış 

Mehmet Dilaverin üsfünde taşınma

sı memnu bir sustalı çakı bularak 

kendisini ve çakısını mü:ideiumumi

liğe vermiştir. 

Mantardan Zehirlendi 
Sarayköy, (TAN) - Molla Ahmet 

köyı.inden çütçi Mehmedin on bir 

yaşındaki oğlu Ali ve dört yaşında

ki kızı Huriye, tarladan mantar top. 

hyarnk yemişler, zavnllı çocuklar 

bir saat sonra zehirlenerek ölmüş. 
lerdir. l 

~-o-

Reşadiye Köyünde 
Hırsııhk 

Bir 

Çanakkale (TAN) - Reşadiye kö
yünde Mehmet oglu Alinin evine 
geceleyin ıki hırsız girmiş, kansı. 

nın on beş altınını çalmıştır. Meh
met oğlu Sait ve Adil oğlu Mümin 
okluğu anlaşılan hırsızlar biliıharc 
tevkif edilmiştir. 

yurun inşallah! Derken o şu cevabı 
vermi : 

- Gerçi hir c • söylememeye 

ahdetmiştim, lakin insaf edin! Ren 
hu hnmoına hu kılıkta mı gcldiındi .. 

j insafa kaldıysa vny haline çıp. 
lak mü terinin. 

Olen adamları sağ gibi göstererek 
sahte vesika tanzim etmek, müker
rer maaş vermek suretiyle hazinenin 
2341 lira 62 kuruşunu zimmetlerine 
geçirdikleri iddia edilen Eminönü 
malmüdı.irü Hasan, vezn~dar KazılJl, 
izzet Kartal ve lsmail Hakkının mu. 
hakemelerine Ağırceza Mahkemesin
de devam edildi. Suçluların hepsi 
gelmişlerdi. Yalnız veznedar Kiızım l 
yoktu. Mahkemede hazineyi temsil 
eden avukat Snmi söz alarak: 

- Veznedar Kôzım geçenlerde 
ayrıca on üç bin lira ihtiUis ettigi 
için dordi.mcü sorgu hiıkimi tarafın
dan tevkif edilmiştir. Şimdi tevkifn
nede bulunuyor onuu için mahkeme 
ye gelmemiştir. Dedi. 

Bundan sonra muhasip lbrahim lz
zet şahit sıfatlyle dinlendi· Bazı def
terlerin getirtilerek Üzerlerinde tet
kikat yapılmasına lüzum 6Östcrdi. 

Muhakeme bu defterlerin getirtil
mesi için talik edildi. 

Aydınhların 

Demiryollarından 

Bir Ricası 
Aydın (TAN) - Yeni tren tarife

sinin tatbikine başlanılması Aydın

lıları çok sevindirmiştir. Aydınlıla

rın devlet demiryolları idaresinden 

Arkeoloii 
Faaliyeti 

--o---
Sultanahmet Hafriyatım 

Yapan Bakster 

Londraya Gitti 
Sultanahmettcki hafriyatı ıdare 

etmekte bulunan Ingiliz mütehassısı 
profesör Bakster Londraya gitmiş
tir. Profesör bir muhnrririmize: 

- "Bu sene yaptığımız iş müsbet 

bir iş değildi. Çiinkü Iayıkıyle istih

zarııt ve c;alışmıya imkan. bulama

dım. Londraya gidişim tamamen hu

susi mahiyettedir. 

Sent - Andrews Universitı>si tara

fından kıymetli Adllyc Vekiliniz Fet 

hi Okyara doktorluk ünvanının tev· 

bir dilekleri vardır. Sabaha karşı cih edilmesi üzerine kendisine bu 

saat dortte Aydından geçen Afyon - ünvanın merasimi mahsusa ile teblig 

Ankara - Haydarpaşa ekspresine ta- edileceğini bildirmek ve merasimin 

kılan eski sistem vagonlarda bu yaz 

gunlerinde uzun seyahat ve Afyon

da aktarma çok müşkül olmaktadır. 
Ana hat vagonları Aziz.iye tünelin
den geçemedikleri için vagonların 

güzerglıh imtidadınca eksprese ta
kılması mümkün değilse de, tünelin 
ilerisinde bir istasyondan alınarak 

ve dönüşte yine onıd l bırakılarak, 

halkın eski vagol)lardan kurtarıl· 

ması kabildir. Aydınhlnr, işte bunu 
rica etmektedirler. 

programını izah etmek üzere Istan
bula gelmiştim. Fethi Okyara Lon
dra.da iltihak edeceğim ve beraber

ce Ekose gideceğiz. Mergsimclen son

ra tekrar Istanbula dön~rek mesai
mize devam edeceğim . ., Demiştir. 

Profesör Bnkster ~ehrimizde bu· 
lunduğu miiddet icinde belcdıye, ev
knf ve müzeler mudürlüklerinde tc· 
maslarda bulunmuş ve hafriyatın 
ileri gotı.irülmcsi için yapılacnk işler 
hakkında lazım gelen izahatı ver-

TAN 21 • G - 939 

Bu Baba Katil midir? RAi>Yo 
. -· 

Okuyucularımızın 
Verdikleri Cevaplllrı 

Neşrediyoruz: 

ANKARA RADYOSU 
Türkiye 
Türkiye 

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

Radyodifüzyon Postalan 
Radyosu Ankara Radyosu 
Dalga Uzunluğu 
1639 m. 183 Kes. 120 Kw. 
19.74 m. 15195 Kes. 20 Kw. 
31,70 m. 9456 Kes. 20 Kw. 

Çarşamba, 21. 6. 1939 

J 2.30 Program, 12.35 Türk müziği - Pl. 

13.00 Mcmkket saat ayarı, ajans ve me

teoroloji haberleri, 13.15 - 14 MOLik (Ka
rışık program - Pi.). 

"Toblattc hiçbir şey yok edilemez. Co-1 lel"den hiçbirisine sığmıynn bu öldlirme
cugunu öldüren baba belki de çocuğunun den dolayı bııb::ı ceza görecektir. 
ıztırap çekmeme i için bu Işı elzem bir 2 - Babıı, bu hareketinde mazur görü
hareket teUıkkl etmiŞt'.r·. Muhtelif ba- le.cek vaziyette de degildir. Bugun bu şe
kımlardan tetk~k l'dıldığı za man şu Mık- kılde bir hnstalıgın şıfası yoktur.. diye 
mu \'ermek mumkundUr: ' 'Bu baba k.ıtıl knti hukiım \ermek; besikten mezara ka-
degildır, ol:ımnz." 1 dnr uznyıın ilim hayatı~a karşı da, 0 ço-

T•kıslm, Ayyıldız caddesi, Suna cuğn bnk:ın doktorların ışledlği aCiedllmc-
aoartıman 8. imza okunamadı. me,,f Iı\zım (yııhut frıceleruneğe değer) 

19.00 Program, 19.05 Müzik (Melodi
ler - Pl.), 10.15 Türk milzlğf (Fasıl heye
ti), 20.00 Memleket saat tıyan, ajans ve 
meteoroloji hnberlcrl, 20.15 Neşeli pldklar 
- R. 20.20 Türk müziği (Müşterek ve solo 
teaanni) l - Rouf Yekta: Eviç pesrevi, 
2 - Rauf Yekto: Eviç bestesi (Halkol zül
fü synhın ). 3 - Salfıhattln Pınar: Eviç 
şarkı (Kalbimde açılmış), 5 - Blmen Şe
nin: Seglih ııarkı (Sun dn içsin ynrelinden 
dşıkın), 6 - Ahmet Raıimin: Scglih ıınrkı 
(Benim sen nemsin ey dilber), 7 - Eviç 
halk türküsü (Şahane gözler şahane) , 
8 - Eviç halk tUrkUsil (Elveda dost deli 
gönül), O - Lcmlnin: Hlcazktır şarkı 
(Pcnbelikle imtizaç etmiş tenin), 10 - Os
mon Nihndın: HicnzkOr şarkı (Ellere u
zaktan bak). 21.00 Konuşma, 21.15 Milzik 
(Opera aryaları - Pi.), 21.45 Haftalık 
posta kutusu, 22.00 Müzik {Küçilk orkes
tra - Şef: Necip A3kın), 1 - Kutsch 
(Macar marsı, 2 - Keler Bela (Ren nehri 
kıyılarındn), 3 - Frled Wolter (RUya) 
keman solo \'e orkestra için, 4 - Bela 
Vollgraf (Kalbim aşkla dolu, ağır ıııals), 

5 - Schlcdcr: Dinle keman ne söylilyor 
(Tango), 6 - Hons Thnlcr: Kukuk {Pol
ka), 7 - Robert Etol~: Pratcrde a~açlar 
tekrar çiçek açıyor, 8 - Vlctor Aubert: 

e ı;uçlcırdıındır. 

Bır insanın hııyatınd::ın limit kesilebl- 3 - Doktor böyle dedi, rüyamda bir ta-
lir, iyileşmesi mümkün olmıyabillr. Her nıdık; bunu ölcllir de o da kurtulsun, sen 
dakikası hem kendini, hem yakınların- de rahat et.. diye sık sık tavsiye etli diye 
dakiui biraz daha muztorlp kılabilir. Fa- çocuğunu öldüren b:ıbayı kanun değil, vic
kat o insan, rı:r.ası olsa bile öldOrül!.'mez. dan ve montık dahi affetmez. (Zııtcn ka
"Hayat en alçak, en menfur vücutta bile nunlar da bilhassa bunlardıın doğar yn.) 
en bilyük hürmete ltıyık bir kuvvettir." Binaenaleyh; kanun nazarında suçludur, 

Ankar• Hukuk Fakültesi ş. F amma vicdanen ve mantıken kabahotslz-
• dlr demek te kanunlann vicdan ve man-• 

"Bu cinayet tamamile psikolojik bir 
mahiyet arzetmcktcdlr. Kat.n baba bir 
nlyadan bahsetmektedir. Psikoloji ilmi, 
rüyaların hnklkatle sıkı bir nlfıknsı oldu
ğunu söyler. 

tıktan mahrum olduklarını iddia etmekle 
ınüsavidir. 

Netice: Baba beraet etmlyecek, ceza gö
recektir. Babanın müdafoasmın bu cezayı 
hnfifletlcl sebeplerden nddecııımesl ihti
mali vardır .. " 

Ölen çocuk sağlam ve içinde bulun
dufu cemiyete niıfi bıı· unsur olmuş ol
saydı jüri babayı cl\nlllklc itham etmek
te tomnmlle haklı olabilirdi. Fakat öldil· 
rülcn çocuk onun tomıımile aksi bir nıah
lCıktıır \'e Amcrikıı jürisinin bu baba hok
kında vereceği hiikmün neticesi "bct"aet,. 
olncııktır." 

Erkek ö!lretmen okulu No. 523 
Samim Yeltekin 

• 
"Bu baba kntlldır. İnsanlık, hayatında 

ona katil diyecek, öldükten sonra da evlAt 
katili diye onacaklır. 

Bu babanın vazifesi, çocu~nun haya
tının sonuna kadar fedakarlığını esirge
memesi idi. Çıkmıyan canda ümit vardır. 
Eğer baba nıaddı müşkülata katlanama
mak vııziyetindc olsııydı evl6dını mecca
ni bir vekilde bir hastaneye naklettirebl· 
lirdi. İnsanlık bunu amirdir. Bu babaya 
cinnet t.e ııt!cdilemez. Bu ad..1m evlat kıı
tilJdir ve clnııyct l,şlemiştir." 

lzmlr Hat•y caddesi 
Osman Öztolon 

• 

Kony•: N•fla Memurtuından 
Haun Ülgen 

• 
"Ru mesele hukuki b:ıkımdnn halledil

mesi pek güç bir dfıvıı değildir 
l - Ailenin birlclk çocuğu olmasına 

noznran babanın kendisinde bir hastalık 
olduğunda zannedersek baba esasen cina
yeUnl daha on yedi yıl evvel lşlemlşUr 

Şimdi ise o cinayetinin mahsulU olan yav
rusunun ıztıroplarına tahammül edemiye
rek on yedi senedir sürüklediği cesedi or
tndan kaldırmakla ikinci ve daha feci ci
nayeti yapmıştır Bir hasta ne kadar kötü
rüm ve mcf!Qç olursa olsun, yine cemiye
tin malıdır. Ve nüfu tn kaydı vardır. Bu 
babanın ortaya sUrdQğü insani düşünceler 
ve gece1erl rüyasında bir adamdan tn:ıylk 
görd(lğl\nU söylemesi sırf kendisini mü
dafaa mnksndllcdlr. 

2 - Sonra analar babadan daha çok 
şefkatlidir. Baba c;olışmak için dışarda o
lup e\•de kolan VC! ya\•nısile beraber bu
lunan, her türlü zahmeti ceken onadır. On 
yedi senedir bu meşakkatlere katlanan za
vallı ana dahn kim bilir ne kadar da kal-

"Her ne suretle olursa olsun bir baba- lanocktı. Anıı kııdnr tahammül göstere-
nın evlOdını öldürmesi bııbnlık ııcfkntllc mlyen bir bnbıının ııefkııtlnden biricik ev
kaonr Ut d ldlr. -nu atn anormal bır 'lııamı "OlOUrmestnı knbul etmr.l<: bence 
tiptir. CAninln zikrettiği esbabı mucibe, doğru değildir. Bu babayı affetmek mu
umumi hllkilmlcrc uygun görüldiiğilnden vafıkı adatct olamnz. Çünkü cinayet yap
jurice cezayı hnfıfleticl sebeplerden adde- mağa mbstnil bir kimsedir. Cemiyet lçin
dllmes l m limkilnd ür. Bu baba katildir. de dnha vuku bulması muhtemel olan bcn-
ÇUnk.o. • .... , ıAa'!anc i}r.J"n.1': ..nlahllln '' 

ı - Adam öldiirmenin cezasız kalacağı Bursa Sahaflar çartıaında 

haller kanunla tesbit edılmiştir. Bu şekil- Saatçi K-'ımll 

Erbaada Güreş ve Koşu 
Müsabakaları Yapıldı 
Erbaa (TAN) - Burada at yarış-\ livan, başta birinciliği kazanmıştır. 

ları ve güreşler yapılmı~, sekiz - on Niksarlı sporculardan otuzu da, 
senedenberi terkcdilmiş olan bu Erbaa gençleri tarafından vaki da-
milli sporlar halk tarafından rağ· .. rl 1 k b ··sabaka . . vet uze ne ge ere , u mu -
betle karşılanmış, scyır ıçın kasaba iki k 
ve köylerden bir çok halk gelmiştir. larda bulunmuşlardır. Her asa-
Yarışlara, Samsundan gonderilen ba gençleri arasındaki futbol maçı
atlar du iştirak elınıştir. Uç bin nı, bire karşı dörtle Erbaalılar ka
metı·elik yarı~ı, Samsunlu baytar zanmıştır. Niksarlılar şerefine hal
binbaşı Nahidin Şahan adlı atı ka- kevi bahçesinde bir akşam yemeği 
zanarak 150 lira ikram!yc almıştır. verilmiştir. 
Diger yarışları kazananlara ve gü- Gece !=incmn binasında Niksarlı 
reşte galip gelenler'! de ikramiyeler gençler (Şeriat cm;ı) komedisini mu
verilmiştir. Ka:;tamonulu Murat µeh- vaffakıyetle temsil etmişlerdir. 

miştir. Bakstcr, bu hus~sta demiş

tir ki:' 
- "Hafriyat dolayıslyle Sultanah

mct camiinin bir tehlikeye maruz 
kalacağı hakkında söylenen sözler 
tamamen yersizdir. Bfıyle bir tehli
ke hiç bir suretle melhuz değildir. 
Hatta Türk mimarlarından ileri ge
lenlerinin bu mc\'ZU üzerındc fikir 
ve mütalaalarını aldıktan sonra işe 
başlamıştım. Hattfı bu mimarhırın 
raporuyla da böyle bir 11;?hlikenin 
mülahaza cdilemıyeceği sabittir. 

W hitlemore' un faaliyeti 
Aynsofya mozayiklerini meydana 

çıkarmakta olan profesör Whitte
morc kendisiyle gorüşen bir muhar
ririmizc demiştir ki: 

- "Bu sırada Amerikalı bir mü. 
tehassıs grupla beraber Ayasofyanın 
minber ve cenup galerisinde çalışı
yorum. Cenup galerisi üzerindeki tet 
kiklerimize devam ediyot•t;ı: ki, bu 
tetkikler hemen hemen bitmiş gibi
dir. 

meydana çıkarmaktan ibaret "değil
dir, yarım kubbeden yere kadar du
varları da temizliyoruz Bu duvarlar 
mermer mozayiklerle kaplıdır. Bu 
desenler Opus Sectile'dir. Bu moza
yikler üzerinde çalışmak çok ince 
bir iştir. 

Bazıları bizim birnz yavaş çalış. 
tığıınııı söylüyorlardı. Halbuki biz 
bugün icin değil ileriki Msiller için 
çalı~ıyoruz. Biz istiyoruz kl binn a
yakta durdukça mozayik!~r de ıyice 
muhafaza edilebilsin. Bunun için 
fazla itinaya mecburuz, bu da süra
timizi azaltıyor. 

Bu bina şimdi çok iyi muhafaza 

edilmektedir. 

Mozayiklerin· üstünün badana edil 
mesi çok iyi olmuştur, çünkü bu ba
dana mozayikleri bozulmaktan vi. 
kaye etmiştir. UstUnden bu muha
fazayı almakla beraber fonni terti

bat ile rnozayiklcri konsolide etmi-
ye çalışıyoruz. 1 

Halk bizim çalışmamızı takdir e
diyor ve alaka duyuyor, bunun için 
de çok müteşekkirim. Hükümet te 

Göbekliler resmigeçidi, 9 - Leopold: Ma
car fantezisi, 23 Son ajons haberleri, zira• 
at, esham, tnhvlltıt, kambiyo - nukut bor
sası {Ffat), 23.20 MUzik (Cıızband - Pl.), 
23.55 - 24 Yarınki program. 

,... ... ... ... "'"'-~1"-"-" ~ 

t,~~~t~,,~S 
Şubeye Davet 

EmlnönU Aıkerllk Şubesinden: 

Şubemizde kayıtlı olup ikramiye almak

ta olan şehit nllclcrlnln \•eya yetimlerinin 

yanlnrındo bulunan resmi senet maaş cüz

danı ve on senelik alınış olanların yalnız 

nilfus ı::Uzdanlarlle bugünden itibaren ıo 

gün içinde şubemiz hesap memurluğuna 

.ınilrııcnııtlnrı ll!ln nlıınıır 

-0-

Zonguldakta Bir idam 
Zonguldak (TAN) - Bir arkada-

• ını değinmendc öldürmekten suçlu 

Ereğlinin Ömerler köyünden Ah

met oğlu Durmuş idam edilmiştir. 

İstanbul Dördüncii İcra l\olemurlu· 
ğundan: 

Tepebaşında Yaşmak sıyıran cad
desinde Çadık Apartırnanında (11) 
No.da iken bulunamıyan ve hali ha
zır ikametgah adresi meçhul bulu
nan ölü Nazif kansı Lizaya Galatada 
Arnbcamii Baş İmamı Nureddin Işık
lıya 21 - 6 - 933 tarihli bir kıt'a em
re muharrer senetle olan bihasebil
verase (420) lira borcunuzdan dola
yı, dairemizin 38/ 416 sayılı dosyasi
lc hakkınızda haciz yolile yapılan 
takib neticesinde tanzim edilen öde
me emrinin, mtibaşir meşruhatına 
göre yukarıda mczk(ır adreste bu
lunmariı~ınız gibi hali hazır ikamet
gahınız da meçhul bulunduğundan 
tebellüğ edilememiş ve zabıta tah
kikatından da mezkur yeri terkedip 
hali hazır ikamctgiıh adresiniz meç
hul bulunduğundan, ödeme emrinin 
bir ay müddetle ilanen tebliğine İs
tanbul icra hakimliğince karar ve
rilmiştir. 

Yukarda yazılı borç ve masrafları 
işbu ilônın neşri tarihinden itibaren 
bir ay içinde ödemeniz ve borcun ta
mamına veya bir kısmına veyahut 
alacaklının takibat '\ rnsı hakkına 
dair bir itirazınız varsa vine bu bir 
ay içinde istida ile veya Şifahen icra 
dairesine bildirmeniz ve bildirmedi
ğiniz takdirde ayni müddet içinde ic
ra ve iflas kanununun 74 üncü mad
hsi •.• • ıcibincc mal bcyn \tnda bu
lunmanız }{ızımdır. Beyanda bulun
mazsanız hapisle tazyik olunacnRınız 
ve hakikate muhalif beyanda bulun. 
duğunuz takdirde hapisle cczalandı
rılacağınız, borcu ôdemez ve itiraz 
etmezseniz hakkınızda cebri i~raya 
devam cdilcccgi ödeme emri yerine 
ilanen ihtar ve tebliğ olunur. 

Şimdi ufak kubbe üzerinde çalışı· 
yoruz. Dıırada Meryem Ana ile oğ
luna ait gayet nefis bir mozayik mey 
dana çıkarmıştık. 

Çalışmalarımız yalnız mozayiklcri 
müze idaresi de bu iş üzerinde bi- ı ~l:ı:ı~~fttlll!f!!if!l!!J 
zimle mutabıktır. ı;: 



21. 6. 939 

21 Hnziran 1939 

TAN 
ABONE 

TOrklyc 

BEDELi 
Ecnebi 

1400 
750 
400 
150 

Kr. ,. 
" 
" 

1 Sene 
6 Ay 
3 Ay 
1 Ay 

2800 
11500 

800 
soo 

Kr. 
• 
• 
• 

MilleUerarası posta ittihadına dahll 
olmıyan memleketler için abone 
bedeli milddet sırasiyle 80, 16, 9, 
s,ıs liradır. Abone bedeli peşindir. 

Adres değiştirmek 25 kuruştur. 
Cevap için mektuplara 10 kuruşluk 
pul iUıvcsl lfızımdır. 

ICjl): (IJ: 1t1 !1 4! j j j ;j 1 
istanbulda 
Beynelmilel Sergi 
1 stanbulu güzellc~tirn~e.yi .v~ ze~

ginleııtirmeyi kendısı ıçın hır 
ideal haline getiren Lfıtfi Kırdar, or
taya yeni bir fikir daha attı: İstan • 
bulda beynelmilel bir sergi kurmak. 

Süphe yok ki, Türkiycde beyncl. 
mil:l sergi kurmağa en z~yade la;yık 
\'e eh-erişli olan şehir Istanbuldur. 
Cof,rrııfi \'aziyeti, beynelmilel ticaret 
sahasındaki mc\'kii. turistik kabili 
yetleri ile 1 tanbul, beynelmilel bir 
serginin en parlak yeridir. 

Fakat nasılsa İzmir bu imtiyazı 
\'&ktiyle benimsemiş, \'e bu sahada 
ilk te.o;ebbüsii yapmak .suretiyle miik
tesep ~bir hak sahibi oJmuştur. Sene
den seneye onun inki~t.:ına çalışılır. 
ken, htanbulda beynelmilel bir .ser. 
gi ihdasına kalkmak, İzmirin bu te
sebhiisüne muhakkak sekte vurur. 
~ 

Sonra beynelmilel sergiler, ufak 
'\'e basit işler değildir. Onun içindir 
ki bu kabil sergiler için senelerce 
haıırlanılır, miJyonlar sarfedilir. Ve 
hakikaten bütiin diinyanın merak ve 
dikkatini davet eden miikemmel bir 
eser \'Ücude getir111eğe çalışılır. is -
tanbuldn bugünden yarına kurula -
cak bcynelmild bir sergi, sergi tak • 
lidi hir !;e\' olur ki. takip edilen ttn -

... v •• 

~eyi temin etmedikten maada, hızı 

gülünç vaziyete de diişiirehilir. 
İtalyanlar Romada 1941 de ynpn

cakları beynelmilel sergi için iki se. 
nedcnberi hazırlıkla me,..guldürlcr. 
1'.!'ı.'l...,..un .. l.r ----:-: .:_:_ :ı...: --- La.ar• 
lık devresi geçirilmiştir. 

Bizce İstanbulıın beynelmilel bir 
sergi için haiz olduğu hu usi vaziyet
ten istiCade ederek burada muazzam 
''e di.inyanm di)rt köşesinden milyon 
larcn insanı İ tanbula çekecek .bc;:1· -
nclınilcl bir e!'ler viicude getirmek 
ıniimkiindür. Yalnız, bunu faraza 
Ncvyork serghini yapan mütcşeb • 
hislerle anlaşarak ,.c sernıayc:-.ini 

onlara koydurarak yapmak .~artiylc. 

Beynelmilel sergicilik bir ticaret 
şeklini almıştır. Bu ~ergiler biiyiik 
sermayedarlar tarafından kuruluı·. 

İstanbul belediyesi Avrupa ve Ame
rikada böyle muazzam bir işe serma
ye koyacak bir grup bulabilir. rn;;:1- le 
bir grupla yapılacak anlaşma saye. 
sinde, hiç olmazsa Paristeki mfö.tcın. 
lekeler sergisi ftyarındn biiyiik hir 
sergi viicude getirilebilir. Bu rnnk -
~atla Nevyorg sergisinde bulunan 
he:rctimizin şimdiden tetkikler yaı>a. 
rak mevcut imkanları araştırma•;ı 

istenebilir. Ayni zamanda Avruıın 

da ataşe kommersiallerimiz vastta~i
le tetkikler yaptırılır. Ve buluna • 
cak imkimlar sayesinde 3 • 4 sene 
sonra için İstanbulda muazzam bir 
serginin temcileri atılabilir, ve bu 
teşebbiis i tanbula her bakımdan 
müthiş varidat temin eder. 

Yokı;a 1940 :senesinde İstanbulda 
Sclanik \"e İzmir fuarları ayarında 
ufak bir :sergi açmak, İzmir fuarına 
zarar vermektei1 ba~ka bir netice 
vermez kanaatinde:riz. ,,. 

Beynelmilel sergi hayaliyle meş
gul ola duralım. Fakat bugün ondan 
f'\'vcl halledilme.si lazım gelen mese. 
le, her sene İstanbulda kurulmakta I 
olan fuarın o, iptidai, perişan ve n
cıklı halinden ~ıkarıhp daha modern 
daha faydalı ve mükemmel bir hale 
getirilmesidir. Bunun için ilk şart, 

her sene söylenip te ertesi seneye hr. 
rakılan, binanın teminidir. G. Saray 
mevki olarak bu işe ne kadar elve • 
rişli ise, bina olarak da o derece gay. 
ri müsaittir. 

Sergiyi böyle müstear bir yerde 
açılmaktan kurtarmak, ve hakikaten 
fstanhulun me\'kii ile mütenasip mü
kemmel bir şekle sokmak lazımdır. 

Bu erginin miikemmelle mesi, nıcnı 
leket içinden istanbula bir ~ok ziya. 
retçi celhedebilir, dahili turizmi tc ·• 
wik edebilir. 

_ TAN 5 

• 
iki 

• 
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Mussoliniı ltalya lı __ _. 

Ve Münevverler, 
Miskin, Geveze, 
Tufeyli Bir -:ı. 1 . ı .l 1 
Çetedirler 

U- Almanya tek başına ka-
lacaktır. İtalyayı Pan -

jermanizmin tekerleğine tak
mağa, Alman emelleri ile yan 
yana yürütmeğe imkan yok -
tur. Almanya tek başına kal
malı ve en mel'un barbarlı -
ğın ifadesi o1an Panjermanizn 
layık olduğu akibetc uğrama~ 
lıdır!" 

1914 te bu sözler Alman -
yaya yeminli düşman olan 
Rus çarlığının, Fransız cüm
hurivetinin ve İnE?iliz imna
ratorluğunun hudutları icin
de değil. taliini tamamile Al
manya ve Avusturva - ~faca· 
ristana bağlamış olan Italv2 
krallığının payitahtında söy · 
leniyordu. 

Halbuki 1914 Üner'.. y~la:. İt~l: 
yan krallığı, "uçuzlu ıttı. 

fak" ın bir çok nimetlerini tatmış 
bir müttefik olarak girmişti. İtti. 
fakı müselles idealistlerinin bastı. 
rıp attıkları kartlarda Almanlar, 
Avusturyalılar ve Macarlar yıllar
danberi Hnbsburg, Hohenzolern 
ve Savaya taçlarını ve bu taçları 

başlarına takanları İtalyan, Al. 
man, Avusturya Macar bayrakla • 
rına sanlı olarak yan yana görme. 
ğe alışmışlardı. 

Alman bankaları Banko di Ro
maya kendi öz şubeleri imiş gibi 

geniş krediler açmakta devam edi

yorlardı. Bu İtalya. Alman ve A. 

vusturya Mncar müzaheretine da. 

yanarak şimali Afrikadaki Türk 
+nn .. 0ı..ı..--..J,,,.....J----ı...ilırn9 lı 

İtalya idi. 

Bu İtalya, Alman ve Avustur • 

ya • Macar müzaheretine dayana. 

rak Berut gibi bir açık'. limanı 

bombardıman edebilmiş, Preveze 

önlerinde Osmnnlı imparatorluğu

nun bir kaç küçi.ik tekneden mü -

rekkep Adriyatik filotillasını tah -

rip etmek kahramanlığını göste • 

rebilmiıı ve nihayet bu İtalya ağn~ 

beylerinin de yardımı ile On iki 

adaya çengel atmıştı. 

A rdarda gelen bu kazançlar 
vatandaşları "üçüzlü itti • 

fak" a bir kat daha ısındırmış, bağ
lamış bulunuyordu. 

Dünyayı harp havası sarınca İ. 
talyada ordu. erkanıharbiye, üni • 
versiteliler \'e bütün efkarı umu • 
miye şu iki esastan birinin tercih 
edilmesine taraftardı: 

1 - Alman:yn harbe girer gir. 
ınez harbe girmek. 

2 - Harp başlayınca bir miid • 
det beklemek, sonra Almanyn -
nın yanında cephe tutmak. 

Bu iki telakkinin dışında konuş. 
mak en geniş müsamahadan bile 
şu teşhisi nlıyordu: 

- Vatan hiyaneti! 

Fakat buna rağmen bir adam, 
eline kalemi alıp uluorta 

yazıyor, yahut sokak ortalarında 

kürsü kurup halkı Almanya aley -
hine tahrik ediyordu: 

- Vatandaşlar! Almanyanın 

yanında harbe girmek bir cinnet
tir. Almanya ile İtalyanın dost ol
masına imkan yoktur. Alman men. 
faatleri ancak İtalyanın zaranna 
olarak elde ebilebilir. Eğer, farzı • 
muhal, Almanya bu harpten mu -
zaffer çıkacak olursa Berlin erka. 
nı harbiyesinin ilk işi, şimali İtal. 
yayı elimizde.~ almak için istila 
planları hazırlamak olacaktır. İ
talyanlar! İtalyan vatanım müda. 
faa için Tirolleri İtalyaya bağla • 
mak lazımdır. Milli düşman garbi
mizde Alplcrin öteyanmda veya Ak 
denizde değildir, şimalde Tiroller. 
dedir, Brcnnerden Po vadisine ak
mak için fırsat ve zaman bekle • 
mekted.r." 

Mussolini e\·vcke A vrupnda sulhpcrverane bir siynset giitmek i~in 
karar ,·ermiş hir hı\ır tukınmtştı. Şimdi muhtelif merkezlerde Avrupa 
efkarı unuııniyt•siniıı rahutmı kaçıracak şek:lde beyan~tlar ':er;?rek, do. 
laşan damndı , .e İtalya Hnriciye Nazın Kont Cian.o,. hır ,·akıtler Polon. 
Ya ile dostluk paktı yapmnk iizerc Polonya Harıcı~·e Na71rı KolC\ncl 
Be<'k'e misafir gitmiş ve beraberce geyik a\·ına çıkmıştılar. 

Yazan: 
Nizamettin Nazif 

Bu adamın adına 1914 tc Beni. 
[0 Mussolini derlerdi. 

Ateş dilli bir hatip olduğu ka
dar ateş kalemli bir muharrirdi de. 
Konuştuğu zaman çok dinlenirdi. 
Yazdığı zaman en çok okunandı. 

GenisJıalk yığınları yıllarca <>
n u dinlemeğe ve okumağa alıştırıl. 
mışardı. Bu neşriyat ve propagan
daya girişmezden önce o İtalyan 
Sosyalist partisinin organı olan 
Avanti gazetesinde başmuharrir • 
di. Amele kendini greve ve köylii 
yü vergi vermemeğe tahrik eden 
ihtilalci makalelerin ve beyanna -
melerin altında onun imzasını gö
re göre Mussoliniye alışmış ve ı. 

sınmıştı. 

Ne yazarsa ezberleniyor, ne 
neşrederse kapışılıyordu. O dere. 
cede ki bu hali görenlerden bazı • 
ları; 

Acaba, şu halk. sosyalist ol. 
- duğu için mi sosyalist par. 
tinin gazetesini okuyor. Yoksa bu 
muharririn tesirine kapıldığı için 
mi sosyalist g()züküyor? 

Gibilerden bir tereddüde tutu· 
luyorlardı. 

Sosyalist partisinin tecrübeli 

liderleri tabii böyle bir tereddüt • 

ten pek uzaktaydılar. Sağ cenah li

deri Turatti, merkez lideri Serrati 

ve sol cenah müfritlerinden Taska 

ve jermanetto Ciyovami, A vanti 

başmuharririnin parti telakkileri 

dışına çıkmak istidadını gösterdiği 
ilk dakikada ittüakla şu kararı 
vemıişlerdi: 

"-Tart!" 

Ve Mussolini yıllarca safların. 
da çalıştığı siyasi kuvvetten ayrı. 
lıp yine yıllarca kalem salladığı 
sütunları terke mecbur kalmıştı. 

1 şte o zaman sosyalist partisi 
liderleri tamamiyle değilse 

bile kısmen aldandıklarını anlamış 
lardı. M ussolini ateşli dili ve işlek 
kalemi ile belki ancak yüz beş, 
belki ancak bin beş yüz kişiyi ar
kasından sürükleyebilmi~ti. Fakat 
bir gün İtalya kendisini Almanya. 
nın karşısında ateş hattına girmiş 
bulmuştu. 

Matbuatın ne büyük, ne muci. 
zeli bir sihri olduğunu, İtalyayı U
mumi Harpte müttefiklerine diiş • 
mıın eden bu hadise açıkça ispat 
etmiştir O gündenberldir ki dip. 
lomasi mntbuata verdiği ehemmi -
yeti bir kot dnhn &rttırmış bulun • 
maktadır. Bazı memleketl~rdQ bir 
takım seciyesizlerin bu dikkattt:n 

nasıl istifade ettiklerini, çıkan ıs • 
kandallar zaman zaman gösteri • 
yor. 

Sırası gelmi~ken bir kaç gün 
evvel Son Posta gazetesinin ilk 
sayfasında tercümesi neşrolunan 

ir İngiHz ya:ıı:ıs.rna temas edelim: 

D eyli l\le;:1·il gazetesinin jö -
nev muhabiri bir Rus dip 

lomatına atfen diyor ki: 

"- Almanlar, Türklerin İngi. 
ıizlerle anlaşmalarına mani olmak 
için çok çalışmışlardır, Ankaraya 
gedikten sonra Alman büyük elçi
si Fon Papen'in ilk arzusu Tiirk 
matbuatını ele almak yollarını ara. 
mak olmuştur. 

Almanya bu iş için Fon Pape. 
nin emrine tam bir milyon İngiliz 
lirası tahsis etmişti ilah." 

Son Postadaki arkadaşlarımız 

bu neşriyat karşısında şiddetli bir 

cephe almış bulunuyorlar. Bu has

sasiyeti yerinde ve doğru bulmı. 

yncak, iştirakle tereddüt edecek 

tek Türk kalemi tasavvur oluna . 
maz. 

Fakat üç yıl once ba layan ve üç 
hafta evveline kadar devam etmiş 
olan bir takım yazıları, bizi bizim 
kadar iyi tanıyamaması tabii olan 
yabancıların yanlış anlayabilmesi 
ni de tabii görmelidir. Bir Rus dip 
lomatından ve bir İngiliz gazeteci· 
sinden seciyemize saygı aramak 
hiç bir zaman vaz geçemiyeceği • 
miz bir haktır. 

Ama bir Rus diplomatı değil 
hangi diplomat, bir İngiliz gazete. 
elsi değil hangi gazeteci, Türk 
memleketinin açTk hayati menfa • 
atleri ve Türk efkarı umumiyesi • 
nin en samimi temayülleri karşı • 
sında azami bir aykırılık ifade et
miş olan o yazıları yıllarca okuduk 
tan sonra böyle bir zanne düşe • 
mezdi? 

Türk gazetecisinin makul ve 
mantıki olan yeri demokrasi cep • 
hesinde değil midir? 

Eh... İspanyol kavgası ile bir • 
likte bazı kalemlerimiz demokrasi. 
ye düşman bir eda takınır gibi ol. 
mamış mıydı? Şüphesiz hakikatte 
bu böyle değildi. Büyük bir çok • 
luk demokrasiye zafer temenni e
derken, küçük bir kısım da de • 
mokrat cephede bir türlü belire • 
meyen intizamı asi cephede sezer 
gibi oluyor ve Türk Cümhuriyeti 
vatandaşının disipline karşı duy • 
duğu devamlı sempati dolayısıyle 
karşı tarafı güzel numune sayı • 
vordu. 

Yoksa bunlann hepsi faşist ve. 
ya demokrasi düşmanı olmak cin
netinden pek uzaktı. Bununla be. 
raber bu neşriyatın faşizmde Bal. 
kanlara sarkmak hazırlığı hisse • 
dildiği ana da tesadüf etmesi, dün. 
yanın her tarafında matbuatın fi. 
kir dalgalanışlarını takip edenleri 
gerek müsbct ve gerek menfi tsrz
da ilgilenidrmiş olması zaruri idi. 

Bu sefil iddiadan ders almalı. 

Propagandanın en mühim si • 
ıah halini aldığı bir devirde mu • 
harrir, kalemini, her türlü fena 
tefsirlere imkan vermiyecek bir 
dikkatle işletmeğe alışmalı. 

1914 te Panjermanizmin be • 
line bu mühim baltayı indi • 
ren siyaset adamı bugün de Beni. 
to Mussolini adını taşımaktadır. 

Ve o şimdi basit bir gazeteci değil
dir bir milletin mukadderatına tek 
başına hükmeden zeka ve kudret. 
tir. 

1914 te Panjermanizm ile İtal. 

ya arasında Avusturya - Macaris -

tan adlı bir tampon vardı. 1939 da 

Panjermanizm Brennere dayan • 

mış, hatta bu geçidi aşıp Po vadi. 

sinde İtalyan askerlerine kuman -

Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

B u iddiayı yapan ben değilim. 

Miinihte Voelkisher Beobach • 
ter gazetesinde propaganda nazırı 

.Göbels kültiir haftası münasebe • 
tiyle yazdığı bir makalede diyor ki: 

"EntellektUalizme niçin düşmatı 

olduğumuzu anlatmak için ev\•elfı 
entellcktiielin tarifini yapmalıyız. 

Her şeyden ev\'el şunu tebariiz etti • 
relim ki, bilgisini, kabiliyetini, tec -
rübesini, milletin menfaatine ,·akfe
den fikir adamına hiç bir itirazımız 

voktur. Alman zekasını meydana ge. 
tiren bunlardır. Fakat bu zeka ile, 
c.ntellektiiel arasında fark vardır. Her 
malUmatlı \'e kabiliyetli adam entel. 
lektüel değildir. 

Çünkü bu entellektiiclterin ekse. 
risi bilgi ''e malumatlarını bizim es· 
ki ,.e yanlış terbiye sistemlerimiz .. 
den, ve irfanımızdan almışlardır. Bu 
münevverler, eski ilim kitaplarının 

suni bir surette yetiştirdiği bir kol -
leksi\'ondan hn ka bir şey değildir -
ler. Fakat bilgi ini bugünkü Alman· 
yanın menfaatine hasredenler, Nas • 
vonal So yalist safları arasındadır -
İar, hnkiki miincv\'er bunlardır. 

"Nasyonal Sosyalizme muhalif 
olan entellektiieller, idealist, akıllı, 

muhakemeli insanlar değildirler, 
da etmeğe başlamıştır. bunlar ancak dar görüşlü birer alçnk-

1914 te Alman bankaları altın. tırlar. Bunun içindir ki, aleyhimiz -
de tahrikat yaparlar. Bunlar, ilim ''C la doluydu ve Banco Di Roma o -

kredilere muhtaçtı. 

1939 da Banco Di Roma da, 
Doyçe Bank da altın stokundan 
mahrumdur, 

1914 te İtlyan vatandaşı, uzun 
propaganda yıllarının neticesi ola. 

rak Almanlara ısınmış ve Avus • 

turyanm İtalyayı işgal altında bu. 
lundurduğu günlerin kinini unut • 
muştu. 

l 939 da Berlinde ve Viyanada 

birer meçhul asker vardır ki mut

laka İtalyan kurşunu ile ölmüştür. 

Ve Romada yatan meçhul İtalyan 

bilginin, ancak kendi bildikleri me-
todlarla elde edilebileceğini iddia e
derler. Bu yoldan başka bir yolu ta. 
kip edenleri tenkit ederler. Sulh 'ZR· 

manında bu miinev,·erler pek tehli • 
keli değildirler, fakat siyasi inkişaf
lar, buhranlar şeklinde keskinleştiği 
zaman, tehlikeli olurlar. Bunlar 
aşiret in iyakı ile hareket ettikleri 
için bir çete halinde birleşirler. Vazi
yetin nezaketini gözönüne almaz, İ· 

lim ismini verdikleri suni siperin nl
tına saklanır, korkaklıklarını bu su. 
retle gizlemeğe çalışırlar. Nasyonal 
Sosyalizme \'e Führere karşı "Hayır" 
diye cıyak cıyak bağırmaktan başk11 
bir ;ıe~· yapmazlar. Bunları yapama. 

kahramanının katili mutlaka bir dığımız için değil, kazanmak isteme-
Alman hımbarasıdır. 

Ve 1939 da Almanya dünya i-
diğimiz için kazanmağa çalı mıyacn. 
ğız. Çünkii bunlar, takat iz, nankör, 

çinde 1914 ten daha çok yalnızdır. eşeklerdir. 

N asıl oluyor da şartların hem 
kendisi için hem müttefiki 

için çok daha müsait olduğu bir 
devirde Almanyadan ayrılmak için 
avazı çıktığı kadar haykırmış olan 
bir mücadeleci siyasi, bugün mem. 
leketini Panjermanizmin tekerle -
ğine takmakta ısrar ediyor? 

Zira siyasi hadiselere hakim o. 

lan mukadderat, parlaklığını ken. 

di cehdinden almamış olan İtalyan 

yıldızını söndürecek bir tecelli gös 

teriyor. Blöf yapayım derken İtal

ya bir bacağını kaptırmıştı, şimdi 

kurtulayım derken öbür bacağını 

da, ellerini de kaptırmıştır. 

Mihver artık bir kelepçe ol • 

muştur. Kendi halinde bir Habeşis 

tanı, kendi halinde bir Arnavutluğu 

kahrederek esirleştiren kudret, 
kendinden daha kahhar olan dos • 

tuna el uzattığı gün bileklerine bu 

kelepçe adamakıllı vurulmuştur. 

• 
D ikkat etmiyor musunuz? 

Hitler, dünyanın her tarafı 
üzerinde "fl\illİ metalibat serde -
derken" en tnbii ve makul görüle. 
cek bir hedefi, • yani Tiroller! -
bir türlü işaret etmek i~temiyor'! 

Neden? Korkuyor mu? 
Hayır! 

Umumi Harp sonunda Avustur. 
yadan Tirolleri almış olan İtalya
ya; 

-Tirolleri geri ver! 
Demiyor. Zira yalnız Tirolleri 

değil, İtalyayı baştan başa ele ge. 
çirdiğini biliyor. 

Bir hafta önce debdebe ile ilfın 
edilen ve mihveri çelikleştirdiği 
iddia olunan İtalyan • Alman itti -
fakı bir ittifak değildir, son sistem 
bir AnşılCıstur. 

Bir ilhak ... O kadar. 

"Hakiki cntellektüeller birbirlc • 
rini insiyaklariyle tanırlar En bil.} ük 
ayırıcı alametleri de bize diişman o. 
lanlara düşman olmalarıdır. Öteki 
korkakların, büyiik siyasi bir ihtira • 
sın içinde yerleri yoktur. Zaten mü. 
cssir bir muhalefet yapmağa cesaret. 
leri de yoktur. Hunlar miskin, ge\"e. 
ze, tufeyli bir çetedirler.,, 

* Her Göbelsin miincvverlere ''er • 
diği sıfatlar öylece toplanabilir: Es
ki ilmin yetiştirdiği kolleksiyon, akıl. 
sıı:, muhakemesiz, idealsiz, alçak, kor. 
kak, takatsiz, nankör, eşek, miskin, 
geveze, tufeyli, aşiret insiyakıyle ha
reket eden çete. 

Entellektüelin bu kadar ilmi bir 
tarifini şimdiye kadar gelipgeçen mü. 
tebahhirlerin, mütefekkirlerin, ilim. 
lerin hiç birisi yapamamıştı. Bu maz. 
haril et te N asyonal Sosyalist ilmine 
miiyes er oldu. Ben kendi hesabıma, 
Nasyonal Sosyalist olmadığım ıçın, 

bu sıfatlara istihkak kesbediyorsam, 
hu şerefle miiftehirim. 

Aydında NakıJ ve 
Çlc;ek Kursu 

Aydın (TAN) - H&lkevimizde a
çı hm üçüncü dikiş, nakış ve çiçek 
kursuna devam eden 42 talebenin 
imtihanları bitmiş, altı talebe pek i
yi, altısı iyi, sekiz talebe de orta de
recede muvaffakıyet göstererk bel
gelerini almışlardır. 

--0---

Düzceli Talebe Oskübide 
Düzce (TAN) - Namık Kemal 

mektebi 4 üncü sınıf talebesi. mual
limleri Melahat Yuca ile beraber, 
Romalılardan kalma fısariyle meş
hur ve bir çarşıyı da muhtevi olan 
Üskiibi köyune gitmi ler, orada ders 
tatbikotı yapmışlar, anfiteatr şek

lindeki lahitleri vn kıymetli sütun
ları tetkik ctmislerdir. 
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( Yeni Barem Projeleri Üzerinde Anket J 
Memurlar Barem için 
Ne Düşünüyorlar? 

(Yeni barem pjrojeleri üze
rinde memurlarımızın düşün
celerini tesbit için açtığımız 
ankete gelen cevapları neşre 
devam ediyoruz. Okuyucula -
rımızın, dileklerini en kısa şe
kilde yazarak göndermelerilli 
rica ederiz. Bunları sıra ile 
neşredeceğiz.) 

* Terfi Kaydi Genişletilmeli 

Bankacıyım. Ben, ötedenberi hayatını 

aldığı maaşa göre tanzim etmiş, yine ona 
göre taksitle elbise vesaire almış, borca 
girmiş, çocuklarının tahsilini sıraya koy
muş olan memurların barem dolayısile 
uğrıyacakları müşkülattan bahsedecek 
değilim. Hükumet buna lüzum görmüş ve 
yapılmasında fayda düşünmüş derim. An
cak bir mebusumuzun dediği gibi bazıları 
baş döndürücü zamlara nail olmuşlardır. 
Bunda müessir olan sebep ve amiller ne 
ise bazıları için de bunun tamamen aksi 
varit olabileceğini nazarı itibare almak 
lazımdır. Çünkü bir sürü memur içinde 
zeka ve kabiliyet fiktani değil, mahza 
o büyük salahiyetlere karşı her nasılsa 
sempati uyandırmamak veya kuvvetli il
timas bulamamak yüzünden mağdur kal
nuş vaziyette kimseler bulunabilir. 

Layihada (almakta olduğu maaştan faz
la alamaz) denilmekle mağdurların hakkı 
korunmamış, bilakis başdöndürücü zam a
lanlar yine kanunun himaye~ine girmiş 
oluyorlar. Hiç olmazsa lfıyihaya derecesi 
müsait, faaliyeti sabit olan ve herhangi 
sebeplerle terfiden mahrum edilmiş bu
lunanların üst derece maaşa geçirilmeleri 
caizdir yolunda bir fıkra ilave edilmesi 
kanun mefhumundan beklenilen adaleti \'e 
kimsesizlerin hukukunu tcımın etmiş olur 
kanaatindeyim. 

Banka memurlarından B. Taner 

Bankalar lc;in Barem 

Doğru Değildir 

'"Mali, ticari ve sınai müesseselerdeki 
mesai tarzı ile hükümet devalrindeki me
saı' tarzları, çalışma şartları yekdiğerine 
uymaz. Şu halde, birbirine benzemiyen 
iki muhtelif kuruluşu ayni şartlara tabi 
tutrpak zararlı neticeler verir. 

Şirketler, fabrikalar, bankalar ticari 
zihniyetle işlemek mecburiyetindedirler. 
Bu gibi müesseseler mi.ıdür ve memurları 
idare mesuliyetini deruhte ettikleri mil
yonları kendi öz malı gibi idare etmek, 
benimsemek, alakadar olmak, didinmek 
ve seri iş görmek mecburiyetindedirler. 

Bu müessese memurlarından bu alaka 
ve bağlılığı elde etmek için onların da 
arzu ve ihtiyaçlarını tatmin etmek mec
buriyeti vardır. Bauın öyle milhim vazi
yetler olur ki alakadar memur o iş için 
hüsnü niyet göstermezse o müessese bil
yük zararlara uğrar \'e bu zarara sebebi
yet verdiğinden dolayı hiç kimse onu mu
ahaze edecek mevkide değildir. Zira 0 ka
nuni, nizami vazifesini yapmış, ancak 
vicdani vazl!esini benimsememiştir. 

Bu gibi müesseselerin memurlarını hüs
nü niyetle çalışmağa icbar edebilecek ye
gane amil onlann tatmin edilmeleridir. 
Onları memnun edecek esaslı çare de se
neden seneye mazhar olacakları terfi, ma
aş zammı ve ikraıniyedir. 

Blrcok mahrumiyetler içinde puyan ola
cak bir memurdan kanunen mecbur oldu
ğundan fazla iş beklemek abes olur. Bu 
suretle pasif çalışmağa icbar edilecek bir 
memurdan mensup olduğu müesseseye 
emsalinden fazla iş beklemek doğru ola
maz. 

Memurun ihtiyaçları tahdit edilirse o 
da mesaisini tahdit eder. Bu yüzden mü
essese rnyık olduğu lnldşa!ı bulamaz ve 
neticede memleket mutazarrır olur. 

Bilhassa, haksız yere müktesep hakkın 
nez'edilmesi tecziye mahiyetinde olaca
ğından bu vaziyetteki bir memurdan fay
da değil, mazarrat beklemek daha tabii 
olur. 

Avrupada bazı memleketlerde tatbik e
dilen haremler maaşların asgari haddini 
tahdit eder, azamilerini değil. 

Binaenaleyh, bu gibi müesseselere ba
rem tatbiki muvafık değildir. Kanun çık-

sıı bile birçok müş~Ulata uğrıyacak, birçok 
tebeddüllere maruz kalacak, memurlar 
da, müesseseler de, memleket te zarar gö
recektir." 

Bir Banka Memuru 

daire mütaleasında kanundaki tayin u
sulüne göre muamele yaptım" derse o za
man bir memurun karşısına çıkacak bir 
kanun daha vardır. "2919' numaralı ka
nundur. 

a· H M G .. İnha cevaplarında "halile mütenasip iş 
ır esap emuruna ore bulunamadı", "görülen lüzum üzerine" 

Kanun ihtiyaçtan doğar. Bu kanun as
keri ve mülki memurların maaşatıru tev
hit etmek için "tevhit ve teadül,, kanunu 
namı altında meriyete girmişti. Bazı üc
retler de maaşa kalbedildi. Memurin ka
nununun müşterek vasıfları da haremle 

"sabit olan lüzum üzerine", diye beya~ 
mütalea ederlerse dört senelik mühletin 
temadisi bir memurun hayatına bedeldir. 
Eğer bir memur hakkı takdiri dört se

nede kaybeder de bu mühlet iki, üç misli 
uzarsa 1683 numaralı kanunun on üçüncü 
maddesinin ahkamı dairesinde "hükmen 

yanyana yürür. Barem kanunu hususi ve sicilen kaydile" çrkarılır. Hangi yaşta 
mahiyeti haiz olan bazı kanunların hü- 1 k ·· 

1 
· . k ld 0 ursa olsun meydan o memur için bir 

um erını a ı~ıştır. . nekahethane olur. 
Kanunun tadılatı ise tatbikında iyi bir ı 

netice elde edilemezse muhtacı ıslah vazi-1 Kanuni hatlar ne kadar bariz çizilse de 
yetler için hazırlanan esbabı mucibe ile dairesine tayin için bahşedilen salahiyet 
doğar. Kanun bir hak bahşeder. Mesela: tahdit edilerek sıkı bir mürakabe altına 
Bir dereceden bir dereceye ter!ii dört se- alınmadıkça baremin şekli hazırı da Atide 
nelik bir mühlete sıkıştırır. Mesele me- memurlardan daha birçoklarını kurban 
murun bu hakkı istemesile değişir. edecektir. Hakkı tayin ve hakkı takdir me 

1 - Hakkı tAyin ait olduğu daireye ait- murun mukadderatını tehdit edecek fı
tir. Bu dört seneyi bir daire müstahak millerdendir. Şikfıyet haktan doğar ve çok 
memurun lehine istimal etmezse ne idari zaman memurun aleyhinde tecelli eder. 
kazanın mercii olan Devlet Şurası, ne Baş Mallye Veklletl Muha1ebel Umu-
vekfılet, ne Büyük Millet Meclisi istida en- mlye huabat ıube•I memurların-
cümeni bu işe müessir olamaz. "Eğer bir dan Kaleelkll Mehmet Kemal 

Ispartalılar, Antalyaya 
Yol istiyorlar 

Isparta (TAN) - Vilayetimizin 
iktısadi vazjyeti iyidir. Köylünün 
Ziraat Bankasına olan borçlarının 
on beş sene uzatılması hakkındaki 

karar burada tatbik olunmamıştır. 

Zira merkez kazamızda, böyle bir 
borçlu çıkmamıştır. 

Yolların vaziyeti 

Şehrimiz, Afyonkarahisar vil8.ye
tiyle kazalarının ~oğuna muntazam 
şoselerle bağlı bulunuyor. Uluborlu 
ile Yalvaç müstesna olarak. diğer 
kazalar, İspartaya ve birbirlerine 
şose, yahut tesviyei türabiyesi ya. 
pılmış yollarla bağlı bulunmakta
dır. 

30 kilometrelik Bur.dur - tsparta 
yolunun, her iki vilayet hududu L 

çinde bir çok bozuk kısımları var
dır. Maamafih İspartalılar, bu yolun 
tamirinden ziyade, Antalya yolu ile 
meşgul olmaktadırlar. Bu sonuncu 
yol yapıldığı takdirde, daha ıızun 
olan Burdur - Antalya şosesi ehem
miyetini kaybedecek ve Antalyalı
lar, bilhassa sebze ve meyva ihraca
tı için hparta yolunu tercih ede
ceklerdir. 

Maarif vaziyeti ve Halkevi 
İsparta vilayeti içinde maarif va

ziyeti de ilerleme halindedir. 212 
köyü olan vilayetimizde, sekizi mer. 
kezde olmak üzere, 72 mektep ve 
180 muallim vardır. Son beş yıl i
çinde köylülerimiz kendi himmet ve 
!edakarlıklariyle tam teşkilath ve 
yatılı on beş mektep yapmışlardır. 

Nısfı İspartalılar tarafından veri
len 50 bin liranın sarfiyle yap1lan 
halkevi inşaatı tamamen bitmek iı
zeredir. 

Bu asri bina yakında açılacaktır. 
Halkevi, hoparlör teı=dsatı yapmağa, 
sinema makinesi getirtmeğe de ka
rar vermiştir. Sahne ve dekor ilıti_ 

yacı için merkezden bi: mütehassıs 
istenmiştir. 

iyi m ve elektrik 
İsparta belediyesinin bütçesi 64 

bin lira ise de, şehir dağınık ve çok 
geniş olduğu için bu varidat kafi 
gelmemektedir. Maamafih belediye, 

belediyeler bankasından 120 bin li. 
ra borç alarak iyi su getirtmiştir. 

Bir çok mahalleler bu sudan isti
fade etmektedir. Diğer mahallelerin 
de istifadesi için lazım gelen tesisat 
en kısa zamanda yapılacaktır. 

Su bedeli olarak c.bonelerden altı 
tona kadar maktuan ayda 50 kuruş 
alınmaktadır. 

Belediye, İsparta f'lektrik imtiya. 
zını, şehrin umumi tenviratı için 
muayyen tarifeden noksan para ve
rilmek şartiyle, iplik fabrikasına 

devretmiştir. Halka elektrik kilova
tı, 20 kilovattan fazla sarfedenler 
müstesna olarak, 15 kuruştan veril. 
mektedir. 

Yeni bir mahalle 
!spartayı istasyonuna bağlıyan 

caddenin iki tarafm,faki arazi beJe_ 
diyece istimlak ve müsavi parçalara 
taksim edilmiştir. Bu arsalar, ucuz 
fiyatla halka satılmaktadır. Yalnız 

alınan arsalar üzerine iki sene icin
de, belediyece kabul olunan şckÜde 
ev yaptırtmak şart koşulmaktadır. 

Aksi takdirde arsa, belediyece istir
dat edilmektedir. 

Bu cadde üzerinde, zarif binalar 
yük.selmeğe başlamıştır. 

lzmirin Beı Ayhl( 
ihracatı 

Izmir, (TAN) - Hazırlanan bir is
tatistiğe göre, geçen seneki mevsim 
başlangıcından on Haziran akşamına 
kadar limanımızdan dış memleketle
re yapılan ihracatın başlıcaları 74048 
ton üzüm, 41821 ton incir ve hurda, 
37546 balya pamuktur. 

Son haftanın ihracat listesine gö
re Ingiltere piyasadan üzüm müba. 
yaa ve ithaline başlamıştır. Bu hafta 
94 ton üzüm ve 6 ton incir Ingilte
reye sevkedilmiştir. Bu haftaki ihra
cat Ingiltere, Italya, Amerika, kıs

men de Hollanda üzerinde toplan. 
mrştır. Almanya hemen hemen mal 
çekmemiştir. İtalyanın aldıkları bil
hassa pamuk, arpadır. Almanya yal
nız tütün kırpıntısı almıştır. 

--o-

-Orman 
Satanalma 

Koruma Genel Komutanhijı lstanbul 
Komisyonundan: 

Miktan Muhammen bedeli İhale tarihi 

Ma nisa ismet lnönü 
Enstit üsünde 

Manisa (TAN) - İsmet İnönü kız 
enstitüsünde, talebenin bir senelik 
mesaisini gösteren bir ser§i açılmak 
üzeredir. 

Cinsi 
Kilo Gr. Kr. Sn. Gün Saat 

Ekmek 10500.00 9 50 23/6/939 Cuma 14 
Sığır eti 3200.00 32 00 11 11 

,, 

1 - Orman Koruma Zeytinburnu Talimgahı ihtiyacı için yukanda 
cins ve miktarı yazılı iki kalem erzak 2490 sayılı kanunun 46. Madde
sinin (A) fıkrasına göre pazarlıkla sa tın alınacaktır. 

2 - Pazarlığı yukarıda yazılı gün ve saatte Sirkeci Demirkapıdaki 
Satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Evsaf ve şartnamesi parasız olarak her gün komisyonda görüle
bilir. 

4 - İsteklilerin komisyona müracaatları. (4463) 

Önümüzdeki ders yılında bu ens
titüde elli kişilik bir pansiyon açı
lacaktır. 

--'-0--

Pazarcıkta Yeni 
Hükumet Konağı 

Pazarcık (TAN) - Bunda yeni 
bir hükUınet konağı inşasına başla
nılmak üzeredir. 

GAZETELERLE 
ŞAKALAR 

Tavuk Cinsi 
ve 

insan Cinsi 

. : 

Yazan: Naci SADULLAH 

G azetelerin yazdıklarına bakı • 
lırsa, vilayet Ziraat Müdür -

Jüğü, köylülere, cins tavuklar, cins 
horozlar dağıtmağa başlamış. 

Bu bir hayırlı harekettir. Fakat 
bu sevindirici haber, bana, güldürü -
eti, ve düşündürücü bir vakayı hatrr
lattı: 

Bir seyahat esnasında yolum, Trak 
ya köylerinden birisine düşmüştü. 

Orada tesadüf, beni, genç, zeki, ve 
çalışkan bir muaJJimimizle tanıştır -
dı. O köyde, maalesef, muallimimi • 
zin arkadaşhk edebileceği kadar mü
nevver vatandaş yoktu. Kendisinden, 
boş vakitlerini nasıl geçirdiğini öğ _ 
renmek istedim: 

"- Onu, dedi, hiç sormayın .. Bu
rada geçen her günümü ağır bir yiik 
gibi çekiyorum. 

İlk zamanlar, bahçe yaparak, a • 
ğaç dikerek, tavukçulukla, arıcılıkla 
uğraşarak hem avunmak, eğlenmek, 
hem de köye faydalı olmak istedim. 
Fakat başıma gelen çok garip bir ha
dise, bu hevesimi de söndürdü: Bu 
kararı verdikten sonra, İstanbudan 
fidanlar, tohumlarla birlikte, cins 
lögorn ve Rot horozları da getirtmiş. 
tim. 

Fidanların, tohumların, ve cins 
horozların köye gelişinden kısa bir 
zaman sonra, bir gece, evimin kaprsı 
çalındı. İçeriye köyün ileri gelenle -
rinden yaşlıca bir zat girdi. Benimle, 
hususi surette görüşmek istediğini 
söyledi. 

Uzun bir mukaddimeden sonra da: 
"- Siz, beni dinlerseniz, dedi, ge. 

tirttiğiniz cins horozları geldikleri 
yere gönderin! 

Hayretle sordum: 
- Sebep? 
Muhatabım, k4!1ma1i ciddiyetle ku

lağıma eğildi ve;:.-.;--=---=--'--~ 

- Ben, dedi, onlar yüzünden ha. 
şınıza bir iş gelmesinden korkuyo -
rum! 

artmJştı. Gayri ihtiyari: 
- Ne münasebet? Dedim. 
İhtiyar köylü, ayni ciddiyetle ila

ve etH: 
"- Bazı köylüler fena hırslanı -

yorlar, ve: 
"Bizim mtislüman tavuklarımız 

1 

yabanın kafir horozlariyle düsiip 
kalkamazlar ... " 

Diyorlar ... " 

o 
Maalesef, kıyıda köşede, bu dere. 

ce dar zihniyetli mi.iteassıp vatanda'i
Jarımrz yok değil. Bu itibarla, sayın 
ziraat müdürümiize tavsiye ederim: 
Cins horozları köylere dağıtırken, 

anlattığım vakayı da nazarı itibara 
alsın . Çünkü bu zihniyetin yaşadığı 
mahdut yerlerde, tavuk cinsinden ev. 
vel ıslahı lazım gelen şey muhakkak 
ki şudur: 

"-İnsan cinsi!!" 

Sermayedar Aranıyor 
Senelik 10 bin lira kan olan te
meli kurulmuş, sağlam ve pe
şin bir ticaret için 10 bin lira 
aranıyor. (SERMAYE) rümuzi
le P. K. 176 ya mektupla derhal 

müracaat. 
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[IKONOMQ 
Almanlar Bir Kısım 
Malların Fiyatını 
Düşürüyorlar 

iddialarını dinlemek istiyen tktısat 
Vekaleti fabrikatörlerden bir he
yet seçilerek Ankaraya gönderilme. 
sini istemiştir. Bugün bu heyet dahi 
seçilecek tir. 

Alman piyasalarının son zamanlar
da bazı Türk mallarının satın alın~ 
masına dair göstcrdikelri zorluk pi. 
yasam·zda derin bir tesir tevlit et
miştir. Bilhassa barsak, tiftik, ya
pak alan Alman firmaları bu mal-
ları kendilerince yaptıkları bir tet- Yerli Mallar Ser9isi 
kik üzerine ancak dört beş firmaya Yerli Mallar Sergisi komitesi dün 
ınhisar ettirerek mübayaa etmek sis- toplanmıştır. Komitede hazırlıklar 
temini takip etmektedirleı'. Bu dört için yeni kararlar verilmiştir. Bil
beş firmadan başka hiç bir ihracat- hassa Iş Bankasının doğrudan doğ
çıdan mal almıyan Almanlar, piya- ruya idare ettiği veya iştiraki bu
samızda lüzumsuz yere ve devamlı lunduğu müesseselerin sergiye işti
surette temevvüçler husule gelme. raki ile beraber, şeker, cam, sömi 
sine sebep olmaktadırlar. kok, yüniş, ipekiş fabrikalarında ça-

Şehrimize gelen Alman ithalat bü- lışma tarzı ile fabrikaların faaliye. 
roları mümessilleri piyasamızda ha- tini gösteren Enstrüktif filmlerinin 
zı yabancı firmalar~a temaslar ve gösterilmesine karar verilmiştir. 

anlaşmalar yaparak barsaklarr ka- Yeni Kaput Bezi 
patmıya muvaffak olmuşlard!r. N" • 

ızamnamesı 
Almanların geçen sene 1 30 -ı .. 

1 50 k ı..l.ı.1 kl ' Kaput bezlerının satışları hakkın. 
, mar a a w.ı.A arı barsa arı bu d . . . · . . a merıyete gıren yenı nızaınname-

sene bu fırmalar vasıtasıyle 0,80 nı· tatb"k t b ı t E k. ni 
k 

n ı a ma aş anmış ır. s ı 

mar tan fazlaya almamaktadırlar. t h k t b · t . . . . . zamnameı e ~r apu ezı opunun 
Yapak ve tıftık ıçın de ayni sıstem 1 b" b d l ak . . . ya mz ır ~111a amga vuru m ta 
takıp edılmektedır. Ithalat bürolart- "d" y . . ·· b nl . . ı ı. enı mzamnameye gore u a-
nın ıltıfatına mazhar olmıyan ve bu h ·k· b d ım .. . . .. nn er ı ı aşına amga vuru ası 
burolarla daımı munasebette bulun- 1. 1 kt d" B d 1 d . . .. .. azım ge me e ır. u amga ar a 
mıyan herhangı hır Turk muesse- ·· · · · t' · t· b in . . . _ rnuessesenın ısmı, ıp ışare ı, ez 
sesının Alman pıyasasma yapacn aı ·şı· -· t ı - zılmı 

• • 0 gem ıgı, opun uzun ugu ya ş 
teklıfler kabul edılmemekte ve mü- bul kt E k" · ·· . . . . . . unaca ır. s ı nızamnameye go-
saıt fıyat teklif edılse btle bu gibı t k d"l · b 1 k t b .. re s o e ı mış u unan apu ez-
tuccarlara azami müşkülat gösteril. 1 · · d 1 ·· dd t· b . erının amga anma mu e ı u a-
mektedır. Almanyaya ihrac edilecek · · d k d b"t kt· B . yın yırmı o uzun a ı ece ır. u 
malların mahdut fırmalara inhisar ·b· t k l nl d.. T" t Od 
t 

. . . . • gı ı s o u o a ar un ıcare a-
e tırılmesının rnanasrzhaı ehemmi- ·· 1 d 1 · · 
yetle nazarı dikkati celbetmektedir sına ~u_raca~t a amg~ a~m~k ıç~n 
Ih t t

.. 
1 

· bezlerının miktarını bıldırmışlerdır. 
raca çı uccar arın bu vazı.yet .. . . . Muhletın hıtamından sonra damga-

karşısında Tıcaret Vekaletinin na- ·· .. 1 k k t b zı · · . . sız goru ece apu e ennın sa. 
zarı dıkkatıni celbedeceği söyleni- h. 1 · l dır ı kt 

ıp erı ceza an ı aca ır. 
yor. 

* Dün Almanya ıçın piyasamızdan 
elli bin kiloluk bir parti tiftik satıl
mıştır. Bu mallar Bolu vilayeti tif
tiklerinden ve yağlı mallardır. Bun
ların kilosu 100 - 105 kuruştan ve. 
rilmiştir. Ingiltere piyasalarına sa
~nmış oıan LırtıK1ercrenıoz ı::ıarya da 
yetmiş bin kiloluk bir parti dün Mar 
dinier vapuruna yüklenerek ihraç o. 
lunmuştur. 

Çorap Fa brika törleri 
Toplanıyorlar 

Sebze Fiyatları 
Piyasamıza mevsimlik sebze ve 

meyva ithalatı hayli artmıştır. Ma-
ı.uJ. La.LJ.d1J..t;ı J.l.~dLJ.c:U .. Ul U.\..U.t...u:ı.u.•u..ı•"-.1. ..... 

sebep olmuştur. Dün toptan satı§lar
da patlıcanlar 4 - 11 kuruş arasın
da, yeni mahsul kuru sovan 5 - 6, 
bamyalar 25 - 30, sakız kabağı 2-
3, çalı fasulyası 7 - 8, Ayşe kadın 
12 - 13, kır domatesi 13 - 14 ku
ruştan satılmıştır. 

Meyvalardan Akça armuru 20 -

35, kiraz 3,5 - 20, vişne 3,5 - 20, 

şeftali 7 - 27, kayısı 6 - 35, çilek 
yerli 15 - 55 ve yeni mahsul ilk 
turfanda yerli karpuzun tanesi 15 -
40 kuruş arasında verilmiştir. 

Bugün sanayi birliğinde çorap fab 
rikatörleri toplanacaklardır. Çorap 
mütehassıs1 Alman Karl Aberle'nin 
Vekalete vercliğı rapora itiraz eden 
çorapçılar, bu toplantıda mi.i.tehassı- Kitre Fiya h Yükseldi 
sın yalnız çorapların sağlamlığını Son yirmi gün içinde kitre fiyat-
nazarı dikkate ald1ğını fakat mevcut ları yükselmiştir. Avrupada bilhas
makinelerin bu işi layıkı ile yapa- sa Italya, Fransa, Isviçre ile Alman
mıyacağını ve halkın iştira kabili- yada kitre istimali artmış olduğun
yetini de nazarı dikkate almadığını dan piyasamızdan birinci beyaz mal
iddia ederek bir rapor hazrrlıyacak- lara talep artmıştır. Bu sebeple kilo
lardır. Esasen Ticaret Odasının da bu su 240 kuruşa kadar satılan ekstra 
mevzua ait verdiği rapor Vekaletçe j malların kilosu 300 kuruşa katla!" fır
mühim görülmüştür. Çorapçıların lamıştır. 

Zile Belediyesinden : 
ı _ 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 günü 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 ve ma
li itibar mektubuna ve Nafıa Bakanlığından veya Tokat Nafıa Müdürlü
ğünden müteşekkil komisyondan en az sekiz gün önce alınmış müteah
hitlik vesikasını ve inşaatın fenni mesuliyetini kabul etmiş bir elektrik 
mühendisinin noterlikçe tasdikli bir taahhütnamesini ihtiva edecektir. 
İkinci zarfın içinde muvakkat teminat mektubu ile tekili mektubu bu
lunacaktır. 

5 - lst~kliler fazla malumat almak için ihaleden önce hergün Zile be
lediyesine ve Ankarada Belediyeler imar heyeti fen şefliğine ve !stan
bulda Taksim Ayyıldız Palas numara 3 de Mühendis Hasan Halit Işık
pınara müracaatla proje ve planları -10- lira bedel mukabilinde ala
bilirler. "4181., 

ls.t~lnb·uı · .·- Belediyesi llCinları .· 
Temizlik amelesine beher takımı (1) Caket, (1) kilot pantalon, (1) Çift 

Tozluk ve (1) Kasketten ibaret olrna k üzere yaptırılacak 1400 takım 

yazlık elbise kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. Beher takım elbise
nin tahmin bedeli 450 kuruştur 1 hale 6 - 7 - 939 Perşembe günü saat 
14 de Daimi encümende yapılacaktır. Şartnamesi Zabıt ve Muamelat 
Müdürlüğünde görülebilir. Taliplerin 472 lira 50 kuruşluk ilk teminat 
makbuz veya mektupları ile 2490 numaralı kanunun tarifi veçhile ha
zırlıyacakları kapalı zarflarını ihale günü saat 14 de kadar daimi en-
cümene vermeleri lazımdır. (4464) 
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Bir Kürtaj Ameliyatı 
Uykusuzluk Verir mi? 
Doktorlarımızın Fikirleri 

•11111:111111111111111111111111111 ıuı111111 ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı 11 ı ı ı ıu ı ı ıu u 11111111111111111111111111111ı11 unıı; - -- --~ Evvelki günkü sayımızda Afyonkarahisarda, geçirdiği bir kür· -.. --§ tai ameliyesi neticesinde, Hayriye isminde bir kadının altı sene· 
~ denberi uyuyamadığını bildirmiıtik. Böyle ·bir ameliye netice· ~ 

----
~ sinde bir kadının uykusunu büsbütün kaybedebilmesi hadisesi : - -= etrafında muhtelif doktorlarımızın fikirlerine müracaat ettik. = 
= = ; Bugün bu yazımızda doktorlarımızın sövlediklerini bulacaksınız. : - -- -;i11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ıııııııııııııııı'f. 
"-Mazhar. Osmana gıt!,, 

~ 

D ün, tam beş tane tanınmış 

doktorumuz, bana bu tav
siyede bulundu. Fakat tavsiyenin 
garabetine ve hususiyetine bakıp 

ta, doktorlarımızın zihnimde lıir 

sakatlik sezdiklerine hükmetmeyin: 
Çünkü ben, yukarda.ki tavsiyeye, 
Afyon Karahisarlı Hayriye yüzün
den muhatap oldum. Siz, Afyonlu 
Hayriyeyi yani şu, altı senedir gö. 
züne uyku girmiyen kadıncagızı 
hatırlıyacaksınız. Bu kadıncağız, 
Afyon Karahisarda kendisiyle gö
rüşen "Tan,, muhabirine: 

"- Ben, diyordu, bu hastalığa, 
fena yapılmış bir · kür!aj ameliye
sinden sonra tutuldum:: Bu ameli
yatı atlatmadan evvel, uykum 
muntazamdı!,, 

Uykusuz Hayriyenin' bu şayanı 
dikkat cevabını okuduktan sonra, 
kadın hastalıkları mütehassısları. 

m.ıza şu suali sormak istedim: 
"- Bir kürtaj ameliyatı, böyle 

bir hastalık tevlit edebilir mi? 
Dün, bu sualime, değerli doğum 

doktorumuz Tevfik Remzi de, 
Mahmut Ata da: 

"- Etmez!,, cevabını verdiler. 
Ve Mahmut Ata, bu cevabını, ~u 

ciımlelerle tavzih etti: 
"-Bugüne kadar, böyle bir va

ka kaydedilmiş değildir. Bundan 
sonra vuku bulabileceğine de ihti
mal verilemez. Eğer, bahsolunan 
kadın, uykusuzluk hastalığına, 

-tesadüfen- bir kürtaj ameliye
sinden sonra uğramışsa, kabahati 
atlattığı ameliyata bulmuştur. 
Halbuki, uykusuzluk hastalığının, 
kürtaj ameliyatile uzaktan yakın. 
dan hiç bir alakası yoktur: Onun 
derdi, bir sinir hastalığıdır. Eğer o 
hastalık hakkında malumat edin
mek istiyorsan; benim ihtısasım 
haricindedir: 
~~-Mazhar Osmana git!,, 

* D oktor Pakize Izzet te ayni 
kanaatte. O da: 

"- Evvela, diyor, kürtajla, bu 
hastalığın münasebeti yok. Bu bir 
sinir hastalığıdır. Hatta, siz bana 
sorarsanız, insanı altı sene uyku
suz bırakan bir sinir hastalığı ola
bileceğine de ihtimal veremiyo. 
rum: Zira, tababetin bir iddiasına 
göre, uyku entoksikan bir hadise
dir. Ve vücut, uyku sayesinde, ze
hirlerini boşaltamaı:sa, hayatını 

idame ettiremez!,, 

"- Maamafih, bu hu.msta, kati 

bir iddiada bulunamam! .. ,, diyen 

Bayan Pakize Izzet, bana ayni tav

ıiyeyi tekrarlıyor: 

"-Siz, bir kere Mazhar Osma. 
na gidin!., 

* Dördüncü muhatabım da, değer-

li doğum mütehassırlarımızdan Ba 

yan Nadire Sadidir. Ondan dinle
diğim cevaplar da hemen hemen 
ayni: 

"- Böyle bir şey olamaz ... Bu, 
olsa, olsa, asabi bir hastalıktır. O 
hususta da, konuşmak, mütehas
sırlarma düşer ... Onun için ... 

Ayni tavsiye: 
"- Siz Mazhar Osmana gidin!,, 

* E h ... Bu kadar mütehassıs ay-
ni tavsiyede bulunursa, in

san, -benim gibi akıllı da geçin. 
se-- Mazhar Osmana gider: Nite
kim ben de soluğu orada aldım. 
Oyle yerlere girerken, içime ne
dense bir korkudur çöker. Çünkü 
ben, asabiye ve akliye mütehassıs. 

Mazhar Osman 
Olur, Diyor 

Diğerleri 
Olmaz, Diyorlar 

Profeıör Mazhar Oıman 
Uzman 

6 senedir uyumıyan Hayriye 

larımızın muayenehanelerini, gar
diyans1Z, kapısız bir timarhaneye 
benzetirim. Fakat her asabi, deli 
değildir amma, bu üstatlara da hep 
tam akıllılar gitmez ya? 

Gelin görün ki, dün, Mazhar 
Osmanın muayenehanesindeki has 
taların en asabisi, . meşhur, zenci 
"Lala,, ydı. Beni görür görmez: 

"-Evvela hastalar, sonra gaze. 
teciler!,, dedı .. 

Fakat bereket ki, o anda muaye
ne edilmekte olan hasta dışarıya 
çıkarken, açılan kapı aralığından, 

Mazhar Osman üstadımız beni 
gördü de, Lalanın çektireceği ce. 
zadan kurtuldum: Nazik doktoru
muzun, mütebessim bir selam ve
rerek uzattığı eli, bir can !ı:.urta. 
ran simidi gıbi kavradım. !çeriye 
girerken, yakama sarılmıya cesa. 
ret edcmiyen Lalayla göz göze gel
dim: Ve o zaman, Mazhar Osma. 
nm uzattığı el, bana hakikaten can 
kurtaran simidi gibi göründü: Zira 
Lalanın büsbütün kararan gözleri, 
hiddetten, adeta Karadeniz gibi 
dalgalanmıştı! 

* M azhar Osman üstatlımız, Af-
yonlu Hayriyeye altı sene

dir uykuyu haram eden hastahğı, 
hiç te hayretle karşılamadı. Hatta 
bilakis, tıpkı alelade bir nezler!Pn 
bahseder ğ'bi: 

"- Mümkündür. Dedi. Ameli
yatlardan sonra, Postromatik bir 
takım nevrozlar olabilir. Ve bu 
nevroz da, uykusuzluk ta, uzun 
:müddet sürebilir. 

Maamafih, bu kabil hastalar a
rasında, uyudukları halde farkına 
varamıyan, ve uyumadıklarını id
dia edenler de çoktur. 

0 Bu uykusuzluk, hastanın abvali 
ruhiyesi üzerine, ve sıhhati umu. 
miyesine tesir ediyor mu, etmiyor 
mu? 

Bu nokta da cayı sualdir- Bu iti
barla, hastayı görmeden, dinleme
den mütalaa yürütmek doğru de
ğildir. 

Ben, on sene, on beş sene uyku. 
suz kalmış hastalar bilirim. Vakıa 
bunların hepsine inanmam. Fakat 
içlerinde, hakikaten, uyumıyanlar 
vardır. 

Onlardan bir kısmı uykusuzluk

tan katiyen müteessir olmazlar. Bu 

hal, sıhhatlerine dokunmaz. Hal
buki, bazı insanlar, uykula

rını bir parça eksik uyusalar, de. 
liye dönerler. Bu mesele de, tel. 

kinin de çok tesiri vardır. Bu gibi 

uykusuzlukların husulünde, tel~ 

1cin, şu suretle müessir olur: Şu 

veya bu sebeple bir kaç gece uyu

mıyan vatandaş, her gece yatağı. 

na girerken; 

"- Acaba yine mi uyuyamıya
cağım?., 

İşte bu korku, onların Üzerle
rine bir kabus gibi çöker; ve uyu
yabilmelerine mani olur. 

B az1 hastalar da ölmek, daha 
doğrusu bir daha uyanma

mak korkusiyle, adeta uyumamı
ya uğraşırlar ... Bu suretle de, ya
vaş yavaş uykusuzluk onlarda bir 
itiyat halini alır. 

- Tanınmış doktorlarımız • 
dan birisi, "uyku, hayati bir gıda
dır. Uyku ile, vücutJerindeki ze. 
hiri boşaltmıyanlar, uzun müddet 
yaşıyamazlar!,, Diyor. 

Buna ne buyurursunuz? . 
"- Uyku ihtiyacı da, tıpkı di

ğer ihtiyaçlar gibi, bünyeye göre 
değişir: Bir çok bünyeler, istira
hat etmekle, uyku uyumuş kadar 
olurlar. 

"-Bu hastalık kabili tedavi mi
dir? 

"- Bu, hastalığın cinsine göre 
değişir. Dediğim gibi: Bu mese
le, çok geniş veçhelidir. Bu itibar
la, hasta görülmeden, kati bir mu
hak~me yürütülemez, ve isabetli 
bir hüküm verilemez. 

Fakat bildiğimiz ilaçlar arasın
da, ılık banyolar, telkin, ve bilhas. 
sa, uykusuzluğa hiç ehemmiyet 
vermemek en müessir olanlardır. 

Hasta, uykusuzluktan hiç bir za
rar görmiyeceğine kati bir surette 
inanmalıdır. Uykusuzluktaa kork· 
mamak, çok defa, hastaları uyku. 
ya kavuşturan en açık yoldur!,, 

* Ben dışarda hastaları bekliyen 
üstattan ayrılırken, Lala hiddetle 
homurdanıyor, ve: 

"- Canım, diyordu, bunlar has
ta insan: Hasta insanın sırası alı
nır mı? Sonra onlara ben nasıl me. 
ram anlatırım! 

Halbuki, dikkat ettim: Bütün 
hastalar sakindiler: Ve yalnız Lala 
meram anlamıyordu. Maamafih, 
biraz düşününce onu haksız bula
madım ... Zavallı Lala .. Kaç sene 
bu değil mi?. 

Selim T evlik 

Sovyet • İngiliz müzakerelerinin uz amasına sebep olan üç Baltık d~vle tinin kom~uları ile olan hudutlan
m ı:-österen harita. 

lngiliz - Sovyet 
Müzakerelerinin dügüm noltlaları 

IE5) 
11=?) Alb TDK 

Estonya ordusu: İcabında 6.000 ki
şiye çıkarılabilcc<-'k 4.000 askeri 

vardır. 

Letonya ordusu: Alman sisteminde 
yetiştirilmiş 18.000. neferlik hir 

ordudur. 

Litvanya ordusu: Harpte 200.000 
kişilik bir ordudur. 

B altık denizi sahillerinin Al· 
manyadan Rusyaya k3.dar 

olan kısmını hemen hemen k ap
lamış olan üç Baltık h ükumeti, 
İngiliz • Sovyet müzakerelerinin 
mihrakını teşkil etmeleri itibari. 
le dünyanın dikkatini daha ziya
de çekmiş oldular. 

ESTONYA 
LETONYA 
LITVANYA 

1919 muahedesiyle istiklalleri_ 
ni elde ederek, üç cümhuriyele 
ayrıldılar. 

• ESTONYA 
Finlandiya sahilleri karşısına 

tesadüf eden bu hükümet, yakı

nındaki üç adadan Finlandiyaya 
ait olan Aaland adasiyle Baltık 
denizinin geçidini tehdit edecek 
bir coğrafi vaziyete maliktir. 

Rusya Aaland adasının tahki
mine Baltık denizinin geçidine 
hakim olması itibariyle muarız

dır. Estonyanın 47,000 k:lometre 
murabbalık arazisi vardır. 

Nüfusu 1.200,000 dir. Tallinn 
şehri merkezidir. Ziraat memle
keti olan, Estonyanın kereste ve 
süt ihracatı da mühim miktar tut. 
maktadır. 

• LETONYA 
Kışın dahi buzlarla kapa~mı. 

yan ve asri tertıbatla pek mü. 
kemmel bir hale getirilmiş olan 
Riga limanı merkezidir. 

Arazinin kilometre murabbaı: 

65,791 dir. Ni.ıfusu 1.845.000 dir. 
Başlıca ihracatı keresle, yün, 

ve kağıttır. 

• 
,İTVANYA 

Buhranlı ve hareketli bir siya
si tarihe malik olan bu hükumet 
1775 senesinden evvel Ukrayna
ya bile hakimdi. 

Son seneler içinde Polonya ile 
Vilno şehri ıçın münakalat 
ve muhaberatı kesecek kadar a· 
rast hayli acılmıştı. Memel'in Al. 
manya tarafından alınma.;;ı, bu 
hükumetin buhranlı tarihine ana. 
nevi bir huzursuzluk ilave etmi§ 
oldu. 

50,000 kilometre murabbaı a. 

Estonyay1 diktatörce idare eden 
Cüınhurreisi Constautin Daets 

Letonyanın mukaddı'ratma hakim 
olan Reisicümhur Karlis Ulmanis 

razisi vardır. Nüfusu 2,00,000 rad. 1921 denheri Litvanya Reisicümhuru 
desindedir. olan Antanas Smetana 
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Safo Dul Kalmıştı 
Ölen Kocasının Gözlerini K~parken: "Sen, 
Öldün, Fakat Safo Yaşıyor, Haydi Hoşça 

Dedi, 
Kal .. 

Onun itiin hiç telaş etmedi, koca
sının nabzını tutup uzun uzun 
bekledi, bir hareket duymayınca, 
kulağını kalbine dayadı, dikkat
le dinledi, yine bir ses duymayın
ca, bir el aynası alıp, ağzına tuL 
tu, camın buğulanmaması üzeri
ne "Dul,, kaldığına kanaat getir. 
di, aynada kendi çehresini bir 
lahza seyretti, henüz solmıyan o 
güzel yüze dulluk gölgesini ya
kıştıramıyarak içini çekti, sonra 
ölüniin göz kapaklarını kapadı: 

- Sen, dedi, öldün. Fakat Sa. 
fo yaşıyor. Haydi hoşça kal! 

F akat kızlarağasına vakıayı 
haber verirken, gözlerini 

nemli, sesini elemli göstermekten 
geri kalmadı. Hatta ayılır, bayı

lır gibi görünerek, zenci hizmet
karı telaşa da düşürdü. Ağa, va. 
lide sultanlığa yükselmek itiba
riyle sekiz on derece daha kıy. 

met bulan bu güzel dula bir şey
ler koklatmak icin, ölü odasında 
sağa sola baş vurup duruyordu. 
Safo, kendi yüzünden herife mu
sallat olan telaşın büyük sırrı faş 
edebilmesinden korktuğu cihetle 
o yapmacıkları ilaçsız milaçsız, 

bıraktı: 

- Ağa, dedi, gönül yarasına 

gülsuyu neyler, eşini kaybeden 
kadına dua nişler'? Sen benim 

göz yaşımı dindirmeğe çalışma da 
oğluma Jıizmeti düşün. D::ıha ön

ce de. söylediğim gibi, efendimi
zin öldüğünü halk duyarsa, hele 
ocaklı işitirse, şehrin altı üstüne 
gelir, ocaklar söner, canlar ya. 
nar. Onun için bu sırrı tende can 
gibi nihan tutmak gerek. Kime 
güveniyorsan, onu hemen yola 
vur, benim mektubumu oğluma 

iletsin. Ölüyü de bir yere kaldır, 
gözlerden irak eyle. Oğluma or. 
tak olmak için, beşer beşer beşiğe 
konan piçleri de göz hapsinde tut. 
Olmaya ki, içlerinden biri, sırrı. 

mıza agah olup, ters bir halt et
mek isteye! 

Kızlarağası bu emirleri yerine 
getirdi, bostancıbaşıyı kaynak su. 
yu getirmek bahanesiyle saray
dan çıkarıp, Manisaya göndereli, 

cesedi kimseye sezdirmeden buz
haneye indirdi; sadrazamın sefer
de bulunması dolayısile devlet iş
lerini kaymakam adı altında ida. 
re eden Ferhat paşa bile ilk gün
lerde bu büyük hadiseyi sezme
di, sezemedi. 

Ancak Safonun damadı olup, 
kubbe altında vezir bulunan lb. 
rahim Paşa, karısının saraya yap. 
tığı ziyarette babasını görmeme
sinden şüphelenerek, ustaca ince. 
lemelere girişmiş ve sultan Mu
radın ölümünden iki saat sonra 
hakik.ati öğrenmişti. O, elde etti
ği bilgiden istifadeyi de ihmal 
eylemedi, hemen bir ağasını yola 
sürdü, yeni padişaha tebrikler 
yolladı. Onun ardından Ferhat 
Paşa hadiseyi sezinsedi, emniyet 
hasıl etmek için bir divan günü 
iki hüccet telhis ederek, içeri 
gönderdi. Bunlar kendisine iade 
olunduğu vakit, Üzerlerindeki ya
zının taklit olduğunu gördü, pa
dişahın öldüğüne kanaat getirdi 
ve hemen o gün - irade istilısa. 
l'ine lüzum görmeden - bir iki 
adamına sancaklar tevcih etti. Bir 
tebrik mektubiyle de mutemetle. 
rinden birini Manisa yoluna cı
kardı. Ertesi gün de, zindandan 
bir kaç suçlu çıkartarak idam et
tirdi ve halkı korkuttu. 

Tahtını teneşirle değiştirmiş o
lan ölü. bu heyecanlı hareketler 
sırasında toprağa girebilmek için 
sadır olacak iraôei seniyeyi bek
liyordu!.. 

Sa/o, V alde Sultan! .. 

S afo, oğlunun İstanbula ula
şacağı günü iple çekiyor. 

du. Fakat bostancı başıııın dört 
günde Manisaya varmış olması. 
na rağmen, veliaht tahta doğru 
adeta ayak sürüyerek geliyordu. 
Bu, kendisinin saltanata isteksiz 
oluşundan değil, babası ka:far bi. 
le binici olmayışındandı. Onun 

karakteri Yıldırımların, Fatih
lerin, Yavuzların, Kanunilerin 
kanından ziyade Venedikli Bafo
nun sütü ile örülmüş ve iş!en. 

mişti. Enikonu tenperverdi, yo. 
rulmak istemezdi. Onun için tuh. 
ta bile .tembel tembel gidiyordu. 

Sudan çıkmıyan eneri, daima, hamamdan yeni 
çıkmış insanların elleri gibi buruşuı<tur. Yaz, kış, 
her sabah güneş doğarken o, bir çamaşır teknesinin 
başındadır. Ve o teknenin başına geçtiği andan ta, 
işini tamamlıyacağı zamana kadar o, artık canlı bir 
camaşır yıkama makinesi gibidir: Sabun, köpük, 
su, ve çamaşır kesilir. Sabahtan akşama kadar, su 
içinden çıkmıyan ellerinin derisi, sararmış, gevşe. 
miş, ve tıpkı bol bir eldivene dönmüştür. 

Fakat, o, bunun farkında bile değildir. Ve biça. 
renin ömrü, çamaşır teknesinin başında, tıpkı, her 
gün tükettiği sabun kalıplan gibi eriyip gider. 

Bununla beraber yolu, kendi 
dileğine göre, uzatamadı, sekiz 
günde Mudanyaya geldi, bir çek
tiri ile Sarayburnuna çıktı, Çi
mensofa denilen yerden toplar a
tılırken, saraya girip anasının ku
cağına atıldı ve ayağının toziyle 
tahta çıkıp vezirlerin, kazasker
lerin, saray ağalarının, ocak za. 
bitlerinin biatlerini kabul etti ve 
babasının gömülmesi emrini ver. 
di. 

Meşhur tarihçi Hoca Sadettin 

efendi, Üçüncü Muradın hocasıy. 

dı, "Son hizmetimdir, cenaze na

mazını ben kıldırayım,, dedi. Kay- 1 
makam Ferhat Paşa da, bu dileği 
padişaha söyleyip izin aldı. La
kin cenaze musallaya konduğu 

demde, Sadettin efendi hazır bu. 

lunmadığından şeyhülislam ima. 

mete geçti, tekbir aldı ve o sıra. 
da gelen Sadettin de ister iste

mez ona uydu. Bununla beraber 
namazdan sonra, hakkını ara

maktan geri kalmadı. "Ölünün 

velisi bana izin vermişti. Nama
zın iadesi lazımdır,, dedi. Şeyhü. 
lislam da: "Padişah bizzat ima
metimi kabul ve ardımda namazı 
eda etti, iade lazım değildir,, ce
vabını verdi ve daha ölü ortadan 
kalkmadan iki büyük hoca kav
gaya tutuştu. 

U•• çüncü Mehmet adiyle tahta 
çıkmış bulunan Safo veya 

Bafo zadenin hocalarla uğraşma
ğa vakti yoktu. Kendisini pek 
mühim işler ve annesi bekliyor
du. O sebeple "Caizdir, değildir,, 
münakaşasına kulak bile asmıya. 
rak hareme geçti, anasiyle baş. 

başa kaldı: 

- Haydi valde, dedi, beni ay. 
dınlat, bana rehber olup yol gös. 
ter. İlkin hangi işe el vuracağımı 
kestiremiyorum. Yol yorgunlu
ğundan mı, nedendir, sersemli
ğim var. 

Safo, Üçüncü Mehmet gibi se. 
kiz on taçdara diz çöktürecek de .. 
recede hakim bir vakar içinde o. 
na düşüncelerini söyledi: 

(~vanu var) 

BULMACA 
Evvelki günkü bumacamızın 

halledilmiş şekli 
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SOLDAN SAGA VE 
YUKARDAN AŞAGI: 

1 - Bir uzvumuz - Yapı. 

2 - Adanmış ~ey - Etraflı anlatmak. 

3 - Bir nota - Bir nota - Bir nota. 

4 - Bir renk - Bir uzvumuz - Lahıın. 

5 - Ve - Babanın yansı. 

6 - Bir renle - Bir çalgı. 

7 - Slz - Şu değil, o değil - Bir nota. 

8 - Eser, alamet - Bir hayvan - Tire. 

9 - İnleyiş - Dişte bulunur. 

10 - Birler - Bir kumaş. 

İstanbul İcra llakimliğinden: 

Yalnız bir tüp kullan· 
dıktan sonra aynaya 

bakınız 

Radyolin 
ın 

Mükemmeliyeti hakkında en 
son ve doğru sözü size o söyliye. 
cektir. 

Bembeyaz pırıl pırıl parlıyan 

dişler, tatlı bir nefes, pembe, 
sıhhatli di' etleri, temiz bir dil, 
mıiltropsuz bir ağız... l,te 

Radyolin 
in eseri 

Bugünden itibaren sabah' 
öğle ve akşam her 

yemekten sonra 

günde 3 defa 

RADYOLi 
KULLANMIYA BAŞLAYINIZ! 

İstanbul Üçüncü İcra Memurluğu
nun 934/2261 sayılı dosyası Beyoğ- ı 
lu Balıkpazar Tiyatro sok. 40 No. da 
mukim Todori Muradoğlu Selanik 

B.ankası.~·un Viron T~~is .zi.mmetinde-1 Mütehassıs kimyagerler tara
kı matlubunun tahsılı ıçın paraya!· fından senelerdenberi tetkik ve 
çevrilen Tophanede İlyas Çelebi ma- tetebbü edilen ve bütün dünya-
hallesinde Türbe sokağında eski 10. da tesir ve faydası mühim olan 

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

yeni 12/1 numaralarla murakkam veni bir, 
hane müzayedesi neticesinde yapı- K E Ş 1 F T 1 R • 

Yemek salonuna, yatak odası
na, banyo odasına, mutfağa, ap
tesanelere koyacak olursanız, lan ihalenin feshi talebedilmiş ve Püskürtmeye lüzum yok. 

SiNEK - SiVRiSiNEK merciin kararile müşterinin dahi da- Yakmak lüzumu hissetmez. 
vet edilmesine karar verilerek gön- Hiçbir zahmeti yok. ve bütün haşeratı uzaklaştırdığı 
derilen davetiyenin mi.\şterinin ika- Yalnız odanızın veya elbise gibi fena kokuları da izale eder. 
metgahının meçhuliyeti hasebile bi- dolabınızın herhangi bir köşesi- Sari hastalıklar mikroplarını 
ıa tebliğ iade edildiği mübaşirin ne asılması kafidir. taşıvan haşerattan korunmak icin 
meşruhatından anlaşılmış olduğun- Sizin baska bir meşgaleniz o1- EVİNİZE, APARTIMANINIZIN 
dan tebliğatın on gün müddetle ila- madan ASEPTA tableti vazifesi- içine bir veya birkaç ASEPTA 
nen üasına ve duruşmanın salı gü- ni kendi görür. tableti asmak kafidir. 
nüne müsadif 4 temmuz 939 tari- Eczanelerde ve büyük bakkaliye mağazalarında satılır. 
hinde saat 10 da İstanbul adliye bi-' Sark İsoencivari Laboratuvarı. tstımhul. 
nasında icra merciinde yapılmasına İİl••••••••••••••••••••••••••••mi 

Nazillide Havalar Serin 
Nazilli (TAN) - Hava, yağmurlu 

karar verilmiş olduğundan mezkur 
gün ve saatte hazır bulunmanız lü
zumu ve bulunmadığınız takdirde 
İcra ve İflas kanununun 18 ve hu
kuk usulü muhakemeleri kanunu- ve serin geçmektedir. Yaz sıcakları tırttığı betonarme halin inşası bit. 

henüz başlamamıştır. Ekseriya ak-

Nazillide Hal Yapıldı 
Nazilli (TAN) - Belediyenin yap-

nun 509 uncu maddeleri mucibince miştir. Su, elektrik tesisatı ile dığer 
şam Üzerleri hava kapanmakta, yağ. duruşmaya gıyabınızda devam edile

ceği ve gıyabınızda karar verileceği 
tebliğ makamına kaim olmak üzere 
iliın olunur. 

noksanlar da ikmal edildikten son. mur serpiştirmektedir. Serinlik böy. 
le devam ederse, incir ve pamukla- ra sebzeciler, kasaplar ve manavlar, 

rın geç yetişeceği söylenilmektedir. hale taşınacaklardır. 

vermedik: Şarkıyı, gazeli kes te, çamaşırına bak!,, 
Çakıı: ~~hra, bı,ı. azarları, emirleri hiç yadırga

maz. Bılakıs, kendisine verilen emri harfi harfine 
yerine getirmiş olmak için, üstelik te şükreder. 

Insanlar, ona, ellerini, ya gündeliğini vermek, 
yahut ta tokat atmak için uzatırlar. Ve o, çok uzun 
yıllar, kendisine dostça uzatılacak bir insan elinin 
hasretini çekmiştir. 

Tuhaf bir tesadüf Çakır Zehrayı, bir gün, Fitil 
Kadri ile karşılaştırdı. 

Çamaşır teknesinin yanıbaşında, yıkanmış, sıkı
lıp, burulmuş çamaşırların renkli tepeciği yüksel. 
dikçe, Çakır Zehranın yüzü güler. Onun en büyük 
saadetlerinden biri budur. Çamaşır tepeciği bü
yürken, Çakır Zebraya yavaş yavaş: 

TEFRI KA No. 7 

Zehra, çamaşır yıkamağa müsait yerleri olmıyan 
bazı evlerin kirlilerini evinde yıkardı. 

Bir gün yine, içleri kirlilerle dolu iki iri bohçayı 
güçlükle taşıyarak evine dönüyordu. 

"-Küçük dağlan ben yarattım!,, Diyen bir insan 
gururu, bir insan edası gelir. 

Onu çamaşır yıkarken görseniz, önündeki teknn
yc ibadet ediyor sanırsınız: Adeta, dindaraı;ı.e bir 
vect içinde kendinden geçer. Takunyaları, sabunlu 
sular içinde tıkırdar. Göğsü, ve tuluma benziyen iri 
göbeği ıslanır. Ve o, arasıra, terliyen veya akan 
burnunu, basma entarisinin koliyle silerek, ve ara
sıra doğrulup bir iki soluk alarak, işini bir makine 
intizamiyle görür. 

Pek neşeli olduğu zamanlar, çamaşır yıkarken, 
şarkı da söyler. Ve nedense, teknesine eğilip kam .. 
burlaştığı zaman, sesi daha iyi, daha çok çıkar. Sa. 
nılır ki, sesinin o vaziyette daha iyi ve daha çok 
çıkışı, Zebranın dik durmağa alışmamış olmasın

dar.dır: Çünkü, tekneye eğilmekten, kamburluk, o. 
nun tabii vaziyeti halini almıştır. 

Çamaşırları yıkadıktan sonra, çalıştığı evın veya 
apartımanın, bahçesine veya daraçasına çıkar, ter
temiz ve ıslak gömlekleri, adeta manzaralarına da 
ıtina ederek, birer birer asar. Yatak örtülerini, ça
maşır mandallariyle dizi dizi iplere veya tellere sı~ 
ralnr: O, sanatine aşıktır. Ve onun bu derece ma .. 

baretle, bu derece titizlikle, bu derece dikkat ve 
itina ile yaptığı işe mukabil aldığı gündelik, bir li. 
radan ıbarettir. lşsiz kaldığı, hastalandığı günler 
de hesaba katılırsa, Çakır Zehranın yevmiyesi, 60 -
70 kuruşa gelir. 

Zehra, işini bitirir, ve yevmiyesini alır almaz, 
Fitil Kadrisine koşar. Çünkü, biçarenin yeryüzün
de, Fitil Kadriden başka hiç kimsesi yoktur. 

ÇE>k defa, dünyaya nereden geldiğini düşünmüş, 
fakat zihnini dolduran suallerin hiç birisine cevap 
bulamamıştır. Babası, anası belli olmadığı için, o, 
diğer insanlardan daha "Hiç,,tir. 

Her doğan çocuk, bir sevginin, bir birleşmenin 
meyvasıdır. Fakat, Zehra, ağacı meçhul bir mey. 
vaya benzer: Tıpkı hayata, darülacezedeki küçü. 
cük kardeşin beşiklerinde başlıyan bütün kendisi. 
ne benziyenler gibi! .. 

Kimse ona, nerede, nasıl doğduğunu, idrake ka
vuşmadığı günlerde neler yaptığını, hafızasının ye. 
tişemiyeceği kadar küçük yaşlarında kimlerin ku
cağında uyuduğunu anlatmamıştır. Ve Çakır Zeh
ranın kalbi, arasıra, dinliyemediği bu tatlı hatıra. 
ların hasretiyle sızlar. Insanlar arasında, daima, ne 
zcıman, nasıl işlediğini bilmediği bir suçun hicabı
nı, acısını duyar. Kendisini tıpkı, hayat yolcuları 
arasına, biletsiz karışmıs bir kaçak gibi suçlu his-

seder. Bunun için başı dalına eğik, boynu daima 
bükıiktür. 

Kendisine bir iş, bir emir, bir selam vcrllmesini 
bile, harikulade bir inayet, eşsiz bir lCıtuf, min
nete değer bir hediye sayar. Hayat, onu daima kor
kutan. tehdit eden bir vazliedir. 
Düşünür ki, ölürse, öldürülürse, kendisini araya

cak, soracak hiç kimse yoktur. 
Diişünür ki, kendisine bir fenalık yapacaklardan 

hesap soracak bir yakını yoktur. 

Ve düşünür ki, bu vaziyette bir insan için, yer. 
yüzünde, iş, ekmek ve yatak bulabilmek fevkalade 
bir minnet, bir devlettir. 

Zaten insanlar da ona, emirden, ve-işten başka 
hiç bir şey vermemişlerdir. Çakır Zehra, konuştu. 
ğu her insandan, yalnız şunlara benzer sözler işit
miştir: 

"- yarın sabah geç kalayım deme: Çamaşır dağ 
gibi yığıldı!,, 
"- Geçen sefer, gömleklerden iki tanesini paslı 

tele asmışsın, leke olmuş·: Ceza olsun diye, bugün 
seni bedava çalıştıracaktım ama, haydi neyse! Şük
ret yine ... ., 
"- Yine geçen seferki gibi gece yarılarına ka

dar uzatma işi: Elini çabuk tut biraz .. ,. 
"- Kızım, biz sana gi.indeliği konser versin dive 

Ekmek almak için girdiği tütüncü dükkanında, 
Fitıl Kcıdrı ;ıe göz göze geldi. Zehra o gün, o siyah 
gözlerin içlerindeki acaip bakışları, manalarını an. 
lıyamadan sevmişti: O bakışların Zehranın ho~una 
giden en barız hususiyeti - galiba - kendisıni her 
gün E:ınirle, azarla kullananların nazarlarına ben_ 
zem ey hılerıyd i. 

Onlara benzemiyorlardı ya? Bu, Zehranın ma. 
sum ve lczzetlı bir hayret duymasına kafiydı. 
Ekmeğini aldıktan sonra, kısa bir tereddüt g1.•çir

di: Hem ikı iri bohçayı, hem de bir kilo ekmeği, 
iki koltuğuna nasıl sığdıracaktı. O, bu basit mese. 
leyi halletmenin çaresini düşünürken, Fıtıl ona: 

'' - Ben, dedi, yardım ederım sana.. Bohçanın 
birini bana bırak!.. 

Bu teklit, Çakır Zebranın pancar gibi yanakla
rındaki tatlı kırmızılığı, bütün çehresine yaydı: 

"- Si2. zahmet etmeyın .. Dedi, ben kendım gö
türiiriim! 
, Kadri, birisi yerde, diğeri de.' arkalığı kırtll"'ıış 
h!ısır bir ıskemle üzerinde duran bohçaların buyu. 
ğünü kucaklarken: 

"-- Yok canım .. Dedi... Ne zahmet olacak.. Za. 
terı ben ele ayni semte gidiyorum!,, 

(De\.·amt var) 
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Modern Devlette 
Memur Telakkisi 

(Başı 1 incide) 
• ..... Bugün Ingilterede, li'ransada, 

Almanyada, Amerikada, Belçika ve 
Ctalyada yeni ihtiyaçlara gor\?, orga
nize edilen bir idare karşısında bu
lunuyoruz. Umumi harbi takip eden 
her~um~rçten sonra milli varlıkları
nı elde eden yeni devletlerde ise bu 
hususta muthiş bır gayret sarfedll. 
mektedir .. ,, 

Muellif, bütun dünyada vukua ge
len yeni devlet telakkisi ile idari re
forma bu suretle ışaret ettıkten son· 
ra, diyor ki: 

"Butün itlarl reform hareketleri 
herşeyden evvel devlet memurları. 
nın statilst.inü reel ihtiyaçlara uy
gun bir tanzim ameliyesine tabi tut
mak mecburiyetindedir. Zira idari 
reform berşeyden evvel bir insan 
meselesidir. Amme hızmeti mefhu
munun fUurlarda tam bir surette 
yerleşmesi ve bu hizmetlerin bugün. 
ku amme hukuku prensiplerine uy
gun bir tatbik sahası bulabilmesi için 
kalite ve karakter itibarıyle dünün 
eskimiş ve devrini yaşamış memur 
zihniyetinden ayrı bir ruh ve enerji 
ile iş goren personele ihtiyacı var
dır. 

"inkılabımız bütün mevzuatı ile 
modern amme hukuku prensiplerini 
kurmuş ve yaymış bulunuyor. Bu 
inkılap prensiplerini eskiye, feodal 
zihniyete sapmadan tatbik edebil
mek inkılabın bizzat hayatı bakı. 
mından başlıbaşına bir zarurettir. Bu 
muazzam işi Elit bir memur kadro
su, kelimenin hakiki manasiyle 
organize etmeden başarmayı hiç bit 
akliselim kabul edemez.,, 

B izce Hasan Şükrü Adal mesele
yi gayet iyi koymuş, fevkaliı. 

de muvaffakıyetle tetkik ve tahlil 
etmiş, ve hal yolunu da göstermistir. 
Eseri, bu bakımdan yapılacak idari 
reformda bir rehber vazife.;ini göre
cek kadar zengindir. 

Bu idari reform yapılmadan Ba
rem Kanununun hazırlanması belki 
biraz acele olll)uştur. Fakat barem 
müzakerelerinde bu görüş esas tutu
lur, geçen gün yine bu sütunda iza. 
lıa çalıştıAımız ana prensip ıöz önün
de bulundurulursa, işin içinden 
mumkün olduğu kadar az hata ile 
çıkılır ve y3rın yapılacak memurin 
statüsüne bir esas hazırlamak imkanı 
hasıl olur. 

l Hayfada Bir infilakta 

40 Arap Öldü 
Kahire, 20 (A.A.) - "Mukaddem,, 

gazetesinin bildirdiğine göre Sionist
ler, Hayfa'nın yemiş çarşısında ü. 
çüncü defa olarak bir lağım patfat
mışlardır. İnfilak neticesinde Arap
lardan 40 kişi olm:.ış, 45 kişi yara
lanmıştır. 

lngili~ lntalarile çarpıpma 
Kudüs, 20 (A.A.) - Rişa civarın

da dün öğleden sonra müselli.h bir 
çete ile Ingiliz krtaları arasında ol
dukça mühim bir müsademe olmuş 
ve asilerden 8 kişi oldiınilmüşt ır. Bu 
suretle dun ölenlerin adedi 26 yı bul
muş oluyor. 

Yaralılardan biri esir alınmış ve 
lbir çok silah iğtinam edilmıştir. 

Y alaJaki bomba hadi.elen 
Yafa, 20 (A.A.) - Dun Yafada ye

niden ild ve Tellviv'de bir bomba 
patlallllf ve bu suretle dün patlıyan 
bombaların adedi 6 yı bulmuştur. 

Telaviv'de patlıyan bomba, bir A
rap tarafından bir Yahudi grupu ü
zerine atılmış ise de kimseye bir· 
f8Y olmamıştır. J 

Yafada patlıyan iki bomba ise, po
lis merkezinin yanına atılmış ve bina 
hafif surette ethasara uğramıştır. 

Diğer cıhetten ojleden evvel ya· 
pılan suikast neticesinde ölenlerin 
cenaze merasimi öğleden · sonra ya
pılmıştır. Merasim esnasında hiçbit. 
hadise vuku bulmadığı için ateş son
diırme mecburiyeti ilga edflmiş ve 
Yahudi mahallesinde normal hayat 
avdet etmiştir. 

Şehrin aşağı mahallelerindeki dük 
kanlarla Arap mağazaları henüz ke
penklerini açmamışlardır. 

· lıveçh Bir Orman 
Yantını 

Stokbolm, 20 (A. A.) - Bir loko. 
motifin bacasından çıkan kıvılcım • 
lar. lsveçin şimalindeki muazzam or
manların 13 muhtelif yerinde yangın 
lar çıkmasına sebep olmuştur. Yan. 
gın, buyuk hasarat verdikten sonra 
ııond iırt.ilebilmiştir. 

(Başı 1 incide) 
dwellin Hariciye Nezaretinin tasvibi 
ile İngiltere ile japonya arasında 
mücrimlerin iadesi meselesinden çı. 
kan hadisede, ablukanın tatbikinden 
evvel, tavassutta bulunmayı teklif 
ettiğini ilave etmiştir. 

Bundan maada, Tokyo maslahat • 
gilzarı Euqene fiooman, japon ına
kamlarına Caldwellin tav.a&ıutta 

bulunmasını teklif etmişse de 
Hull, bu te§ebbilsün verdiii neti. 
ceyi ifşa etmek istememiştir. 
Hull, Hariciye Nezaretinin geçen 

cuma günü süt ve sebze tedarikinin 
müşkt.illeştiğine dair Caldwellden n!. 
dığı telgraftan sonra hiç bir mallı • 
mat elde edilemediğini beyan etmiş
tir. Nazır, Amerikan tebaasının tah. 
liyesine dair hükumetçe bir karar it. 
tihaz edilmediğini ve bu §ekilde bir 
kararın mahallinde Amerikan ma • 
kamları tarafından verilebileceğini 

söylemiştir. 

Beyanatının başında Hull demiştir 
ki: 

"- Tientsin hadisesi 4 tedhişçi 
Çinlinin iadesi meselesine inhisar et
tiği müddetçe Amerika hükumetini 
alakadar etmez. Bununla beraber A. 
merika hükumeti bu işi takip eden 
hadiselerin mahiyet ve manasiyle ve 
Çinin diger mmtakalannda haliha • 
zırda ve mazide yapılan harekat ve 
beyanatla doğrudan doğruya alaka • 
dardır." 

iki Amerikan labriluuını 
JaponlGT yafma ettiler 

Hongkong, 20 (A. A.) - Şanghay

dan bildirildiğ'ine göre, Anihvcy 
vilayetinin şimalinde Pasiende iki 
Amerikan fabrikası japonlar tara. 
fından yatma edilmiştir. Bu mit • 
esseselerin idaresi japon makama. 
h nezdinde keyfiyeti şiddetle pro
testo etmiştir. 

Amerika bitarallık kanununu 
26 Haziranda müzakere edecek 

Vaşington, 20 (A. A.) - Mebusan 
meclisi reisi Banklead, Reisicümhur 
Rooaevelt .Jle ~._ _._ -ı 

buata beyanatta bulunarak meclisin 
26 haziranda bitarafiık kanununu 
müzakere etmeğe başlıyacağını söy. 
lemiştir. 

Japon kabine.i, 11aziyeti 
tetkik etti 

Tokyo, 20 (A. A.) - Kabine, bu sa. 
bah Avrupada vaziyetin inkişafiy. 
le alikadar olmak üzere Tientsin
de hasıl olan vaziyeti tetkik etmiş. 
tir. 
Ameriu malalaatgüzannın 

protutoarı 

Tokyo, 20 (A. A.) - Kulang~uya 

serbestçe gıda maddeleri gönderil • 
mesine mani olan japonlann bu hare
ketini Amerika maslahatgüzan j:ı -
pon hariciye nezareti nezdinde pro. 
testo etmiştir. 
Uzalı Şarlr uaziyeti halrkınJa 

F ran•ız ue Amerikan 
rt.atbuatının mütalealan 

Paris, 20 (A.A.) - Matbuat Tien
tsin hadiseleri hakkında tefsirlerde 
bulunmağa devam etmektedir. 

Temps gazetesi: 
Diyor ki: 

.. Japonyanın, İngiliz - Japon itti
fakının feshi dolayısile intikam al
mak istiyorsa da asıl maksadı, Çinde 
hiçbir rekabet imkanı bırakmaksızın 
hakim bir vaziyet elde etmektir. Bu 
maksada varmak için her çareye baş 
vuruyor ve her ittifakı kabul edi-
yor.'• 

Temps gazetesi: 

Bundan sonra Japonyanın bu ha-

ir nep-edilen yan resmi Japon teb
liği hakkında tefsirlerde bulunarak 
şöyle yazıyor: 

"Anlaşıldığına göre İngiltere hü
kumetinin azimkarane tarzı hareke
ti Tokyoda bir tesir hwıule getir
miştir. Bunu daha uzlaştırıcı bir 
tarzı hareketin ve ihtilafı vahimleş
tirmemek arzusunun bir mukadde
mesi olarak mı telakki etmek lazım
dır? Yakında bu nokta da tavazzuh 
eder." 

• 

Dost Rumanga 
Hariciye Nazırı 

Atinadan avdet eden Romanya 
Hariciye Nazırı Gafenko ve maiyeti 
bugün saat 13 te Daçia vapuru ile 
şehrimize gelmiş ve vapurda Vali 
Muavini Hudai Karataban, Romanya 
Büyük Elçisi Stika, Türkiyenin Ro
manya büyük Elçisi Hamdullah Sup
hi Tanrıöver, Romanya ve Yunan 
General Konsolosları, matbuat erka
nı ve daha bir çok zevat tarafından 
karşılanmış tardır. 

Gafenko saat 16.30 da yanınd:ı Ru 
mrn konsolosu olduğu halde vapur
dan çıkarak otom,,bille doğruca Fe. 
nere gitmi§ ve patriği ziyaret etmiş
tir. 

Figaro gazetesi: 
Diyor ki: Gafenko patrikanenin dış kapısın. 

J U k Ş kt ld ed 
dan karşılanmış ve büyük salonun 

aponya, za ar a e e ece-
ği istifadelere Almanyayı da şu veya kapısın~a da metropol~tler t~rafm-
b tl 

. t• k . dan selamlanmış ve patrıkanenın hu. 
u sure e ış ıra ettırmek niyetinde • . . . .. "km.. B .. susı daıresıne geçerek, patrik tara-

go.zu uyor. . ugun Japonyanın fından kabul edilmiştir. 
mıhver devletlerıne yaptığı en bü- p t ik Gaf k h't d k .. k h' a r en oya ı ao e ere , 
yu ızmet, Amerikalıların doğru- k d' · t d k k'l' · d. k 1 d v en ını or o o s ı ısesın e arşı a-
~n dogruya alıik~dar bulunduklan makla derin bir sevinç duyduğunu 

bır noktada Amerıkanın nasıl bir söylemiş ve: 
vniyet alacağını tecrübeye vurmak z· t' · · b"t" k lb' · l - ıyare mızı u un a ımız e 
oluyor. Nihai .. ola~ak . ~erikanın selamlıyor ve size (hoş geldiniz) di
hattı hareketıdır kı, Tıentsın mese- yoruz, demistir. 
lesinin şümulünü tesbit edecektir. Patrik Gafenkoya üstü elmas işle. 

• meli bir istavroz hediye etmiJ ve 
Epoque gazetesi: patrikane an'aneslne tevfikan tatlı 
Tientsin hadiselerini ciddi bulu- ve kahve ikram olunmuştur. 

yor ve bu hadiseleri, Almanyanın Bundan sonra patrikle bir müdd,,t 
Dantzigdeki hazırlıkları ile alakadar hususi surette konuşan Gafenko pat
gorüyor ve diyor ki: rikaneyi gezmiş ve saat 17.30 da pat-

Siyasi ihtiyat ve kiyasetin arka- rikaneden ayrılarak vapura dönmiiş
sında esasta katiyen tavizde bulun- tür. 
mamak hususundaki çelikten azim Dada vapuru saat 19 da Kösten-
ve karan hissettirmek lazımdır. E- ceye hareket etmiştir. 
ğer İngiltere sarsılmadan karşı ko
yarsa, Pasifiktcld dominyonlann 
müzaheretine istinat edeceği gibi A
merika üzerinde de müessir olabilir. 
Fransa dahi katiyen İngiltere ile 
beraber yürüyecektir. Daladier'nin 
bu mütaleada olduğu dün akşam 

söyleniliyordu. 
Ordre ıazetesi: 
Japonyanın hatta ekonomik ve 

mali bir ihtilaf karşısında bile İngil
tereye en son dakikada boyun (:~me
sine ihtimal vermiyor ve Japonya
ya karp alınacak tedbirlerdi: ihtiyat 
tavsiye ediyor. 

Populaire gazetesi: 
Tientsin meselesinde İngiltere ve 

Fransanın siyasetini tetkik ederek 
şöyle yazıyor: 

Yeni Yugoslav 

Elçisi Ankarada 
Ankara, 20 (A.A.) - Yugoslavya

nın Ankara Elçiliğine tayin edilmiş 
olan Ilya Ctumenkovitsch, bu_:ün 
Anadolu Ekspresiyle şehrimize gel. 
miş ve istasyonda Hariciye Vekaleti 
namına protokol dairesi şefi muavini 
Rıza Rifat ile Yugoslavya sefareti er
kim tarafından karf1lanmıştır. 

Arnavutlukta 

ltalyan HaZlrlıklan 
Tiran, ZO (A. A.) - Mareşal Ba. 

dorllo, dtln Arna.utluk httk6metl 
erkanı lle buı askeri ve siyasi t • 
talyan ricalini kabul etmiştir. 
Buıün Tiran garnizonu kıtalan • 
na teftit edecektir. Tiran garniao. 
na, on bin nefer, 500 zabit, yllz 
alır top, 150 tank ve 500 mitral • 
yözden mürekkeptir. 

Uzak Şark meselelerine yapışıp 

kalarak Hitler ve Mussolininin oyu
nuna kurban gitmektense beklemek 
daha doğru olur. Bu, kolay kolay bir 
tarafa atılamıyacak bir hesaptır. Fa
kat idarei maslahat siyasetinin vazi
yeti düzeltecek yerde vaziyeti büs
bütt.in fenalaştırmad1ğına Paru ve 
Londra emin midir? Uzak Şarkta va-
ziyeti vahimleştirmekle ayni zaman- Aydında iki idam 
da Avrupadaki vaziyeti de vahim- Aydın, 20 (A.A.) - Muğlanın Kat 
leştirmiş olmıyacak mıyız? İşte bil- rancı köyilnden bir köylüyü parası. 
tün mesele buradadır. na tamaan öldürmekten suçlu Çine-

• nin Kabataı köyünden Ali Afşin ile 
Nevyork - Times gazetesi: kansını taammüden öldürmekten 
Amerika Hariciye Nazın Hull'ün suçlu Çinenin Alihan köyünden Ha

Tientsin hakkındaki beyanatını tas- san Çay bakında verill!n idam karar 
vip ediyor ve diyor ki: iarı bu gece, mahkumların Aydında 

Bu beyanatı memnuniyetle karşı· asılmaları saertiyle infaz edilmiştir. 

lıyoruz. Amerika Hariciye Nazın çok ---o--
yerinde ve doğrudan doğruya bir Cenubi lohemyada 
cevap vermiştir. Japonya ehemmi- Feyezan 
yetsiz bir hAdiseyi bahane ederek İn- Prag, 20 (A.A.) _Cenubi Bohem-
gilte~ ile Çin arasında aktedilen 
muahedelerle f ngilterenin Çinde el- yada şıddetli yağmurlar sebebile her 

tarafta fezeyan hüküm sürmektedir. 
de ettiği bütün haklara karşı mey- Bütün nehir ve suların seviyesi nor-
dan okumaktadır. Mühim Amert- maiden iki buçuk metre yukıırdadır. 
kan menfaatlerinin himayesi için Vremmu'da 17 köylü evinj sular a. 
Çinle muahede imzalamış bir millet lıp ıotürmüş bir çok köylerde de ha
sıfatile Japon tecavüzlerinin hedef- len mahsur 'bulunmuştur. Şimdiye 
leri ~e b~ tecavüzlerin melhuz neti- I kadar yalnız bir kifinin boğulduğu 
celenle bız Amerikalılar doğrudan bir kişinin de öldüğü bildirilmekte-
doğruya alakadarız. dir. 

reketi ile İtalya ve Almanyanın tar- lir lngiliz Deniz Çek Çocukları Kampa 
zı hareketlerinin müvazi bir yol ta- Gönderlllyor 
kip ettiklerini kaydediyor ve sureti Tayyaresi y ancll Varşova, 20 (A.~.) - Polonya 
umumiyede Almanyanın hattı hare- matbuatının Prag'dan öğrendiğine 
ketini tenkit ederek diyor ki: Londra, 20 (A. A.) - Southamp. 1 k 

"Al Ç in . li 1 .. ton • Nevyork hattına tahsis edtlen göre, Aman ma amatı son günler· 
manya, in gız servet erını de 13 den 15 e kadar bir çok Çek 

sulh içinde kıymetlendirmek ıçın (Connemara) ismindeki muazzam de. . çocuklarını tatil devresini geçirmek 
dünyanın bizim tarafımızdaki kıs- ı nız ta!Yaresi dün ben~in alırken çı- üzere Almanyaya gençlik kampları.. 
mında sarfettiği enerjinin onda bi- kan bır yangın neticesınde tamamiy. .. d · 1 rdir 
rini ve servetinin onda birini sarf et- le harap olmuştur. naBgon ermklıı e · 

· İ edil'mek u çocu ara nazilik aplamak O-
mış olsaydı Almanlar daha iyi karın- n~ "te olan (Cathay) ~ay zere hususi kurslar terti edilmiştir. 
lanm doyururlar ve daha iyi giyi- yaresı bu yaz Connemara" yenne P 
nirlerdi ve Avrupa da sukut etmek hizmete girecektir. Kallcahamam Köylerl•d• 
tehdidi altında bulunmudı.'' M .. hp ve Yol 

• Miizlk Okulu Müdirlüğü Kızılcahamam (TAN) - Bir tok 

Petit Parlsien gazetesi: 

Tientsin hadisesinin müzakere yo

lile halledilebileceğini ve Japon ta
leplerinin diğer devletlerin menfa
atlerini mutazarrır etmiyeceğine da-

Ankara 20 (Tan Muhabirinden) - köylerimizde mektepler infuı mü
Müzik Öğretmen Okulu Konserva- teahhitlere verilmiştir. Bunlar, ye
tuar direktörü Rauf Yener istifa et- ni ders senesinden evvel bitirilmiş 
miş, yerine Bursa lisesi edebiyat mu- olacaktır. 
alimi Orhan Şaik Gökyay tayin e- Köy yollannın da inşasına ve ta-
dilmiştir. mirine çalışılmaktadır. 
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Mısır Hariciye Nazırı 
Ankaradan Dönüvor 

(Başı 1 incide) dir. 
fından vermp &ruP ruznamesine dn. Diğer taraftan, yine öğrenildiğine 
bil bulunan ve muhteviyau itibariyle göre, Irak kralının amcası da Al
bir kaç vekaleti alakadar eden tak- manyaya hususi bir ziyaret yapmış.. 
ririn, takrir sahibı tarafından izahı- tır. 

nı müteakıp müzakeresine başlanmış Alman zimamdarlarının Arap eş
ve suallerden tayyare cemiyetine ta- rafile temaslan, Alman matbuatının 
alhik eden fıkra, bu hususta söz alan yakın doğu hakkındaki kampanyasile 
mütcad~it ha.tipler tarafından müna ı münasebettar görülmektedir. 
kaşa edılmiştır. j Nazi gazeteleri Türkiyenin şimdi-

. Takrir sahibi ile birlikte söz alan ki hattı hareketini komşu Arap mem 
dığer arkadaşlara hava kurumu bat- leketleri için bir tehlike ol rak g" 
kanı Şükrü Kocak tarafından kurum termekte ve bu memleketle~n ce:::. 
kn~mı.~a cev

1
aplar ve~ilmiı ve ~ihayet ba doğru Türk emperyalizminin te-

ursuye ge en Malıye Vekıli Fuat k ·· .. d k rk 1 i ed .. errurun en o ma an cap ece-
Ağrah hukumet namına beyanatta gv· • b'ld' ktedi 1 . ını ı ırme r er. 
bulunu~ Hazıran ayından itibaren İşte bu suretledir ki Politische 
mahsulltı arzlye ianesi namı altında . ' 
· d' k dar h k .. Dıplomatisch Correspondenz gazete-
şım ıye a ava urumu için mus . M . . 
tahsillerden alınmakta olan ianenin sı ısır Hancıye Nazın Abdülfettah 
kaldırılmıı olduğu gibi ts are 1- y ah ya paşanın Ankar~ ziyaretini ten 

da h
"L.'I. + .. yyb dp kit etmekte ve bu zıyareti fngilte-

yangosunun UAume..,.e un an . 
b

.. l Merkez B nk ta f d renın çemberleme siyasetile alika-oy e a ası ra ın an .. . 
'd i d i edildiM... b .. dar gostermektedır. 
ı ares erp ş a.o.uı ve una mu-
ted 

. k ,a ih b'-'- .. Gazetenin kanaatine göre, Yahya 
aır anun ıa.y asının u-Aaç gu- heci f' t ili · 

ne kadar Büyük Millet Meclisinin mü paşanı.n e ı ng z - Mısır ittifa-

k · edllece~ .. ; b'ldi.._;. kının ıyi bir tarzda inkişafını bilhas-za eresıne arz a~ ı AA "»r tir. sa kaydederek Türkiyeyi İngiltere 

Grup Maliye Vekilinin bu beyana
tını tasvip etmittir. Vaktin gecikme 
sine binaen Hakla Kılıçoğlunun tak
ririnin diğer kısımlarının müzakere
si gelecek ruznameye lnrakılara1t rt. 
yasetçe celseye nihayet verilmiştir. 

Mmr Hariciye Nazınnın 

•yahati alıüleri 
İstanbul, 20 (A.A.) - (Havas) -

ile kati taahhütlere giri§Uleye ve İn
gilterenin şark ittifaldan sistemine 
Türk - Mısır mukaveleleri vasıtasile 
daha geniş bir esas teminine te§Vik 
eylemektir. 

Mısar Hariciye NaZ1rı 
lstanbula Avdetinde 

Nerelere Gidecek? 
Mısır Hariciye Nazınmn Ankara zi- Mısır Hariciye Nazırı Perapalas o. 
yaretinden hasıl olması muhtemel telinde bir müddet istirahat ettikten 

neticelerden birinin de, İngilizlerin 
tasvibiyle, Sadabat paktının bugün. 
kil sade protokol 19klile değil, mu
ayyen ve müessir bir icraat progra
mı ile genişletilmesi olacağı bildıril. 
mektedir. -

Alman gazetelerinin 
garip nefrİyata 

Paris, 20 (A.A.) - (Havas) Ber
linden bildiriyor: 

Kral tbnisuudun husust surette 

gönderdiği mümeuili Milşav Halid 

el Hudun, Obersalzbergde Hitlerl zi-

sonra Istanbul Valisini ve İstanbul 
Komutanını ziyaret edecek, mütea
kıben bu ziyaretler kendisine iade e
dilecektir. Misafirler, saat 11,15 te 
Taksim Cümhuriyet Abidesine bir çe. 
lenk koyacaklardır. Ôğleden sonra A
sin Atika Müzelerini, Yerebatan 
Sarayını, Askeri Mt.izeyi ziyaret ~ 
deceklerdir. Cuma günü sabahleyin 
de islim Eserleri Müzesini, Kariye 
camıtni ve s1irlan ziyaret ettikten 
sonra Vail ve Belediye k\elai L6tfi 
Kırdar tarafmdan Tarabyadald To. 
katliyan otelinde verilecek öğle ye
meğinde bulunacaklardır. Öğleden 

yareti Almanyanın yakın doğuya sonra da Boğaziçinde ve Adalarda 
karp olan allkuını teyit eylemekte-! bir tenezzüh yapacaklardır. 

Enver Paıanın 

Çocuk lan 

Vatana Dönecekler 
Ankara, 20 (Tan Muharlbinden)

Ölü general Enverin çocuktan Mah
peyker, Türkan ve Ali ile birad'ri 
Kamil kızı Rinanın ve İsmail Hakkı 
km Humeykanm Türk vatandqlılt
na kabul ve Türkiyeye gelmelerine 
müsaade edilmelerine dair kanun lA. 
yihası Meclis ruznamesine .alınmıştır. 

"431 ıayıh kanun hükümlerine 
göre, milli hudut dışında bulunan 
ölU general Enveriıı ve kardeşi 
Klmilln çocaklan evlenme ya,,ına 
gelmit ve bulanduldarı yerlerde 
evlenmelerine imkan olmadıjı ıi. 
bi cluramlarında anavatana avdet
lerine enpl olacak bir teY giirill
memit olduğu esbabı mucibeıiyle 
hamrlanan kanun liyihası encU • 
mence, esas itibariyle kabul edil
miştir." 

~ 

Pazarcık Belediye Bitçeıl 
Pazarcık (TAN) -- Belediye mec

lisi, belediyenin bu seneki bütçesi· 
ni, geçen yıllardakinden oek fazla 
olarak, bes bin lira üzerinden tesbit 
etmiştir. 

Yozgatta Dolu Yağdı 
Yozgat, 20 (A.A.) - Dün saat 16 

ya doğru bir dakika devam eden 
şiddetli doJu ve yağmur merkez ve 
miilhakata mezruata büyük zarar 
vermiştir. Dolu bazı yerlerde yumur 
ta büyüklüğünde dii§müf, bu yüzden 
Boğazlıyan kazasında bir çocuk te
lef olmuştur. Dolunun yaptığı tahri
bat tesbit edilmektedir. 

Tlrkkuıu Flloıu Ada•ada 
Konya, 20 (A.A.) - Türkkufu fi. 

losu bugün saat 16 da akrobasi uçut
ları yapmıştır. Bu gece Dedebahçe
sinde belediye tarafından bir ziyafet 
verilecektir. 

Tayyareciler yann Adanaya hare
ket edeceklerdir. 

Yugoslavyanın 

Eski BaıveklD 
Fırkasmdan ihraç Edildi 

Bel.ırat ZO (Buıml) - Radikal 
fırkası kongresinde nld Yuıot • 
lav batvekili Stoyadinoviç ile 19 
arkadap haklnnda fırkadan ihraç 
karan verilmlttir. 
Bana sebep, Stoyadlnovlç ile ar • 
kadatlaruım, htllt6metin dahlll ıi
yasetine dair verdikleri tenldtkir 
bir takrirdir. Bu takrir konpede 
iyi kaqdanmamlf ve neticede bu 
karar verilmittir. 

Kmılcahamam 

Çamlıklan 
Kızılcahamam (TAN) - Aşalı ve 

yukan Soğuksu mesirelerindeki a. 
sırdide çam ağaçlarından bir kısmı
nın baltalanıp tahrip edildiji, yahut 
köklerinden boğulduğu, boy verme
sin diye dallan budanmak ıuretiyle 
ölüme mahkum bırakıldıjı görül. 
mektedir. Küçük bir tarla açmak i
çin de o güzel çamlann harap edil
diği görülüyor. 

Kasabada ağaçlama ve park yap
ma faaliyeti şayanı takdir olan bole. 
diyenin kendi hududu içindeki bu 
çamlıkları da korum&ll lizımdır. 

Ma.ı.. Mekteplerlnl• 
Randımanı 

Manisa (TAN> - tlkmektepler 
kapanmiftır. Son sınıflann bitirme 
imtihaiılan bir kaç gün i·;inde Di· 
hayet bulacaktır. 

Bu yıl viliyetimiz ilkmekteısl• 
rinde yüaıde doksan beş nlsbetinde 
randıman alındılı anl8f1lmıftır. 

Bütün mekteplerde, iki g(1n deıo 

vam eden 191'giler açılmıınr. 

Kahtada Et Uc•z 
Kihta {TAN) - lit, senelerden· 

bert görülmemi, derecede ucuzla
mıştır, kilosu 20 kuruftan satılılllk
tadır. 
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F SFAR L 
EN BiRiNCi KAN, KUVVET, 1$TIHA $URUBUDUR 

FOSFARSOL '•· bitil• k•vvet ı•ruplanada• ayıra• lbaılıca hassa : Devamlı ltlr ••rette ı... lavvet ve lıta• temi• efllleıl ve illi k•llaaanlartla 
lblle hslrl•I derhal göstermesidir. Her lcmMCI• •••••r. 

lstanbul Sıhhf Müesseseler Arffırma ve Eksiltme Komi yonundan: 
Cinsi 

Ekmek 
Francala 

Karaman eti 
Dağlıç eti 
Kuzu eti 
Sığır eti 

Kok kömürü 
Kriple kömürü 

Kesilmlı odun 
Kesilmemif odun 
Mangal kömürü 

Sade yajı 

Tereyağı 

Vejetalin 

Pırasa 

Lihna 
Bakla 
Ispanak 
Barbunye 
Ayşekadın 

Çalı fasulye 
Bamya 
Sırık domatesi 
Yer domatesi 
Sakız kabağı 

Mıktan 

Azı Çola 

800000 970000 kilo 
30000 45200 

97500 
81000 
23800 
53000 

2965 
1960 

265 
3700 

48500 

29900 

5550 

5000 

21000 
11500 
8900 

31800 
'1800 

38200 
3700 
2350 
2800 

119000 
89000 
32400 
84000 

3460 ton 
2825 ton 

305 çeki 
40:SO çeki 

59000 kilo 

39900 kilo 

7700 kilo 

8000 kilo 

26100 
15000 
12300 
42200 
10000 
45800 

kilo 
" .. 
" 
" 
" 

5000 " 
4000 .. 
3950 .. 

Tahmini 
fiatı 

L. K. Sa. 
9 50 

14 50 

M. Teminat 
Lira K. 

7402 81 

Şartname 

Weli Sekli 
Kaftl! 

4M Kapalı 

Eksh;umln tarllll 

23/8/939 Cuma: Saat 14,30 

----------------------------------------------50 
53 
38 50 

38 

1850 
1550 

320 
2'70 

4 

98 

115 

58 

5 
8 
7 
7 

13 50 
13 
11 
20 

8 
7 50 
8 

10759 81 

7852 32 

1244 33 

2832 85 

684 14 

348 

2447 40 

'11'1 Kapalı 23/8/139 Cuma: " 15 

Kapah 28/6/939 Çarpmba " 14,30 

Kap ah 28/8/838 Çarpmba " 15 

198 Kapalı 30/8/939 Cuma ,, 14,30 

Kapalı 30/8/939 Cuma " 14,45 

Açık 30/8/ 939 Cuma .. 15 

163 Kapalı 5/'1/939 Çarpmba Saat 14,30 

' Patlıcan 

Semizotu 
Enginar 

19800 
20800 
64500 
3500 
5000 

27000 .. 
28000 .. 
81700 " 
5300 .. 

13000 adet 

15 
4 
7 

-

Süt 
Kise yoğurdu 
Kilo yojurdu 

Çekirdekli kuru kayısı 
Kuru fasiılye 
Kuru fasulye "Akliye Has." 
Nohud 
Pirinç 
Pirinç "Akliye Hastanesinin" 
Yefil mercimek 
Kırmızı mercimek 
Kuru üzpm 
Barbunye 
Kuru aoıan 
Patat. birinci mal 
Patates Akliye için 
Bulpr 

Zeytin yalı 
Zeytin 
Zeytin Akliye için 
Sabun 
Yefil sabun 

Mutfak yumurtası 
Günlük yumurta 

Beyaz peynir 
Kaşar peyniri 

Makarna irmikli 
Makama unlu 
Şehriye irmikli 
Şehriye unlu 
Pirinç unu 
Un 
KQSkus irmikli 

Toz fe}ter 
Kesme teker 

Benzin 
Gaz 

Arpa 
Saman 
Kuru ot 
Kepek 

fyt su 

153000 
11500 
13800 

2450 

192000 kilo 
17000 adet 
18500 kilo 

3450 kilo 

11 
5 

17 

55 ............................... '*'*~~~. 
25000 
25250 
54200 
45000 

1800 
16000 
11350 
16900 
36500 
48000 
40000 
45000 

18500 
5000 
5000 

25100 
11350 

355000 
190000 

9750 
3600 

5500 
25000 
1200 

15000 
3450 

22900 
700 

69900 
sooo 

20000 
5500 

28500 
7000 
2500 

10000 

3000 

30000 
31900 
69500 
55000 

2500 
21350 
14800 
23000 
50000 
61000 
55000 
55000 

.. 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" ,, 
.. 
" 
" 

15 
16 
27 
23 
14ı 

12 
20 
11 
9 
8 
7 

12 50 
25200 .. 55 

7200 .. 27 
7500 .. 22 

32800 " 35 
17800 .. 21 

440000 1 50 
285000 4 

J3100 45 
4900 70 

7500 25 
30000 20 
1650 25 

20000 20 
4350 25 

29600 18 
950 25 

78000 27 
8000 39 

28500 litre 18 
8000 kilo 16 

38500 kilo 6 
9500 " 3 
4000 " 4 

13500 ,, 5 

4500 damacana 85 

1883 63 128 Kapalı 5/7/939 Çarıamba Saat 15 

5568 72 372 Kapalı 717 / 939 Cuma Saat 14,30 

2447 28 18Z 7/1/931 Cuma Sut 15 

1350 But H,30 

699 39 Kapah 12/7/931 ~ Sut 15 

, 
Kapab 14/7 /839 Cuma Saat 14,30 1376 14 

1962 131 Kapalı 14/7/939 Cuma Saat 15 

440 28 Kapah 19/7/838 Çart9ıDba Saat 15 

248 25 Açık 19/7/ 939 Çal'fAlll'ba Saat 14,80 

219 38 19/7/119 Çal'f8llllMı Saat 14,45 

Sıhhi mil81HHl•rin 1938 mali ;yılı ih"7a.çlan olbabdakl prtname ve nümuneleri veçhile ebiltmeye bıımu§tur. 
1 - Bkalltme Calaloğlunda Sıhhat ve İçtimai Muavenet Mildürlillü binasında toplanan komisyonda yapılacaktır. 
2 - Eksiltmenin .. kli, gün ve •atleri, muhammen flat, muvakkat garanti miktarları karp1arında Pterilmlftir. 
3 - Kapalı zartla yapılacak ekil itmeler için ihale saatinden bir uat evvel iateklller teklifi havi ve ağzı mühürlü zarf1anm No.lı makbuz 

mukabillllde komisyona vermeleri lazımdır. Mekt11"blarda teklif olunan ftatlann hem yazı ve hem de rakamla 7aaıma11 kanuni mecburi78tdr. 
4 -~ paralı olanları hlulannda ~ bedel m.uka bilinde ve diierlerini paruus olankkomiqondan almablllr ve DUınara

lu her zaman ıöriJJebWr. 
5 - ı.tekHJer umum mow ... ı.rm bfltfln lhttnclan idil ._. bir m6•esentn bir prtname dablliıMle bulunan biltOn lh~ ~ teklifte 

bulunablllrlar. 
8 - İNkJtler 1839 yılına ald Ticaret Oduı ,,..tlrMIJe l490 •Jlh kanunda yazılı vedtalar ve muvakkat garanti makbuz "7& banka mektub-

Iannı bpah zart1ann içerillne koymalan lhundır. (llff) 

Sahlltl n Netript Ml•lrl llallJ Utfl DOaDUNctJ, Gueteelllk " 

NettlJat T. L. S. a.dclllı yer TAN Mat.._ 

Dr. HAFIZ Cf MAl 
Pazardan maada aat (14.JO elan ll e. 

aaıı. eum.-. ıı ,. kadu flkanJa. Dl· 
va117otu No. lM. 

lıtanbul Kız Öğretmen Okulu 
Satınalma Komisyonundan : 
Bnakm Cinsi Beher kilonun tık teminatı Eksiltme pldl 

Uıhmln hedeU Lira Kr. sfbı ve mtl ...... 

Dalbç etl 
Kum eti 
8ılu' eti 

Buna plrinc:l 

32800 Ki. 

7100 
1500 
2500 

4900 
4000 

Tereyat 860 

Beyaz peynir 2900 
Kqar peyniri 1350 

Yumurta 

Bulgur 400 
Nohut 500 
Kuru çalı fuulya 3400 
- ........... . ı-. 

Yefll merclmet 
Kırmızı merci· 
mek 
Aşurelik buğday 

811 
600 

480 

Un (Ekstra~ 4500 
tra). 
Plrlnçunu 2&0 
Makarna irmikli 8ŞO 

$ehrlye (muhte- 280 
lif). 
Nipsta 150 
irmik 350 

Zeytin yal 2800 
Zeytin tanesi 2000 
Sabun 2800 

Silivri yojurdu 2900 

scıt saoo 
ıu.. :polurdu 8300 A. 

Tawk eti 1000 Ki. 
Wndl eti 1000 

Blok maden kö- 200 Ton 
mQril 
TGvenan M. ki- 250 " 
mGril 
Kok t&nQrü 120 ,. 

GGıpn odun 80 çeki 

41 
DO m 47 
35 

2'I 
30 188 22 

18 12 DO 

100 322 80 

120 59 40 

45 
65 183 89 

2 es 25 

12 
15 
16 

18 
12 

15 

20 
25 
25 

18 
17 

52 

77 82 

25 213 90 
32 

18 

• • 12 

12 
5 

55 
DO 

1'100 

39 15 

'11 53 

80 82 

78 75 

1150 841 62 

1900 

250 
15 

y .. -- 39 kalem. 33050 kilo, 296 38 
49800 ..S.t ve 258IO demet. 

'1 /7 /939 Saat 11 de 
Cuma dnü Kapalı 

zarf 

., n ı• Saat 11 ete 
Cuma afini Kapah 

zarf 

7/?/939 Saat 11 de 
Cuma aQnil Kapalı 

ad 

7/'1/938 Saat 11 de 
Cuma ıünil Kapalı 

zarf 

7 /'I /Ut Sut 11 de 
Cuma .lrÜDÜ Kapalı 

art 

7 /7 / 939 Saat 11 de 
Cmna aünil Kapalı 

zarf 

7 /7 / 939 Saat 11 de 
Cuma 2ilnü Kapalı 

zarf 

1 /7 /939 saat 14.30 
Cuma ıünü Kapalı 

zarf 

'1 /'I /939 saat 14.30 
-cama günü Kapah 

zarf 

7 iT 839 saat 14.30 
Cuma günü Kapalı 

zarf 

7 /7 / 939 ıaat H.ao 
Cuma aünü Kapalı 

art 

7!'7/939 saat 14.30 
Cuma ıünü Kapalı 

•.arf 

'I /'I /839 saat 14.30 
Cuma günü Kapalı 

zarf 

7/ 7/938 ıaat 14.30 
Cwna ıünü Kapü 

zarf 
717 /939 ... t ı•.ao 
Cuma JWıü Kapalı 

zarf 

7 /7 /939 aut ıuo 
Cuma ıQnü Kapalı 

zarf 

7 7 939 aaat 14.30 
Cwna lilnil Kapalı 

zarf 

7 7 939 aaat 14..30 
Cuma günil KaJ*]ı 

urf 

1 - ı.t.nbaı Kız ötretmm Okulunun ~ miktar ve beher kilo 
ve edlt ft tahmin bedellerile ilk teminat ve lblltme aaatlerl Mnla
nada J1111ı "1wk ft yakacaklar kapalı nrf'Ia ebiltme,e konmQftar. 

1 - llrll1tme latanbuı Beyolhmda t.tlkW caddeelncle :u.ı.r llu
h•r ... Hllnde toplanan komiqmd• ,apılacaktır. ı.tekmerm ilk te
natıanm Ml1l iGn ft aatten enet u.ter Muhuebecllill V......Sne 
,atınlarak teminat mübuzlanm w yeni yıl Tlcaret Oduı ftllkaiannl 
eblltme zanıuwıda KoıntlJona tevdllerl, kapalı arf1arm ebiltma b
nunwıa IÖfe teminat makbuau ve lltenllen belıelerle birUkte eksiltme 
saatinden bir saat evvel Komlryon Bafkanhjına makbuz karşılılJnda 
v...ıerl. 

3 - İsteklllerfn .-rtnamelert Okul idaresinden gCSrftp okuyabilecekle-
ri ilin olunur. '4481) 
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ŞA AR 
Müessesesinde 

T AKSITLE Satıı 

yazı makineleri 

6 AY 
VERESiYE 

Galata : Ban
kalar Cad. No. 
47, Voyvoda 
han zemin kat, 
Tel: 42769 
Beyazıt : Üni
versite Cadde-
si No. 28 
Kadıköy : İs
kele Caddesi 
No. 33/ 2 

Foto Spor mağazası 

Büyük ada iskelesi Gülistan cad. No. 2 
Ligeros Mağazası 

li 

DiKKAT 

Gripin kutularının üzerine reaimde gördüğünüz tekilde 
kabartma pullar ilave edilmittir. 

Hey yerde ısrarla pullu kutuları isteyiniz ve pul
suz kutuları ıiddetle reddediniz. 

~ . , 

Radyoları 

G UZEL 
Büyük Anneler 

Genç ve taze görünmek için 

bu lia.it usulü tecrübe ecliniz. 

Yirmi senedenberl kullanılmak
ta olan meşhur (Yağsız) beyaz 

• renkteki Tokalon pudrasının 

mahrem formülüne taakim ve 
tasfiye edilmiş süt kreması ve 
Zeytinyağı, sair kıymetli cevher
lerle karıştırılmaktadır. Bu krem 
cildinizi serian besler ve gençleş
tirir. Ve tenin buruşukluklarını 
ve sair gayri safi maddelerini gi
derir, cildi taze ve nermin kılar 
ve nefis bir koku bırakır. Fazla 
kılların faaliyetine nihayet verir. 
Bugünkü insanlar bir kaç sene 
evvelkilerine nazaran daha güzel
leşmiş bir haldedirler. Mütehas
sıslar bu şayanı hayret tebeddü
lün sebebini umumiyetle Tokalon 
kremin istimaline atfediyorlar. 
Aylık sarfiyatı hemen bir milyon 
vazoyu bulmaktadır. Siz de he -
men bugünden kullanmağa başla-
yınız. Ve her sabah daha genç 

görününüz. Memnuniyetbahş se -
mereler garantilidir. Aksi halde 
paranız iade olunur. 

·r A .N 21-6-939 

EQlencen 

tenezzühlerınızı 

en yüksek marka 

ve kallteelen 

Meşhur BiANKi 

blsikletıerile vaoınız 

BiSiKLETLER 

SA~LA"'1 - HAFiF - ZARiF 

o 
G A L A T A - 1-1 E Z A R E N C A O O E S ; N o. 8 4 

/• EN ŞAPKA• 

ALMAN 

Radyolarında 

Miihim Tenzilat 
SUPER 11 W 78 

Teşhir ve Satış Salon~ 

----Galata Karaköy Palas No. 16 
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DAKTİLO 
Çok kuvvetli Daktilo aranıyor. 

Postahane - Adliye karşısında 
Vlora Han odabaşısından sorul
malıdır. 
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Üniversite A. E. P. Komisyonundan: , .......................................... , 
Guraba hastahanesinde yapılan ikinci şirürji kliniği 4165.80 lira ke

şifli sıhhi ve elektrik tesisatile inşaat ikmal işleri 3 - 7 - 1939 pazartesi 
günü saat 15 de rektörlükte açık eksiltmeye konulmuş'tur. 

İsteklilerin ihale günü 313 liralık muvakkat teminat ve en az 3000 
liralık bu gibi işler yaptıklarına dair İstanbul vilayetinden ihaleden se
kiz Jriin evvel alınını~ vesika ve 939 yılına ait ticaret odası vesikalarile 
ielmeleri. 
Şartname ve ilişikleri her ııün rektörlükte ~örülür. (4:l18l 

A - • 

ÇAKMAK TAŞI .iHRAÇ 
VE NAKiL MÜNAKASASI 

Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları 

Müessesesi Müdürlüğünden : 
Balıkısık istasyonuna takriben sekiz kilometre mesafede gösteri

lecek yerden 10.000 ton çakmak taşının ihracı, şartnamesi veçhile 
kırılması, Balıkısık istasyonuna nakli ve vagona tahmili işi bir mü
teahhide verilecektir. İhale 26 Haziran 1939 pazartesi günü saat 15 de 

Karabükte Müessese Müdürlüğünde yapılacaktır. Talip olanların tek· 

lif mektuplarını, 2000 liralık muvakkat teminat akçeleıile birlikte 

ihale günü olan saat 14 e kadar muhaberat servisimize teslim etme
leri ilin olunur .. 

Bu husustaki şartname beş lira mukabilinde müessesemizden te
min olunabilir. 

Müessese bu i~i dilediği talibe vermekte serbesttir. 

CiLDiNE KIYMAYAN 

POKER 
Tıraı Bıçağını 

KULLANIR 

Heryerde POKER tras bıçaklarını arayınız. 
........... ı ........................... ~ 


