
Perıembe 

22 
HAZİRAN 
1 9 3 9 

1 
102 

BUL 
8. 24319 

o. 1397 

RUŞ GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi 

BULGAR SADi K 
.Yakın Tarihin en esrarlı çehresi 

Kitap halinde çıktı 
} Fiatı 100 Krt. 

INKILAP KiTABEVi - lstanbul 

Mısır Hariciye ~azırının Dün 
Radyoda Verdiği Hitabe 

~· -

Muhterem miaalirimiz A.bJüllettah Yahya Paşa Hariciye 
V ekilimiz Şükrü Saracoğlu ile beraber Ankara iataayonunda 

--RESMi-
TEBLiG 

Ankara 21 (A.A.) - Bu akşam 
aşağıdaki' tebliğ neşredilmi;itlr: 

Mısır Krallığının Hariciye Nazırı 
Ekselans Abdülfettah Yahya Paşa, 
Türkiye Hariciye Vekilinin geçen 
sene yaptığı ziyareti iade etmek üze
re 19 Haziran 1939 da Ankaraya gel
mistir. 

l\'.Iı.sır Hariciye Nazırı Yalovada 
Reisicümhur tarafından kabul olun
muştur. 

· Mısır Hariciye Nazırı, Başvekil ile 
Hariciye Vekili ve diğer Türk devlet 
adamlariyle görüşmelerde bulun-
muştur. 

FevkalAde samımı olan bu görüş
meler, iki memleket müna~ebı;tleri
ne hAkim olan samimi dostluğu ve 
tam anlaşmayı göstermiştir. 

Bu ziyaret, Türkiye ile Mısır ara
sındaki an'anevi' münasebetlerin he
yecanlı te:ıahürüne vesile olmuştur. 
Ve muhtelif sahalarda ve bilhassa e
konomik sahada dalma daha sıkı 

müstakbel bir teşriki mesainin inan
casını teskil eder. 

J:\ııam Kamarasının mühim müzakerelerinden birinde Chamberlain beyanatta bulunurken 

Chamberlain Dünkü Beyanatında: 
----------------..---------------------------------.. -'.Ankara, 21 ·(A. 'A.)"-Mısır Hariciye Nazırı Abdülfetfah H d 

Yahya paşa bugün saat 16.30 da Ankara radyo merkezinizi- atay Q 
Türk ingiliz Leh 

Askeri Kuvetlerinin Av:rupa Harbi 
Takdirinde Bera her Hareketlerine 
Dair Sorulan Suale Cevap Verdi 

yaret etmiştir. Burada Münakalat Vekili Ali Çetinkaya tara-
fından karşılanarak şereflerine tertip edilen hususi konserden Dün yeri 1 en 
sonra, Türk milletine aşağıdaki hitabede bulunmuştur: ~ 

1 
Türk halkına,' Msır halkının kar-

Uzak Cark Hcidisesinin d_eş selamla:ı~i s~mak, Mısır Hari- Ziyafet 
~ cıye Nazırı ıçın bır zevk ve şeref teş-

A vrupa ile Alakası k~1 ~er. şanıı tar~i bir çok şerem. 
hadıselerle bezenmış olan: kardeş, 

•• .., r •--- C:l:'DTJ:' I 

Uzak Şarkta Tien • Sin 
tehrinde imtiyazlı İn

giliz mmtakaımın Japonya ta· 
rafından ·abloka edilmesinden 

büvük milletin topraklarına ayak 
1oasarlren, 1butun duşuncem, o .t>uyuK 
kahraınana t eveccüh ediy or. O b ü
yük kahraman ki, milletinin sevgisi
ne dayanarak, güzide mesai arkadaş
larının yardımı ile Türkiyeyi hayran 
lık uyandıran, disiplinli, kudretli, 
ve daima ileri bir devlet haline ge-

doğan hadise günden güne 
büyüyor. İngiliz hükumetinin 

tirmiştir. 
protestosuna , mukabeleibilmi-
eil tedbirleri almaık meGburi- Eski Türkiyeyi tanıyan yabancı 

bir seyyahın, şimdi burada karşıla~
yetinde kalacağı tehdidine tığı manzara, yüksek bir içtimai 

rağmen, abloka devam ediyor. ders teşkil eder. Ciddi, çalışkan ve 
İngiliz Sefiri tehdit ediliyor. uslu bir milletin yılmak bilmez Ia
Ve vaziyet vahamet kesbe- aliyetleri karşısında, · hürmetle kim 
d iyor. 1 eğilmez, ve adil ve basiretli bir hü-
Japonyanın bu meseleyi kapamak kumetin verimli çalışmaları karsı-

için ileri sürdüğü şart hayli küstaha- sında kim hayranlık duymaz... • 
nedir. Çinde, nizam ve asayışin te- Tarihi, uzun bir zaman, Türk fm
mininde Ingilizlerin kendisine yar- paratorluğunun tarihine kanşmış 
dım e~n:e~ini ~stiyor. :ani Japonya. , o.lan ve .bugün istirdat ettiği i~tikla
nın Çını ışgalıne, Ingıltere para ve- line sahıp bulunan Mısır, yenı Tür
rerek, mühimmat ve silah vererek kiyenin sulhçu ve sadık bir dostu
yardım etmelidir. Ingilterenin böyle dur. Ayni sulh gayelerini istihdaf e
bir teklifi kabul etmesine imkan yok- diyoruz. Ve biricik emelimiz, dahil
tur. Bunun üzerine Ingiltere Japon- de faaliyetlerinin semereleri, hariçte 
yaya, bu metalibinde ısrar ederse tesis ettikleri dostluklarla, milletleri 
derhal mukabil tedbirler almıya rnec. mizin saadet verefahıdır. 
bur olacağını bildiriyor. Beynelmilel vaziyetin bu endişe-

Jıl.. U amnda Türkiyenin de.en mühim 

Vaziyetin nezaket ve vahameti, unsurları arasında bulunduğu Şark, 
bu Uzak Şark hadisesinin Av- hak ve adaletin zaferini temine az

rupa hadiselerile alakadar olması fü- mederek sulh eserini tamamlamağa 
timalindedir. Japonyanın Uzak Şark- devam ediyor. 
ta en büyük düşmanı Sovyet Rusya. 
dır. Japonya, Çin sahillerini baştan
başa işgal ettikten sonra eski Çin de
n izlerini bir Japon gölü haline getir
miştir. Yalnız Sovyet Rusyanın J a. 

Her yerde bize gösterilen hararet.. 

li kabulden son derece mütehassis 

olan dost Mısır, benim mütevazi se

simle, asil Türk milletine sürekli bir 
pon denizine bir tabanca namlusu refah ve sürekli bir taali devresi te
gibi uzanan Vladivostok limanı, J a- menni etmektedir. 
ponyayı kendi denizlerinde rahatsız 
ediyor. Bu liman, Sovyet donanması Mısır da, dünyanın hakiki bir em~ 

için bir üs olduğu gibi, Japonyayı ha- niyet ve muzaffer bir medeniyete ka 
vadan tehdit edecek olan Sovyeı ha
va kuvvetleri için mükem:nel bir ha. 
va üssü teşkil etmektedir. Japonya
nın Çini işgal ederken takip ettiği he
deflerden biri de Sovyet Rusyanın 

bu vilayetini arkadan çevirmek ve 
müdafaasız bir hale getirmektir. 

J aponya Çini, ilk işgale başladı
ğı zaman Ingiltere ve A meri. 

kanın yardımına güven iyordu. Çün
kü bu suretle Sovyet Rusyaya karşı 

uzakta büyüyüp kuvvetlenen bir 
let teşekkül etmiş olacaktı. In!P. 
\'e Amerika için böyle bir k · 

(Sonu.: Sa. 10, 

vuşmasını istiyenlerin gayretlerine, 

yorulmak bilmiyen gayretlerini ka
tacaktır. 

Nazır bugün geliyor 
Ankara, 21 (Tan Muhabirinden) -

Uç gündenberi şehrimizde bulunan 
dost ve kardeş Mısırın Hariciye Na
zın m uhterem misafirimiz Abdülfet
t ah Yahya Paşa ile r efakatindeki ze. 
vat bu akşam Istanbula har.:?ket et
tjler. Muhterem misafirimizi hamil 
--~en yarm (bugün) sabah 8.50 

a ~şaya muvasalat edecek 
· e karşılanarak Perapalas 

. .~ fir edilecektir. 

. L1'nrlArm;a Kumr:ındanının 

Ziyafeti Neşeli Geçti 
Antakya, 21 (A.A.) - Hatay jan

darma alayı adına umum kumandan 
vekili yarbay Kemal targfındal'l dün 
Harbiye çağlıyanlarında bir öğle zi
yafeti verilmiş, bu ziyafette devlet 
reisi Tayfur Sökmen, albay Şükrü 
Kanatlı, meclıs reisi, Başvekil, baş 
konsolosumaz, vekiller, mebuslar, 
parti ilyön kurul üyeleri, askeri ve 
zabıta erkanı, gazeteciler, davetli o. 
larak hazır bulunmuşlardır. Yemek
ten sonra jandarma erleri milli oyun
lar oynamışlardır. Ziyafet pek neşe
li olmuştur. 

Uzak Şark Vaziyeti ve 

Müzakerelerini de 
Sovyetler 

izah tti 
Londra, 21 (A. A.) -Başvekil bugün Avam Kamara

sında izahat verdiği sırada; Londrada İngiltere, Türkiye ve 
Polonya miimess.i.lleri arasında bir harp halinde üç memleket 
kuvvetlerinin telif ve tanzimi için cereyan etmekte olan erka
nıharbiyc müzakereleriyle ayni maksat için halen Türkiyede 
bulunan İngiliz askeri heyeti hakkında bir beyanatta bulun
ması Mander taraimdan Chamberlainden rica edilmesi üzeri
ne' Başvekil deınıştir ki: 

"Görüşmeler memnuniyet verici bir tarzda devam etmek
tedir. Fakat bu hususta tafsilat vermek umumi menfaate uy
gun düşmiyecektir. a 

Barem Müzakeresind~ 
Dün Münakaşalar Oldu 

Chamberlain'i.n Uzak Şark 
hakkındaki izahı 

Chamherlain Tientsin \'aziyetini i
zah ederek ezcümle demiştir ki: 

rr- ~ 

lngiliz - Sovyet 
Müzakereleri 
l\losko\'a, 21 (A.A.) - Molo

tofla İngiliz , .e Fransız büyük 
Elçileri ve William Strang ara
sında bugün yapılan görüşme 

iki saat sürrnüşfür. Görüşme

den sonra hiç bir beyanat veril
memiş olmakla beraber İngilte
re Büyük Elçisinin Baltık dev

letleri hakkında yeni bir Fran
sız - İngiliz formülünü verdiği 
tahmin edilmektedir. l\loloto
fun bu görüşmeler neticesini 
şimdi siyasi büroya tebliğ ede· 

ceği ' 'e cevabını Perşembe o;a
bahı vereceği bildiriliyor. 

(Ecnebi matbuatın mütalaa
ları üçüncü sayfamızda) 

Kanun Çıkmadan Evvel Bazı 

Yap.tan Yüksek Zamlara 
Müesseselerde 

itiraz Edildi 

Ablokanm tatbikini jntaç e.den 
muhtelif hadiseler büyük elçimiz 
ile japon hariciye nazırı arasında 

münakaşa edilmiştir. 

Nazır kendisine bildirilen muhtc • 
lif fena nnıameleJer hakkında tah. 
kikat yapacağını vadcylcmişth. jıı
ponyanın esaslı meseleler hakkın. 
da hattı hareketi heniiz sarih de • 
ğildir. Bununla beraber bugün ya. 
rın bu hususta diğer malumatı 
bekliyoruz. 

t<lüpler İsim 
ıDeğiştirmiye 

Mecbur Değil 
Ankara 21 (Hususi) -Büyük Millet Meclisi bugün saat 

on beşte Reis Vekili Dr. Mazharın reislğinde toplanmıştır. 
Kü rsüye gelen Maliye Vekili Fuat Ağralı umumi heyetten 
bir rica ve temennide bulunara1' ezcümle demiştir ki: 

"Vergilerimizin tarh ve tahaklcuk 
usullerini mümkün olduğu kadar • 
basitlik ve mükellefler icin de ko
laylık temin edecek usulleri araş
tırmakta olduğumuzu münasebat 
düşürdükçe huzurunuzda defaatla ar 
zetmiştim. Bu cümleden olarak ge
çen yıl 380 küsur maddelik bir pro
jeyi huzurunuza takdim etmiştik. 
Pek ziyade müşkülatı istilzam etti
ği görülen ve bir an evvel çıkmı:ısın
da gerek mükellefler için, gerek ha
zine için fayda olacağını tahmin etti 
ğimiz, bilhassa tebligat noktaların
daki iphamı izale edecek surette 30, 
35 maddelik bir projeyi bu defa Bü
yük Millet Meclisine takdim etmiş 
bulunuyoruz. 

Bu layihanın Meclisin tatilinden 

evvel çıkmasında fayda vardır. T~n

sip edersen iz muvakkat ve müşte

rek bir encümende tetkik edilsin.,. 

Refik İnce yerinden cevap verdi: 
(Sonu: Sa. 10, sü. 2) 

Barem müzak erelerinde 
söz alan hatiplerden 

Fuat Simıen 

japonya İngiltercden ne istediğini 
henüz sarih surette bildirmemiş • 
t ir . Sefirimiz japonya hükumeti. 
nin İng~lterenin ablokayı kabul et. 
mi yeceğini bildirmiştir. 

Moskova müzak ereleri 
A vrupaya ait 

Başvekil, muhtelif meseleler hak. 
kındaki izahatı sırasında Moskova 
müzakerelerinin münhasıran Avru -
pa vaziyetine ait bulunduğunu t eyit 
eylemiştir. 

A lman konsolosu 

Bir kaç gündür spor klüpleri ve 
matbuat, klüp isimlerinin değiştiril. 
mesi meselesiyle meşgul olmaktadır. 

Bu arada hangi klÜplerin yeniden 
hangi isimleri alacağına kadar işi ile. 
ri götüren gazeteler bile vardır. 

Evvela bu meselenin nereden çrk. 
tığını mütalea edelim: 

15 temmuz 1938 tarihinde neşro. 
lunan ve neşrinden muteber olan ye. 
ni cemiyetler kanununun muvakkat 
A maddesinde: 

"Bu kaıfunun neşri tarihinde mii • 
.geri alınmış csses cemiyetler ve müesseseler 

Chamberlain, Alman hükumetinin en çok bir sene içinde kendi te~Pk. 
Liverpoldeki konsolosunu geri al • küllerini bu kanun hükümlerine 
mak için emir verdiğini de Avam · uydurmağa mecburdurlar." 
Kamarasında bildirerek izahatına ni- Diye mevcut hükme göre 15 te,m. 
hayet vermiştir. . muz 1939 tarihinde bütün cemiyet • 

Londra, 21 (Hususi) - İngiliz ka. ler ve o arada spor klüpleri yeni ka. 
binesi bu sabah yaptığı haftalık içti- nun hükümlerine intıbak etmiş bu • 
rnaında Hariciye Nazırı Lort Hali • lunacaklardrr. 
faxın Uzakşark hakkında verdiği iza. · Yeni kanunun bu hükmünü bilen 
hatı dinlemiştir. spor mıntakası başkanlığı mıntak& 

(Sonu Sa: 10, Sü: 5) • (Sonu Sa. 10, Sü. 6) 
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PENCEREMDEN 

Hangisi Daha 
Faydah? 

Yazan: M. Turhan TAN 

B abürün Hindistandn kurduğu 
büyük saltanattan hisse ve 

zevk alan bahtiyarlar arasında Ek •

1 
ber şah birinciliği kazanır. Bu zat 
pek uzun, pek refahlı ve pek şevketli 
bir saltanat devri ~·aşamış ve hayat. 
ta saadetin var olduğuna inandıktan 
sonra gözlerini dünyaya kapamıştır. 

Ekber şah, dağdağasız bir ömre 

mazhar olduğu için arasıra üzüntü, 

sıkıntı arardı, kendi başına kendi eli. 

le işler açardı. O cömleden olarak bir 

aralık yeni bir din kurmağa kalkr~tı, 

şahsını Allah tanıtmak tecrübeleri 
yaptı ve bu oyundan usanıncaya ka. 

dar tecrübelerini uzattıktan sonra es. 

ki dinine döndii. 

Ekber şah, dinin de ahlak gibi, a. 
detler gibi telkin ve görenek yolu ile 
nesilden nesile geçtiğini iddia edi~·or 
ve kendi dininin de bu suretle kök • 
leşeceğini söylüyordu. Ona ''dinin" 
fıtri olduğunu söyliyenler eksik ol • 
madığından bir gün kızdı, insanların 
yaradıfışlarrnda dindar olduklarma 
kanaat besleyen kimselerin en kuv • 
vctlilerini sarayına çağırdı, onların 

yanında heniiz doğmuş dört yüz ço. 
cuk bulunup bir daireye kapatılma _ 
sını. süt nineler marifetiyle beslenip 
hüyiitülmesini, fakat dört yaşını dol. 
duracakları güne kadar yanlarında 
tek bir kelime konuşulmamasını em
retti. Bu emrine itaat etmeyip te ço
cukların yanında konuşanların he • 
men idam olunacaklarını ilave e~mc
yi de unutmadı. 

Tarih kitaplarında okunduğuna 

göre onun bu emri üzerine bir daire

de beslenen dört yüz çocuktan hiç bi. 

ri dört yaşına geldikleri zaman ne 

Dün çorap fabrikatörleri Sanayi Birliğinde toplanarııl : İktısat Vekile· 
tinin davetine iştirak için göriişmiişlerdir. Çorapçılar aralannda üç ki
şilik bir heyet seçerek Ankaraya göndereceklerdir. Resim bu toplantıda 
bulunanları gösteriyor. 

Fransa İle Ticaret 

Yeni Bir Anfaşma Yapılacağı Hakkında 

Verdiğimiz Haber Piyasada Sevinç Uyandırdı 
Fransa ile aramızda 937 senesinde yapılmış olan ticaret 

ve Klerlng anlaşmasının feshedilmesi üzerine yeni bir anlaş
ma yapılmasının tekarrür ettiğini yazmıştık. Fransızların ye
ni bir anlaşma için vaki olan müracaatleri üzerine Ticaret ve 
İktısat Vekaletletince piyasalanmızda da tetkikler vaotırı!
mağa başlanılmıştır 
Evvelki anlaşma bir sene temdit 

edilmiş ve bu ayın iptidasında fes
holunmuştu. Eski anlaşmıya nazaran 
Fransa hükumeti tarafından kabul e
dilen şartlar arasında bilhas:>a mua
melatın yüzde altmış beşi Fransız 

frangı kliring ve yüzde otuz beşi ser
best döviz ile yapılacaktı. 

Ithalat bedelleri de tarafımızdan 

rinin artmlmasmı kolaylaştıracak 
maddeler bulunacağı tahmin ediliyor. 
Tüccarlarımız bu haberden memnun 
olmuşlardır. 

ihracat arhyor 

TAN 

Bayan Afet 
-0.-

Cenevrede Tarih 

Doktorası Verdi İ 
Geçenlerde doktorasını vermek ü-' 

zere pederi Sabık Bolu mebusu Hak
k1 Uzmay ile beraber Cencvreye gi
den Türk Tarih Cemiyeti Ikinci Rei
si Bayan Afet imtihanlarını muvaffa
kıyetle bitirmiştir. Bayan Afet, Türk 
ırkı hakkında hazuladığı tezini Ce
nevre üniversitesine vermiş ve bütün 
dünyaca tanınmış profesörler huzu. 
runda imtihan olmuş ve diplomasını 
almıştır. Fransadan gelecek olan bir 
jüri heyeti, eseri bir defa daha tet
kik edecek ve ondan sonra tabı işi
ne başlanacaktır. Bu eser beynelmi
lel neşriyat arasında oldukça mühim 
bir mevki alacaktır. 

Eserde Asya Türklerinin menşete. 
ri, vücude getirdikleri medeniyetler, 
esaslı surette izah edilmiştir. Eserin 
tabı işi için Bayan Afet, bir müddet 
daha Ccnevrede kalacaktır. 

dini, ne dünyevi düşünce taşımıyor • Fransız frangı ile ödenmekte idi. Ye

du. Kardeş karde~ yiyorlar, içiyorlar ni anlaşma için Fransızlar memkeke
ve uyuyorlardı. timizle olan ticaret işlerinin hacmini 

Ihracat mevsimi geçmiş bulunma
sına rağmen bu sene diğer senelerde 
görülmiyen bir piyasa hareketi kay
dedilmektedir, Muhtelif memleketler 
için istekler devam etmekte ve ihra
cat muameleleri yapılmaktadır. Dün 
Amerikaya balık konservası, Sovyet 
Rusyaya kitre, Almanyaya beş parti 
tiftik, keçi kılı, posta pulu, Italyaya 
a\h l,IC>IL~~ ;:n&u. .,ı __ ...., -.;.J-1. -- 'x·-* 

artırmak ve mütekabilen muamele. Sabri Ceylani 

Eski Arnavutluk Zaman ve mekan mefhumlaTının leri genişletmek istemektedirler. On 
sene evvel Fransadan 26 buçuk mil

bile izafi olduğunu kendine has ilmi 
yon ithalatımız ve 19 buçuk milyon 

derileri, jki parti keten tohumu, kit
re ve altı parti yumurta, lngiltereye 
üç parti tiftik. Fransaya tiftik ve ken 
dir, Belçikaya keten küspesi, Bulga
ristana tuzlu balık, Hataya kontrplak 
gönderilmiştir. 

talakat \'e belagatle ispat etmiş, ya. ihracatımız varken son senelerde bu Draç Cephesi 
nı yer yüzünde.• biz faniler için inan 

mıya değer hiç bir şey bırakmannş 

olan meşhur profesör Einstein'in bü
tün insanları ayni dille kontt,.''·h.ırmak 
ülkiisüne bağlanarak ortaya yepyeni 
bir eser koyduğunu gazetelerde oku. 
yunca hatırıma Ekber şahın tecriibe 
mevzuu yaptığı çocuklar geldi. Çiin
kii Ekber şahın insan hiiceyresinde, 
nesçindc. yani bizi yaşatan maddi 
umıurlarda dini bir istidat ve kabifi. 
yet bulunmadığını ileri sürerek yap. 
tığı tecrübeden hakiki maksadı, ko • 
nuşma öğrenmeyen bir kalabalık a • 
rasmda - eğer lokmaları emniyet al • 
tında ise, yani mideleri mesut bulu _ 
nuyorsa - kavga çıkmıyacağını gös • 
termekti. İnsanlar, onun gösterdiği 
misal ile de sabit olduğu üzere, ko • 
nuşmak yüziindcn derde uğramıs • 
lar, ebedi bir nifaka mahkum kalro'ış. 
tardır. Eğer biz - zekaca sair hay _ 
vanlardan üstünlüğümüzii ve yara -
dıbşca medeniyete kabiliyetimizi 
muhafaza etmekle beraber • konuş • 
mayı bilmeseydik muhakkak ki ta • 
rihleri dolduı:an felaketlerin coihmu 
tatmış olmıyacaktık. 

miktarlar dört buçuk milyon liraya 
kadar düşmüştür. Yeni anla5mada i
ki memleket arasındaki ticaret işle-

Kumandam Şehrimizde 
Arnavutluk Draç cephesi kuman

danı Sabri CeyHmi dün şehrimize gel 
miştir. Binbaşı Sabri Ceylani ken<li
sile görüşen gazetecilere demiştir ki: 

Şu halde Ekher şahın yaptığı ter. 
rllbe, profesör Einstein'in giriştiği te. 
şebbiisten çok daha makul ve beşeri
yet için de bilhassa faydalı idi. Birbi. 
rini anlamamalarına rağmen birbiri. 
nln boğazına atılmaktan ve karşılıklı 
tercüme usulü He boyuna küfür tea. 
ti etmekten geri kalmıyan insanların 
bn halinden muhterem profesöriin 
tegafül etmesindeki sebebi ben, ne 
yalan söyliyeyim, anlayamadım. İn. 
sanların bir dille konuşmıya haşla -
dıklan gün kıyametin kopacağına 

Einstein'in kanaati yoksa bizim var. 
dır. Onun icat ettiği Gloro dilinin 
Esperanto, Volafük, Nozial dilleri gi. 
bi sözden ibaret kalacağı da muhak. 
kaktır. 

Bu hiikmü nasıl katiyetle ifade 

etmiye1im ki insanlığın menfaati an. 

]aşmamaktadır. Dil ihtUan bu yolda 

kuvvetli bir rol oynar. O ihtilafı kal. 

dırmak o menfaati incitmek olur, 

çünkü karşısındakini anlayan taar • 

ruz etmez ve beşeriyet ise taarruzsuz 

hayattan ho~lanmaz! 

Kral Zogo 
29 Haziranda Refikasile 

Marsilyaya Gidiyor 
Eski Arnavutluk kralı Zog ile re

fikası kraliçe Jeraldin 29 haziranda 
şehrimizden aynlacaklardı:r. Kral ve 
kraliçe Isvanatya Sovyet Vapurile 
evvela Pireye gidecekler, oradan 
Fransız bandıralı Cario Cit i vapuru
na binecekler ve doğru Maı·silyaya 

gideceklerdir. Zog ile refik~ısma kim
lerin refakat edecekleri maiüm de
ğildir. 

Kozluda Bir Ceset 
Bulundu 

Zonguldak (TAN) - Kozluda 
tahmilat işlerinde çalışan amele, 
denizden bir insan ces~di çıkarmış. 
lardır. Bunun, Ankara askeri fahri.. 
kalar umum müdürlüğü sigorta san
dığı odacısı Sefer oğlu Bahadır ol
duğu anlaşılmıştır. Bahadırın nasıl 

öldüğü tahkik edilmektedir. 

lnhisarlarda 
Kurs Devresi 

4 Aya İndirildi 
"- Arnavutlar hiçbir zaman da

valarından vazgeçmemişlerdir. Bir 
gün gelip istiklallerini tekrar ala -

inhisar idaresinin Istanbulda tesis caklarına imanları vardır. Yalnız bu 
ettiği ve inhisarlar için memur ye- mesele şimdilik dünya vaziyetile ala
tiştirdiği bir kurs vardır. Altı sene. kadardır. Arnavutluktaki ltalyan as
dir faaliyette bulunan bu kurs sene- kerleri arasında anarşi vardır. Bu
de altışar ay müddetle 2 devre yapı- nun başlıca sebebi de askerlerin faz-

la tazyik edilmeleridir. 
yordu ve şimdiye kadar tedrisat öğ-

Askcrlcr arasında firar başlamış. 
leye kadar devam ediyordu. In hisar 

tır. Şimdiye kadar 53 asker Yugos
idaresi kurs müddetini dört aya in. 

. . . .. lavyaya kaçmıştır. Yunanistana kas-
dırmıştır. Bundan sonra senede uç k . t k h d tt It t k . ına ıs er_ en u u a .ayan ara-
dcvre memurın kursu yapılacaktır. k 11 t f d k ı b. ı . . 

1 
• . ... - ı o arı ara ın an ya a anan 1r -

Tedrısat ta eskıden o dugu gtbı og e- t 1 b · ·ı b . f d k 
ye kadar değil, akşama kadar devam d 1 il d ı ı kurnu 

1 

a yan on aşısı e ır ne er e u -
man an arının emr e er rn "' • 

edecektir. -. na dizilmişlerdir . ,, ~ 
* 1 Sabri Ceylan!. sözlerine Türkiyede 

Tramvay, elektrik. ve tlinel i şlet- gördüğü hüsnü kabule karşı hayran
melerinin bele.diyeye dev!"ine ait ka- lığını ifade edecek k elime bulama
nun dün Resmi Gazete ile neşredilm' ş dığını, bütün dünya önünde Arna -
tir. Bu itibarla kanun dünden itiba- vut1arın aleni teşekkürlerini tckrar
ren meriyet mevkiine girmiş bulun. ladıklarını söyliyerek nihayet ver-
maktadır. miştir. 

SORUNUZ, CEVAP VERELiM 

l manlar niçin iştirak etmediler? 
S - Yeşilay mecmuası neler • C - Çünkü Nevyork valisi La 

den bahseder ·ve kimler tarafından Guardia ile Almanyamn arası a-

C - Almanyada bütün gazete
ler rejimin gazeteleridir. Nazizm 
iktidar mevkiine geldiği zaman 
kendisine muhalif bulduğu gaze • 
telerin hepsini kapatmış, ondan 
sonra da bir daha intişarlarına 

müsaade etmemiştir. 

~ıkarılır? Nasıl abone olunur? çıktır. Hatta Nevyork valisi sergi -
C - Yeşilay; istanbulda çıkan de Almanların aleyhinde propa • 

aylık mecmualardandır. Yeşilay ganda için aynca bir paviyon yap. 
Kurumu tarafından çıkarılır. Sü - tırmıştır. Bu vaziyet karşısında 
tunları uyuşturucu maddeler ve Almanyanm artık Nevyork sergi. 
içki aleyhindeki yazılara açıktır. sine iştiraki mümkün değildi. • 

S -= Amerikadaki efkan umu-Abone olmak isteyenlerin İstanbul e 
C ğ 1 ğl dak Ç k E · miye enstitüsü hakkında biraz ma. a a o un i ocu sırgeme S _ Karşımdaki insanın ruhu. 
K 1 liimat verir misiniz? urumu binasında Yeşi ay genç - nu nasıl anlayabilirim? 
ler birliğinde Bay Asım adresine c _ Bunu ancak tecrübe, biraz C - Bu müessese, Amerikada 
müracaati kafidir. psikoloji, biraz da derin görüş ve efkan umumiyenin muhtelif me • 

Abone bedeli yıllık 60 kuruştur. seziş kabiliyeti temin edebilir. seleler hakkındaki düşünce ve te • 
Posta pulu olarak gönderilebilir. • mayüllerini ölçer. Amerikan mil • 

• -,.... S - Almanyada bir çok gaze • letinin o meseleler hakkındaki dii. 
S - Amcrikadaki sergiye Al. telcrin kapanmasının sebebi nedir'~ şünce ve temayüllerini tespit ede-
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Şişli Halkevi Çiçek, Şapka, Biçkl ve Diki~ dersleri imtihanı yapılmış 
ve mezun olan bayanlar tarafından da Şişli Halkevi salonunda muvaffa
kıyetli bir sergi açılmıştır. Resim Sergiden bir köşeyi göstermektedir. 
Sergi bir hafta müddetle her giin l O dan 20 ye kadar açıktır. 

Beyoğlunun İmarı 

Tadile Uğrıyan Beş 

Cadde istikametleri 

Planında 

Edildi 

Senelik İmar 

Yeniden Tayin 
Birinci beş senelik imar planı hakkında Nafia Vekaletile 

temali etmek üzere Ankaraya giden Belediye İmar Şubesi mü
dürü Hüsnü ile Harita şubesi müdürü Galip dün şehrimize 
dönmüşlerdir. Belediyenin beş sene zarfında tatbik edilmek 
üzere hazıdadığı mesai planı taslağı, Nafia Vekaletince tadil 
edilmiştir. 
Planın tadil edilmiş şeklirıe göre, 

hem bu 5 sene zarfında imara sarfedi 
lecek para miktarı artmakta, hem de 
imar edilecek sahanın hududu geniş
lemektedir. 
Beş senede 20 milyon lira ile Be

yoğlu cihetinde: Galata. - Azapkapı, 

Kasımpaşa - Halıcıoğlu - b.itlüce, 
Azapkapı - Ingiliz sarayı arkası, Ka
raköy - Tophane, Tophane - Be. 
şiktaş - Bebek, Tophane - Firuza
ğa - Taksim, Eminönü - U nkapa
nı, Unkapanı - Şehzadebaşı, Edirne
kapı - Çukurbostan ar.:ısındaki yol. 
lln.-1 ... \.., •• --'1 .. ____ ... " .. 

timlak işleri ikmal edilece!{tir. 
Yeni planla bu noktalar arasında 

yapılacak yollar tamamen asCalt ola
caktır. Bundan başka Karaköyle, 
Tophane ve bir de Tophaneden Fi
ruzağaya kadar yapılacak yollar için 
tamamen yeni istikametler açılacak
tır. 

Karaköyle, Tophane arasında açı
lacak cadde Karaköy Palasın üst ta
rafından ve Yiiksekkaldınm yokuşu
nun tam bittiği noktadan başlıyacak
tır. Buradan başhyan cadde Sen Be· 
nova erkek lisesile, Kız orta mekte
binin alt tarafır..dan Salıpazarına ka
dar devam edecektir. Bu cadde açı
lırken, yeni yolun alt tarafında ka
lacak olan uygunsuz evler de tama
mile buradan kaldırılacak, şimdiki 
tramvay yoluyla yeni c~ddcyi biri
birine bağhyacak olan sokaklar par. 
ke kaldırımlarile yeniden inşa edile
cek ve bu semte, yeni cadtlcnin şere
file mütenasip bir kıymet temin edi
lecektir. 

Salıpazarına kadar devam eden 
cadde orada iki kola ayrılacaktır. Bir 
kol yarım sağa dönerek Kılıçali Paşa 
camiinin (inünde, şimdiki cadde ile 
iltisak peyda ederek Bebeğe kadar 
devam edecektir. Bu caddenin güzer .. 
gahında sağlı sollu dükkanlar tama
mile kaldırılacak ve caddenin geniş
liği 35 metreye iblağ edileceği gibi 

CEVAP 
rek hükumeti tenvir eder. Bunun 

için de bu müessese, Amerikanın 

büyük ruhiyatçıları tarafından i -

dare edilir. 'uzun tecrübelerden 

sonra elde edilen metodları kulla. 

nır, ve tetkiklerinde yüzde doksa. 

na yakın isabetle neticeler elde e. 

der. Bugün bu müessese, Amerika. 

da dahili ve harici siyaset işinde 

bir nevi rehber vazüesini görmek. 

tedir. Geçen intihapta Roosevelte 

verilen reyleri hemen de adedi a. 

dedine tahmine muvaffak olmuş • 
tur. 

ortası da· refüjlü olacaktır. 
Salıpazarından ayrılan ikinci kol, 

alçak noktalardan birer viyadükle 
geçerek Taksime kadar uzanacaktır. 
Bu alcak sahalardaki inşaat, bir ne
vi köprü demek olan viyadiiklerin 
altında kalmış olacaktır. Bu suretle 
yol inşaatı dolayısile alçak sahaların 
doldurulmasına lüzum kalmıyacak. 

tır. 

Yeni planla Karaköylc Azapk:ıpı 
arasında yapılacak caddeler de biri
birlerine muvazi olmak iizere, iki ta
ne olacaktır. Bu caddelerden biri, Ka= 

- - -
mak üzere sahili takip edecek ve 
Gazi köprüsünü Karaköy köprüsi.ine 
vasletmiş olacaktır. Ikinci cadde şim
diki Tünelin alt başından başlıyarak 
Azapkapıya kadar uzanacaktır. 
Azapkapıdan ayrılan cadde ise, 

Meyityokuşunu takiben Şişhane ka..ı 

rakoluna kadar uzanacak, ondan son
ra da şimdı inşaatına ba~lanmış o
lan Tozkoparan caddesini teşkil et
miş olacaktır. 

Yeni mesai planile istikameti ye

niden açılacak olan caddelerden biri 

de Kasımpaşa ile Halıcıoğlu ve Süt

lüce arasında açılacak olan cadde .. 

lerdir. Istanbul cihetindeki yol isti

kametleri evvelce planda tesbit edil

diği gibi kalmıştır. 

Belediye imar müdürlüği.i bu esas

lar dairesinde bir plan hazırlıyarak 

Nafia Vekaletine gönderecektir. Plan 

tasdikten gelir gelmez bu sahalarda 

derhal istimlak işlerine başlanacak. 
tır. Halen Nafia Vekaleti bLi.tçesi tas-

dikten çıkmış bulunduğundan veka
letin bu seneki bütçesinden, imar 
planının tatbiki için tahsisat ayırmak 
imkanı şimdilik yoktur. Maamafih, 
Istanbulun imar işlerinin tesrii mak
sadile vekaletın bu iş için meclisten 
munzam tahsisat istem~si de muhte. 
meldir. 

TA K Y I M ve HAYA 

22 Haziran 1939 
PERŞEMBE 

6 ıncı ay 

Arabi: 1358 

Gün: 30 · Hızır: 48 

Cem. evvel: 5 
Güneş: 4.28 - Öğlı-: 
İkindi: 16.16 - Akşam: 
Yatsı: 21.48 - İmsfık: 

Rumt: 1355 
Haziran: 9 

12.15 
19.44 
2.07 

Hava Vaziyeti -
Yeşilköy Meteoroloji istasyonundan a

lınan malumata göre, hava yurdun Ege 
bölgesi ile Akdenizin Garp kısmında az 
bulutlu, diğer bölgelerde umumiyetle çok 
bulutlu ve yer yer yağışlı geçmlı, rüz
g~rlar Karadeniz kıyılarında Şimal!, di
ğer bölglerde Garbi istikametten orta 
kuvvette esmiştir. 

Diln İstıınbulda h a, ·a çok bulutlu ,.e 
cüz'l yağışlı geçmi~. rüzgllr Cenubu Gnr
blden saniyede 2 - 4 metre hızln esml~
tlr. Saat 14 te hava tazyiki 1011,0 milibar 
idi. Sühunet en yiiksek 24.4 ;,e en dil ilk 
14,8 santigrat olarak kaydedilmiştir. 
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ve 
Yazan: Ömer Rıza DOCRU L 

Suudi Arabistan mümessillerin. 
den birinin Her Bitler tara • 

fından kabulü dolayısıyle Alman ha
riciyesi ile sıkı fıkı alakası malum o
lan bir Alman eaz.etesi yazdığı bir 
makalede Arapların bundan sonra 
emperyalist devletler tarafından is -
tismar edilmek, yahut iktrsadi ehli -
yetleri müsellem olan devletlerle 
anlaşarak tabii kaynaklarını işlet -
mek arasında muhayyer oldukla -
rını, fakat herhalde bir karar ver -
mek sırasının hulUl ettiğini yazmış, 
ve Almanların daima Arap istiklali 
lehinde olduklarını Almanların A -
raplara verilmiş ve tutulmamış bir 
:sözleri bulunmadığını da ilave etme
yi unutmıyarak Almanlann Arap a. 
lemine gösterdikleri alakayı ileri gö. 
türmek fikrinde olduklarını, bu ve • 
sileden de istifade ederek, anlatmış. 

Fakat Alman gazetesinin bu neş. 
riyatı yapılır yapılmaz Her Bitler ta. 
rafından kabul edilen Arap mümes. 
sili Almanyayı ziyaret etmesinden 
çıkarılan bütün bu manaların aslı 

faslı olmadığını, kendisinin ancak 
Almanya tarafından Suudi Arabis • 
tan kralı nezdine gönderilen bir mü. 
messilin ziyaretini iade ettiğini, da. 
ha evvel Londra ve Parisi ziyaret et. 
miş bulunduğunu ve Suudi Arabi., • 
tanın, İngiltereye dost olduğunu izah 
etmiştir. 

O halde Alman gazetesinin neş • 
riyatını Almanlann araplara ve A • 
rapbk alemine k8J1ı besledikleri dü
şünceleri, emelleri ve ihtirastan ifa. 
de eden bir vesika olarak tanımak 

herhalde yanlış bir hareket teşkil et
mez. 

Araplar, bizim kapı komşularımız 

ve asırlarca bizimle birlikte yaşamı'} 
kimseler oldukları için bu neşriyat 
üzerinde bir lahza durmak ve vazi • 
yeti aydınlatmak icap eder. 

Mih\•erciler, kuvvet kullanarak 

~.~.l!t~.t~.!~~!'l'..~ü!n .. ı?.1~.n~ .. t!!~t1!~]~: 
sete ilet olarak kullanmayı lrunnaJ 
ve ona göre tedbir almışlardır. Çün
kü Almanyanın İngiltere ve Fransa. 
ya karşı açtığı mücadelede istifade e. 
deceği unsurların en mühimlerinden 
biri Araplardır. Bütün Şimali Afrika, 
Filistin ve Suriye Araplarla meskun. 
dur ve Fransa ile İngilterenin elin -
de ve idaresindedir. İngiltere ile 
Fransanın manevi nüfuzuna boyun 
eğen daha başka Arap memleketleri 
ve ülkeleri bulunduğu da malfundur. 
Bu çok geniş sahada yaşayan Arap
ları ingiltere ile Fransa aleyhinde 
kışkırtmak \'e harekete geçirmek, 
şüphe yok ki bu devletleri zifa uğ • 
ratır. Hiç olmazsa kuvvetlerini da • 
ğıtmağa \'e yıpratmağa yardım eder. 

Bu yüzden mihverciler, propa • 
ganda faaliyetlerinin büyük bir kıs. 
mını Arap alemine karşı çevirdiler. 
Arapların ıztıraplarını ve .şikayette • 
rini nazarı dikkate alarak Arapları 
bunlardan kurtaracaklarını, kurtar • 
mak için yardım edeceklerini göste. 
nn \"e anlatan bir vaziyet aldılar. 

Bertin, Roma ve Bari radyolarının 
ha yoldaki neşriyatı, Alman ve İtal. 
yan ajanlarının Araplar arasındaki 

faaliyeti, hep bu propagandanın ese
rJdir. 

TAN 

Mihverciler 
Arabistana 

jap()n/ar Cenubi Çindeki Bir El Atıyorlar 

Çin de Harp Kızıştı 

Limanı Daha Abloka Ed(qorlar 

ÇinJe yeni taarruzlara baflıyan Japon ordu..mdan bir top kıtaaı ile 
ağır makineliler harp hareklih .. ra•ınJa 

Tokyo, 21 (A.A.) - Japon kara ve 
deniz kuvvetlerinin bu sabah Svatov 
civarında karaya çıkarıldıkları res
men bildirilmektedir. Bu kuvvetler, 
süratle Svatov istikametinde ilerle
mektedirler. 

Svatova hakim aJalar 
Tokyo, 21 (A.A.) - Domei ajansı 

bildiriyor: 
Bahriye Nezaretinden bildirildiği

ne göre, Japon kuvvetleri, Çin mu
kavemetini kırarak Sv:ıtova hakim 
olan bütün adaları tamamıle işgal et
uıı~ıt:ı uır. 

Dlfer taraftan, Bahriye nezareti 
sözcüsü matbuata yaptığı beyanatta, 
Japonyanın Şankayşek hükumetini 
devirmiye azmetmiş olduğunu ve Çin 
sahillerinin ablokasını bir kat daha 
şiddetlendireceğini söylemiştir. 

lngiliz gemileri limana 

yın ordu dairesi neşrettiği resmi teb-,-

liğde diyor ki: M.h ·ı rin 
Japon keşif tayyarelerinden alınan 1 vercı e 

raporlara göre, Japon kuvvetleri sa. Uydurdukları Bir Haber 
at 16.30 da Sva~ov şehrine girmişler- Tekzip Ediliyor 

Helsinki, 21 (A.A.) - Fenlandiya dir. 

ı,.a1 tamamlandı 
Tokyo, 21 (A.A.) - Genel kurma

yın ikinci bir tebliğinde Svatovun 
Japon kuvayı külliyesi tarafından ta
mamile işgal edildiği bildirilmekte. 
dir. 

- ---v-
&Cife••• ....... , .. 

Bükreş, 21 (A.A.) - Hariciye Na-

zırı Gafenko, bugün 

Ankara ve Atina 

Bükreşe dönmüştür. 

öğleden sonra, 

ziyaretlerinden 

telgraf ajansı bildiriyor: 
"Mareşal Mannerheim'in tarzı ha. 

reketi haklunda ecnebi menıleketle
rinde dolaşan ha herler uydurmadır, 
ve fena bir maksatla işae edilmiştir. 
General ile Finlandiya hükumeti a
raSlnda görüş ihtilafı yoktur.,, 

r1111ctl\ıl\.. Mcsreşaıın ansızın istifa 
ettllfne dair dOn akşam- bJr pyia 
çıkmı§tır. 

Bu haber Mareşali, büyük bir In
giliz ve Fransız dostu olarak tanıyan 
beynelmilel siyasi mahfillerde büyük 
bir tesir husule getirmiştir. 

girmekten menolundu ı• • ı • s + M • • k • 
Hongkong, 21 (A.A.) - Japonlar, ngı iZ. ovye uza eresı 

Svatov civarında sahilin iki nokta./ 
sına asker çıkarmıştır. Japon kıtalan 
şehre doğru yürümektedir. Çin kıta
ları Japon kıtalanna karşı hafü mu
kavemet göstermektedir. 

Bu snbah, Japon bahriye makam
ları, Svatovdaki askeri harekat do
layısile bu limana girmemelerini üç 
(ngiliz gemisine tavsiye etmiş ve bu 
gemileri yollarından !ilıkoymuştur. 
Bunun üzerine iki lngiliz torpito muh 
ribi, tahkikat için bu gemilerin yanı
na gitmek emrini almıştır. 

Japonların Svatovdaki bu hare
keti, cenubi Çindeki son mühim a. 
çık limanın da abloka altına alınma
sını istihdaf eylemektedir. 

Japon kuvvetleTi fehre girJi 
Tokyo, 21 (A.A.) - Genel kurma-

Müsait Bir Safhaya Girdi 
Paris, 21 (A.A.) - Moskova ile 1 "Ingiliz • Fransız - Sovyet paktı 

yapılmakta olan müzakerelere dair asrımızın en mühim hadısesi ola. 
Figaro gazetesi şöyle yazıyor: caktır. Binaenaleyh, bütün teferriia-

Bu müzakerelerin en büyük hat11. tının büyük bir itina ile tetkiki kadar 
sı evvelden ilan edilmiş ve uzun müd tabii bir şey olamaz.,, 
det aleni sahada cereyan etmiş olma- Euvre de şöyle diyor: 
sıdır. Bundan herkes memnundur. 

Petit Parisien diyor ki: 

"Moskovadan alınan son haberler, 
Ingiliz - Fransız - Sovyet müzakere. 
lerinin müsait bir cereysn aldığını 
gösteriyor. Bundan anlaşılıyor ki, en 
büyük zorluklar daha şimdiden ~'ler
taraf edilmiştir.,, 

Matin gazetesi diyor ki: 

"lngilizler nihayet Strangn Fransız 
formi.ılünü müdafaa serbestisini ver
mişlerdir. Bu formüle göre, muahe. 
deyi 1mza edecek üç devletten her 
biri kendi hayati menfaatini tehlike
de gördüğü takdirde diğer ikisinin 
.•ardımını istiycbilecektir. Bu suret
le Ruslarla Ingilizlerin süratle anla
şabilecekleri ümit olunur.,, ---

Hitler Arabistana 

Adam Yolluyor 
Berlin, 21 (A.A.) - "Corres

pondance Polltique et Diplo
matique,, gazetesinin bildirdi
ğine göre, Kral İbnissuud tara
fından gönderilen murahhasın, 

Hitler'i ziyareti üzerine Alman
ya hükumeti Suudi Arabistaııa 
daimi bir diplomat yollamağa 

karar vermiştir. 

Yeni bir tehdit 
Berlin, 21 (A.A.) - Nasyonal 

sosyalist Partisinin gazetesi o
lan "Die Bewegung,, neşrettiği 
bir makalede, Alman üniversi
telilerini Moravyanın merkezi o
lan Briinn'deki yüksek mektebe 
kütle halinde kaydolmağa da
vet ediyor \'e bu suretle Al
manyadan gelecek olan üniver
sitelilerle l\foravyanın bir Al
man kalesi haline geleceğini ~·a
Zl;\'Or \'e diyor ki: 

15/3/939 tarihinde Alman kı 
taatının yapmı' olduğu yiirü
yüş ile iş bitmi' değildir. l\lü
cadele asıl bundan sonra haşlı
yor. Yirmi sene müddetle Cer
menlikten koparılmıs olan par
ça, yiiksek bir mücadele ile tek
rar ele geçirilecektir. 

Amerikada 
Bftarafhk Kanunu 

Tadil Ediliyor 
Vaşington, 21 (A.A.) - Roosevelt, 

meclisler 'bitaraflık hakkındaki ka
nunda tadfJAt yapmadan kongrenin 
tatil devresine girmek istemedigini 
teyit etmiştir. 

Bir gazeteci, rnumaileyhe Bloom 
tarafından tevdi edilen projenin· A
merikayı harbe girmekten koruyup 
koruyamıyacağını sormuştur. Roose
velt, B1oom'un tadil ı •·ojesinin Ame
rikanın sulh lehindeki nüfuzunu tak. 
viye edeceği kanaatinde bulunduğu 
cevabını vernıiştir. 

---0-

Danzlg Polisi tngiliz 
Gemicilerini Tevkif Etti 
Varşova, 21 (A.A.) - Danzig po. 

lisi, Bitler aleyhinde sözler soyliyen 
Balrover vapurunun Ingiliz mi.ırette
batını tevkif etmiştir. Bunlar serbest 
bırakılmadıklarından vapur liman
dan hareket edememiştir. 

----0--

Hamidiye Samsunda 
Samsun, 21 (A.A.) - Limanımız. 

da bulunan Hamidiye mektep gemi
sindeki stajyerler şerefine bugün be
lediye tarafından bir çay ziyafeti ve
rilmiştir. Gece de geminin komutan 
ve diğer nrbaylarına yine belediyece 
mükellef bir ziyafet verilmıştir. 

HADiSELERiN i YÜZÜ 
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fi EK 
Adamına Göre!. 

Ya.zan: B. FELEK 

G ün görmüş, kirazmiıde bir 
dostum Yardır. Geniş bir iı 

başında çalışır. Geçende onu ziya
rete gitmiştim. Yaptığı iş, yanma 
sık sık ve muhtelif seviye ve mesle
ğe mensup insanlann girip çıkma
sına yol açan bir şey! 

Dikkat ettim; herkese seyyan mu
amele etmiyor. Meseli bir kadın 

geliyor, ona: 

- Otur bakalım \'alide! Diyor. 
' Arkadan bir yaşlı adam geliyor, ona: 

- Biraz bekle! Diye dürüştçe mu
amele ediyor. 

Çocuk geliyor sertleşiyor, hamal 
geliyor, yumuşuyor. Velhasıl benim 
tahmin etmediğim şekilde kabul \'e 

idare ediyor. 
işler aralandığı bir sırada dostu

ma sordum: 

- Hazret! Sen herkese bir mua
mele etmiyorsun! Ben bunu doğru 
bulınam! Gencine, yaşlısına, okwnu
'şuna cahiline, erine, aYretine ayni 
muameleyi yapmalı değil mi ya! 

Gülümsedi: 

- Dinle! Dedi! Evnli sana şunu 
söyllyeyim! Ben seni müşahede ka
biliyeti olan ve gördüğü şeyden his
se kapan bir adam sanırdım. Zaten 
seçtiğin meslek te bunu icap ettirir. 
Görmiyen \'e göııdüğünden mina 
çıkaramıyan adamdan gazeteci ol
maz. Olur, gürgen ağacından engi
nar dolması ne kadar olursa o kadar 
olur. 

- Teşekkür ederim. Hakkımdaki 
iltifatınızın minnettanyım! 

- Y ook! İşi ıaka.1"8 alma! Ciddi 
söylüyorum. Şu sözün beni nevmit 
demiyeyim amma cidden meyus et. 
ti. Ne ise, söyle bakayım bana senin 
bahçen var mı? 

-Var. 

- Bahçıvanın? 

- O da \'ar. 

- Hiç sormadın \•eya görmedin 
mi? Bahçıvan bütün zerzevatlara, a
façlara ve rJçekle.re ayni günde -.y
ni miktarda su, şerbet \'e gübre ve
rir mi? 

- Hayır! Hatta dün pathcanlara 
yağmur fazla geldi. sarardılar diye 
şikayet bile ediyordu. 

- Hah! Ne ise bari bunu görmüş
sün! Gözünü se,·diğim gazeteci! İn
sanlar da i~tc o patlıcanlar, biber
ler. domatesler, fasulye ve kabaklar 
gibidir. İçinde nazlı olanları \'ar
dır. İyi bakılmak, çok su verilmek 
ve şerbetlenmek icap eder. Bir kıs-
mı da vardır çok su \•erdin. gübrele
din mi, azar. mahs .. 1 vermez, neden 
bağların filizlerini kırarlar? İyi 

mahsul versin ''e azmasın db e! Ayni 
sebepten burnu kırılmak icap eden 
adamlar da vardır. Bırakırsan azar. 
Hem kendine hem başkasına zarar 
verir. Lakin biraz hırpaladın nu 
miikemmel hale gelir. 

Onun için gözüm, sana çok tecrU
be görmiiş biri sıfatiyle tavsiyem 
şudur: insanları da tıpkı ağaçlar, fi
danlar, fideler ve sebzeler gibi tet
kik et! Müfit \'e müsmir olması iyi 
muameleye, bol te\'er.:cütie Ye yardı
ma mütevakkif olanlara öyle mua
mele eyle! 

Faydalı olması biraz dürüşt karŞl• 

lanmayı icap edenlere de ona göre 

tuvalet yap! Ve bu biribirine aylan 

muameleleri zamanında yap! Tıpkı 

vaktinde budanan ağaçlar, sulanan 

Arapların İngiltere ile Fransadan 
memnun olduklarım, şikayetleri ve 
ıstırapları bulunmadığını söylemek 
fUphe yok ki mügalata teşkil eder. 
Bilakis, İngi)izlerle Fransızlar Arap 
Aleminin, ellerinde bulunan kısım • 
farında sayısız şikayetlere sebep ol • 
makta ve bu yüzden derin ınemnuni. 
1etsizliklerle karşılaşmaktadırlar. 

Son zamanda RomaJan gelen laa.berler, /tal . 
yanın Yakın Şarkta yeniden faaliyete geçtiğini 
gö•teriyor. Mu•.alini'nin ilk planı Habefi•tanı 
Trablu1a bağlamakhr. Bunun için General Balbo 
Trablu•ta hazırlık yapmakla mefguldür. 

taraftan da Arnavutlukta tah,it edilen kuvvetler 
de arttırılacaktır. Buna mukabil Almanya ltalya
ya 185 hin kİfilik bir kuvvet gönderecektir. Bu 
kuvvetler bilhaa1a hafif topçu ve motörize olmı
yan piyade kıtalarından mürekkep olacaktır. Bu 
Alman kuvvetleri Alplerde ve Arnavutlukta çalı-

ı sebzeler ve dibi bellenen asmalar 
gibi. 

Bu böyle olmakla beraber İngi • 
lizlerle Fransızların ellerindeki Arap 
memleketlerini bıraktıklarını farze. 
decek olursak bu memleketlerin mih 
\•erciler tarafından derhal istilaya 
uğrayacağım, Arapların kendileri de 
çok iyi biliyor ve böyle bir hadisenin 
vukuunu da istemediklerini açık~a 
anlatıyorlar. 

Bu vaziyet İngilizler ve Fransız • 

ltalya hükrimeti biT müddettenberi Habe,i.tanda 

Gondar'dan ba,lıyarak Hartum ve A••ouan'dan 
geçerek Bingaziye kadar uzanan bir Jemiryalu 
İnftıaını tetkik etmektedir. Bu hattın en büyük 
hedefi Bingaziye, Mmr hududuna kolaylıkla,.. 
ker naklini temindir. ŞimJilik ora feraitine uy. 

gun aakeri nakil vaaıtaları temin eJilmiıtir. 

* 

• 
facaklardır. .. 

""' Balkan hükümdarlarının Londrayı ziyaretleri ~ayi ol
ması üzerine, italya Balkan Krallannı Komaya davet 
<'tm11ğc karar vermişiir. Bu davet için, Spoleto dükü. 
niin izdh aç nıerasimi vesile ittihaz ed'lecektir. Yu. 
nan. Rulgar ve Yugoslav Krallarının düğünde hazır 

larla, idareleri altında bulunan A • Jf,. 
raplar arasında müşterek bir anlaş.. 

bulunmaları i.ııtenecektir. Tarablus hududundaki tah'idata devam edilmekt~ir • 
İtalyanlar buraya motörize kuvvetler ismi verilen 
kıtalar &öndennektedlr. 

• 
ma zemini vücude getirmekte ise de 9 LondraJa bulunan Türk ve Pol~nya aakeri laeyet-
bu anlaşma zemininin liyıkıyle kav. * leri gayrire•mi tema•lar yapmı,lardır. Bu temaa-
randığını gösteren delail henüz göze • ltalya Trabluagarbe ve Bingaziye 10 bin lft,ililt larda lüzum halinde Romanyaya •Üratle ne •u-çarpmamaktadır. 

Fakat mih\•erciler son hafta ı:ar. yeni bir kuvvet göndermiye karar vermi,tir. Bir retle yardım eJilebileceği tetkik olunmUftUT. 

(Sonu:Sa.10,ıü.5) ._----------------------:-------------------------------------------------------_;,----------~:....:.------~ 

Bulgaristanda 

ihtiyatları 

Piyade 

Silah 
Altına Çağırıldı 

Sofya, 21 (A. A.) - Harbiye Nazı. 
rı bu akşam gazetelere verdiği be. 
yanatta iki piyade ihtiyat sındının 
yirmi günlük bir devre için silah 
altına çağrılacağını bildirmiş ve bu 
çağırmanın ihtiyatların yeni harp 
malzemeleriyle ünsiyet peyda et • 
meleri ve askeri bilgilerini tazele. 
meleri maksadına matuf bulunda. 
ğunu ilave eylemiştir. .................. _.. .......... 
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1 Çanakkalede Mektep 

Ser9ileri 

TAN 

Beden Di rektörünün İzmitteki Tetkikleri: 

.M.ah.l<errıelercle 

Rüşvet ~~.lan Polisler Dün 
Muhakeme Edildiler 

Dünkü Muhakemede Polis Müdürü Sadrettin Aka 

ile Üçüncü Şube Müdürü Şahit Olarak Dinlendiler 
Dün sabah asliye birinci ceza mah. 

kemesinde Ga1ntada esnafı haraca 
kestikleri için tevkif edilen komiser 
muavini Talat Kır, Niyazi Tezman, 
polis Hüseyin, Kahraman ve Zeki i
le bu hadisede yalan şahaclctte bulu
nan on uç fırıncının muhakemesine 
devam edıldi. 

Mahkeme salonu şimdiye kadar gö 
riılmemiş bir derecede meraklı dinle
yicilerle dolmuştu. Iki polis memu. 
ru alakadarların mahkeme salonuna 
girebilmeleri için mahkeme kapısın
da hususi tertibat almışlardı. Istan
bul Emniyet direktörü Sadrettin A
ka, Emniyet üçüncü şube direktörü 
Mehmet ve ciırmü meşhudu tesbit e. 
den memurlarla esnaftnn bir çok kim 
scler şahit olarak dinleneceklerdi. 

Polis Müdürünün fahadeti 
ilk defa dinlenen Sadrettin Aka, 

• bildiklerini şöyle anlattı: 

suçlan sabit olanları müdcleiuınumi
liğe verdirdim. 

Uçüncü ,ube müdürünün 
fahadeti 

Uçuncü şube direktôrü Mehmet te 
şahadet ederken: 

- Hadiseyi tetkik ettikten sonra 
muhbir vaziyetinde olan polic; Zeki 
ile beraber bir resmi komiserle iki 
resmi polisi Galataya gönderdim. 
Bunları da bir sivil komiserle iki si. 
vil memura takip ettirdim. Zeki her 
hafta haraç veren esnafa müracaat 
ederek: 

- Belediye memurları değiştiler. 
Bundan sonra haftalıklnrınızı yeni 
tayin edilen ve şimdi burada bulu
nan bu arkadaşlara vereceksiniz, de
miş. Esnaftan birisinden üç, birisin
den beş lira para almışlar. Sivil me
murlar da bunları cürmü meşhut ha
linde yakalıyarak zabıt varakası tut
muşlar. Ben o gece saat dort buçuğa 
kadar tahkikat ynptım. Suçluları 

müddeiumumiliğe verdik, demiştir. 

- Bize bazı memurların Ga1atada 

esnafı haraca kestikleri hakkında bir 

ıhbar yapıldı. Şimdi suçlular arasın

da bulunan polis Zeki de geldi. O 

da Galata nahiyesi belediye polis ve 

Şahitlerden şekerci Yani de her 
hafta komiser muavini 'faliıta para 
toplıyarak verdiğini soylemiştir. Di

komiserlcrinin lokantacı, fırıncı gibi ğer şahitler de iddiayı teyit edecek 
esnaftan muayyen zamanlarda haraç mahiyette şahadette bulun!lluşiardır. 
aldıklarını anlatb. Ben tahkikatın ya- Gelmiyen şahitler vardı. Muhakeme 
pılmasını üçünciı şube müdiriyetine bunların çağırılması için başka güne 
havale ettim. Tahkikat neticesinde ı bırakıldı. 

Bir Güreş 
Davası 

Hapishaneye 
Girmek istiyor 

Dün müddeiumumilik, güreş hadi. Sabıkalı hırsızlardan Ali, Taşçılar-
sesinden doğan bir dolandırıcılık id- da Cemalin dükkanına ginniş, ceke. 
diasını tetkik etti. Davacı, güreş maç tini, pantalonunu, bilet karnesini, iki 
ları tertip eden Asımdı. Suslu da kalemini ve bir lirasını çalmış, kaçar
Bulgar pehlivanlarından Petro Frost ken gôriılmu bir ka _Jtiln onra da 
tonk'tur. Davacı Asım, istidasında eşyanın bir kısmile beraber yaka · 
dolandırıcılık hadisesini izah eder - lanmıştır. Sultanahmet sulh birinci 
kcn: ceza mahkemesinde dün duruşması 

- Bulgar pehlivanı Petro Frost. yapıldı. Ali: 
tank Istanbula geld~. 'l.'ürk pehlivan- - Bay hakim, diyordu. Bir defa 
larile güreşeceğini bana soyledi. 200 hırsızlık yaptım. Hapishaneye gir. 
lira para verdim. 500 lira da stadyum ~im. Allah için orada çok ~.aha~ et
için masraf ettim. Şimdi güreşıen vaz 1 ~m. Dışarda rahatım yok. Çunku ~o
geçmiştir. Güreşme vaadıle beni iğ- lıs, ~emen her gun sabıkalısın dı!e 
fal ederek 700 liramı dolandırmıştır. benı yakalar, muvacehe bahanesıle 
Paramın alınmasmı, kendisine aynca merkez merkez dolaştırır. Hapishane 
ceza verilmesini isterim, diyordu. de yatırsam bundan kurtulurum. Hır 

Müddeiumumilik tahkikata başla. sızlığı ha~is~aneye girmek için yap. 

i t 'd 1. h 1 tmiş tım, demıştır. 
mış ve s ı ayı po ıse ava e e - • . . . . • 
tl B .. ı b 1 k "fadesine Hadısenın şahıtlerı vardı. Hakim, 

r. ugun suç u u unara ı . . 1 . i k k 1 .. ld 
. d'l kt' ısım erın o ur en, suç u soz a ı ve: 

muracaat e ı ece ır. B h:.ı.· Ali h k h't 

---o---
Bir Başkasının 

Arsasını Satmışlar 
Ağır ceza mahkemes! başkasına a

it kıymetli bir arsayı sahtc>karhk su
retile satmıya çalışan Hasan, Fuat is. 
mindc iki erkekle K •• ya \sminde bir 
kadının muhakemesini neticelendir

di. Uçünü de birer sene hapse mah
kum etti. Hasan altmış beş yaşım bi
tirdiği için cezası on ay hapse indi
rildi. Mahkeme kararındaki tafsilata 
gôre hadise şöyle olmuştur: 

- ay 11Aım a aş ına şa ı -
lcri de rahatsız etmeyıniz. Zavallı a
damlar buraya kadar gelmesinler. 
Ben hırsızlığımı itiraf ediyorum, de. 
di. Muhakeme karar için başka bir 
güne bırakıldı. 

-o-
Eski Bir Yangın Davas ı 
Çakmakçılarda Agobyan hanının 

altında 99 No. lu manifatura mağaza
sını sigorta parasına tama ederek 
yakmaktan suçlu mağaza sahibi Kar
nik Panosyan ile oğlu Aramın mu. 
hakemelerine dün ağır ceza ınuhke
mesinde devam edildi. Hadise 27 ka
nunuevvel 934 senesinde olmuştur. 

Mağaza 60 bin liraya sigortalı imiş. 

Mahkeme mağazanın kasten yakılciığı 
neticesine varmış, suçluları iiçer se. 
ne dokuzar ay hapse mahk(ım etmiş, 
temyiz bu kararı bozduğu için mu· 
hakemeye yeniden başlanmıştır. Dün 
karar verilecekti. Mahkeme tetkika
tını bitiremediği için davayı talik et. 
ti. 

Çanakkale (TAN) - Vilayetimiz 
içindeki orta ve ilkmekteplerde se
ne sonu münasebetiyle aç1lan tale
be eserlerinden mürekkep sergiler, 
on beş gün herkes tarafından geziL 
miştir. Elişleri arasında beyaz işler, 
dünya haritaları gibi eserler nazarı 
dikkati cclbetmektedir. l\lerkez or
ta mektep ile Cumhuriyet, İstiklal 
ve On Sekiz Mart mektepleri sergi. 
]erinin birinci derecede oldukları 

göri.ılmüştur. 

--<>-

Küsük Telefon Santralları 
Kaldırıhyor 

Telefon idaresinin bir kıırarile Is
tanbul dahılindc halen santralla konu 
şan Kandilli, Paşabahçe, Tarabya, 
Büyükdere, Erenköy, Kartal, Bakır
koy, Yeşılköy, Büyi.ıkada, Heybeli ve 
Bebek santralları kaldırılacaktır. 

Bunlardan başka son zamanlarda, 
Beyoğlunda abone fazlalığı yüzünden 
tesis edılmiş tali santral da kaldırı
lacaktır. Badema bütün Istanbul te. 
lefon muhabereleri Istanbul, Beyoğ
lu ve Kadıköyde olduğu gibi otoma
tik olacaktır. 

O tobüsleri Kontrol 
Belediye, vuku bulan şıkıiyetler ü

zerine dünden itibart:n Fatih • Şişli, 
Maçka - Beyazıt, Kurtuluş - Beyazıt 

hatlarında işliyen otob,islerde tekrar 
sıkı bir kontrole başlamıştır. Bu hat
larda işliyen otobüslerde şoför ve bi. 
!etçilerin müşterilere fena muamele 
ettikleri ve durak mahallerinde faz
la durdukları belediyeye şikayet e
dilmiştir. Cürüırilcri tesbit edilen o
tobüsler, yıldırım cezasile cezalandı. 
tılacaklardır. 

--<>-

Cezalandır.tan Gazinocular 
Floryadaki gazinolardan bir kısmı. 

nın, belediye iktısat müdürlüğünce 

tasdik edilen tarifeler haricinde yiik
sek tarifeler tatbik ettikleri hakkın
da dün belediyeye bir şikfıyet vaki ol
muştur. Şikayeti yapan eski bir me. 
bustur. Şiktıyetc nazaran bu gazino
larda, meşrubat ve sandviçler için o
nar kur_!!§ alınması icap ederken 25 
lı."Uruş a ınm1ş ır. ıkaye çı, keyfiyeti, 
gazinolardan verilen hes3p pusulası 

ile de tcsbit ettiğinden belediye hiç 

bir tahkikata lüzum görmeden bun

ların derhal t ecziyesini Bakırköy 

kaymakamına bildirmiştir. 

* Belediye iktısat müdürü. dün Sa. 

rıyerc giderek buradaki ı,tazino, kah

ve ve lokantalardaki tarifeler hak -
kında tetkikat yapmıştır. 

POLiS : 

Kızıltoprakta Yangın 
DUn saat 14 te Kızıltoprakla Mustafa 

Mazhar sokağında Bayan Senlhaya ait 21 
numaralı kö kUn alt katından yangın 

cıkmışUr. Ateş bir aralık büyiıme istidadı 
göstcrmi~ ise de itfaıyenin gayreti saye
sinde ko k kısmen yandıktan sonra sön
durülmuştilr. Yapılan tnhkıkat netir.esin
de köşkün sigortasız olduğu ve ateşın ih
mal yUzunden çıktığı anlaşılmıştır. 

Bir Kadın Yaralandı 
Küçilkpaznrda oturan seyyar satıcı Ya

ııar ile metresi Bahtiyar arasında kıskanç
lık yüzünden '.avga çıkmıştır. Neticede 
ellne bir ekmek bıçagı geçiren Bahtiyar, 
Yaşarın üzerine hUcum eimlş, onu sır· 
tından yaralamıştır. Yaralı Cerrahpaşa 

hastanesine kaldırılmış, suçlu kadın yaka
lanmı:;tır. 

Muallim, Bahçıvanı Dövmüı 
Galatasaray Lisesi bahc;ıvanlarınd, n 

Osman zabıtaya müracanlla lisede mullım 
mua\ ınlığı yapan Fehmi ile çiçek yuzün
den kııvga ettiklerini ve l"r!ımlnln kendi
sini adam akıllı dövdilktcıı başka yum· 
rukla a zıntlan yarulndığıııı iddia etmiş· 

Ur. 

Lalelide Bayan Medıhayn ait bir 
arsa vardır. Uç kafadar bu arsayı sat 
mak için çareler düşünmüşler. Ma
halleden yaptırdıkları sahte bir il. 
muhabcrlc Medihayı ölu gbsterip, 
Kayayı buna varis gostcrınişler Ar
sa bu suretle Kayaya intikal etmiş. 
Bundan sonra arsayı satılığa çıkar
m~lar. Şahap isminde biriı:;inc altı 
bın liraya satmışlar, tapu dairesinde 
ferağ muamelesi yapılırken arsa sa. 
hibinin haberi olmuş. rcndilerıni 
suç tistünde yakalatmıştır. Bugün LALE Yaz Fi atına Başlıyor : 

Bir Bozma Kararı 
Tatil için lstanbula gelen hcılka ve tekrar görmek için aylardanberi 

sabırsızlıkla bekliyen müşterilerimize LALE'nin devir yaratan nadide 

Filimleri: p A R 1 S 1 Ş 1 K L A R 1 
T I NO ROSS I - lıtanbulda ilk defa 

ÖLÜM GEÇiDi 
J AK HOLT 

En yeni metro jurnalda İngiliz hi.ikümdarlarının NEW - YORK 

sergisini ziyaretleri. 

Bu Akşam LALE Sinemasında 

Beden Terbiyesi Genel Dirdctörü General Cemil Taner, iki gün evvel 
İzmite giderek bölge heyeti ve klüp murahhasları ile bir görüşme yap
mıştır. Bu resimde İzmitli gençleri, Beden Terbiyesi Genel Direktörü ile 
bir arada görüyoruz. 

Bu Baba Katil midir? 
Okuyucularımızın 

Verdikleri Cevapları 
Neşrediyoruz: 

Del!, kuduz, vl'.'remli, cfrencl, entani ı dı sene gibi kiılfetll bir me gullyctle ~
gibi hastnlıkla~a bile ölüm hakkı verllmi· ni sıcaklıkta devam edemez. Zaman gec
yor. Bunlar butiln 6razıyle tecrit ediliyor. tikçe, bu baba çocuğuna karşı olan sev
Ylne bir günde sıhhatini kazanarak haya- gisinl tahammülsüz bir sıkıntı ile knrış

ta kavuşuyor. tırmııı olduğundan onu büsbütün yok et-
Ruhl durumda, aşk, infial, sukutu ha- mek çaresini dU ünmilştilr ki bu; suçta 

yal ile his ve heyecana kapılanlar, ya fı- taammilt olmakla bu noktndan eczası 
şığım öldlirür, ya kendini. Burndıı şuur şiddetlenir. 

vaziyete hakim olamnz. Çocuğu kurtarmak için çok çalışmış. 

Tahakküm: Bence bır babanın e\lildı Bu, onun sebebi hayatı olmasiyle en ta
uzerlnde tahakküm hakkı vardır. Can- bii vazlfesldır. Bır baba veya anne, co
bnzların küçOk çocuklnrını ıdmana olış- cuğunu sevdiği için değil herşeyden ev
tırmnk için yopmış oldukları acı talim ve vel onu hayata getirdiği için bakmıya 
terbiyenin ilk lnbbaı bir babanın zulmü- mecburdur. Bu; ona tesahup ederek lca
nü gösterir. Yine bazı babalar cocukları- bında öldürmek için hiç bir hak vermez. 
nı hayata pe:;keş olarak yetıııtırmek için Fert, ayni zamanda cemiyetin malıdır. 

bu ruhi işlerin boyunduruğu altına daha En tabii hakları cemiyet haklarının içln
kuçiik yaşta mengene gıbi sıkıştırırlar. dedir. !\tariz olmaslyle bu hak tamamen 

Ruyada sen oğlunu öldiır, istırııptan babaya inhisar etmiş değildir. Baba, onu 
kurtar demei( İbrahim Peygambere is- cemiyetin hilkmii altına tcrkedecekti. Bu 
maili kurban et derneğe benzer. Eğer bu gibiler! de cemiyet diışünmi.ıştilr. Onlar 
cocuğun öz bir validesi olaydı kloroform- için bakım yerleri vaı·dır. Eğer; bundan 
hı çocuğunun öHinıune rıza gösterınlyc- kendisi bıkmış usanmışsa, kendi tarn
cektl. fından hiç bir çare göremeyince onu, ol-

Felce uğrnmı:; blr kom:ıum on iki sene duğu gıbi kabul edecekti. Ba~ına gelene 
"RötürUm,, gibi yataktan çıkmadı. Büyük boyun eğerek bakılacak yerine bırakncak-
n~lımun l'fA -46'7U ~J...I.. rt • --+ 'r 
C'lu, Hu komşumun blruderi bu lkı mnlü- veya ya ınd n ona her turlu yardımda 
le senelerce baktı, felce uğrıyan ecclıyle devam edebılirdi. Bu suretle hem ev16dı· 
öldü, kor olan bugün htılil tczgAhta çalı- na kar~ı şefkatini göstermiş, hem de şah
şır. Eğer her vesile ile iyi olnııyan hasta- sı ve cemiyellik vozi!esini en doğru 
}arımızı, malCıllcrimb:l öldürmek icap et- yolda ifa etmiş olurdu. 
seydi, Arapların bir devirde doğan kız On yedi sene ayni illetle yaeıyan biça
çocuklarını diri, diri mezara gdmmelcrlne re, belki dahıı bir müddet yaşıyabilecek
benzer bir vnhşet doğardı. Babanın istı- ti. Bu mUddet içinde ona en tabii hakkı
rabı cürmu tahfif edecek bir sebep ola- nı bıığışlatmalı idi. O hak ta (ümil) tir. 
maz. JUri heyeti bu bnbayı bir evlfıt ka- Hay:ıtın bir mtını:ısı da budur. Nıçln ona 
tili gibi tecziye etmezse adli şıarını diln- da mAni oldu? Bu noktaı nazardan baba 
yaya tanıtamaz. Bence baba katildir. On katildir. Bu katilde taammüt te vardır. 
yedi senelık fedakfırlığa mukabil alnına Eğer şuuru yerinde ise ancak tahrik nok
kara bir damga çalmıştır. Cani olmuştur. tasından bir miktar tahfi!i cihetine gidi-

Ankara: Mehmet Kemal CANBABA lerck cezalandırılır. * Takılm: Zambak. 25 C. AYGÜNEŞ 
Bu baba katildir. Hem de cvlAt kaUll 

olması itibariyle katillerin babasıdır. in
sanların en büyük bir hakkı varsa o da: 

Bundan bir kac sene evvel ecnebi bir 
gazetede okuduğum tıbbi bir münakaşayı 
hatırlıyorum. Kuduz hastalığına tutulup 
vaziyetleri Umltsiz, kendılerlnl param 
parça eden hastaları bu !eci vazıyetlerin
dcn kurtarmak ıçin öldurmeli mi? Suali
ne tıp kongrcııi (Hayıı') cevabını ver
mişti. 

Bu çocuk ta bu hastnlardan bir ba5kn 
nevi ipi. Bunun ıcin bu baba çocuğunu 
öldiıremezdi, çilnku hcrgiln fennin bir 
sUrprlzlle karşılaşıyonız. Bılhnssn taba
bette ... 

Bu baba kntlldlr: Mahki'ım olmalıdır. 

Ancak ı;ocuğuna yapmı~ olduğu fednkfır
lıklar, bu katli iyi bir niyetle işlemiş ol
duğunu bize gösteriyor. Yaptıklarını göz 
önünde tutarak bu işte hafifletici sebep
lrr bulunduğundan juri heyetlnın bu ba
baya az bir ceza vereceği knnnatincleylm. 

Babaeakl Zahireci - Müteahhit 
lbrahlm TAKAY 

Bu baba kntll d('gıldtr. Evltıdını bile
rek öldürmuştür. Fakat onun icln yaptıgı 
fedakfırlıklnrın semere \'ermemesi bu 
babanın sinirlerini bomrnstur. İşte bnbn 
boyle bir va7.iyette C\'lôdının mukndrle
rntını kendi clıyll' tayin ctmişUr. 

Yaşamaktır... Hiç suphc yoktur ki insan 
her şeyden öm·e yaşamak ister. Hasta bi
le olsa yine yaşamak ister. 

O, evlAdını vurmadan; o masum, hasta, 
zavallı çocuğuna: Kendisini vurmasını 

sormuş ve çocuğu buna muvıafaknt et
miş midir? Hiç :;ilphe yolt ki: Hayır. 

Bu zavallı çocuk 17 sendik ıstırabın 
belki son gUnlerlnl yaşıyoıdu. O cani 
baba, masum oğlunun hayatına nıçın 
vaktinden önce ııon ,,erdi? Bence "katil
lik damgasını,, olmak içın. 

Bu baba katil değilse: Bütan katillerin 
"katllllğıni., ilzcrlerlnden almak lfızım. 
ÇUnkU onlar da böyle bir hırsın, korku
n '*n, belanın ve tehlikenin önüne -ken
dilerince- , urmakla gecmlslerdir. Bu 
ise bir c'ilfıt katilidir. Bence bu baba en 
büyuk cez.aya çarpılmalıdır. 

Haydarpaıa Llıealnden 2249 No. 
Rıza Şimıek ORDULU 

HAc'll "Yi hnngl cepheden tetkik eder· 
sek edelim mahiyeti itibarıyle tuyleri ür
pertir. Fennin ve tıbbın ııczl knrcısınd:ı 
da ol a bir zavallı hıısUıyı kaııten öldür
mek bir einnyetUr. insaniyetin en ylık
sek vazifl'lerınden biri de, bir hnst nın 
son n<>feslnl verirken bile ll!'tcının son 
domlnsını o zına akıtmaktır. 

RADYO 
ANKARA RADYOSU 

Tiirkiyc 

Türkiye 

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

Radyodifüzyon Postaları 

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. 

Perıembe, 22. 6. 1939 

12.30 Program, 12.35 Türk müziği: 

1 - Salım bey: Hicaz pe revl, 2 - Şev
ki bey: Hicaz şarkı (Demen cana beni 
yadet), 3 - Refik Fersan: Hicaz şarkı 
(Ey benim gonca gülüm), 4 - Bedriye: 
Hicaz ıarkı (Miimteziç aşkınla), 5 - Ud 
taksimi, 6 - Muhayyer şarkı (Niçin 

mahzun bakarsın), 7 - Muhayyer saz se
maisi, 13.00 Memleket saat fılyarı, ajans 
ve meteoroloji haberleri, 13.15 - 14 Mü
zik (Karışık program • PJ.). 
19.00 Program, 19.05 Muzık (Kabare -

Pl.), 10.15 Türk muzigi (İnce saz faslı), 
20.00 Memleket saat 6yarı, ajans ve me
teoroloji haberleri, 20.15 Neşeli pUıklar -
R. 20.20 Türk müzlgi 1 - Suzinak peşrevi, 
2 - Rahmi bey: Suzinak şarkı (Bir sihri 
tarap), 3 - Udi Cemil: Hicazklir şarkı 
(Lfıyık mı sana), 4 - Udi Zeki: Uşşak 
şarkı (Bir gun geleceksin diye), 5 - Lemi: 
Hilseynl :;arkı (O güzel gözlerle), 6 - Hil
seyni sarkı (Kimin mecburu hüsnü anısın), 
7 - Lemi: Karclğar şarkı (Çeımaru o 
mehvcşln cltıdır), 8 - Rakım: Kürdlll 
:;arkı (Demedin hlı:·ona kimsin), 9 - Os
man Nihat: Kürdili :;arkı (Kaç yıl y(lre
!tlm), 10 - Halk tOrküsu (Ekin ektlm çöl
lere), 21.00 Konuşma (Zıraat saati), 21.15 
Miızik (Senfonik plfıklar), 21.45 Konuşma, 
22.00 Muzik (Kilcilk orkestra - Şef: Necip 
Aııkın) 1 - Mendelssohn: Vencdlk gondol 
ıarkısı (İ1kbahar :ıarkısı), 2 - Mlcheli: 
Gece puselerl, 3 - Puclnl: Toska opera· 
sından potpuri, 4 - Luiglnl: Mmr baleti, 
5 - Emil Waldtcufel: İki kere iki vals, 
6 - Drusselmans: Felemenk sülti No. 3 
(Karlı manzara), 23.00 Son ajans haberle
ri, z.lraat, esham, tnhvillıt, kambiyo - nu
kut borsası (fiat), 23.20 Muzik (Caıbnnd 
- Pl.), 23.55 - 24 Yarınki program. 

YENi NEŞRIY AT : 

Halk Adetleri ve İnanmaları - Meh
met Hnllt Bayrı tarafından Balıkeslrde ve 
istanbulda tesblt edilmiş olan halk Adet· 
lerine ve inanmnlarınn müteallik folklor 
malzemesi, Eminönü Hnlkevi tarafından 
nefis bir ~ekildc basılmıştır. Bu eserin tet
kikini tavsiye ederiz. 

Toplantılar, davetler : 

ft" T b• 1 • il 1 ı11ff~ıpıc'1 ~Pm,,rt' c;efe .. cars~ rıı-
aınden: 

Altı aylık kongremiz 27 Haziran 0!19 
Salı günü saat (17) de yapılacaktır. Azl\ 
arkadaşlarımızın Cağaloğlunda Etıbba 
Odasındaki cemiyet merkezini teşrifleri 
rica olunur. 

Kongreye Davet 
Feneryıımaz Spor KIUbünden: 
25-6-1939 Pazar günu saat 10 da Ho

liı: Fener C. H. P binasında klilbümilzlın 
yıllık kongresini yapacağından A:r.anın 
gelmeleri rica edilir. 

Tıp Cemiyetinde 
Konferans 

Türk Tıp Cemiyetinden: Viyana Tıp Fa
kUltesl ŞirUrji hocası Prof. Finsterer per

şembe günü saat 6,30 da Beyoğlunda Bur
sa sokağında Rlgodias apartımonında 
Türk Tıp Cemiyeti salonunda: 

Mide ve Duodeunum ulserlerlnln teda
visi ve ihtıUıtları .. 

Mc\7.uu ıle bir kon!erııns vereceğinden 
arzu eden meslekdaşların te:;rifleri rica o
lunur. 

iYi • ucuz 
New • York Ser9isi için 
8 TEMMUZ KAFiLESi 

ist a nbul - Biikreş - (3 gün 
otel ve yemek) - B erlin -

R oterd am (1 giio otel ve ye· 
mek) Ni.iu Aınsterdaın Tranı· 

atlan tiii ile NEW - YORK 
- Ne\'yor k't a 14 gün ikamet

Statend am'la Bouloğnc'a av· 
d et - P ariste iki gün yemek ve 
ikamet - Trenle lstanbula av

det. 

New 
Ayrıca: 

Y ork'ta t enezzüh 

Bu çocuk cemiyet için faydalı olmaktan 
ziyade ziyanlıclır. Bu c;oeul!un olUmuyle 
bir ,ey knybrdilnıcmiştir. Jüri heyeti be· 
met kararını 'erecektir 

Vefa Llaeal 833 Selçuk 

* Oldı\rrnck: in anlık mefhumu dı,.ındn 
1 şuur \C vıcd.ıııla teliC edılemiyecck bır 
1 vflkındır. Binaenaleyh hiç bir insani ga

ye mutlak bldurınıye sebep dcğHdlr. Te
kamül etmiş insanlıgın fiUUr ve mantığın
dan doğmuş medeni ceza kanunlarının 
çerçevesine giren muhik ve zarurl nksü
ltımcllerin sebebiyle hasıl !tu ~ müsa
mahaya müsaittir. Bunun dt"ıJ'\dn in
sanlıkla tavsifi caiz değildir. iliıdlselerin 
sebepleri de konun gözündedir. Fıil se
beplerinin tesirleri ne derece lımll ol
muş.-;a, tayin edılcn ecza ona göre fıyıı1 

edılir. Louis Grcenfild on yedi sen<'dcn
berl c;ok e\ dığl cvl ıdırıı tedavi umidi 
kalmndıgınd n oldürdugiıntı iddia edi
yor. Bu iddıa do~ru ol a da bu mlll la-

bir htıl ıılıı~ııktır. 

Yemek ve cep parası 

Kayıtlar kapanıyor 

NATTA 

H.ıdı e çok ehemmıyetli ve ayni za
mnndn bt>scrldir. I<:ğer bu bnbaya beraet 
kar:ırı vcrlllr c Cemiyet lcin çok zararlı 
olaC"ak ve bu gibı \okların tckerrilru s:ıri ı· 

inıranlığ:ı hizmet ediyorum diye, vnrlı- ı Galatasaray Telefon: 44914 
ının en kıymetli parç:ısı olan cığerpfıre lm•••••••••••••llll~ 

evladını öldilrcıı bu baba, afCcdllmiyecek 
kadar büyilk bir cinayet lşlemıstir. Bu 
itibarin mutlak surette mnhküm edilmesi 

bu halde ve belki de dnha berbat bir şe· 
kilde yaratılmış mahlüklar pek çoktur. 

taraftarıyım. Bunların birer birer öldürmek mi 1Azı.J1\ 
Selim iye: Karhkbayırı Nadiye VI L DA N 

* Baba, (muhaflet s~eplerle) kaUldir, 
MahkCım edilmelidir. Sebepleri şudur: 

l - Hılkatin bedbaht ve berbat yarattı 
cı bu canlı ınahli'lkuo bir gıln ı::elip lnki
af etnı{yeccğınl -tahmin drğll- muha 

kak oddeden bir fen heyetınln kararı 
meHul mudur" Değildir. Şu haldc'I, 

geliyor?. 
Şimdiye kadar böyle bir tecavüz ve nlh• 

yet bir bııba elinden insafsızca yapılan bir 
hareket mevcut ve mesbuk olmııdı ınıı 
nazaran hlıdlse, -muhaftef sebc.olede 
doğrudan doğruya k tıl fıil dir ve bab 
da katildir .. Jurı heyeti bu pdamı m tı· 
ki'ıın edecekt r. 

Is Bankasının Beyoğlu şube!lincten 
18 bin lira aşırdıkları için banka me· 
muru Muşfikle, Ticaret mektebi tale
besinden Necdet asliye birinci ceza 
mahkemesi tarafından tiçer sene hap. 
se mahkum olmuşlardır. Temyiz mah 
kemesi ceza kararını tasdik etmiştir. 
Yalnız mahkeme lstenm ~dıği halde 
avukat ücreti htikmettiqi için kara
rın bu kısmı bozulmuştur. Yakında ı 
Jenıden muhakemeye baslanacakbr. ~--••• 

İkinci Balkon 20 Hususi 25 l ... iik B a lkon :w 
__ , Y• tam n en zıttır. Bunuı 1 bt>raber, ne 

kad r !!idd<'lli cvgı olur a ol un on ye-
2 - Amerıkada, duny nın her tara

fında -cılzııınlılnrı da r \ sal ol::ıblliriz-

Nazım Tekin. Postane arkası Pestııcl• 
oCilu Apartıman. Zonguld•" 
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TAN 

GAZETELERLE 
ŞAKALAR 

., 

SUAL 
Yazan: Naci SADULLAH 

B ir vatandaş "Tan" gazetesin • 
den şu suali sormuş: . 

"- Gazetelerle Şakalar sütunu 
muharriri kimdir?" 

"Sual - Cevap" sütunu muharriri 
de, "Tan" rn dünkü nüshasında, şu 

cevabı vermiş: 

"- Naci SadullahtırP 
Bu sütuna yazdığım yazıların al. 

tında veya üzerinde daima imzam bu. 
lunduğu için, o suali de, cevabını da 
okurken gülümsemekten kendimi a • 
famadım. 

Anlaşılıyor ki, o okuyucum, im • 
zalarımı okuyamamış. 

Çok şükür, yine taliim varmış ki, 
sade imzam okunamamış. Maazallah, 
ya, - bazı meslekdaşlarım gibi • ya. 
zılarım okunmasaydı? 

Hem o okuyucunun suali meslek
daşlarımın kulaklarına küpe olsun: 

22 - 6 - 939 

,__E_K_O __ N_O __ M_i 1 
Türk • Yunan iktısadi 

Birliği 
• • 
lnkışaf Ediyor 

iki Milleti 

iktısadi 

Birbirine Bağlıyan 

Hayata Tesirden 

Manevi Alakalar 

Hali Kalmıyor 

Atina 12/ 6/ 939 ı 
Turk mucızesi Avrupa ve Amerika 

edebiyatında pek maruf oian bir ta
birdir. Kısa olarak Türk inkılabını 

ifade eder. Türk inkılabının akı! ve 
hayale sığmıyan tezahürlerini, hay
ret verici eserlerim normal ölçülerle 
ifade etmek imkanı bulunmadığı i
çin kısa olarak Türk mucizesi deyip 
geçiliyor. 

Filvaki Türk inkılabının tesirleri 
Türkiyeye munhasır kalmamıştır. Bu 
arada Türk - Yunan kardeşliği de 
meydana çıkarılmıştır. 

Türk - Yunan kardeşliği feyiz ve 
kuvvetini' iki milletin ruhundan, ruh
ların en derin köşelerinden alıyor. 

( 
! BORSA 
1 21 - 6 - 939 

l Londra 5.93 
126.6425 

3.355 
Nevyork 
Paris 
Millin o 
Cenevre 
Amsterdaın 

Beri in 
Briiksel 

6.6625 
28.555 
67.2425 
50.8025 
21.535 

Atina 1.0825 
Sofys. 1.56 
Prag 4.3375 
Madrld 14.035 

F eriştanol Sof yada meşhur Danklol'la yaptığı bir buçuk 

aaatlik güreşinde (Feriştanof solda ma.)':>su zırhlı olandır) • Feriştanof 

Güreşecek 

Görüliiyor ki vatandaşların ''at. 
ma" ya hiç tahammülJeri yok: Palav. 
ra, kıtır, martaval değil, imza atmı
ya bile gelmiyor! 

Bunun içindir ki, son günlerde A-ı 
tina halkı Türk - Ingiliz anlaşmasını 
haber aldığı zaman müthiş bir ka- ı 
bustan kurtulmuş gibi sevinmiş, de-1 
rin ve geniş bir nefes almıştır. Av- 1 
rupanm son zamanlarda geçirdiğı va-1 
him tehlikeler ve buhranlar karşı-

Varşova 23.845 
Buda peşte 24.8425 
Bükreş 0.905 
Belgrad 2.8925 
Yok ohama 34.62 

Niçin? Bu Pazar 
Bulgar Pehlivanını 

• 
layemut havadis 

Dün "Ciddi!" gazeteyi okurken, 
gözüme şu serlavhalar ilişti: 

1 - Otobüs derdi. 

StokhoJm 30.5325 
Moskova 23.9025 

ESHAI'tt VE TAHVİLAT 

sında Yunanistan son derece nazik Sivas - ~rum II ve 111 19.82 
Anadolu Demiryolu 1 

bir vaziyete girmişiti. İşte bu vazi- ve n peşin 38.45 
yette iken Türk - İngiliz anlaşması Bomonti - Nektar 10.-

Mektepliler Maçı 
için Şampiyon 
Olmıyacakmış! 

Seyredeceğiz 
Geçen gün meşhur Bulgar pehli

vanlarından Feriştanofun şehrimize 

kadar geldiği halde güreşmek husu
sunda müşkülat çıkarıp burada çar
pışmadan vatanına avtlet etmesi ih
timalinden bahsetmiştik. 

Feriştanofdan evvel buraya gelen 
diğer Bulgar pehlivanlarının burada 
ki güreşler hakkında ötede beride ne 
kadar yanlış şeyler söylediklerini 
bildiğimiz için o yazı ile hakiki va
ziyeti evvelden bildirmeyi faydalı 
bulmuştuk. 

2 - Et fiyatları nasıl ucuzlar? 
3 - Stadyum meselesi! 
4 - Uzakşarktaki dava. 
5 - Süt komisyonu, 
6 - Ceza gören dilenci. 

Bu serlavhaJarı görünce, müvezzi. 
in bana, altı ay evvelki gazeteyi 
yutturduğuna hükmedecektim, 

Fakat bereket ki, gazeteyi burus
turup atmadan evvel tarihine de bak. 
tım da, biçare miivezziin gunahına 

girmekten kurtuldum: Zira elimdeki 
ceride, "Ciddi" refikimizin altı av 
evvelki değil, dünkü nüshası imiş!!. 

herkese büyük bir emniyet vermiş- 1 
'-._.._ ___________ ..) 

tir. Bugün Yunanistanın mıllı istik-
lali Türk süngüsünden p~k geniş bir kiyeye yapılan ihracat 665 bin lira
mikyasta kuvvet alıyor, büyük bir ya baliğ olmuştur. 937 S\!nesinin on 
itminan ile Türk süngüsüne dayanı- bir aylık ihracatı ise yalnız 516 bin 
yor. liradan ibaret kalmıştı. Yfrzde 28.8 

Bu realitenin tabii neticelerini iki nisbetinde bir tezayüt demektir.,, 
millet ricali çoktan idr~k ve takdir Hatip bu münasebetle 934 senesin
etmişlerdir. Bu neticelerin en başm. de Ankarada Türk lktısat Vekili ıle 
da Türk - Yunan iktısadi mukarcne- Yunan Iktısat Nazırı tarafından im. 
ti geliyor. Bu iktısadi mukareneti ta
hakkuk ettirmek için iki devlet ri
cali elden geleni deriğ etmediler. 

za edilmiş olan beyannamenin mün
derecatını hatırlatmıştır. Bu müşte
rek beyannamede iki devlet ricali i
kiınemleket müvaredatı arasında im
tiyazlı tarifelerin tatbiki ve müşte
rek karşılıklı bir sanayi siyasetinin 

Müsabakalardan Galebe Hakkını Kaldırmak 
Müsabakanın ~aksadını ihmal Etmek Olur 

O}'Oı ::ıUtunıarımız.ua ..,............ J ....... 

Anlaşılıyor ki, havadis yazan mu
habirlerimiz, ediplerimizi bastır • 
makta, ve "Layemut eserler'' yarat. 
maldadn·l ..... · C'iinlri; "r<;d.Utı' ___ :..1-

Bu husustaki zorluklar her ne ma
hiyette olursa olsun hiç şüphe yok, 
Türk - Yunan iktısadi mukareneti er-
--•-l--1-t--1- -...l---1-4-!-

Türk • Yunan iktısadi mukareneti- rin -t~tkikat yapılması temennilerı de serHivhalarmı okuduğum o h11va. 
Mektepliler arasındaki maç için, gazetemiz tarafından 

üç sene müddetle ortaya konan TAN şildine ilk sene hangi ta
kımın ismi yazılacağı, son Haydarpaşa - Işık liseleri arasında
ki kavga hadisesinden s~nra meşkuk bir vaziyet almıştır. 

mız üzerine Bulgar pehlivanı ın.atba 
amıza geldi. Para vesair hususlarda
ki şartlarını buraya göre tadil etti
ğini ve bu Pazar güreşeceğini bil
dirdi. 

disler, ediplerimizin eserlerinden c;ok 
daha uzun ömrlüdürler 

Bu itibarla, o "ölmez" havadisle
rin serlavhalarr bana, "layemut" bi
rer şaheserin adı gibi göriinilyor. 

nin ne derece süratle ilerlemekte izhar olunmuştur.,, 
bulunduğunu takdir etm.:ık için Ati- Dört sene evvel iki devlat ricali ta-
nada senelerdenberi çalışmakta olan 
Türk - Yunan iktısadi ofisinin son 
umumi heyet toplantısında m~ydana 
konulan rakamları gözöminrle bulun
durmak faydalı olur. Ofisin reisi olan 
sabık Iktısat Nazırı Bakalba§ı, umu
mi heyet toplantısında irat etliği nut
kunda bu husustaki rakamları şu su

rafından imza edilmiş olan bu müş. 
terek beyannamenin ahkamı şüphe-
siz ki, elan bütün kuvvetini muha
faza etmektedir. Mesul :nakaml:ır 
bu meseleleri laikile tetkike ve tat
bikatta bulunmıya henüz imkan ve 
fırsat bulamadılarsa iki memleketin 
iktısadi mümessilleri, ferdi teşebbüs-

Maçın tekrarı veya iki takımdan 

birisinin şampiyon addedilmesi hak 
kında karar verilmek üzere Maarif 
Müdürlüğü tarafından Vekalete ya
zılmış, fakat henüz bu hususta cevap 
gelmemiştir. 

İstanbul Maarü Müdürü Tevfik 
Kut, bu bahis üzerinde bize şunları 

aöylemiştir: 

"-Mektep maçlarında hedef 

birincilik veya ikincilik tayini 

değildir. Şu şampiyon çıkacak, bu 

şampiyon çıkacak diye düşünmü

yoruz. Gaye gençlerin boş zaman

larında spor yapmak ve vakitleri

ni sporla hoş geçirmekten ibaret

tir. Gazetenizin ortaya koyduğu 

şilde gelince; isim yazdırmak o 

senenin şampiyonunu şild üzerin· 

de tesbit mevzuu bahis değildir. 

-Oç sene sonunda en iyi oynıyan ı 
en dürüst hareket eden takıma 

bu şildi verdireceğiz.,, 

TAN - Muhterem Maarif Müdü

rünün bu beyanatını hayretle yuka

nya yazdık. Spor müsabakalarından 

maksat oraya iştirak edenlerden en 

iyi çalışanı tayin etmektir. Bu da o 

müsabakalarda galip gelenden baş

kası değildir. Spor alemi başka bir 

~ekil bulmuş değildir. Esasen mek

teplerdeki spor işleri hakkında Maa

rif Vekaleti Beden Terbiyesi Müdür

lüğünün neşrettiği talimatnamede 

de mektepler arasında şampiyona 

yapılacağı yazılıdır. Zaten Maarif 

Beden Terbiyesi Müdürlüğünün mü 

saadesi ile "TAN,, kupasını koydu

ğumuz zaman, kupanın üç sene zar
fında en çok şampiyon olan takıma 

ait olduğu da maarifçe kabul edil

mişti. Bütün bunlara rağmen spor 

müsabakalarından galebe hakkını 

kaldırmak, müsabakanın ruhi mak

sadını tamamen ihmal etmek, hatta 

müsabaka mantığına karşı yürü-

111ek olmaz mı? 

Maarif Müdürü Tevfik Kut 

Bu Haftaki 
Maçların 
Hakemleri 
Bu hafta Fenerbahçeliler Ankara. 

ya gidecekler, Demirspor, Ankaragü
cü ile karşılaşacaklar. Izınirin Ateş
sporu da Istanbula gelerek Galatasa
ray ve Beşiktaşta oynıyacaktır. 

Federasyon tarafından bu maçlar 
için şu hakemler tayin edilmişler. 
dir: 

Fenerbahçe - Demirspor maçını 

İhsan, Fenerbahçe - Ankaragücü ma
çını Asım. Beşiktaş - Akmspor ma
çını Şazi Tezcan. Galatasaray - Ateş
spor maçını da Ahmet Adem idare e
decektir. 

Melihin Lisansı Geldi 
Eski Güneşli Melih, Fenerbahçe 

Bulgar pehlivanına ilk rakip ola
rak Babaeskili İbrahim veya Müla
yim pehlivanın çıkarılacağını haber 
aldıkTekirdağlrdan evvel bu iki pehli 
vandan birile kapışacak olan Bul -
gar güreşçinin hakiki ayarını anla
mak kabil olacaktır. Esasen ışın 

doğrusu da budur. Vakıa Feriştanof 
Fransada iyi nam kazanmış olan 
Pankolof'la Sofyada bir buçuk saat 
güreşmiştir. Fakat ne de olsa bizim 
gözümüzden uzak olan o güreşle bu
günkü Feriştanof'un kıymetini ölç
mek mümkün değildir. 

Bu Pazar misafir pehlivan Baba
eskili İbrahimi yahut Mülayimi 
hakkiyle zorlar veya yenerse o za~ 
man Tekirdağlı ile kapışması daha 
denk ve daha meraklı olur. 

Şöhretinden ve Sofyadaki güreş
lerinin neticelerinden iyi bir pehli
van olduğu hissini veren Bulgar 
hakkındaki hükmümüzü vrebilmek 
üzere Pazarı bekliyeceğiz. 

Galatasarayın 

Yıl dönümü 
San kırmızllılar yıl dönümleri için 

şimdiden tertibat almaktadırlar. Ge
nel direktör Fenerbahçelilerin çok 
muntazam bir şekilde kutladıkları 

yıldönümlerinde gördüğü intizam
dan çok memnun olmuş, böyle bir 
gün tertip edildiği takdirde her tür
lü yardımı yapmıya hazır olduğunu 
Galatasaraylılara bildirmiştir. 

Sarı kırmızılılar yıldönümleri için 
birinci sınıf iki ecnebi takım getir -
meyi, Fenerbahçelilerin de iştirakile 
dört takım arasında bir turnuva yap
mayı düşünmektedirler. 

Bazı refiklerimizin sayfalarında 

bayatlamıyan havadislerin gittikçe 
çoğahşına bakılırsa, yakında bir ga. 
zete bir vatandaşa altı ay dayanacak 
demektir. 

Ve bu gidişle müvezzilerden ga • 
zete isteyen okuyucular, tıpkı çorap, 
gömlek, esvap alır gibi sıkı sıkı ten
bih edecekler: 

"- Dayanıklısından ver ... İki, ilç 
okuyuşta eskimesin!" 

Hem havadislerinin bayatlamadık. 
larına bakılırsa, bazı refiklerimiz 
buz dolaplarına döndüler: Nitekim. 
mübareklerin nükteleri ve fikirleri 
de buz gibi! 

• 
Dünya altüst oluyor 

Yine gazetelerde okudum: Mis 
Batira adında Brezilyalı bir sanatkar. 
Parise gelmiş, bir müessese ile anlaş
mış. Ve çalışmağa başlamış. Fakat 
orada işe başladığının ikinci gecesi, 
çalıştığı müessese, hükumet tarafııı
dan kapatllmış: Zira, o müessese, la
zım gelen kanun1 ve resmi muame -
leleri tamamlamadan işe başlamış. 

Şimdi, Batira, mahkemeye mü -
racaat etmiş. Batiranın avukatı: 

"- Kabahat müessesededir. Di -
yor. Ve onun kabahati yüzünden, 
müekkilimin halk indindeki şöhreti, 
itibarı sarsıldı; haysiyeti kırıldı. 

Bugün artık o, sönmüş bir yıldız
dır. Binaenaleyh, biz, parlak bir yıl
dızı, kendi hatası yüzünden söndüren 
müesseseden, pek haklı olarak lıir 

. • . t . ,,, 
mılyon frank zararı manevı ıs erız. 

Ben, şimdilik mahkemenin ne ka
rar vereceğini bilmiyorum. Fakat e. 
ğer, bu avukat istedjği parayı kopa -
rabilirse, sönecek olan şey, bayan 
Batiranın "yıldız" ı dıığil, biçare mü. 
essese sahibinin ocağıdır. 

Hem, siz, bu sönen, doğan "yll -
dız" tarın yer yiizünde gittikçe çoğa. 

d 
.. ? 

lışına ne ersınız. 

Ortalık spor yıldızı ile, sahne yıl. 
dızı i]e, sinema yıldızı ile doldu. 

retle hulasa etmiştir: 
1938 senesinin on bir ayı zarfında ler, iki tarafın alakadarları faaliyet-

(on ikinci ayın istatistikleri henüz ten geri durmadılar. Iki milleti biri- • 
neşrolunmamıştı) Türkiyeden, Yuna- b!rine ~ağlıya.n manevi al~alar ma.d~ 
nistana yapılan ihracat 2 milyon 600 1 dı ve ıktısadı hayata iesırden halı 
bin Ura ya baliğ olmuştur. Halbu~i ka.~yor. ~ki. m:mleket :tra'>'ln~n n:ıal 
1937 senesinin ayni ayları zarfında mubadelesı gıttıkçe artıyar. Hıç şup
bu ihracat yalmz ı milyon 800 bin he yok ki, iki devletin ricali esas hat
liradan ibaret kalmıstı. Demek olu- ları dört sene evvel çizilmiş olan pro
yor ki, bir sene zarf;nda yüzde kır~ gramın tatbikatına geçmiye im.kan 
derecesinde bir tezayüt vardır. Avnı ve fırsat bulacakları zaman zemini 
müddet zarfında Yunanistandan Tür- layıkile hazır bulacaklardır. 

Filandiya lle 
Ticaret Anlaşması 

Finlandiya ile ınemlek~timiz ara
sında ticaret işlerinin genişletilmesi 
ve iki memleket arasındaki münase. 
batı ticariyenin daha sağlam eaaslar 
üzerine isitinat ettirilmesi için görüş
meler devam etmektedir. Bugünlerde 
Finlandiya anlaşması itmam edılmiş 
olacaktır. Finlandiyanın yurdumuz
dan külliyetli miktarda btiğday ala
cağı teyit edilmiştir. Finlandiyaya ih
raç edilecek buğdaylar toprak mah
sulleri ofisinin silolarından verile
cektir. Satılacak buğdayların bede -
linden yüzde kırkı döviz olarak öde
neceği gibi yüzde altmış mukabilinde 
de takas suretile Finlandiya emtia
smdan Türkiyeye ithalat yapılacak
tır. Bu emtia arasında makineler, sel
lülOz, kağıt hamuru, kağıt ve sair 
muhtelif maddeler bulunabilecektir. 

ncş", "yıldız'' ]ar, " mehtap'', hatla .. 
Bulutlar aramızda dolaşıp duruyor. 

Ve insan oğulları, bulutlar ara -
sında uçuşuyorlar. Bizim bavalantşı
mıza, ve gök yüzünün, güneşi, meh -
tabı "yıldız" ları ve "bulut" ları ile 
yere inişine göre, artık tereddütsüz 
inanabiliriz: 

Ak~aabatta 

Tütün Piyasası 
Akçaabat (TAN) - Dahil ve ha

riç piyasalarda Trabzon tütünü na
mile satılan ve başlı başına bir hu
susiyet arzeden tütünlerin çoğu ka
zamızın, bir kısmı da Trabzon mer
kezinin sahil köylerinde yetiştiril. 
mektedir. 938 yılı tütün mahsulü 
Trabzonda iki yüz elli bin, Akçaa
batta üç milyon kilo olarak tesbit e
dilmiş ve bunların iki milyon kilosu 
satılmıştır. Mütebakisi ıürraın elin
de kalmıştır. Fiyatlar geçen yıldakine 
nazaran biraz düşük olmuştur. Gör
mezler 15 ile 28, bıçaklar da 50 ile 
80 kuruş arasında satılmıştır. Tütün
lerini satamamış olan köylüler, 939 

yılı zeriyatına başlamak için çok sı. 

kıntı çekmiştir. Ziraat Bankası bun

lara madeni gübre ve mısu· vermek 

suretile yardım etmiştir. 

klübüne intisap ettikten ve bölgece nerbahçeliler, çok haklı olarak ni
tescil muamelesi tamamile ikmal e- zamsız bir hareketle lisans tutmak ve 
dilerek Ankaraya gönderildikten son- göndermemekten mütevellit zararla
ra Futbol federasyonu gayri resmi rının telafisi için Genel direktörlüğe 
bir müracaatı nazarı itibara alarak müracaat edecekler ve Galatasaray, 
lisansım göndermemiş ve Melih te Fenerbahçe maçının tekrarını istiye
Galatasaraya karşı oynıyamamıştı. ceklerdir. Çünkü Sarı lacivertliler li. 
Futbol federasyonu lisansı gönder - ı sansın gönderilmesile haklı oldukla
miştir. Haber aldığımıza göre, Fe. nnı iddia etmektedirler. 

Şairler, mehtabı suya, güneşi ye. 
re indirdiler. Binaenaleyh, artık "gü. 

''- Dünya, hakikaten altüst olu
yor!" 

Tütünleri alınmıyan köylüler, bir 
çok makama müracaat etmi:jler, bu· 
nun üzerine inhisar idaresi, ambar
lardakı tütünlerin hemen ımibayaası 
için alak9.darlara emir vermiştir. Bu 
suretle, aylardanberi köyü ile kasaba 
arasında mekik dokuyan zürraın yü. 
zü gülmiye başlamıştır. Uç hususi 
firma da tütün mübayaasına koyul
muşlardır. 
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19 Şehzade Boğuldu 
Genç Padişah 27 Kızkardeşi için 
Vermek Hususunda da Tereddüt 

Bir Karar 
Ediyordu 

~ Baban rahmetli son yılları. 
nı hep zevke, hep safa ya verdi. 
Hareme girişi belli değildi, çıkı

şı belli değildi. Arasıra, ıçerıde 

de işret sofraları kurdururdu, saz 
çaldırıp rakıslar yaptırırdı. Onun 
için çok dedikodu oldu, hasekiler 
için bir çok şeyler söylendi, ş~h
zadelere, sultanlara bile kir sü
rüldü, haşa haşa, onların baban. 
dan olmadığı ileri sürülmek is. 
tendi, Bunlar hep iftiradır, büh
tandır ama, söylenmiştir, halkın 

da kulağına ulaşmıştır, Onun i
çin ilk işin saltanat namusuna sü
rülen kiri temizlemek olmalıdır, 
gözünü kapa, vazifeni yap! 

Sultan Mehmet bıyıklarını çe
ke çeke düşündü ve dalgın dal

gın mırıldandı: 

- On dokuz kardeşime kıy. 

maklığımı mı istiyorsun? 

- Baban beş kardeşine, kimse. 

nin öğüt vermesfni beklemeden, 
kıymıştı. Senin kardeşim dedikle. 
rin ise, şüpheli kişileri 

- Ya kızlar?. Onları da mı. de. 
dikoduların önüne geçmek için 
oldüreceğiz?. -

Fatihin kanunnamesindeki sa
rahate, Üçüncü Muradın tahta 
cıktığı gün beş kardeşini öldür
mesine, Kanuni Sultan Süleyma
nın taht uğrunda iki oğlunu ve 
bir çok torunlarını feda etmesine, 
Yavuzun kardeş ve yeğen olarak 
bir düzüne şehzade idam ettirme. 
sine rağmen, Sultan Mehmet on 
dokuz erkek ve yirmi yedi kız 

kardeşini bir çırpıda yok etmcğe 
cesaret edemiyordu. 

Sa!o, babasından da beceriksiz 
görünen bu şevketlu biçarenin 
tereddüdünden sinirlenerek bir 
çok şeyler söylüyor, onu kandır. 
mağa çalışıyordu. Bir aralık hid. 
dete kapıldı: 

- Babanın çocukları olup ol
madığı bilinmiyen kardeşlerini 
değil, tahtın ve tacın için öz ev
ladını bile öldürmekten çekinme
melisin. Büyük deden Beyazıt bu 
celadeti gösteremediği için oğlu. 
nun sillesini yedi, tahtından atıl
dı: 

S ultan Mehmet yine tereddüt 
içindeydi, mırıldanıyordu: 

- Bir değil, iki değil, üç değil. 
On dokuz erkek, yirmi yedi kız. 
Bunları bir çırpıda nas)! kestire. 
yim?. 

' 
1 şte bu sırada kızlar ağası 

müstacel bir kağıt getirdi. 
ğini söyliyerek huzura çıktı ve 
hünkara kapalı bir zarf sundu. 
Bu, Galata Mollası Kemalettin 
efendinin yolladığı bir fetva idi. 
Sultan Mehmet, istenmeden gelen 
bu hükümnameyi _ biraz telaş ile • 
okudu ve anasına uzattı: 

- Mollalar da, dedi, senin gibi 
düşünüyorlar. İçlerinden biri üşen. 
meden fetva yazıp yollamış. O hal. 
de dediğin olacak, kardeşlerim 
giderilecek. Yalnız sen kızlar !çin 
bir çare düşün. 

Ve el pençe divan durup emir 
bekliyen kızlar ağasına yüzünü 
çevirdi: 

- Biraderlerimin, dedi, hepsi. 
ni şimdi gidip boğacaksın. 

Kara yüzlü ve kara yürekli a.. 
ğa, sanki on dokuz kabe yapmak, 
on dokuz gönül sevindirmek emri. 
ni almış gibi sevinçle odadan çık. 
tı, korkunç vazifesini ifaya koştu. 
Zaten o, iki haftadanberi her ted. 
biri almış, cellıitlannı hazırlamış, 
ölüm mahkumlarının sessizce hak. 
)anması için icap eden vasıtaları 
tamamlamış bulunuyordu. Taı i. 
hin henüz bir eıini daha kaydet. 
mediği miıthfş halle bu p e 
yanm saat içinde cereyan etti. on 
dokuz şehzade • acıklı çırpınışlar, 
inleyişler ve yalvanşlar arasında • 
kementlerle boğduruldu. (1) 

S ultan Murat, tahta çıkar çık. 
maz beş masum kardeşini 

bağırta bağırta öldürtmüştü. Yir
mi yıl sonra onun da, on dokuz oğ. 
:.. işte suçsuz, günahsız boğduru. 
Iuyordu. 

Bunlar, bu şehzadeler Musta. 
fa, Osman, Bayazit, Selim, Ci. 
hangir, Abdullah, Abdurrah
man, Hasan, Ahmet, Yakup, A~ 
lemşah, Yusuf, Hüseyin, Korkut, 
Ali, İshak, Ömer, Alaettin, Davut 
adını taşıyan biçarelerdi. En bü. 

Çakır Zehra, değil yardım teklülerine, en ağır 
emirlere bile itiraza alışkın değildi: Dukkandan 
birlikte çıktılar. Ve o gün, o kısa yolculuk esnasın. 
da başlıyan münasebet, kısacık bir zaman içinde, 
Çakır Zehra için, kırılamıyacak, koparılamıyacok 

kadar kuvvetli bir bağ halini aldı. 

yükleri olan Mustafa on sekiz ya. 
~andaydı, cülusu ilan için atılan 

top seslerini duyar duymaz haya
tından ümidini kesmiş: 

Nasiyemdo katibi kudret ne 
) azmış bilmedim, 

Ah kim bu güJşeni alemde aı.la 
gülmedim, 

Beytini yazarak: .. Ahar yadiga. 
rımdır, hakkını helal etsin, sakla
sın,, diye hocası Nev'i efendiye 
göndermişti. Şöhretli ve kudretli 
bir şair olan Nev'i, vezirlerin, o. 
caklının ve herkesin tabii görerek 
lanetlemekten bile çekindiği bu 
bir arada işlenmiş on dokuz cina. 
yetten duyduğu elemi, ıstikrahı 

uzun bir terkibi bend ile ebedilP.Ş.. 
tirdi, edebiyat tarihine armağan. 
ladı. Bu pek hazin olan şiirin ilk 
bendini naklediyoruz: 

Başlayaldan devre bu fılnıısı çer
hi pür ibcr 

Bağlayaldan peykeri tekvini res. 
sam( su\·er 

Hükmi aba ile idelden tekazayı 

zuhur 
Ümmehati çar • unsur'da meva. 

lidi beşer 
Olalı mensubı tası gerdişi tat'ı 7e. 

nıin 
Lu'beti nerdi kaza, şatrancı esha. 

bı kader 
Böyle hasmın yutmadı bir kez da. 

hl nerradi hak 
Böyle şehmat etmedi ferzini çerhi 

hileger 
BöJ'le •• 'blr vt.ıu. •"••••"" -~ 

ati hay&l 
Böyle ne bir şekli hail gördü has. 

sasi hasar 
Yazmadı nekkaf'lar böyle teması. 

li acib 
Vermedi vessaf'lar aynü nazirin. 

den haber 
Kıldı nakşi ka'beteynin alemi kev. 

nü fesad 

Bir acib bazice kim tahtında 

muzmar hayrü şer 
Şefkati e\·ladine bu zili bed.mih. 

rin ı,:örüb 
Merd olanlar ri~tei peyvendi zen. 

den el çeker 
'Ostüne gerçi dönersin bir, iki glin 

akıbet 

Asiyab • isa edersin daneni zirU 
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BULMACA 
Dünldl bulmaeam.ma 

balledilnıi, teldi 
ı 1 • • • ' • • 

t:SUGO~KV BULMACA 
ı ı a • ı e ' ı ı ıı 

ı •ı 
.~-,-

IOLDAN 8A6A VE 
YUKARDAN AtA41: 
1 - Bir zamir e Bir telefon tlblri e 

İskambilde birli. 
2 - İyi e İsyankAr e Bir Zamir. 
3 - Bir blın e Bir sorgu edatı e Av-

lanır. 

4 - Bir nota e Yükseltmek e ifa. 
5 - Bir zamir e Bir göz rengi e Üye. 
8 - Fakat e Vukua getirmek e Bir 

sesli harf. 
7 - İsyan eden e Bir Wrn e Bir 

renk. 
8 - Bir nota e Cefa e Büyük. 
9 - Bu değil ıu değil e Dört yam de

niz e bir böcek. 
10 - Dağ değil yayla değil e Bir sa

yı e Bir zamir. 
bdlü mfö 

,~~,..~~,._,, 

~ ASKERLiK iŞLERi ~ 
~~~~~~~ 

Şubeye Davet 
Kadıköy Şubesine kayıtll iken 934 se

neslndenberi akıbetin! meçhul bırakan 

kamacı ustası (321 - 1) Konyalı 301 do
ğlunlu Hasan oğlu lsmallln acele ıubeye 
mUracaati ilAn olunur. 

zeber 
.A.J. .ı;...... ..,. l.oJ-!b • ._,_~ ... ...,....... 

dehri dün 
Şah'lar, ~ehzadcler sultanı kah. 

rından zebun 
(Devamı var) 

(1) Hayrullah Efendi tarihinde (Ki
tap: 14. S: 53): "Bazıların kavlince SU
lfılei Tııhlrel Osmanlyede iştibah olun
duğundan tathiri fesada kalkılmış ve 
Anadolu Kazaskeri Kemal Efendi bu 
filli mekruhun icrasına fetva vermiş
tir., deniliyor. Kıymetli müverrih, ilçün
cü Muradın öldUğiı ve Üçüncü Mehme· 
din tahta çıktığı yıl Kemal Efendinin 
Kazasker olmadığını nasılsa unutmuş

tur. Şakaiki Nurnanlye ve Mevz.uatUl
ulCım gibi yüksek değerli eserler sahibi 
bir zatın, adıyla samyla Taşköprü Zade
nin oğlu bulunan Kemal Efendi Sultan 
Mehmedln culCırundan sekiz. yıl sonra 

ı Anadolu Kazaskeri olmu~tur. 

22. 6 - 939 

GA YRIMENKUL SATIŞ ILANI 
lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden : 
Andon Gilinosun 18950 hesap No. sile Sandığımızdan aldığı (1000) 

liraya karşı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu vermediğin
den hakkında yapılan takip üzerine 3202 No. lu kanunun 46 cı madde
sinin matufu 40 cı maddesine göre satılması icap eden Beyoğlunda eski 
Kamerhatun yeni Çukur mah. eski iki Kuyulu yeni Demirbaş sokak es
ki ve yeni 1 kapı 357 ada 25 parsel numaralı kagir bir evin tamamı bir 
buçuk ay müddetle açık arttırmaya konmuştur. 

Satış tapu sicil kaydına gbre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek isti
yen (275) lira pey akçası verecektir. Milli bankalarımızdan birinin te
minat mektubu da kabul olunur. Birikmiş bliti.ın vergilerle belediye re
simleri ve vakıf icaresi ve taviz bedeli ve tellaliye rüsumu borçluya ait
tir. Arttırma şartnamesi 24/ 6 939 tarihinden itibaren tetkik etmek isti
yenlere sandık hukuk işleri servisinde açık bulundurulacaktr. Tapu sicil 
kaydı ve sair lüzumlu izahat ta şartnamede ve takip dosyasında vardır. 
Arttırmaya girmiş olanlar, bunları tetkik ederek satılığa çıkanları gay
rimenkul hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. Birinci arttır
ma 7 /8/939 tarihine müsadif Pazartesi günü Cağaloğlunda kain sandı
ğımızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabil
mesi için teklif edilecek bedelin tercihan alınması icap eden gayrimen
kul mükellefiyetile sandık alacağını tamamen geçmiş olması şarttır. Ak
si takdirde son arttıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle 22 8/39 tari
hine müsadif Salı günü ayni mahal de ve ayni saatte son arttırması yapı 
lacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttıranın üstünde bırakı
lacaktır. Haklan tapu sicillerile sabit olmıyan alakadarlar ve irtifak 
hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair iddia
larını ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile be
raber dairemize bildirmeleri lazımdır. Bu suretle haklarını bildirmemiş 
olanlarla hakları tapu siclllerile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaş
masından hariç kalırlar. Daha fazla malumat almak istiyenlerin 937 /90 
dosya numarasiyle sandığımız hukuk işleri servisine müracaat etmeleri 
lüzumu ilan olunur. 

* 
Emniyet Sandığı; Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek göstermek 

istiyenlere muhamminlerimizin koymuş olduğu kıymetin nısfını teca

vüz etmemek üzere ihale bedelinin yansına kadar borç vermek suretlle 

kolaylık göstermektedir. (4484) 

Samsun Belediye Riyasetinden : 
1 - Eksiltmeye konulacak iş: Samsunda Çarşamba şosesi güzergAhın

da Merd ırmağı ile koşu yeri arasında yapılacak mezbaha inşaatı mu
hammen keşif bedeli 60467 lira 99 kuruş olup kapalı zarf usuliyle eksilt
meye konulmuştur. 

2 - İş vahidi fiat üzerinden verilecektir. 
3 - Bu işe ait şartname ve evrakı saire aşağıda yazılıdır. 
A - Yapı eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
D - Nafıa yapı işleri umwni ve fenni şartnamesi. 
E - Fenni şartname. 
F - Keşif ve silsilei fiat cetveli. 
G - Proje ve sair evrak. 
C - Ve D fıkrasındaki evraktan başka diğer evraklar taliplerine 3M 

~u9 ... ....ı.-.1-a.~. 1..1 • .tiv• L.•:r•4&. IAnn.i~-:-... '!i "'""' .. :ı: .. 

C ve D fıkrasındaki evrak belediye heyeti f enniyesince tetkik edile
bilir. 

4 - Muvakkat teminat miktarı 4273 lira 40 kuruştur. 
5 - Eksiltme 20/7 / 939 tarihine müsadü Perşembe günü saat 15 de 

Samsun belediyesinde müteşekkil belediye encümeni tarafından yapı
lacaktır. 

6 - Eksiltmeye iştirak edebilmek için Samsun Nafıa Müdürlüğünde 
müteşekkil komisyonu mahsusundan bu işi yapabileceğine dair vesika 
ibraz etmesi ve inşaatın devamı :ınüddetince diplomalı bir mühendis 
veya mimar veyahut fen memuru istihdamı ve Ticaret Odasından ka
yıtlı olduğuna dair senei haliye vesika ibraz ve yapı eksiltme şartname
sinin 4 üncü maddesindeki vasıfları haiz olması şarttır. 

7 - Teklif mektupları yukarda yazılı gün ve saatten bir saat evvvel 
belediye encümen riyasetine makbuz mukabilinde verilecektir. 

8 - Kapalı zarflann hizalarında teklif mektuplarının yazılışında ve 
bu zarfların tevdiinde ve posta ile gönderilmesinde taliplerin 2490 S. 1ı 
kanunun 32, 33, 34 üncü maddelerine ve bu husustaki şartname hüküm
lerine harfiyen riayet eylemeleri lüzumu ilan olunur. "4430,. 

kapıda küçücük bir meyhane kiraladığını müjde
lemişti: 

Şimdi onları, Topkapıda küçücük bir meyhane, 
ve arkasında küçücük bir de bnhçeciği olan bu 
meyhanenin üst katında küçüciµc bir ev, ve ... Biı. 
tün bu küçucük şeylerin içine sığmıyacak kadar 
büvük bir saadet bekliyordu! 

-5-

Çakır Zebranın, yeryüzünde: 

Fitil Kadri, Çakır Zebranın hatırını soran ilk 
ins&ndı. Hatta Çakır Zehra, Fitilin, kendisine el 
siırmekten zevk duyan ilk insan olduğuna da ina
nıyordu. Boyle olduğu içindir ki, Fitil Kadri, ar. 
zusunu izhar ettiği ilk anda, Çakır Zehrayı kolla
rmda buldu. Kadriyi memnun etmek, Kadriyi tat
min etmek ve Kadriye zevk vermek, Çakır Zehra. 
ya lezzetli bir gurur duyurmuştu: Çünkü bir er. 
kegin kendisinden hoşlandığına, üstelik te neda. 
met duymadıgına, hatta bilakis zevk aldığına om
ründc ilk defa o anda inanmıştı. 

TEFRI KA No. 8 
"- Benım!" diyebileceği bir dikili ağacı bile 

yoktu. Bunun içindir ki, kendisinden hiçbir şey a. 
lamıyacak olan hayattan korkmuyordu: Her geçen 
güu, ona hiçbir şey kaybettiremez, bilakis, olsa ol. 
sa, bir ~yler kazandırabilirdi: Zebranın gelecek 
gtinlere dalan gözlerinin daima ümit ve neşeyle par. 
layışı bundandı! Hele şimdi, içine yeni girdiği haya. 
ta !.>akınca, adeta gözlerine inanamıyordu: Oyle me
suttu ki, ona artık yeryüzünde, k&vuşulamıyacak 
hıçbir saadet yok gibi göninuyordu. Birisi, karşısı
na çıksa ve kendisine, milyonlar kazanacağını söy. 
lese, ona inanmakta zorluk çekmiyecekti: Zira yu. 

Bu harareti tatmak, Çakırın, o ana kadar uyku
da kalmış olan hayvani duygularını da kamçıla. 
mış, harekete getirmişti: Tadına yeni vardığı bu 
e~rnrlı lezzete karşı duymağa başladığı şiddetli ih
tıynç, Çakır Zehrayı, Fitile, adeta bir dişi 1<öpck 
sadakatiyle bağlamıştı: Onu takip ediyor, onun sô
zunden dışarı çıkmıyor, onu seviyor, onu sayıyor
du. 

Fakat Çakır Zehranın bu uysallığı,•bu merbuti. 
yeti, bu sadakati, ve bu sonsuz sevgisi, Fitil Kad
riyi iyice şımartmış, fena bir insan olmağa sev
ketmişti: Biçare kadını, hemen her gün, hiç acıma
dan dovuyor, ve elinden paralarını alıyordu. 

Çakır Zehra, biıtün bunlara, bir gün onu kaçır. 
mak korkusi~le sabrediyordu: Bütün bunlara rağ. 
men, gecelerı ayni yatağa giriyorlardı ya? Bu, Ça
kır Zebranın, her şeye tahammül etmesine, her şe. 
yi affetmesine bol bol kafi geliyordu. 

Oa:ı, hayvani duygularının tatmin edilişinden 
cok daha fazla zevk veren bir nokta daha vardı: 
Her sabc:h1 aynaya bakınca, kendisini, diğer kadın
~ı-dan farksız gormek saadeti! .. 

Xendisinın de tmkı aH!er kadınlar 1ıibi. her ae-

ce bir erkek koynunda yattığını düşündükçe, içir.ln 
oksı.iz isyanını susturan masum bir gurur duyuyor, 
ve talisizliğini yenmeğe başladığına inanıyordu. 

Bir çok defalar, ana olmak arzusunu duydu. Fa
kat maalesef, bu arzusuna bir türlü kavuşamadı. 

Maamafih, bu mahrumiyet, ona büyük bir taH 
vermiyordu. Fıtllin vücudunun harareti, onu hayn. 
ta ısındırmıştı. Ve kafi derecede ısındığı hayattan, 
çok fazla şeyler beklemiyor, istemiyor, bu hakk.ı 
kendi inde bulamıyordu. 

Bazan, işinin başına, ya bir gözü şişmiş. yahut 
ta, yüzi.i, müthiş bir silleyle çürümüş bir halde gi
dıyordu. 

'9u yaralar, bu çürükler, etrafa, yaşayı~ının 
biitün sırlarını ifşa ediyordu. 

Nitekim, komşularına evlendi~ini müjdelediği 

gün, ona verilen ilk cevap şu olmuştu: 
"- Doğrusu, o serseriden ayrıldığına çok iımbet 

ettin: Çünkü o hain bakışlı herif, günün birinde 
muhakkak senin başını yiyecekti! 

Bu beklemediği cevap, onun masum neşesini kı. 
rar gibi olmuştu. Çünkü Çakır Zehra, kendilerine 
ömri.inün en büyük saadetine kavuştuğunu müjde
lediği insanların bôyle bir cevap verebilecek!erini 
hiç ummamıştı. 

ônüne bakarak: 

- Fakat... Diye kekeledi. Sonra kendisini top
lıyarak ilave etti: 

"-- Ben Kadri ile evlendim' 
Bu cevap, kendisini dinliyenleri büsbütün şa. 

şırtınıştı: Bicarenin yüzüne karşı, ilk hükümlerini 
tekrarlamaktan çekinmediler \'e: 

" · - Doğrusu, dediler, kendıne yazık etmişsirt ... 
Zira o herif seni, sürüm siırüm süründürecektir!,. 

Tekrarlanan bu insafsızca hüküm, Zehrayı isya
na siırükliyen acı bir sukutu hayal oldu: O, nikah. 
h bir kadın halinde insanlara karıştığı gün, büs
büh.:n başka bir muamele göreceğini ummuştu. 
Umduğunun tam tersiyle karşılaşmanın verdiği 

hiddetle, kendisini tenkit edenleri tersledi: 
"- Ben size, memnun olursunuz diye söylemiş

tim. Bu cevabı vereceğinizi bilseydim, ağzımı açar. 
mıydım? Ben yaptığım işi bilirim: Siz kendi başla.. 
rınızın çaresini düşünün: Çünkü her koyunu keıı. 
di bacağından asarlar! .. ,, 

Bu cevabı verdikten sonra, ~nlardan ayrılan Ça
kır Zebranın gözlerinde, - her şeye rağmen -
mesut bir parıltı vardı: Zira, o günden sonra, o es. 
ki komşularını bir daha görecek değildi. içinde ha
la, kocasının kendisine bir gece evvel yaptığı siir
prizin lezzeti vardı: Fitil ona; kendisinden aldığı 
bütiin paralan biriktirdiğini, ve o paralarla. Ton. 

zi.ıne alabildiğine gülecek gıbi gorünen masum tali
hin.ten o kadar emindi. .• 

Yine birısi karşısına çıksa, ve ona: 

''- Neyin eksik?" sualını sorsa, Çakı.ilan cevap 
alam:yaı"ağı muhakkaktı. Zira: 

"-Yok!" kelimesini unutmpş görün""'!n Zehra, bir 
insanın muhtaç olduğu her şeye sahip bulunduğuua 
kanidi... -

Küçücük bahçelerinin ortasında küçücük bir kiraz 
ağact vardı. Zehra, bir köteciğine dereotu, oir köşe. 
ciğiııe maydanoz, bir köşeciğine sebze ektiği bahçe. 
cıgıle, ve sayısı her hafta biraz daha kabaran saksı. 
larında yetişen çiçeklerile uğraşmaktan yorulunca, 
kirazın golgesine yığılıyor, ve adeta yorgunluğunun 
lezzetini tadardı. 

<Devam1 var) 
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Puntos T eşkilitının idareci) eri 
Hükumetin Zaafından İstifade Eden Bazı Adamla~ 

Punlos Teşkilatı için Çahşmıya Başlamışlardı 
Hakikat, o sırada da, Istanbu

lun o zamanki rum patrikhanesi 
tarafından, patrik kaymakamı 

(Doroteos) un reisliği altında, 

Trabzon metropolidi Gümüküne
li (Hırisantos) un da dahil bulun. 
duğu bir heyet Pariste bulunu. 
yor ve sulh konferansı nezdinde, 
Puntos hükumetinin teşkili husu. 
sunu müdafaa ediyordu. 

Eski Osmanlı mebusan meclis-
lerinin müteaddit devrelerinde 
Trabzonu temsil eden ve o zaman
ki hükümete kendisini müfrit bir 
Türk muhibbi tanıtmak kurnaz
lığını gösteren meşhur Kofidi ile, 
rumca (Epohi) gazetesinin sahibi 
(Niko Kaptanidis) •rrabzonda, ma
halli metropolidi (Dorandiyos) ile 
(İraklidis) Giresunda, mahalli 
metropolit muavini (Sinkelos) ile 
(Zilon Eftimos) Samsunda Puntos 
cemiyetini temsilen çete faaliyet
lerini idare ediyorlardı. 

P untosçular faaliyetlerini, o 
sırada en ziyade Bafra, 

Samsun, Çarşamba Terme, Amas
ya, Merzifon, Köprü, Ladik, Gü
müşhacıköy, Havza, Tokat, Erbaa 
·ve Zara taraflarında teksif etmiş
lerdi. 

Bafrada (Nebyan) mıntakasın

da, (Kelek) köylü lstavri, Taflan 
köyünden (Lcfter) Havzalı (Piç 
Vasil), Karapınarlı köyünden (Ka. 
ra llya), Yayla köyünden (Kel 
Sava), Samsunlu . (Sarı !stil), Zen. 
bel köyünden (Toto ve oğlu) çe
teleri faaliyette bulunuyorlardı. 

Samsun mıntııkasında, meşhur 

(Haşeri), Küplüceli Hıristo, Uç
ha.ıılculı (Çullu Lefle r ) , Kocab ora 
oğlu Anastas, Tekke köyhi (lstat. 
yos) çeteleri bulunuyordu. 

Ç arşamba ve Terme mınta. 

kalarında, rum ve ermeni 
çeteleri müşterek çalışıyorlardı. 

Kara Artin oğlu, Sarı Ohannes, 
Martelli Şahin, Deli Boğos çete. 
leri Çarşambada ve Papas oğlu 
lste!an, Limandereli Hacı Sava, 
Ünyeli Yavaş Çakır, tl'nyeli OVIo
ris) çeteleri de Terme havallsin
dc bulunuyorlardı. 

P ontos cemiyetinin hariçteki 
teşkilatını, Giresun beledi. 

ye reisi meşhur Kaptan Yorgi 
paşanın oğla Kostantin Kostani
dis idare ediyordu. Harici teşki

latın merkezi Pariste (KastilglQn) 
sokağında (Otel Kontinantal) da 
bulunuyordu. 

Pontoslular tarafından intihap 
edilen Kilasis, Eyvanidis, Aram 
Teofilaktos da Kostantin ile bera
ber çalışıyorlardı. O esnada pat. 
rikhane tarafından gönderilen 
heyet te, bunlara iltihak etmiş 

bulunuyordu. 

Pontos cemiyetinin o esnada, 
Batumda da faal bir şubesi var. 
dı. Bu şube, Cihan Harbi esnasın
da Osmanlı ordusunda askerlik 

yapmaktan imtina ederek, veya
hut casusluk yaptıkları esnada 
tutulmaktan korkarak, Kafkasya
ya kaçan rumlardan, bir gönüllü 
teşkilatı vücude getiriyordu. 

Mustafa Kemal Paşanın Sam
suna ayak bastığı tarihlerde, bu 
şube, iki gönüllü fırkanın teşki. 

)atını ikmal etmiş bulunuyordu. 
Tedricen ve fırsat bulundukça, 
Samsun ve civarına gönderilmesi 
mukarrer olan bu fırkaların ku. 
mandasını da miralay (Ananya) 
deruhte etmişti. 

M ustafa Kemal Paşa hazret. 
}erinin, üçüncü ordu mü. 

fettişliğine tayininden ilk defa 
kuşkulanan ve alakadar lan kuş. 
kulandıran, o esnada Trabzon 
teşkilatını metropilit Hırisantosa 
vekaleten idare etmekte olan (Ko. 

!isi) olmuştu. Tayin keyfiyetini 
haber alır almaz. lstanbuldaki a. 
lakadarlann nazarı dikkatlennl 

celbetmiş ve ayrıca Pariste bulu
nan metrepolit Hırisantosa da bir 
mektupla bildirmişti. 

Hırisantos aleliıde kilise papas
lığından yetişmiş bir adam de
ğildi. Hırisantos aslen Gümülci. 
neliydi. 

Heybeliadadaki meşhur papas. 
lar mektebinde dini ve siyasi talı. 
silini ikmal etmiş, dört sene de, 
ecnebi memleketlerinde staj gCır. 

mü~ çekirdekten yetişme bir ko
mitacıydı 

H ırisantos, (Kofidi) n!n işar 
ve ihbarındaki ehemmiyeH 

derhal kavramış ve Kostantin 
Kostantinidis ile beraber Mustafa 
Kemal Paşanın , her ne nam vr. 
vazifeyle olursa olsun, Anadolu. 
ya geçirilmemesi için, itilaf dev
letleri merkezlerinde teşebbüs ve 
faaliyete atılmışlardı. Ayrtca İs
tanbula da yazmış ve patrikhane 
ile Yunan mümessilliğini ayak. 
!andırmıştı. Tabii, o zamanın s!. 
yaset yıldızı olan (Venizelos) rla 
Mustafa Kemal Paşa aleyhtarla
rına katılmıştı . Bütün bu müra • 
caatlar nihayet dönüp dolaşarak, 
bir çok kanallardan geçerek teh
ditli bir temenni ve müşterek bir 
teşebbüs şeklinde Vahdettine da
yanmıştı. 

1 şte o zaman gerek Vahdet
tin ve gerekse Damat Fe. 

rit, Mustafa Kemal paşayı üçüncü 
ordu müfettişliğine tayin etmekle, 
düştükleri gafletin, harice karşı 

işlemiş oldukları hatanın büyük
lüğünü anlamışlar ve tabiidir ki 
telaşlanmışlardı. Çünkü, Damat 
Ferit, yine hünkarın inzimam re-

yile, son zamanlarda yaptığı ~iya. 
si temaslarda, Samsunda bir Rum 
Pontos devleti kurulması teklifi. 
ni müsait bir surette karşılamış ve 
esas itibarile bu teşekkülü 1<:abule 
mütemayil bir vaziyet almıştı. Di
ğer taraftan da, Mustafa K~mal 

paşayı, hatta ebediyen lstanbula 
uğratmamak kasdile Anadolu yo
luna çıkaran Vahdettin ile Damat 
Feridin, zihinleri o kadar bulan. 
mış, gözleri o derece kararmıştı 

ki, Mustafa Kemal paşaya Sam. 
sun havalisindeki şekavet ışleri İ

le de meşgul olmak vazifesini, 
mahrem surette tevdi ederken hiç 
düşünmemişlerdi. Bilahare ve 
Pontos hükumeti teşkili tasavvur. 
larının mevkii fille konulacağı sı. 
ralarda ve hatta belki de daha ev. 
vel paşannı bu teşebbüse karşı 

koyacağını ve müteşebbislerini ko. 
vacağını, teşkilatlarını bozacağı. 

nı hatırlarına bile getirmemişler 

ve bu hakikati görememişlerdi. 

1335 senesi haziranının ikinci 

günü akşamı idi. Nişantaşındaki 

sadaret konağı bir gam ve kasa. 

vet kaynağı halini almıştı. Damat 

Ferit, yazı masasının yanındaki 

koltuğa gömülmüş, sanki karala. 

ra bürünmüştü. Alnı kırışmış, 

kaşları çatılmış, çehresi morar
mıştı. Yazı masasının mukabil 
yanındaki koltukta da Dahiliye 
Nazırı Ali Kemal bey oturuyor. 
du. Halinden belli ki, pek endişe. 
li, çok sinirli idi. Çünkü somurtu. 
yordu. Sinirden çehresi sık sık 

ürperiyor, bir türlü gözlügü gö. 
zündc durmuvordu. 

~vamı var) 

HAVA TEBDiLi 
Galiba, hava tebdili usulü ilk 

d~f~ bizim memleketimizde • ~im. 
dıkt Kayseri şehrinin yerinde bu. 
h!nan Kanes sehrinde - çıktıiı i
çın ~·akın zamana gelinceye J.:a. 
dar. Jstanbulda ve başka büyük 
şehırlerde her aile babasının id~. 
ali kışlık bir evden sonra bir de 
yazın hava tebdili için lüzumlu 
bir k<işk yahut bir yalı edinmek 
olurdu... Kendilerinin şehirde e. 
vi, köyde köşkii yahut yalısı ol. 
mıyanlar da mart ayı gelince yaz. 
lık bir yer bulmak telaşına düşer. 
ler ve havalar fırsat verince he. 
men hava tebdiline a='iderlerdi. 
Şimdi birçok aileler, hava trh. 

diline gitmeği unutmasalar bile, 
işi biraz ağır alı~·orlar. Başlıca 
sebep olarak fa rocukların mekte. 
hini, imtihnnlar;nı gösteriyorlar, 
Büyük çocuk olgunluk imtihanları
na J!'lrerPk, ortanC'ası sö7lüleri j!eçi
recek diye kiiçiikler, kucaktaki. 
ler hava tebdiline gitmekte gecik. 
tiriliyorlar. • 

Bu iş benim elimde olsavdı ro. 
cuklar için en iyi hava · tebdili 
mevsimi olan ilkbaharda mektep. 
leri tatil ettirirdim. Çünkü bir ço. 

cuk ilkbahar içinde hava tebdili
ne götiiriilünce daha birinci bafta 
sonunda istifade ettiğini gösterir 
ve on he~ ıün içinde bile istifa. 
desi tamam olur. Halbuki hava 
tebdili zamanı sıcak mevsime hı. 
rakılınca, ver değiştirmenin fav. 
dası ancak on beş gün son~n 
me:)·dana çıkmağa başlar ve ne 
vakit tamam olacağı (inceden k.-.s. 
tirilemez ... Hava tebdili için il!c. 
baharla yaz mevsimi arasında o 
kadar büyük fark vardır. 

Fakat, mekteplerin tatil zama. 
nını değiştirmek ne sizin elinizde, 
ne de benim elimdedir. Onun için 
cocukların imtihanları bitmeılen 
hava tebdiline gitmek is(emiy<·n 
ailelere hak vermek zaruridir. 
Vakıa hava tebdili yerlerinden er. 
ken vapurlar ve şimendiferler 
varsa da, uzak yerlerd~n mektcbt' 
gidip gelen çocukların birçoğu 

• tabii uykusuz kaldıklarından ,.e 
yollarda yorulduklarından _ bir 
taraftan imtihanlarında gevşek 
göründükleri gibi, bir taraftan da 
hava tebdilinden istifade yerine 
zarar görürler ... 

Her halde, imtihan mevsimi de 
b!ttikten sonra çocukları hava teb. 
diline götfirmeğe mani olabilec~k 
sebep kalmaz. Han tebdili bütiin 
çocukların hakkıdır. Yeni doğ. 
muş, meme emen çocuk bile hava 
tebdilinden istifade eder. Meseli 
ekzemalı küçiik çocuklar, köylük 
bir yere götürülünce ekzemanın 
kendi kendine geçtiğine dikkat e. 
dilmiştir. Daha büyükleri de, hH. 
va tebdiline götüriilünce bir haf. 
ta içinde, on beş gün içinde he. 
men değişirler ve gelişirler. Yal. 
naz. hava tebdilinin faydalı olma. 
sı için pek mühim bir sart vardır: 
Çocuğu öğleden sonra bir saat, iki 
saat mutlaka uyutmak lazımdır. 

Öğleyin uyumıyan çocuk hava 
tebdilinden istifade edemez ... Bu. 
nu dikkatli anneler pek iyi bil. 
dikleri gibi yakın zamanlarda 
f Pn«'e de 11ahit olmmıtur: Hava de· 
diğlmiz muhit şartlan en iyi uy. 
ku esnasında tesir ederler. 

Ha\'a tebdili, yalnız çocuklar 
için değil, çocuk olmıyanlar ve 
bilhassa çahşan insanlar için mü. 
hlm bir ihtiyaçtır. insan diinya. 
nın en ivi havah. yam kendi mi. 
zacına göre en uygun sartları bu. 
lunan yerde hiç aralıksız yaşana 
gene sağlığı bozulur, daha az ivi, 
hatta fena havalı bir yere gidi. 
lince bile sıhhati diizelir. 

B'r gün icinde bile, ireriside 
çalışılan verin hava şartları, me. 
seli sıcaklık derecesi, ayni halde 
kahnu orada çahşanlann işleri 
~evşer, az iş çıkanrlar. Hava şart. 
lan arada ~ırda değişth·ilince fi. 

kan iş coğalır ... Bu hakikat, fab. 
r·kalarda tutulan dikkatli İ!ltatis. 
tiklerle sabit olmuştur. 

Hava t,.hdili valnı7. icfirah<tf i. 
'n~ap uı5ı lf~nimaıfa ınqv.( u!5 
sıhhatte yaşamak i~in bir ihtiyaç. 
tar. 
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~TUZAK 
~ Yazan: Mih. Zoşc;enko 
'ta~>>~:>>~>~>:>:>.~. 
Arkadaşlarımdan bir ~air ge

çen sene Avrupaya gitmişiti. 
Bu arkadaşım kısmen oraların kül
türünü tetkik etmek, kısmen de 
gardrobunu zenginleştirmek mak
sadile Almanya ve ltaJyayı dolaş
mıştı. 

Bu şair arkadaşımın, gezdiği 
yerler hakkındaki intıbalarını bız
zat kendi ağzından dinliyelim: 

"Gidip görmiyenler için Avru
pa cidden enteresan bir yer. Vakıa 
benim oraya gittiğim yıl ortalıkta 
müthiş bir ekonomik k:-iz vardı. 

Adım başında işsizlere, rastlanı -
yordu. Mahsulat ve fabri!rn mamu. 
latı boldu. Fakat kimsede, bunları 
satın alacak para yoktu. Sizin an
lıyacağmız herkes meteliğe kur
şun atıyordu. 

"Fakat gelgelelim, bütün bu iş
sizliğe ve krize rağmen sokaklar 
tertemizdi. Pırıl pırıldı.,, 

Şair arkadaşım, bilhassa Avru. 
panın temizl.iğine, kültürlülüğüne 
hayran olmuştu. Bunu aniata an
lata bitiremiyordu: 

"Hele Almanya, diyordu, temiz
liğin bir örneği.. Krizin şiddetine 
rağmen sokakların temizlik ve in
tizamında en ufak bir kusur bile 
yoktu. 

"Caqdelerini adeta sabunla yı
kıyorlardı. Sokak kapılarının, dük
kanların merdivenlerini her gün 
paçavralarla siliyorlar, uğu:rorlar .. 
Kedilerin - bizde olduğu gibi. mer
diven başlarında, pencere kenarla
rında yan gelip yatmaları şiddetle 
memnu .. Kedi sahipleri kedilerini 
tıpkı köpekler gibi bir zincire bağ
lıyarak hava aldırmıya çıkarıyo:-. 
lardı. 

"Velhasıl her yer gıcır gıcır, pı
rıl pırıl.. insan tükürecek bil- yer 

bil~ bulamıyor .. 
HattA daha tuhafı heriflerin 

- sözüm meclisten dışarı - ke
nefleri bile tertemiz .. Bal dök te 
'yala! lnsan bu gibi yerlere girip 
çıkmaktan ba):ağı bir ze\·k alıyor, 
o kadar temiz. 

"Afiderzcyn Madam,, fokstrotunu 
mırıldanarak keneften dışarı çık

mak için kapıya yaklaşır .. 
Elini kapının tokmağına atarak 

kapıyı açmak ister .. Fakat aksiliğe 
bakın ki kapı açılmaz. Tokmağı 

daha kuvvetlice sağa, sola çevirir. 
Fakat nafile! Omuzile kapıya daya
nır; fakat bundan da bir fayda 
çıkmaz .. 

Ilk anlarda şair arkadaşımın i
çine bir korku bile diışer: "Vay a
nasını, diye düşünür, galiba bir 
tuzağa düştük!,, 

Fakat kısa bir zaman sonra gül
miye başlar. Elile alnına vurarak: 

"Hay Allah belasını versin, der, 
nerede olduğumu unuttum galiba .. 
Burası Almanya .. Burada insan pa
rasız nefes bile atamaz .. Her h alde 
bir kaç fenik atmadan kapı açıl -
mıyacak demek .. Paraları atınca, 

kapı da kendi kendine açılır De -
mek ki keneflerin içine böyle bir 
mekanizma yapılmış! iyi ki cebim
de ufaklık var. Ufaklık olmasa 
yandığım gündür.,, 

Bir gün sırf merak saikasil~ şu 
Avrupa keneflerinden birine ·gire- şair arkadaşım, ceplerini ka-
yim, dedim. Hani ihtiyacım falan rıştırır. Cebinden bir kaç 
yoktu. Ama şöyle bir göreyim, de. fenik çıkarır. Fakat paraları ata-
dim .. Acaba onların keneflerile bi- cak bir kutu veya sandık fıl~. gö-
zim keneflerimiz arasında ne fark remez!. Arar, araştırır, kencfin i-
vardı? Ben buna bayağı merak çini devreder, fakat paraları atmı-
sardırmıştım: ya yarar en ufak bir delik bile bu-
Dediğimi yaptım ... Evet, herifle- lamaz! Vakıa kapının arkasında 

rin kenefleri cidden enfesti. Bun- bir yazı görür, fakat almanca bil-
ları görünce, insanın şu Avrupa mediği için yazıdan hiçbir mana 
kültürünün kuvvetine, kudretine çıkara1"!iaz! 
bir daha iman edeceği geliyor. Arkadaşımın bu kenef nöbetçili-
Bunlara kenef bile demek doğru ğinden bayağı canı sıkılır. Hafifçe 
değil, temizlık, temizlik .. Kenefle. kapıya vurmıya başlar .. Fakat o-
rin dört bir tarafından temizlik a- nun bu vuruşlarına aldıran olmaz. 
kıyor. Duvarlar baştan başa çini Derken bu defa kapıyı tekmeler .. 
döşeli.. Kenarlarda saksılarm için- Ahalinin kapının önüne btriktığini 
de menekşeler, güller, yaseminler, duyar .. Dışarda almanca konuş • 
karanfiller .. Sıra sıra dizilmiş .. In- malar işitilir 
san hir defa buraya girdi mi, bir Şair: 
daha çıkmak istemiyor.. - Yahu, diye söylenir, ker.eft€' 

Kendi kendime düşünmiye baş. kaldım. Allah rızası için lx!ni dı-
ladım: Ulan, dedim, bizim mem- şarı çıkarın! 
leketimiz siyasi bakımdan lleri bir Dışarda bir mırıltı olur. Fakat 

kapıyı açmak hususunda hiç bir 
hareket görülmez! Demek ki, he
rifler vaziyetin vahametini anla
mamış olacaklardı 

Şair bağırır: 

Lutfen şu kapıyı açınız' !ki sa
attenbcri kencfin içindeyim .. 

Nihayet almanca bir ses duyu
lur: 

- Şprehen zi Doyç? 
Zavallı şair yine çırpınmıya ba~

lar: 
- Der tür. Der tür .. açılmıyor. 
Bu patırdı arasında dışardan 

rusça bir ses duyulur: 
- Hemşehri, ne oluyorsun? Ka

pıyı mı açamıyorsun? 

- Hay Allah senden razı olsun! 
lkl saattenberi kenef nöbetçiliği 
yapıyorum .. 

Rusça ses: 
- Bu hergelelerin, der, kenef

leri antikadır. Içlerinde tuhaf bir 
mekanizma vardır. Siz her halde 
kenefin suyunu bırakmağı unut
muş olacaksınız! Orada zincire bağ 
lı demir bir kol vardır. Kolu aşa
ğı çekince yukardaki hazneden su 
boşanır. O zaman da kapı kendi, 
kendıne açılır. Onlar bunu unut· 
kan insanlar için yapmışlar. 

Şair arkadaşım, rusça sr?sin 
tavs iyesine göre hareket et· 

ıniş ve tabii masallarda olduğu gi
bi kapı kendı kendine açılmış. Ar
kadaşım, kapının onüne biriken 
halkın gülüşmeleri arasında ha
fifçe sallanarak sokaga çıkmış! 

Rus hemşehri: 
- Vakıa ben Beyaz P.uslarda

nım ama, demiş, Almanların bu 
fena adetlerine bir türlü alışama
dım .. Bu ve buna benzer hareket-
ler adeta insanlarla, insanlıkla bir 
nevi alaydır. 
Arkadaşım bu Beyaz Rusla faz

la konuşamamış .. Ve vedalaşarak, 
yakasını kaldırmış, ellerini ceple
rine sokmuş ve "Afiderzeyn Ma
dam,, fokstrotunu mırıldanarak 

yürümiye başlamış .. 

memleket sayılıyor. Fakat temizlik - -------------- ------ -----------
bakımından burası bizden fersah, ı T k • ~ 
fersah ilerde .. Memlekete döner 1. e ırdaf!ına Gelen Muallimler 
dönmez derhal kaleme sarılaC'nğım 
ve bu meseleyi mevzuu bahis ede
ceğim. Misal olarak ta Avrupayı 
ıleri süreceğim .. Hatta bu mevzu 
üzerine şiirler bile düzeceğim. Ba
husus şimdi tam sırası .. Çünkü şim 
eli bizde de temizlik mücadelesi baş-
lamış bulunuyor ... ,, 

Şair arkadaşım bunları düşü
nerek, keneflerden birine 

giriyor .. Kapıyı kapıyor.. Menek
şelere. güllere, yaseminlere hay • 
ran hayran bakarak şairliğe baş

lıyor .. Hatta hatırımda kaldığına 

göre bir de şöyle kıta yazıyor: 
"Buraya girmek ne hoş! 
Yoldaş, hiç durmadan koş .. 
Menekşe, gül, çiçekler, 
Gülerek seni bekler!..,, 

Şair arkadaşım, unutmamak i
çin bu mısralan defterinin bir kö
şesine kaydettikten sonra o za
man Almanyaqa pek moda olan 

Muallimler Atatürk abidesi önünde 
Kırklareli (TAN) - Orta ve ilk- le karşılanan mua llimlere h oikevi 

mektep muallimlerimizden kırk ki- tarafından çay ziyafeti ver1lmiş ; 

şilik bir grup, Maarıf müdı.irü Ce- muallimler, ilkmektep sergılerıııi. 
mal Atabeyin idaresi altında Tekir. şarap fabrikasını gezdikten sonra bu· 
dağına gitmişlerdir. Orada hararet. raya donmüşlerdir· 
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Uzak Şark Hadisesinin 

·Avrupa İle Alakası 
· (Baştaraf ı 1 incide) 

orada teşekkülü faydalı olabilirdi. 
Fakat Ginin istilası ilerledikçe In

giliz ve Amerikan menfaatleri de 'bo
zulmıya, hatta Uzak Şarkta bu iki 
devletin nüfuz ve mevkii sarsılmıya 
başladı. Bu menfaat çarpışma~n Ja
ponlarla lngiliz ve Amerika aı·asın

daki gorl.ış birliğine nihayet verdi. 
1936 da Hitler bu vaziyetten istifade 
ederek, Sovyetlere karşı Japony:ıya 
yardım teklıfınde bulundu. Japonya 
bu fırsatı kaçırmadı ve Almanya ile 
birlikte Antikomintern pakta girme
ği kabul etti. Ingiltere ve Fransa, 
Almanyaya karşı uyuşma siyaseti ta
kip ettikleri için bu anla:ımanın e
hemmiyetini kavramadıl:ır. 

Fakat bu anlaşmadan :mnra A vrn
pa hadiseleri ile Uzak Şark hadise. 
lcri arasında bir münasebet ve bir a· 
henk görüyoruz: 

1 talyanlar Akdenizi tehdide 
başladıkları zaman J :ıponlar 

Çin sahillerini abloka ettiler. llk Çek 
buhranı başladığı zamf:\::ı, Japonlar 
Kantonu işgal ettler. 

Son Çek buhranr ile Japonların 
Haivan şehrini işgalleri ayni tarihe 
tesaduf eder ve nihayet ltalyan'iar. 
Arnavutluğu işgal ettikleri günlerde, 
Japonlar da Ingilizlerin Uzak Şark
taki Cebelitarığı olan Singapur ile 
Hongkong arasında Spratley adasma 
el koydular. 

Bundan sonra da demokrac;ilerin 
sulh cephesini kurma teşebbüslerine 
karşı mihver devletleri ile Japonya 
arasında askeri bir ittifak akdi icin 
müzakerelere başlandığına şahit olu
yoruz. Bilhassa bu hadisenin Ingiliz. 
Sovyet müzakerelerinin Moskovada 
cereyan ettiği, Almanların Slovakya
ya asker ·yığdığı ve Italyanlann Trab
lus ve Arnavutluğa sevkiyat yap
tıkları bir zamana rastlayışı hiç te 
tesadüfi bir hal sayılamaz. 

Onun icin Uzak Şarkta başlıyan 
Ingiliz _ Japon ihtilafının vahamet 
kesbettiği takdirde Avrupad:ı a
kisler yapması ihtimali pek çoktur. 

"' * Bu bakımdan Ingiltercnin Ja-
pon tehdidi karşısında alacağı 

'·aziyetin büyük ehemmiyeti var
dır.· Chamberlain hükümeti, Avrupa. 
da mihver devletlerine karşı takip et
tiği uziaşma ve uyuşma siyasetini bu
rada Japonlara karşı da tatbik e
derse yarın daha mühim ve daha bü
yük emri vakilerle karşılaşmıyacağı 
tahmin edilemez. J aponyanın bu mi
salden cesaret alarak diğer Çin şe

hirlerinde ve bilhassa Şanghaydaki 

imtiyazlı !ngiliz mıntakalannı işgal 

edip ortadan kaldırmak istemiyecegi 
iddia edilemez. Zaten Ingiltere naza
rında işin ciddiyet ve vahameti bu. 
radadır. 

Fakat Ingiliz hükCımeti Mu. 
nich konferansından aldıgı 

dersten mütenebbih olmuş ta, bura
da artık şiddet göstermiye karar ver
mişse, Japonyayı boyun eğmiye mec. 
bur etmek için elinde bir çok \•asıta
lar vardır: Japon harici ticaretinin 
üçte ikisi Ingiliz imparatorluğu, Ame
rika Birleşik devletleri ve Fransa ile 
cereyan eder . .Japonyanın en ziyade 
muhtaç olduğu maddeler İngiliz, A
merikan ve Fransız müsteınlekele~ 

rinden gelir. Japon ihracatının yüzde 
50 si ham ipektir. Bunun yüzde 85 ini 
Amerika, geri kalanını Ingiltere alır. 
Japonya petrol ihtiyacmı Amerika
dan temin eder. 

Binaenaleyh demokrasiler liman -
larını japon ihracat mallarına ka. 
par, '\'e japonyaya mal sc\·ketmeyi 
menederlerse, japonya iktısaden 

kötüriim bir hale gelebilir. İngil • 
terenin buglin japonyaya yaptığı 

tehdidin manası budur. 
Avrupada sulh cephesinin kurulma 

1eşebbiısleri nasıl tecavüzleri durdur
mıya kafi gelmişse Uzak Şarkta d:ı 

!ngilterenin ve demokrasilerin şid

deti ve mukavemet siyaseti Japonla. 
rı yola getirebilır. Dünya sulhünün 
mukadderatı Tngiltereden bu şiddd 
ve mukavemet siyasetine devamını 

ister. 

Fransız • ispanya 
Münasebetleri 

Paris, 21 (A.A.) - Fransız diplo
masisinin Japonyaya karşı gösterdiği 
hummalı faaliyet ve bilhassa bir ta. 
raftan Mareşal Petain, D:ıladier ve 
Bonnet arasmda, diğer taraftan Fas 
umum valisi General Nogues ile 
Bonnet arasında dün yap1lan gôrüs
meler Paris matbuatı tarafından tef
sir edilmektedir. 

Barem Müzakeresinde 
Dün Münakaşalar Oldu 

(Başı 1 incide) 

- 30, 35 maddeden fazla ıse çıka
ramayız. (Gülüşmeler). 

Hakimler kanunu 
Maliye Vekilinin teklifi kabul e

dilmiş ve sivil barem projesinin mü
zakeresine geçilmiştir. 

26 mcı madde müzakere edilirken 
hakimlerin bu projeye tftbi olup ol
mıyacakları münakaşa mevzuu ol
muş ve Abidin Binkaya (Kastamo
nu), hakimler kanunu ve hakimle
rin terfi müddetini alakadar eden 
fıkra üzerinde mütalaalarını söyle
miştir. 

Refik İnce hakimler hakkındaki, 
hakimler kanununun hükümlerinin 
mahfuz tutulmasını bilhassa istemiş 
ve kürsüye gelen Adliye Vekale1 i 
Vekili ve Gümrı.ik ve tnhisar]ar Ve
kili Raif Karadeniz şu izahatı.ı ver
miştir: 

- Bu kanun hakimler kanunu
nun mer'iyette kalacağım tesbit et
mektedir. Hfıkimler kanunu hüküm
leri mahfuz olduğuna göre bu kanun 
çıktıktan sonra bir teşkilat kanunu 
demek olan hakimler kanununda ya 
pıl.ması icap eden bazı değişiklikler 
mevcut olacaktır. Mesela orada 45 
ve 55 liralık hakimlikler vardır. Bu 
proje bu dereceleri kaldırdığı kin o
rada da kalkacaktır. Bu tadilatı ya
parak hakimler kanununu bu yeni 
ahenge uydurmak için Vekaletç~ biı 
proje hazırlanmıştır. Yüksek huzu
runuza arzedilecektir. 

Demin bir arkadaş ayni miinasc
betle bir endiw izhar eyledi, 3 sene
lik müddetin ikmal ve hakimin 3 sc. 
ne nihayetinde terfiini temin hakkın
da bir endişe... 3 sene nihayetinde 
terfii temin etmek için bazı forma
lite bulunmasını istiyorlar veya idari 
usuller bu müddet geçilmesin, diyor· 
lar. Icap ederse yeni Jayihaya bunun 

için hüküm koyacağız. Müsterih o-
lun.,, 

Terli meselesi 
Projenin muv.akkat ikim·i madde

sinin mi.ızakeresi bilhassa hararetli 
olmuştur. 

Bu mi.inasebetle ilk sözti alan Re
cep Peker, 3 barem projesi grupunun 
en mıihim maddesinin bıt olduğunu 

tebarüz ettirmiş ve ezcümle demiştir 
ki: 

/ stihkakta müsavat 
- Teadül vaziyette hukukta, is

tihkakta müsavat temin edecek fik-
rin bütün bu projeler grupı.ı içerisin
de üadesi şimdi müzak':!re ettiğimiz 
maddenin içerfr.inde bulunmaktadır. 
Bundan sonra devletin bilhassa ücret-
li hayatının nasll tanzim cdileieğine 
ait hükiımler projeye konuımuştur. 
Şimdiye kadar uzun şikayet. hatta ıs
tırap mevzuu olan meselel,:rin hep. 

etmiştir. 

Yüksek ücret sıkıntısı 
Recep Peker, Fuat Sirmenin tek

lifini yerinde görmemiş ve bu müna
sebetle mütalaasını şöyle anlatmış

tır: 

- Bir de umumi sıkıntı var. Mil
letin bu yüksek ücretlerden duydu
ğu ağır sıkıntı. İstırap buradadır. 
Biz millet Vekillerinin tedavi ede
ceğimiz. şifa vermeyi düşündüğü

müz. işte bu sıkıntıdır. Fuat Sirmı>
nin teklifi ile kanunun tedvininde 
esas olan ana fikirler mütearızdır. 

Askerlikte geçen müddetin amme 
hizmetinr;m sayılmasını istiyen Zi
ya Gevher, ezcümle demiştir ki: 

- Bu maddeyi teadülün emretti
ği maddi ve manevi istikamete se\'
ketmezsek zaten baremin kıymeti 
sıfıra iner. Onun için bu madde üze
rinde durmalıyız. Burada memur
ların tahsil derecelerine göre müte
addit terfi esasları görülüyor. Bili
yorsunuz ki Harbi Umuminin en 
büyük fedakarlığını çekmiş bir nesil 
vardır. Yüksek tahsil gençliği. O za
man 36 bin küsur genç Harbiyeye 
ve oradan da talimg~ha sevkedil
m işlerdir. Bunların bir cokları tah
sillerini ikmal edememişlerdir. :rn 
bin münevverin nasıl bir kıymet ol
duğunu bir kere hatıra getirirseniz 
vaziyeti daha iyi kavrarsınız. Bu mi.i 
nasebetle bu zümrenin korunması 

lazım geleceği noktasnda ısrar edi
yorum. Ve reisliğe bir takrir takdim 
ediyorum. 

Yeni yapılan yüksek zamlar 
Ziya Gevher kürsüden ayrılma

dan barem, daha encümenden çık
madan bazı müesseselerde yapılan 
yüksek zam larm nazarı itibara alı
nıp a lınmıyacağını geçen celsede 
sorduğunu, hükumetten cevap iste
diği halde buna cevap verilmediğini 
söylemi~ ve ayni suali tekrar ede
rek sormuştur: 

- Bu yapılan emrivakileri kabul 
edecek mi.yi:z;. ,.,oksa kabul etmiyo;,, 

cek miyiz? 
Hakkı Kılıç, müstahak olmadıkla

rı halde baremin yüksek derecelerin 
den ücret alanların bu defa kati de
receleri tesbit edilirken ücretlerin
de hasıl olacak farkın 25 ayda değil, 
derhal kesilmesini istemiştir. 

Mazhar Müfit, bazı dairelerde ya
pılan zamlara temas ederek, demiş
tir ki: 

- Anlamadğım bir nokta var: 
Filan memuru yükselteni kabahatli 
görmüyoruz da, bir küçük memura 
sen yükseldin diye onu zamdan malı 
rum ediyoruz. Kanun yalnız küçük
ler için midir? Katakulli yapanlar ce 
zasız mı kalacaktır? Daha sonra ter
fi edenler arasında ·muhakkak: ki 
liyakatliler de vardır. Bunları ncı

ru olacağım tebarüz ettirmiştir. 
Recep Peker, tekrar kürsüye gele

rek · müstakil gruptan Fuat Sirmene 
ve müşterek mevzular üzerinde görli 
şen Ziya Gevher Etiliye cevap ver
miştir. Recep Peker, bazı müessese
lerde acele zamlar yapan daire a
mirlerinin mesuliyetleri işine temas 
ederek demiştir ki: 

- Bu mesuliycti hiç bir şahsa 

yükletip bunun icinden tecerrüt e
demeyiz. Burada bir yanlışlık, bir 
ifadesizlik varsa bu hepimize rad· 
dir. 

Recep Peker ki.irsiiden ayrılmadan 
Fuat Sirmenin teklüine rie cevap 
vererek bunun reddini istemiş ve bu 
teklifteki mahzurları şöyle anlat
mıştır; 

''Maaş imtiyazı, kayırm.~ telakki. 
sinin yaptığı manzara memlekette 
biri'birine yan bakan iki sınıf yarat. 
mıştır. Bunun birisi diğerine istihfaf 
ile tepeden bakıyor, ona hiç otomobi
le binemez, çocuklarile bir defa ol
sun kücük çalgılı bir yere gidemez 
nazarile bakıyor ve bu ai.lenin ya
nında göze batan bir zümre be1ir1-
yor. Binaenaleyh projenin ruhunu 
tahrip eden bir teklüin kabul edil. 
memesini temenni ediyorum." 

Raif Karadeniz (Inhisarhr VekL 
Ji), barem layihası müzakeresi sıra. 
sında birçok arkadaşların mevhum 
bir mücrime hücum eder gibi hare. 
ket ettiklerini, zam gören memurla. 
rın bu işte adeta bir suçlu gibi mü_ 
talea edildiklerini söyliyerek: 

- Burada ne zammı yapanın, ne 
dr. alanın hiçbir kusuru yoktur. Hu 
hal bir takım zaruri hadiselerin ne. 
ticesidir. dedi. Layihanın muhtelif 
yerlerinde bazı müesseselerin o mad
deden istisna edildiklerini, inhisar 
maddelerinin de birçok tasfiyeden 
sonra bugünkii dereceye vardıkları
nı.bu miinasebetle onlann ela im İ

kinci maddeden istisnalarının gayet 
yerinde bir hareket olacağını söyle. 
di. 

Bunden :o1onra encumen 

reis vekili F~ik Baysal ileriye sürü .. 
len mütalealar hakkında cevaplar 
verdi. 

Reisliğe tevdi olunan takrirler O

kunarak birer birer reye kondu. Bu 
takrirlerin nazarı itibare alınıp alın. 
madıklarını sıra ile bildiriyorum. Re
isliğe verilen takrirler: 

1 - Kanunun neşri tarihinde bu
lundukları vazifede hizmet müddet.. 
leri üç seneden fazla olanların hir 
yukarı dereceye geçirilmesi hakkın. 
da Recep Peker in teklifi nazarı iti. 
baro alındı. 

2 - Son aylar zarfında alınmış 

haksız dereceleri karşılıyacak bir 
fıkranın ilavesi hakkında Recep Pe
kerin takriri nazarı itibare alındı. 

3 - Ücretlilerden müt€'kait olan-sini topyekun yeni şekle irca edecek 
olan bu madde şüphesiz ki ~-Jk ehem- sıl tefrik edeceğiz. Yükselen değil. Jarın vaziyetlerinin düzeltil mesı İ-

kanuna muvafık olmıyarak yüksel- çin Recep Pekerin takriri nazarı iti. nıiyetlidir. 
tenler mesul tutulmalıdır. bare alındı. 

Maddenin hususiyeti 4 Y 11 d t · b l Ordu mütekait/erinden yük~ek - ı arca evam e mış un. 
Maddenin psikolojik bir husLısi - nan haksızlığın sürüp gitmemesi İ-

derecelere geçenler 
siyeti de vardır. Her kanun ihtiva et. çin· maaş fazlalarının ceste ceste ya. 

Kazım Karabekir (İstanbul), ordu · h b' 'l t · d' tiği hükmün ehemmiyeti ve tabaka nı er ay muayyen ır mı t ar ın ı. 
mensuplarından tekaüt edilerek si- rilmek suretile değil, def'aten kesi. tabaka millet unsurlarına şümulü de 
vil devlet hizmetine geçenler hak- ]erek adaletin yerinP. getirilmesi hak

recesiylc mütenasip olan bir milll a. kında dikkate değer mütalfıalar be-, kında Hakkı Kılıcoğlunun takriri 
kis bulur. Sadece böyle bir m9.dde yan etmiştir. Karabekir ezcümle de- reddedildi. 
tedvin olunuyor diye sevinen büyük miştir ki: 5 _ Ücretleri 

210 
liraya kadar 

0
_ 

bir idealist Türk milleti kitlesi var • 1 
Y • - Orduda muvazzaf olan gerek l lanların aylıklarından tenzilat yapıl-dır. ani nizamsızlığın, ruh inkisarı. 

kurmay ve gerekse harp zabitleri te- maması hakkında müstakil grup nanın kalpte vukubulan büyük taham. 
·· ı · · k. b 1 .11. h kaüt oluyorlar ve görüyoruz ki bun-, mına Fuat Si. ı ıenin verdiği takrir mur erının, ı un nr, mı ı avatta 

bu bakımdan menfi surette te~irini lar rütbelerinin muadilinden çok reddedildi. 
gösterirler, kaba manasiyle bu nevi fazla mevkilere geçiyorlar. Dışarıda 1 6 - Umumi harpte veya Milli ci
tahammürata kıskanclık diyecegim.1 ikinci, i.içüncü derecedeki yerleri pey 

1 
da ide yüksek tahsil yaparken silôh 

müsavatsızlığı, müva~enesizliği tev _ liyenler tekaüt o.lup .~u yerlere tayin altına alınan ve sub_~Y rütbcsi~i a
lit eden bu vaziyetin Meclisin keskin olunuyorlar. Bır yuzbaşıyı ele ala- laıüarın dereceleri yuksek tah~ıl ~ff
eliyle kati tasfiyeye uğraması arzet" lı~: Orduda en ağır bir makamdır. babı gibi yapılması hakkı~d~kı Zıya 
ti~im mahiyette dlişiinen efkarı u _ Bır de bakıyoruz ki bu zat kıtadan Gevherin takriri kabul e~ıld:· . 

g . . d d . k" 1 d ayrılarak ve bir yolunu bularak ba- 7 _ Harp hali dolayısıle ,ahsıllc. 
mumıyemız e erın a ıs er uyan ır. remin dördüncü, ücüncli derecele- rini ikmal etmeden yedek subaylığa 

Altı ay evvelki terfiler 
mıştır." ·h t 

rinden bir memuriyete, bir albayrn, alınanların harpten sonra ı raz e -

Recep Peker bundan sonra, bu 
proje kanun olduktan sonra tatbika. 
tında altı ay evvelki terfileri de içine 
almasını ve bu suretle akrabalık, ah. 
haplık vesair suretlerle kanun çıka. 
cak diye alelacele terfi eden bazı 
memurların vaziyetlerinin tetkike ta 
bi tutulmasmı ve layık olmadan terfi 
edenlerin hakiki derecelere indiril • 
mesini istemiştir. 

Fuat (Rize), 210 liraya kadar iic. 
ret alanların ücretlerinin indirilme • 

hatta bir generalin gec·ebileceği bir miş oldukları rütbelerin muadili O

dereceye tayin olunuyor. Bu vaziye .. lan derecede sivil vazifeye ı.ılınmala. 
tin arkadaşları üzerindeki tesiri ta- 1 rı hakkında Karabekirin teklifi naza. 
bii teemmül olunabilir. Bu münase- n itibare alındı. 
betle, şimdi bir takrir veriyorum ve 8 - Harp hali dolayısile askeri i. 
mütekait ordu mensuplarının teka- dadileri ikmal ederek talımgahlaru 
üt olduğu derece ile mütenazır bir alınarak zabit namzetliği ile kıtalara 
memuriyetten fazlasına tayin edile- gönderilen ve staj vaıüelerinde mu. 
memesi esasının kabulünü yüksek vaffak olarak muhtelif rütbeler ih. 
heyetinizden rica ediyorum. raz edenlerin harp okulu mf'zumı sa. 

Emrullah Barkan (Malatya), Ba- yılmaları hakkında Kazım Karabeki
rem projesine, bağlı muhtelif cet· rin teklifi reddedildi. 
veller arasında bir de h5.disatı içti- 9 - Askeri mütekaitlerin ancflk 

rncsini müstakil grup namma teklif' maiye cetveli tasııvvur etmenin doğ rütbelerinin muadili olan bir dere. 

Chamberlaynin 
Dünkü 
Be1Janatz 
Uzak Şark Vaziyeti 

(Başı 1 incide) 

İngilterenin japonya büyük elçi 
sinden japon hariciye nazırı ile yap. 
tığı mi.ilakata dair gelen rapor tet -
kik edilmiştir. Bundan sonra Lort 
Halifax japonyanın Londra elçisiyle 
yaptığı mülakatı anlatmıştır. 

İngiliz kabinesi iki saat süren bıı 
celsede Moskova müzakerelerinin 
son safhalarını da tetkik etmiştir. 

Amerika protesto etti 
Vaşington, 21 (A. A.) - llull, mat
buata be~·anatta bulunarak Doo -
manun Amerikalılara ait binala -
rm jaı>onlar tarafından homhardı. 
man edilmesini Erita nezdinde ~·e
niden protesto ettiğini söylemistir. 

Vaziyet ayni gerginlikte 
Selahiyettar bir menbadan bildi

rildiğine göre, Erita ile Craigie ara -
smda yapılan görüşme, vaziyette bir 
değişiklik husule getirmemiştir. Cün 
kü Arita, japon hiikumetinin vaziye. 
tini bildirmemiş ve Tokyonun Tien -
tsin işini mahalli bir hadise mahiye. 
tinde telakki etmeği kabul ediy et
mediğini söylememiştir. 

Yakında bir mülakat daha yapı -
lacaktır. Bu münasebetle japon hari
ciye nazırının japonyanın vaziyeti 
hakkında malumat vereceği ümit c
dilmeK.tcdir. 

Japon kumandanı, /ngiliz 
kumandanına aksi cevap verdi 
Tokyo 21 (A. A.) - Doınei: Ti • 

entsin İngiliz garnizonu kumandanı 
bu sabah japon kuvvetleri kumandn
nından bir mülakat istemiştir. 

japon konsolosu, dün İngiliz ve 
japon konsolosları arasında görüşü -
len meseleler tekrar edilecekse ja • 
pon kumandanının bu hususta hiçbir 
tavizde bulunmıyacağmı İngiliz ku
mandanına ihtar eylE:miştir. 

Japon erkanının mühim i~timaı 
Tokyo, 21 (A. A.) - Tientsindeki 

askeri ve mülki japon erkanı, İngiliz 
imtiyazlı mıntakasına karşı takip e
dilecek hattı hareket hakkında bu 

Moskovanrn tekzibi 
Moskova, 21 (A. A.) - Bazı Al • 
man gıızeteleri, 20 haziran tarihli 
nüshalarında, İngiltere ve Fransa 
ile yapılan miizakerelerde, Sov • 
:ret hükumetinin Uzakşark hudut. 
larının garantisi bahsinde ısrar et. 
tiğini ve bu keyfiyetin bir anlaşma 
ya varılmak hususunda engellik 
eylediğini bildiren bir haber ne§
retmiştir. 

Tas ajansı, bu hahcrin her türliı 
asıl ve esastan ari olduğunu bildir
meğe mezundur. 

Singapur, 21 (A.A.) - Hindi Çini

deki Fransız kıtalarının kumandanı 

General Martin, yarın aktedilccek o

lan Ingiliz - Fransız (müdafaa kon

feransı) na iştirak etmek üzere mı:ıi. 

yeti ile birlikte buraya gelmiştir. 

Mihverciler 
ve Araplar 

(Başı 3 üncüde) 

fmda faaliyetlerini biitün sulh ceıı _ 
hesine doğru çevirdikleri için Arap
ların komşularımız olduklarını naza
rı dikkate alarak onların hukukunu 
Türkiy~ aleyhinde de köri.iklemeğc 
başladılar .Bunu bir kaç defa izah 
ettiğimiz için tekrarına lüzum gör _ 
uıiiyoruz. 

Hedef, Araıılık alemini tahrik e. 
derek hu cepheyi zaia uğratmaktır. 

ArapJarı bizim aleyhimize tah • 
rik etmek kolay değildir. Fakat A -
raplarr aydınlatmak ve mihver pr•> -
pagandasınıu Arapları nereye siirilk. 
!emek istediğini apacık göstermek tc 
bir \•azile te~kil ede;. 
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Klüpler İsim 
Değiştirmiye 
Mecbur Değil 

(Başı l incide) 

dahilindeki spor klüplerinin nazarı 

dikkatini bu nokta üzerine celbetme
yi faydalı bulmuştur. 

Yeni kanunda mevcut ve nizam
namelere, kongrelere, heyeti umn • 
miyelerc, aza aidatına dair olan yeni 
bir çok hükümlere spor klüplerinin 
de intıbak edecekleri tabiidir. 

Unvan değiştirme işi işte bu ara. 
da kanunda mevcut bir tabirin şi.i • 
mulü, ve manasının tayininde fazln 
çöp atlamazlık edilmiş olmasından 
doğmuştur. 

Yeni kanunun 9 uncu maddesi 
teşkili yasak cemiyetleri yazıyor. 

Nevi dokuzu bulan bu yasak cemi • 
yetlerden biri de maddenin g fıkra -
sın da yazılı: 

"Her ne şekil \'e nam altında olur. 
sa olsun mıntakavi maksat giitlen 
veya unvan taşıyan" cemiyetlerdir. 
İşte spor klüplerinin isim değiş -

tirme davası bu (mıntakavi unvan) 
tabirinden çıkmaktadır. 

Galatasaray, Vefa, Şişli, Arna • 
vutköy, Fenerbahçe gibi birer ı;emt 
hatta mesire ismi taşıyan klüpler ya 
kendi endişeleri, ya resmi dairelerin 
melhuz hassasiyetleri önünde kanu -
na karşı gelmiş olmak korkusu ile 
senelerdenberi söküp gelen ve üzeri
ne nesil nesil emek verilmiş ve ana. 
nelerle bağlanılmış olan isimleri de. 
ğiştirmeyi düşünmektedirler. 

Bu kanun ve ona merbut encü • 
men mazbatası iyi okunursa bu en • 
dişenin varit olmadığı derhal görü -
lür. ç;.;·cıll-ü (mıntakavi) kelimesi 
semt demek değildir. Bu kelime ile 
kanun mesela Dersimliler cemiyeti, 
Egeliler yurdu, hatta Egeliler musiki 
yurdu, Marmara klübü gibi memle -
kette rejiyonal bir taksim yapan ve 
bu maksadı veya unvanı taşıyan ce. 
miyetleri yasak etmektedir. Yoksa 
Galatasaray pastahanesi, Galatasa • 
ray eczanesi, Galatasaray lisesi olu • 
yor da Galatasaraylılar cemiyeti, 
Galatasaray spor klübü neden olma. 
sın! 

Kanunun (bu ·mıntakavi) kelime • 
sindım anlı:ıdıiiı nıononn... ,.:ı..,.,.:ı;lıiW'lt'1 

gibi (rejiyonal) maksatlar güden ve
ya güttüğü isminden sezilen cemiyet. 
ler olduğu dahiliye encümeni maz • 
batasındaki şu: 

"Ve yine bu bakımdan yuruyen 
encümenimiz faaliyetlerind(·n 
memlekete zarar geleceğine kani 
bulunduğu cemiyetlerin teşekkü -
lünü ya!'lak etmiştir. (Madde 8, 9. 
Hl, 11, 12, 13)." 
Fıkrasrndan anlaşılmaktadır. 

Mesela Topkapı Fıkaraperver ce
miyeti, Beykoz idman yurdu gibi 
masum müesseselerin faaliyetinden 
memlekete zarar geleceğini ise ne en 
cümen, ne de M. Meclisinin düşün • 
müş olm2sına ihtimal yoktur. 

Vaziyet böyle olmakla beraber 
yeni kanunun tatbikatında bir hayli 
tereddüde düşmüş olan İstanbul vilfı. 
yeti mahafilinde de bu bapta henüz 
tebellür etmiş bir kanaat yoktur. 

İstihbaratımıza göre vilayet bu 
gibi müphem noktalarda direktif al
mak için hukuk işleri müdürünü An. 
karaya göndermiştir. 

Ankarada, Dahiliye Vekaletinin 
bu baptaki mütaleası malumumuz 
olmamakla beraber semt isimlerini 
taşıyan spor klüplerinin unvanlarını 
(mıntakavi) addedip adlarım değiş -
tirmiye sevkedileceklerine de kail 
değiliz. 

Kaldı ki; mesela Fenerbahçenin 
Türkiyede bir mıntaka olduğuntt id. 
dia etmek te kimsenin aklına gelmez. 

Binaenaleyh, bir taraftan bu mü -
lahazalara göre yeni kanunun tatbi. 
katının kolaylaştırılması Dahiliye 
Vekaletinden beklenirken diğer ta. 
raftan Beden Terbiyesi kanununa 
tabi olan spor klüplerini Kızılay, Ço. 
cuk Esirgeme derneği gibi cemiyet • 
ler kanunu hükümlerinin dışında bı
rakacak kanuni tedbirler almasını 

cedeki maaşlı vazifeye kadar bir ye. ve adedi yüzleri bulan bir çok spor 
re alınabil:ıneleri, yabancı dil bilen. klüplerinin yeni kanun dolayısıyle 
lerin, memurlar hakkındakı' ht.;k_ 

• unvan değiştirme külfetine koşulma 
münden istifade eylemeleri hakkında ması da Beden Terbiyesi Genel Di • 
Kazım Karabekirin teklifi nazarı iti- rektörlüğünün semereli himmetlerin-
bare alındı. den bihakkın intizar edilir. 

Bu takrirlerVı. hepsi bütçe encü. =============== 
menine gönderildi. Encümen meclis 
umu:ınt heyetinin bu teklifler hak. 
kındaki müt~lea ve arzularını gözö. 
nünde tutarak ikinci muvakknt mad_ 
deyi yeniden tetkik edecektir. Mec. 
lis cuma günü 15 te toplanarak, ba. 
rem müzakeresine devam edecektir. 

Gümrük Müsteşarı Adil 
Okuldaş Vefat Etti 

Ankara. 21 <Tan Muhabirinden)
Teessüfle haber aldığıma gö.,.e Güm
rük ve Inhisarlar Vekaleti Miistesarı 
Adil Okuldaş, bugün vefat etmiştir. 
Cenazesi yarın kaldırılacaktır 
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TÜRKiYE COMHURIYET 
17 HAZiRAN 

MERKEZ BANKASI 
1939 V AZIYETI A&ARAN 

SACLARA AKTiF. 
KASA: 

Altın: San kilogram 17.179.572. 
BANKNOT 
UFAKLIK 

Dahildeki Muhabirler: 
Türk lirası 
Hariçteki Muhabirler: 
Altın: Safi kilogram 9.058.321 
Altına tahvili kabil serbest 
d!Mzler 
DUter dövizler ve borçlu klirlng 
bakiyeleri 

Hazine Tahvlllerl: 

Deruhde edilen 8"'akl nakdi~ 
karşılıtı 
Kanunun 1 .. 8 fncf mııddelerf· 
11e tevfikan baılne tarafından 
vAJd tediyat 

Senedat Cllzcaam: 

TfCA1lt SENEt>A'l 

Et.bam ve Tabvllit Cilsdana 

(Deruhte edilen evnta aıtc 
A - CdtYenln kımlıJı Esham ve 

(Tahvlllt (ftfharf kı:vmetlel 
B - Serbelt esham ve tabvill'. 

Avanslar: 
Hazineye kısa vHeJf lftnl 
Altın ve Döviz Ozerlne 
TahvllAt Ozerlne 

trıssedaT1ar: 

Muhtelif: 

' 

24.164.442.97 
15.533.245.50 

1.371.379.89 . 
347.448.55 

12.741.252.48 

13.652.62 

o.397.399.61 

1118.748.583.-

17 .228.02'1.-

125.82lU79.42 

43.239.423.47 
7.897.104.-

8.409.000.-
25.218.11 

7.808.794.15 

l'ekh 
il 

Lira PASiF. 
Sermaye: Lira 

15.000.000.-

41.069.068.36 

347.448.55 

19.152.304.71 

141.520.536.-

125.825.479.42 

51.136.527.47 

16.243.012.26 

U00.000.-

15.276.375.03 

415.070.751.80 

fhtfyat Akçesi: 
Adt ve fevkalAde 4.217.134.25 
qusust 6.000.000.- 10.217.134.25 

Tedavftldekl Banknotlar: 

f'lı>nıhde edilen evrakı nııı'kdlye 158.748.0tı3.~ 

Kıımınun ff - 8 lncf maddelerine 
tevfikan hazine tarafından vaki 
tedfyat 17.228.027.-

.,,.ruhde edilen evrakı nakdlve 
bak iyesi 141.520.536.-

19.000.000. 
Karsılıtı tıımamen alhn olarak 
llAvPten tedav01l' vu:edllen 
Reeıı;kont mukabllJ UAveten teda. 
ID'87.ed. 69.000.000. 229.520.536.-

Türk Lirası Mevduatı: 
Döviz TaahbOdatı: 

• ttına tahvili kabn dllvfzter 
Dflr dllvfzıe,. ve alacaklı kllrfng 
balctvelert 

Muhtelif: 

26. 762.450. 79 

3.121.57.-

31.016.572.18 31.050.693.75 

102.510.937.01 

Vekftn 

saç boyalan saçların tabi! renk
lerini iade eder. Ter ve yıkan
makla çıkmaz, daima sabit ka
lır. Kumral ve siyah renkli 11ıh-

hi saç boyalarıdır. 

INGİLtZ KANZUK ECZANESİ 
BEYOÖLU - İSTANBUL 

KAYIP - Kadıköy malmüdürlü-

1 T emmu 1938 tarihinden ltihareıu ltkoato 
hAddi % 4, altın üzerine avam 0

/ 0 3. 

411.070.751.80 i{lnden almakta olduğum maaşa ait 
L. 3603. K. 1746 numaralı cüzdan 
kaybolmu§tur. Yenisi alınacağından 
elkisinin hükmü yoktur. 

Orjv[P,t Oerııirynlları ve Liman!<ırı isletme LJ. idaresi ı:anıar ı 
Muhammen bedeli 10.200 lira olan muhtelif makkap kalemi ile bur-

gular 4/ 8/1939 Cuma günü saat 15.80 da kapalı zarf usulü ile Anka
rada İdare Binasında sahn alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (785) liralık muvakkat teminat ile kanu
nun tayin etttll veaikalan ve tekliflerini ayrıl gün aaat 14.30 a kadar 
Komisyon Reisliğine vermeleri ltznndır. 

Şart:n.ıneler parasız olarak Anbreda Malzeme Dairesinden, Haydar-
papda tesellüm ve sevk ~ '91ıblacaktır. (4'12) 

Sarat 11111 ve Maki• Kalfası ile Makine ile Dl· 
ker Erkek ve Kadın Terzi Aranıyor: 

1 - Tophanede 2. No.lu dikim eVt tqln ll8l'af el ili ,.. .-ı .. kalfUI 
ve ayrıca makine ile elbise diker erkek ve kadın terzi alınacaktır. 

2 - Yaf ve askerlik nazan dikkate almmıyacaktır. 
3 - Ucret haftalık verilmek ilzere taliplerin hümfihal ve tifo aşı 

Jdlıtlarlle birlikte hemen dikim evi müdilrlüiüne müracaatlan. (4009) 

Onlverslte A. E. P. Komlıyonuadan: 

BOtOn resimlerlniı 

bByle ol•r 

il 

''KODAK VERIKROM'' 2~8-0 ile 
' 

8 pozdan daima 8 
Güzel, net ve detayla resim 

' 
Muvaffak olacağınızı hiç Omlt etmedlöiniz bır·zamın 

"VERIKROM" muvaffaklyetinlzl temlrt.n•r-
Renklerle zengin mevzuları 

"VERi KROM" aynen çeker 
061aelerdeki bOtOn detayları 

"VERIKROM" aynen ahr 

Kaoah. bulutlu, yaörRurlu, karh havalarda 
"VERIKROM" la muvaffak olursunuı 

Poz mOddetinde aldanmaşsanız 
"VERIKROM" hatanazı dOzeltlrt 

Sabah erkenden akşam geç vakla kadaı _ 
"VERiKROM" a emniyet edebilirsiniz 

Her mevsimde, her havada, ller aatta, • yenle 
11 KODAK VERIKROM" 28~ filmi 

DAHA UCUZA GELiR 

Bütün K O O AK satıcılardan arayırüi veya 
şu adrese müracaat ediniz : 

KODAK Şirketi - Beroilu, lsta"INll 

e poz da gazel 

Unlversite merkez binuı ön cephesinin 4564.53 Ura keptli badana ve ~ •••••••••••••••••••••••••• 

&-4Pf",,,,,.~vea-t~t~~4 
Toptan ve perakende ıa+.ı yeri: lıtanbul 

Sultanhamam Hamdi bey t•tldl 
No. 48. 56 Tel: 21295 

BiR HANGAR YAPTIRILACAK 
Tiirk Hava Kurumu Genel Merkez Baıkanlığınclan: 
1 - Etfmesğut'da Türkkuşu alanında yaptırılacak Hava müstef81'lı· 

jı tecrübe ve muayene komisyonuna ait bir hangara talip çıkmadıjııı
dan keşfinde tadilat yapılarak tekrar kapalı zarf usulile ekailtmeye 
çıkanlmıştır. 

2 - Bu inpatın muhammen bedeli "91.183,, lira "42:t kurustur. 
3 - İstekliler bu işe aid şartname, keşif vesaireye a1d evrakı Türk 

Hava kurumu genel merkezinden "4,. lira "60., kurq mukabilinde ala
bilirler. 

4 - Eksiltme 26/ 6/939 pazartesi günü saat 16 da Türk Hava kurumu 
genel merkezinde toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için lateldilertn teklif mektuplarile bir
likte af&lıda yazılı teminat ve vesaiki ayni gün saat 15 e kadar komla
yon retsliline tevdi etmiş olmalan lAzımdır. 

8 - Muvakkat teminat miktan "5809,: lira "17,, kuruttur. 
7 - Bkşlltmeye girmek isteyenler 2490 numaralı kanundaki prtlan 

haiz olduktan başka en az "60.000,, liralık mümasil bir işi muvaffald-
yetle baprdıldarma dair vesika ibraz etmeleri Jlmmmr. "4182,. ------· 'i'fape//b, 

Vantlkttörlerinin 
Maiyeti: Az cereyan 

l&l'feclerler, bo:mlJD"zler 

Diğerlerinden 

daha ucuzdur. 
Toptan ve perakende 1abf yeri: Galata 

Voyvoda cacldeei 84 Karaköy Palu karflımda 

OSMAN TAŞÇIOGLU 
........ ~ ..... 911!11 ............ , ........... ~ 

Tlrlckuıu lstanb.tl lspekterliğlnden : 
1 - Geçen sene ve bu sene Türkkqşuna yazılan üyelere kamp için ve

sika verileceğinden 26 Haziran akşamına kadar (Taşradakilerin mek
tupla) müracaattan. 

2 - 1mtihanlannı bitirenler derhal sevkedilecektir. (4506) 

tamir ifl 29 • 6 - 1939 pertembe ifuıü saat 15 de Rektörlükte açık ek-
siltmeye konulmu§tur. 

İsteklilerin, ihale günü 343 liralık muvakkat teminat ve ihaleden bir 
hafta evvel İstanbul bayındırlık direktörlüğünden ahnmış 3000 Uralı:k 
bu gibi l§ler yaptığma dair bir vesika ve 939 senesi Ticaret Odası kiğıdı 
ile gelmeleri. 
Şartname her gün Rektörlükte ıörlllür. "'4225,, 

inhisarlar Umum Müdürlüğü İlanları 

I - Şartnamesi mucibince Çamalb tuzlası için satm alınacak 160.000 
kg. ağır di7.el yağma 25/V /939 tarihillde talip zuhur etmediğinden pa
zarlıkla yeniden eksiltmeye konmuştur. 

II - Muhammen bedeli 11200 lira, muvakkat teminah 840 liradır. 
m - Pazarlık 29/Vl/939 peqembe günü saat 18 da Kabatafta leva

zun ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 
V - İstekliler pazarlık için tay.in edilen ıün. ve saatte % 7 ,fS güven-

me paralarile mezkür komisyona gelmeleri. (4202) 

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

ll - Muhammen bedeli ıif 3000 Ura, muvakkat teminatı 225 liradır. 
m - Eksiltme 12/VII/ 939 Çarşamba günü saat 14 te Kabataşta leva

zım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
VI - Şartnameler her gün ıözü geçen şubeden parasız alınabilir. 
V - Münakasaya girmek tstiyenler fiatsız tekliflerini bir hafta evve

line kadar Tütün fabrikalar. şubesine vermeleri ve tekliflerinin kabulü
nü mutazammın vesika almalan lizımdır. 

IV - Eksiltmeye girecekler % 7,5 güvenme paralariyle birlikte tavin 
olunan gün ve saatte mezk1lr komfsYona gelmeleri. (4478) 

l•mir leledlyeılnden: 
1939 İzmir Enternasyonal Fuarı teqinatı lflerinde çalıpıak üzere 

muktedir reuam ve heykeltraılara ihUyacımız vardır. Arzu eden sanat. 
kirların 10 Temmuz 939 gününe kadar ellerinde m,vcut ehliyet ve ikti
darlarını tevıi:k edecek vetikalarla İzmir Belediye :Riyasetine mtıraca
atları rica olunur. "4492 .. 

•atlh Kaymakanalıjında11 : 
Samatyada Sancaktar Hayrettin mahallesinde Pamukçu ıokaluıda 

3 No. lu evin heyeti umumiyesi harap ye maili inhidam ve tehlikeli ol
masından dolayı 24 saat zarfında sahibi tarafından yıktınlması için sa
hibinin bulunamamasına binaen tebligat yapılamamıg olduğundan iJAn 
tarihinden itibaren 3 gün zarfında daireye müracaat edilmesi aksi tak
dirde Yapı ve Yollar Kanununun 44 üncü maddesi mucibince dairece 
~tınlacatı ilan olunur. "4445,, 

T. C. ZIRAA T BANKASI 
Kurulut Tarihi: 1888 

Sermayesi : 100,000,000 Tirli Lirası 

Şube ve ajam adedi: 262 

Zirai •e ticari her aeYİ baalra muameleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 lira 
ikramiye Verecek 

Ziraat Rankasmda kumbarab ve lhbann t.arruf hesaplanncla n 
u 50 lirua buJunanlua eenede ıl defa ~eldleeek kur'a lle ~al 

plina röre Uaamlye daiatılaeaktır. 
& Adet 1.000 Llrabk f,800 Un 
' • soo • 1,000 • 
' • zso • 1,000 .. 

ce • ıoe • '·'°' • 
100 • "" • 1,000 • 
uı • " • •.sn • 
HO • ZO • 3,200 " 

DiKKAT: Hesa'Planndald paralar bir sene içinde 50 Uraclan af8lı 

diiplyenlere tkninlye çıktılı takdirde '1' 20 fazlaslyle ftl'ilecektlr 
Kmalar senede C defa, 1 Eyl(U, 1 Birinciklnu, 1 Mart ve 1 Balran 
tarlhlerln4e ~ecektlr. 



12 TAN 

DiKKAT 
Gripin kutularının 
şekilde kabartma 

•• • 
uzerıne 

pullar 
resimde gördü9ünüz 

iJCive edilmiştir. 

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

--
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KOKU ~~•\,~ TESHiN 
Ankara Memurlar Kooperatif Şirketi tarafından her sene olduiju gibi bu 

sene de külliyetli miktarda getirilen en iyi cins 

MOTOSİKLETLERİ ALMAN KOKU 
lktısadi, randımanlı ve fazla kullanışlı 

DEPODA teslim 

TONU 21 1
/2 liradan satılmaktadır. 

bir makineye sahib olmak isterseniz 

HOREX MOTOSİKLETİNi 
Tercihen 

isteyiniz. 

. 

Kurşun mühürlü çuvallar içinde evlere kadar da teslim edilir. 
Müracaat ye ri : 

Ankara Memurlar Kooperatif i Şirketi lstanbul irtibat Bürosu 
S1rkc~ldc Yuhko~a a st ae Liman nanı KarJı~ınaa "'unuraar zaae 

hanında No. 32 Telefon: 23074 

Deposu: Kuruçeşımede Altınçapada 2 No. lu Kooperat if deposu, T el : 35/ 69 

DOKTOR ._ 
Mehmet SEKBAN 

SAGLAMLIGI, ŞIKLIGI, HAFİFLIGI ve bilhassa UCUZLUGU 
ile PIY ASAMIZDA büyük rağbet kazanan 

Gureba hHtaneıl clld ve zührevt 
h•atafıkfarı sabık hekimi 

Cağaloğlunda, Kapalıfırın karşısında 

No. 30 Telefon : 21614. 
Hergür.. saat 10-13 ve 16-18 kadar • 

1939 model B 1s1 K LE T ve hafif 

MOTOSiKLETLERi 
En müşkülpesend biniciyi 

bile memnun eder. 

Hakiki 

BAUER 
Mamulatını yalnız, 

Türkiye Umumi 

Vekili: 
İstanbul, Beyoğlu 

İstiklal caddesi 
No. 31) - 34 

T. A. Ş. de 

Türkiye it Bankası 
A. Ş. den : 

Kasımpaşada Bedrettin mahalle
sinde 6, 8, 10 numarada mukayyet 

1 büyük ve küçük taraflı un fabrikası, 
mükemmel ve iiler bir halde, bütün 

1 alat ve edevatı, bıtişik iki deposile 
birlikte satılıktır. 

1 - Bankamız fabrikayı en müsait 
ve haddi Uıyıkında görülen teklif sa
hibi lehine ihale edecektir. 

1 2 - Talipler müracaattan evvel 

ı fabrikayı iyice gezip görebilirler. 
3 - Tekliflerin ilk ilan tarih1 olan 

1 Haziran 939 tarihinden ıtibaren beş 
1 
hafta zarfında yapılması lazımdır. 

4 - Isteklilerin bu müddet zar
fında Bankamıza müracaatları ilan 

DENiZ KENARINDA 
YAZLIK BiR EV ARANIYOR 

1 Modadan Suadiyeye kadar sahilde, 
deniz kenarında yazlık bir ev aran • 

.,, maktadır. Tel. 22615. No. müracaat: 

KAYIP - Izmir Esnaf ve Ahalı 

--• Saç bakımı --·~ Bankasından satın aldığlm bir hisse-
Güzelliğ'in en birinci ,arn. 1 nin birinci nısfı olarak ödediğim beş 

lira karşılığı bankadan aldığım 4571 
numaralı makbuzumu kaybettim. Ye
nisini alacağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. Dikilide: Hasan Kaptan. 

İstanbul !kinci iflas memurluğun-

1 
dan: Petrol Nizam Bir borçluya ait olup Il'!ahkeme ka-

Kepeltle:ti ye saç dökülınestnt rari1e paraya çevrilecek olan kıy-
edav1 eden tesiri mücerrep bır metli eşyalar açık artırma suretile 

I ilaçtır. 25.6.939 pazar günü saat ondan iti. 
l.•Iİlı•••••••••mıi haren satılacaktır. Istiyenlerin Be
Sahibi ve N eşriyat Müdürü Halil yoğlunda Alyan solfağında Pirpinya
Lutfü DÖRDfiNCO Gazet ecilik ve ni apartmanı zemin katındaki daire-

N eşriyat T. L. ş. Basıldığı yer de hazır bulunmaları ilan olunur. 
TAN Matbaası 18752 

Vakıf Paralar Müdürlüğünden : 
15/ 12/ 936 tarihinden önce idaremizden ödünç para almış olanlar

dan ipoteklerinin durumu talimatnamemiz hükümlerine göre müsait 
olduğu halde yalnız (500) liradan aşağı olmasından dolayı tecdit edile
miyen mukavelenamelerin, yüzde onu peşin ödenmek ve bir defaya 
mahsus olmak kayıt ve şartile yenilenmesine mezuniyet verilmiştir. 

Vakıflar Umum Müdürlüğünün yeniden aldığı tedbir ve kararlarla müş
terilerimize göstermekte olduğu bu kolayhklardan istifade edilmek ve 
bu bapta daha fazla malfunat ve izahat alınmak üzere alakadarların 

derhal idaremiz ikraz şefliğine müracaat etmeleri ilan olunur. (4387) 


