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GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi 

1 D E A L BOR O 
Su kitap bllrolarının lı çıkarma kudretini arttırmak isteyenler 
için kın, fakat amell bir kitaptır. O alze az mHraflarla çok ıı 
naaıl çıkarılablleceOlnl glleterir. Fena ve yanlıt bUro uıullerl 

yUzUnden geri kalan, hatta uraı- eden veya batan mlle11e1eler 
uyılmıyacak kadar 9oktur. Bu kitap, bu glbNerl kurtarmak için 

yazılmı,tır. Fiyatı 60 Kr. 

lnön-üSiperlerde_ H arekitı Takip Etti 

Milli Şel otomobille Edirne Halkevini şereflendiriyorlar . ., Milli Şel Edirne Halkevinde alakad'arlardan izahat alıyorlar •• 

'Çürük Reii_m 
Ve Sa91am· 

.Reiim 
:Yazan: ~ka Günilüz 

B Irçok sayın vatandaşlar e
peyce sinirli ve sert bir üs

h1pla bizden izahat istiyorlar. 
İstenilen izahatın hemen, he
men sn m~V7:tına olduğu görü
lüyor, diyorlar ki: 

"- Mihverci matbuat ile radyo 
teşekkülleri gün yirmi dört saat 
Türkiye aleyhinde neşriyat yapı. 
yorlar. Akla hayale gelmiyecek 
müzevirlikler ediyorlar. Bilhassa 
Arap ve Müslüman ilemini dUI'up 
dinlenmeyen bir hamaratlıkla kı~· 
kırtmağa uğraşıyorlar. Buna karşı 
biz bir şey yapmıyoruz. Yapıyo. 
ruz da bizim mi haberimiz yok? 
Yapıyorsak ne yapıyoruz? 

Mihyercilere gelince; bizim neş.. 
riyatıımzı memleketlerine sok. 
muyorlar. Seyahat eden bir vatan
daşımız onların hududuna gelin. 
ee ilk soru şu oluyor: Gazete var 
mı? 

Sonra kendi radyolarile kendi 
halklarına Ankara radyosunu diıı. 
lemeği yasak etmişlerdir. Herkes 
birbirinin hafiyesi, kontrolörüdür. 
Ankaranın küçük bir sesi, düğme. 
yi çeviren için felaket oluyor. Biz 
ise sabahlara kadar mihverclle.rin 
hezeyanlarını alabildiğine ve canı. 
mız istediği müddetçe dinliyoruz. 
MukabcJe etmiyoruz. Ediyorsak 
nasıl ediyoruz? Demokratik hakla. 
rma sahip vatandaşlar sıiatiJ.e bun. 
lar hakkında izahat istiyoruz. B\. 
zi ten\·ir ediniz.,, 
Bu vatandaşların ilgili oldukları 

gazetelerinden izahat istemek, onlar
la her mevzuda konuşmak hakları. 

dır. Kaldı ki, memleket işlerinde bu 
hak en yüksek mertebesine vanr. 

Biz de bu mevzu üzerinde istedik
leri izahatı vermiye çalışalım: 

H emen şunu söyliyelim ki, çok 
ehemmiyetli gördükleri bu 

mesele, hiçbir zaman bir mesele dc-
ğildir. Hatta şöyle böyle ehemmi
yetli bir iş bile sayılmamalıdır. 

Mihverci matbuatın aleyhimizde 
bulunmaları kendileri için ve kendi 
hesaplarına vazifeleridir. Çünkü 
memleketlerindeki rejim suni bir re. 
jimdir ve çürük parnuk ipliklerile 
bağlıdır. Biz onlardan değiliz. Bizim 
aleyhimizde bulunmak suretile re
jimlerine oksijenle nefes vermiye ça
balıyorlar. Kendi bilecekleri iş. 

Mihver memleketlerindeki halkl • 
rın memnuniyetsizlikleri bug~r 
ki.inden bin kat artmıştır, l:!i assa

(Sonu Sa. flü. 

. Slovakya "Askeri Himaye .. Altına Girdi !Manevra Muharebeleri 

·AlmanlarSlovakyaya ~as~la~ı~ Sure~te :~ 
• . •. . · Şıddetle Devam Edıyor 

Asker T ahşıd Edıyor Milli Şef lnönünün Bugün Şehrimizi 
iki Tacaf. Bir 
Askeri Pakt 
imzaladılar 
Şarki Prusyadan Danzig\ e 

Silah ve Mühimmat Geliyor 
Londra, 18 (Hususi) - Dün 

Bratislavadan gelen bir habere 
göre, Almanya ile Slovakya a
rasında bir askeri muahede im
zalanmıştır. Bu muahedeye gö
re, Slovakya yine müstakil sa
yılacak, fakat Almanlar "Aske
ri himaye,, namı altında iste
dikleri askeri harekatta bulu-
nacaklardır. - - .• 

................ ~········· 
·Adliye Vekili 

lmralıda 
T eikikler yaptı 

Bu G~'bi Müesseseler 

Tedricen Çoğalblaca.k 

4 üncü ıaylada . ......... . 

Maca ge 
Nazırı Ansızın 
Romaga·Gitti ' 

Tekziplere Rağ~en Hitf erle 
de Görüştüğü Anlaşılıyor 

Londra, 18 (Hususi) - Ma
caristan Hariciye Nazırı Kont 
Cakinin yaptığı ziyaretler esra
rengiz bir mahiyet almıştır. 
Kont, bugün Alınan hükfuneti 
tarafından emrine verilen bir 
tayyare ile Romaya gitmiş ve 
muvasalat eder etmez Sinyor 
Mussolini ve Kont Ciano. ile gö
rüşmüştür. 

Şereflendirmeleri ihtimali Kuvvetlidir 

Edirne, 18 (Tan.Muhabirinden) - Dün geceyi Edirnede 
hususi trenlerinde geçiren Risicümhurumuz, bugün öğleden 
evvel refakatlerinde Başvekil, Milli Müdafaa, Nafıa, Maarif 
Vekilleri olduğu halde tekrar vilayet nümune fidanlığına teş
rif ettiler ve tetkiklerine devamla esaslı izahat aldılar. Bir sa
at. kadar süren bu tetkiklerden sonra trenlerine döndüler ve 
öğl~ yemeğini trenlerinde yediler. _. 
Milli Şef, saat 13,50 de refakatle., 

rinde ayni zevat olduğu halde otomo. 
billerle ı:nanevra sahasına hareket et. 
tiler. 

Milli Şef manevrcı scıh<Uında 

Milli Şef akşama kadar, manevra 
sahasın.is meşgul oldular. Harekat 
etrafında kumandanlarımızdan iza
hat aldılar. Fasılasız devam eden şid
detli muharebeye rağmen siperlere 
kadar sokularak tarassut dürbinlerile 
neferlerle yanyana vaziyeti takip bu·. 
yuran İnönü, geç vakit ileri karakol
lardan ayrılarak otomobillcrile Kırk. 
lareline doğru yola çıktılar. 

Y otlarda tezahürat · 

• • Takas lşlerı 
İçin Yeni 

Tedbir Alındı 

Ticaret Vekili, Muhtelif 

işler Üzerinde Geniş 

_ Bey-anatta - Bulundu 
· Ticaret Vekili Cezmi Erçin, dün° Milli Şefi yakından gö~ebilmek e--

1.1 k d 11 d' .1 .. de 'Ticaret odasında, zahire borsasın-me ı e er en en yo ara ızı en gu. . . . . 
'ht k. k" 1 .. 1 · · 11 • . · d ı.: da ve Takas Lımıted şırkctınde tet. 

zerga a ı oy u er e erın e uay· k'kl t V k.l ı... .. ı· • .. .. .. · .: • ı er yapmış ır. e ı, ııugun zmır 

raklarla İnonunu cand~~. tez~~urat. fuarını açmak üzere Ege vapurile İz
yaparak karşrladıla:r. Bı;tun koyler,, mire hareket edecek, pe.rşembe günü 
bayraklarla donanmış, _Yer yer taklar ı·ekr~ şehrimize dönecektir. 
kuri.ılmuştur. Şef, İSkenderköyü, Sö. . Cezı;ni Erçin,.dün muhteltf mesele
ğiltlüdere, Kocahızır, Kızılcamüsel- ler üzerinde bir arkadaşımı:.ı:a şu be
llin, İnece, Karahızır köylerinde yanatt~ bulunmuştur: . . 

Yeni ticaret sarayı için 



2 TAN 

PENCERE~DEN 

Bir Hikayeden 
Çıkan Gürültü 

Yazan: M. Turhan TAN 

E dip okuyucularımızdan biri 
yazıyor: 

"Bundnn bir müddetaııı ev\·el aylık 
Amerikan mccmualarmdıın birinde 
"Masum çöpçatan,, başlıklı bir hi· 
kiye çıkmıştı. Mecmuanın iddiasına 
göre Ahmet Nuri isminde bir TUrk 
tarafından yazılan bu hikôye mc~ 
bur Türk kili ikleriodcn olup e ki
den Türki)e ve ATBbl tanda bulun
muş Colln Norman Reid ism!nde bir 
İngiliz taraf1ndan İngilizceye tercU· 
nıe edilmiş. Mevzuunu, kadının pe· 
çeli yo adığı zamanlardan alan bu 
hikiyc, fettan bir genç kadının 
göz koyduğu delikanlıyı elde ede· 
bilmesi için mahalle imamını nasıl 

alet olarak kullandığını anlatıyor. 

du. 

Muallimlerin Mesken 
Bedelleri Veriliyor 

1 Mısır Askeri Heyeti "il. 

j Bugün Geliyor " 
Dost Mısır ordusunun topçu , 

, kumandanı Tiim General Hüsnü 

Mekteplerde Dersler 
25 Eyliilde Başlıyor 

Kıdem Zamları 

Verilecek 

Muallimlerin Barem ve 

Birinciteşrinde 

'~1 Ebeydi Paşa riyasetindeki :Mısır 
:ı askeri heyeti bugiin saat 

16,30 da Romanya bandıralı 

Transilvanya vapurile şehrimi. 
ze gelecektir. 

Bu Sene ilk ve Ortamektepleri Bitirenlerin Hangi 

Mekteplere Girebileceklerini Yazıyoruz 

Yeni barem kanununun tatbikatı. 
na ait hukümlerc göre barem dere
celerine girmiyen maaş sahiplerinin 
derecelerini bağlı bulundukları ma
kam tayin eder. Yine ayni kanuna 
göre, bu makam maaş sahiplerinin 
alacakları maaşları bar:!m derecele
rine uydurmak için bir derece yuka. 
rıya, yahut aşağıya indirmek salabi· 
yetine maliktir. Vali ve belediye reisi 
Li'itfi Kırdar İstabul viliıyeti ilk 
tedrisat kadrosuna dahi, maaş dere. 
celerl baremde mevcut olmıyan 840 
muallimin derecelerini yükseltmek 
suretile bu husustaki hükmünü. mu-

doldurdu~larından dolayı 633 mual- , 
limin de haremdeki dereceleri yük
seltilmiştir. Bunlar için de bütçeye 1 

aynca tahsisat konulmuştur. Bu iki , 
şekilde birer derece kıdem zammı al- 1 

mış bulunan muallimlerin yeni zam
ları bir teşrinievvelden itibaren ve
rHmiye başlanacaktır. 

Muallimlerin mesken bedellerinin 

Heyet, Rıhtımda 'Film Gene. 
ral Hüsnü Rıza, İstanbul komu
tanı vekili, Merkez Komutanı 

Albay Cemal \•e heyetin mih. 
mandarlıklanna tayin edilen 
Kurmay Alba~· Hamid Doğruer 
ve Kurmay Ön Yüzbaşı .Münir 
Aral ve bir kıt'ysker tarafın. 
dan merasimle karşılanacak ve 
PeNpalas oteline misafir edile. 1 

cektir. 1 

Maarif Vekaleti bütün mekteplerin 
tedrisat başlangıç tarihlerini yeniden 
tesbit ederek bütün dairelercı bildir

i miştir. Bu emre göre, bütün n.ektep. 
ler 1 eylıilde açılarak kayıt ve kabul 

" muamelesine başlıyacaklardır. Bu 
muamele 15 eylüle kadar deva.ın e
decek ve tedrisat 25 eyllıl pazl4 tesi 
günü başhyacaktır. 

"Fakat hikuycnin neşrinden bir 8 y 
sonra mecmuaya bir Urü mektup 
geldiği görüldü. Bu mektuplarda 
"Ma um çöpçatan,, hikaye inin eski 
bir Türk kliislğl olma;pp "Boccaccio' 

nun "Dekameronu eserinden atın. 
dığı söyleniyordu. Mektuplardan bir 
kısmı böyle meşhur bir hikayenin 
Türk klasiği diye satın alınıp neşre· 
dilmesini, mecmuayı idare edenlerin 
cehaletine vererek onlarla alay edl· 
yordu. 

._ 
allimler lehine istimal etmiştir. 

Bunların böyle terfi ettirilmeleri 
kıdem zamlarile alakadar değildir. 
Bunlardan kıdem müddetini doldu
ranlar, zamanında yine terfi ettirile
ceklerdir. Birer derece terfi ettirilen 
muallimlerin mnaş farklarına kaşı

lık olarak 54 bin liralık tahsisat ta 
maarif bütçesine ilave edilmiştir. 
Bunlardan başka kıdem müddetlerini 

• • 
verilmesi için de şehir meclisinden 
icap eden tahsisat alınmıştır. Halen 
İstanbul vilayeti ilk tedrisat kadro. 
sunda çalışan muallimlerin haziran, 
temmuz, ağustos ve eylul aylarına 

ait mesken bedellerinin verllmesi i· 
çin belediye muhasebesine dün emir 
verilmiştir. Bunlardan başka mual· 
lim mekteplerinden mezun olup ta 
muallim tayin edilen ve kendilerine 
bir defaya mahsus olmak üzere 80 er 
lira teçhizat bedeli verilmesi lazım 
gelenlerin de bu istihkaklarının ve
rilmesine karar verilmiştir. Maarif 
idaresi bunlara ait bordroları hazır

lemıya başlamış~ır. "Bu hilcumlara kar ı mecmua 
kendini şu ckilde müdafaaya çalı • 
tı: "Ma um Çöpçatan,, liikayesinin 

Boccaccio'nun eserinden alındıi:'lnt 
bildiren ilk ihtan alır almaz hemen 

Tramvaylarda Be d a va 
mcvzuubahs esere başvurduk. Biz 
de gördük ki Masum Çöpçatan, mev. 
zu itibariyle tamamen oradan alın. 

-
Gidecekler 

mıştır. Bununla beraber ne retti~•i- Şehir meclisi fevkalade toplantısı· 
miz hikaye ile Boccaccio'nun hika· nm son celsesini dün vali ve belediye 
yesi arasında karakter \'e atmosfer reisi Lutfi Kırdarın riyasetinde ak

bnkımından çok bilyük farklar var. detmiştir. 

Tesbit Edildi 
kazalara taksim edildiğini ve bu me· 
yanda 'Üsküdara da 25 bin lira ve
rilmiş olduğunu beyan ederek §eh
rin hiçbir köşesinin ihmal edilmedi
ğini spylemiştir. 

Dost memleket askeri heyeti 
burada resmi ve hususi bazı zj. 
yaretlerde bulunduktan sonra 
pazartesi günü Trakya mane\'
ralannda bulunmak nere E. 
dlmeye gidecektir. 

Kadeş Vapuru 

Perşembeye Geliyor 
Münakalat Vekili Ali Çetinkaya, 

dün Büyükdere tayyare hangannı 
gezmiş, öğleden sonra mıntaka liman 
merkezine giderek meşgul olmuştur. 
Denizyollan umum müdiirü İbrahim 
Kemal, muavini Yusuf Ziya ile bir! 
likte Vekilden aldıkları emir üzerine 
dün limanımıza gelen Besarabya va
purunun makine ve işleme aksamile 
servis işlerini tetkik etmişlerdir. 

İstanbul ilk ve orta mekteplertn
den mezun olacakların girecek!~ ri 
orta mektep ve liseler için haritalu 
tanzim edilmiştir. 

OrtamekteplerJ en çıkanlann 
girecekleri li.eler 

Bu haritalara göre: 
Eyüp, Ciball Kız ortamekteplerinden 

mezun olanlar Cümburiyet Kız Lisesine; 
İstanbul Kız Muallim, Çapa, Silleymanl-
yc, İstanbul, Heybeliada, Kasımpaşa. Ba
kırköy kız ortamekteplerinden mezun o
lanlar İstanbul Kız Laesine; Nlşarıtaşı, 
Beşiktaş, Beyoğlu kız ortamekteplerl•ı

dcn met:un olanlar Eminönü Kız Lisesine; 
Beykoz, Üsküdar 2 - 3 üncU kız ortamek
teplerinden mezun olanlar Kandilli Kız 
Lisesine; Kadıköy üçüncü kız ortamektep
ten mezun olanlar Çamlıca Kız Lisesine; 
Pendik, G<lztcpe, Kadıkoy ikinci kız ortn
mckteplcrlnden mezun olanlar Erenkl:ly 
Kız Lisesine; Cağaloğlu, Kumkapı, Eyup, 
Kasımpaşa, Taksim, Heybeliada erkf-k or
tamekteplerlnden mezun olanlar l!rtan
bul Erkek Lisesine; Zeyrek, Gelenbevt, 
Fatih, Karagilmr1..1k erkek ortamekteple
rinden mezun olanlar Vefa Erkek Lisesi-
ne; Y~ikapı, Davutpaşa, Bakrrköy erkek 
ortamektcplcrlnden mezun olanlar P r
tevnlynl Erkek Liscslne; Gazi Osman Pa-

Londradaki ajanımız vasıtasiyle İn· Dünkü eelsede ~lektrik, tramvay, 
giliz muharrirle muhaberedeyiz. ve tünel işleri umum müdürlüğü 
Henüz müsbet veya menfi bir netice murakıplıklarına tetkiki it;iraz•komis
alamadık. Eğer korktuğumuz gibi yonu raportörü Zahit Hançeroğlu i. 
qu hikaye Boccncclo'dan çalın~ı~ i e le şehir meclisi azalarından Ekrem 

Almanyaya sipariş edilmiş olan 
Mersin tipi Kadeş vapuru Cebelita. 
rıktan limanımıza hareket etmiştir. 
Gemi p~rşembe günü limnnımızda 

Bu izahattan sonra ruznamedeld bulunacaktır. · 

şa, Emlrgl'ın, Beykoz, Beyoğlu ortamektep
lerinden mezun olanlar Kabataş Erkek 
Lisesine; Üsküdar 1 ve 3 üncü, Kadıköy 
1 ve 3 üncü, Pendik Erkek ortamekteple
rlnden mezun olanlar Haydlirp:ı:şa: 'Et'k~k 
Lisesine gireceklerdir. 

diğer maddeler de iQtaç edilerek fcv· ._ • · , _ . -
kalade toplantıya nihayet verilmtJtir. • 

şimdiden affınızı dilc,-Jz.,, Türkün tayini hakkındaki rlyaset ma Dahiliye Vekili Te~il\ler:•ne 
kamı teklifi kabul edildikten sonra, .ı,ı 

"Bu uzun hikayenin nınbaa'1i ıteşkili istenilen muvazzaf bina itiraz uevam Ediyor 
nıecmuanın Ağusto nüshas:ında de· komisyonları azahklarına belediye Şehrimizde bulunan Dahiliye Ve-
' am ediyordu. "Masum Çöpçatan,, tahsil müdürü Cnbir ile emlak mü- kili Faik Öztrak, dün bir müddet vi. 
hikayesini tercüme eden Colin Nor. dürü Muhsinin tayini hakkındaki layette meşgul olduktan sonra Em
man Reid, yolladığı mektupta diyor teklif müzakere edilerek kabul e- niyet müdürlüğüne giderek tetkikler
ki: Bu kadar münakaşaya sebep olan dilmiştir. de bulunmuştur. Vekil, bundan son

hikayeyi ben doğrudan doğruya Müteak1ben İstanbul tramvayların- ra polis mektebine giderek müessc;e. 
Türkçeden değil, Bağdath bir mu- da parasız seyahat edecekler hakkın. nin teşkilatı ve tedrisatı hakkında 
harrir tarafından Türkçeden Arap· da divanı riynsetin teklifi okuna- izahat almıştır. 
çaya tercüme edilmiş olan meşhur rak kabul edilmiş~ir. Tramvaylarda Faik öztrak, polis mcktebin~e1'1 
Türkçe Kısa Hikayeler Kolleksi •o· parasız seyahat edeceklere verilen çıktıktan sonra üsküdara geçerek üs 
nundan almıştım. lliisnü niyetimden paso miktarının 226 tane olmasına küdar kazasinın vaziyeti ve bu kaza
emin olmanız için hikayeyi adapte karar verilmiş ve bu 226 pasonun 
ettiğim Arapça kitabı yolluyorum. da kimlere verileceği tayin olunmuş· 
Nevyorkta herhalde Arapça bilen tur. 
&irisini bulursunuz. Daha en·cl de Bundan sonra imar müdürlüğünün 
bildirdjğfm vcçhile hikaye, bir kaç hazırlamış olduğu birinci beş senelik 
sene evvel ölen me§hur Tiirk mu- imar programı üzerinde gö!'iişiilmüş
harriri İbnirrefik Ahmet Nurinlo e. tür. Bu hususta cereyan eden müza-

'd' kereler sırasında bazı azabr Üskü-scrı ır.,, 

"Fakat Nevyorkta hem tnglllzcc, dar ve Kadıköf cihetlerinin imar hu· 
hem Arapça bilen birisi bulunmadı- susuncia ihmal edildiğini ~eyan edc
ğından Coli Nomıan Reid'in yoJia: rek Tlyaset maknmının dı~knt na-

~ zarlarını çekmişlerdir. Valı ve bele-
dığı Arapça kitaptan istifade edile- diye reisi bunlara verdiği cevapta 
miyor. Ahmet ~uri .~~kkında malCt· bu iki ka~ya geçen sene 15 şer bin 
mat bulmak içın kiltuphanelere baş liralık fazla tahsisat verildiğini, mec 
vuruyorlar. Bir netice çıkmıyor. Ni. lisin bu sene vermiş olduğu tahsisatın 
hayct Şikagodaki Türk konsolosha- da müsavi şartlar dairesinde bütün 

daki imar faaliyeti hakkında kayma· 
kamdan izahat almıştır. Dahiliye Ve
kili, bugün de Büyükadaya geçerek 

Büyükada suyunun küşat merasıınin
de bulunduktan sonra Ada kazasının 
vaziyeti hakkında tetkiklerde bulu
nacakur. 

Prim Fiyatları 

Prim fiyatlarında değişiklik ol. 
muştur. Yeni tadilata göre cnterşaıı· 
jabl memleketler için 70, İngiltere 
için 77, Holandaya 70, İsvP.ç 53 ve 
Belçika 72 dir. Takas Limited şirke
ti, bugünden itibaren İş hanında ~a
lışmıya başlıyacaktır. 

Ta pu Sahtekarlağı 

Tahkikatı Mühim 
Bir Safhaya Girdi 

llkmekteplerd en çıRacaRıarın 
girecekleri ortam ektepler 

istanbul llkmekteplerlnl bitirenlerin gl· 
reccklcrl orlamektepler de şunlardır: 

Cnğnloğlu 1, Su1ronahmet 2, Alemdar 
Eftalya isminde bir kadına ait ar- 44, Eınin!inu 48 inci ilkmekte~lerlndc11 

mezun olanlar Cnğaloğlu Erkek Ortamek
sayı sahibinin haberi olmadan sat. tcblne; Beyazıt 5 ve 42 inci, Kadirga 3 ve 
mak suretile sahtekarlık yaptığı id- 61 inci ilkmektepl~rlnden mezun olanlar 
clia olunan Yusufaki Bsyram o/{lu Kumknpı Erkek Ortnmektebine; Cağalo~
hakkındaki tahkikat.- devam etmiş- lu 1, Sultanahmct 2, Alemdar 44, Emin· 

önU 48, Kndlrga 3 ve 61, Davutpaşa 25, 
tir. Şahitler Vekaletname vermek Samatya 29 uncu ilk mekteplerinden me-
üzere Beyoğlu dördüncü noterine ge- zunlar İstanbul Kız Ortamcktcblne; Bc
tirilen kadının bu kadın olmadığını yazıt 5, 6, 10, 42, SUleymnnlye 7 ve 8 ilk
söylemişleııdir. Bunun üzerine Yusu- mekteplerinden mezun olanlar Süleyma
fnkl de suçunu itiraf etmek ve note- niye Kız Ortamektebine; Sillyemanlye 7 

ve 8, Beyazıt 6 ve 10 uncudan mezun o
re götürdüğü kadının başka bir ka· lnnlar Zeyrek Erkek Ortamekteblnc.; Fa-
dın olduğunu söylemek mecburiye- tih 13 15 18 40 Unkapanı 12 ve 54 ün
tinde kalmıştır. Müddeiumumilik Ef. cliden' m~zun' ol~nlar Gelenbevi Erkek 
talya namına vekiletnarne veren bu 1 -
kadını polis vasıtasile şiddetle arat- dairemde tanzim edildiği neşir ve bu 
maktadiıı. cihet aynen (vekaletnameler Beyoğ-

Veka letna meler Beıinci 
Noterde Yapılmamıı 

Beyoğlu Beşinci Noterinden aşağı
dald mektubu aldık: 

"Gazetelerinin 18 ağustos 939 ta
rihli nüshasının ikinci sayfasında 

mıinte~ir (Bir tapu sahtekarlığı) baş
lıklı yazı okundu. Hadiseye mesnet 
teşkil eden ve sahte olduğu ifade e
dilen vesikalarla vekaletnamenin 

lu beşinci noterinde tanzim edilmiş· 
tir) şeklinde ifade edilmektedir. Key
fiyet ait olduğu makam nezdinde tah. 
kik edilmiş, dairemde inceleme ya
pılmış, hadise ile alakadar vesikalar
la vekaletnamenin dairemde tanzim 
edilmediği anlaşılmıştır. Yazının ha
kikate uygun olmıyan ve dairemi a. 
lakadar eden kısmının tashih ve ay
ni sütuna dercedilmek suretile tek· 
zibinl isterim.,, 

nesine müracaat etmiye karar '•eri· 
yorlar. Konsoloshanede kimse Ah· 
met Nuri isminde birisini hatırlıya-

mıyor. Lfikin konsoloshnnenin ter. 
cümanı edebiyatla allikadar bir zat 
imiş. Tutuyorlar, enun telefon nu-

SUAL SORUNUZ, CEVAP V!RELIM CEVAP 

marasını veriyorlar. Oraya da tel~· 
fon ediliyor. Tercüman, galiba, evde 
yokmu . Kızkarde i oradaymış. ~e 

yazık ki bu bayan da Ahmet Nuri 
isminde birisini tanımıyormuş. Bu· 
nunla beraber biiyUk bir hgüzarlık· 
la Nurinin bir kız ismi, Ahmedin de 

merhaba kabilinden bir selam tabiri 
olduğunu söylüyor. Yine telefonda 
İbnirrefikin ne olduğunu soruyor
lar. Fakat bu sefer her nedense ba
yan kızarak telefonu kapatıyor. 

Ne dersiniz buna? .• ,; 

Ne mi derim aziz ve muhterem o
kuyucu? .. İlkin Ahmet kclimesi~i 
merhaba ayarında selam tabiri zan· 
neden bilyük bilgin bayanı hayretle 
alkı )arım. Sonra İbnirrefik Ahmet 
merhumun oğlu tarnfından bu bahse 
•lak& ı:österilmesini rica ederim. 

rededir! edilen S - İstanbul \•eya Ankara Hu ... 
kuk Fakültelerine nehari devam 
etmek istiyenler, imtihana tabi 
tutulur mu? 

C - Lise olgunluk imtihanını 

verenler mezkur fakültelere imti-

C - Askeri hukuk mekteDt yok 
tur. Harp Okulları talebesinden ~ • 
askeri h8.kim olmak istiyenler Hu
kuk Fakültelerine devam ederek 

rının dinlenmesi yasak 
memleket var mıdır? 

C - Türkiyedeki radyo dlnle
yicileri diledikleri istasyonu din
lemekte serbesttirler. Türkiye va. 
tandaşı hürdür. Bu sahada da hür
riyeti tahdit edilmiş değildir. To
taliter devletler vatandaş için hür. 
riyet hakkı tanımazlar. Bunun 
için vatandaşlarının bu sahadaki 
hürriyetlerini de kaldırmışlardır. 

Almanyada ve İtalyada halkın ya
bancı istasyonların neşriyatını 

dinlemeleri memnudur. Dinliyen
ler yakalandıkları takdirde şid. 

dctle cezalandırılırlar. 

ders görürler. 
hansız girerler. ı\ 

-Ji S - Askeri barem neşredildi 
S - Parasız \'e yatılı okullara mi? Bu bareme gedikli erbaşlar 

bilhassa Askeri Gedikli Hava O· da dahil mi? 
kuluna girmek istiyorum. Bu ar- C - Askeri barem Meclisten 
zumu yerine nasıl get irebilirim? çıkmış, Resrnt Gazete ile de neş-

e - Askeri mekteplere girmek redilmiştir. Gösteri~n harem de. 
için geç kaldınız. 11 Ağustos ta. receleri içinde gedikli erbaşlar 
rihli gazetemizin dördüncü sayfa- hakkında bir k~yıt yoktur. 
suıda diğer yatılı mektepler hak- * 
kında kili derecede malıimat var- S - Türkiyede oturup ta ya. 
dır. Ok~yunuz. hancı radyo i tasyonlarının n~ri-

Jtl.. yatını dinlemek ya~ak değil mldir? 
S - Askeri hukuJc mektebi ne. Değilse yahant'ı radyo Ma~yontn. 

·-------------------------------------

* 
S = t3 rakamı ne için me~um 

sayılır? 

. . 

C - İsa Peygamber bir gün Ha

varilerle birlikte sofraya otur

muştu. Sofrada 13 kişi idiler. Blr 

aralık aralarınaan biri sofradan 

kalktı. Bu İsayı Yahudilere haber 

veren Havari idi. Hem !saya fena

lık etmişti. Hem de kendisi ölmüş 

veya öldürülmüştü. O zaman, bu 

zaman 13 rakamı Hiristlyanlar 

indinde meşum addedildi. Bir ara

da oturan on üç kişiden ilk yerin

den kalkanın öleceğine inanılır. 

Fakat 13 rakamına şeamet atfet

mek doğru değildir. Batıl itikatlı 

adamların inandıklan efsaneler 
ne kadar gülünç ise 13 rakamının 
şeamctine inanmak ta o kadar gil
lünçtür. 

Ortamektcbinc; Atikali 19, Zincirlikuyu 
20, Karagümrük 27, Salmatomruk 17, Fet
hiye 16, Balat 55 ten mezun olanlar ı:o
ragümrük Erkek Orta.mektebine; Fatih 18 
ve 20, AUkali 19, Karagümrük 27, Salmar 
tomruk 17, Fethiye 16, Balat 55 ten me
zun olanlar Cibali Kız Ortamckte!>'ne· " 
Topkapı 34, Aksaray 45, Samatyn, 5ı, Ye~ 
dikule 43, Horhor 56 dan mezun olanlar ~ 
Yenikapı Erkek Ortamektebinc; Sllh'rl
kapı 21, Merkez Efendi 22, Koca Musta
fapaşa ~8, Samatya 29, Haseki 24, D:ıvut
paşa 25, Çapa 31, Topkapı 32 den mezun 
,olanlar Davutpaşa Erkek Ortamckteblne; .. 
Sillvrikapı 21, Merkez Efendi 22, Koca 
Mustafapnşa 28, Aksaray 45, Haseki 24, 
Çapa 31, Topkapı 32 ve 34 ten mezun o
lanlar Çapa Kız Ortamektebine; Ba'lctrköy 
1-2-4, Y~ilköy 4, Kazlıçeşme 58 Yedi· 
~le 43 Samatya 52 den mezun olanlar 
J!akırköy Erkek Ortamcldebine; Rami 33, 
ltvilp 36, Defterdar 37-38-46 dan mezun 
qlflnlnr Eyüp Muhtelit Ortnmekteblne; • 
RJ.sımpa~a 3-4-5-6-9-10, Halıcıoll· 
lu 1-2 den mezun olanlar Knsımpaş:a F.r
ks Ortamektebine; Kasımpıışa 3--4-5-
9- 10, Halıcıoğlu 1-2 den mezun olanlar 
Ka~paşa Kız Ortamektebine; Mecidiye
köy 46, Şişli 43, Firuzağa 12-31, Topha-
ne ~{ Azapkapı 11 den mezun olanlar Be· 
yoğ);ıı& Muhtelit Ortnll\ekteblne; Beyoğlu 
29 -· 45, Fındıklı 13 ten mezun olanlar 
Tnksrın Erkek Ortamcktebine; Beyoğlu 
29--44, Fındıklı 13 ten mezun olanlar E
minÖ'tJCi Kız Lisesine; Mecidiyeköy 46, Şiş-
li 43--44, Ferlköy 17, Nişantası 15-52, 
Maçk.. 22 den mezun olanlar Nlşantaşı 
Kız 0..-Uımekteblne; Şişli 44, Fcriköy 17, 
Nişant.tşı 15-52, Mıu~ka 22 d~ mezun o
lanlar Nişantaşı Erkek Orromekteblne; 
Birinclyau, Yıldız 50, B~lktaş 19-20, 
Ortaköy 23-39, Arnavutkoy 25, Bebek 
26, Rumelihisar 27 den mezun olanlar Be
fiktaş Kız Orlamf;ktebine; Blrlnclyııtı, 
Yıldtz 50, Beşiktaş 19 - 20, Ortakliy 23-
S9, Arnavutk1iy 25. Bebek 25 Anadoluhl
sarı 34 leh fmMtln o ah'l r Ga;! Osmnnpa a 
Erkek Ol'Urnektebtne;.....sarıycr 14 SClyllk-
ueı ,;JU ,.._ ı cç"ıuuıu ~u; 2 eı uwy o).)1 -r." 
mirg6rı 28, RumeUhlsan 27 den mez1Jn o
lanl::ıl"' Ehıirı;iin Er'ksıt Orromekteb!r.e: A
nad61ul<ııva~ı 4'27"Rumclikavnğı :/i, 's:y
koz 40. Paşnbahçe 39, 'Çubuklu 37, Kanı/-
en 36 dan mezun olanlar Beykoz .r.ıruht -
lit Ortamektebine; Anadolukavağı 42, Ru
melika.vağı 41, Sarıyer 14, Büyükdere SO, 
Klreçl:.urnu 36, Yeniköy 33, Kanlıca 36, 
Emlrg~n 28, Anadoluhisarı 34, Ka:ıdllli 
32, Çe-n elk6y 38 den mezun olnnlar Kan
dilli l{ı.z Lisesine: İhsaniye 19, Pnşakapısı 
20, Ayazma 21, Kıı.lnrağası 80 den mezun 
olanl&r Üsküdar Birinci Erkek Ortnnlek
fcbin~; Harmanlık 17, İhsaniye 19, Paşa
kapıın 20, Ayazmn 21, Kızlarağası 30 dan 
mezun olanlar Üsk!ldar İkinci Kız Orta
m~ebine; Kısıklı 13, :Altuniuıde 14, Top
taşı l5, AUamataşı 22, Sultantepe 24, 
Nakkaştcpc 25, SelAmsız 48, Kandilli 32, 
Çengelköy 28, Beylrebeyl 27, BUrhanfyc 
29, :Kuzguncuk 4!i ten mezun olanlar Us- • 
küd.ır üçüncü Muhtelit Ortamekteb!ne; 
Hnr:nnnlık 17 den meı.un olanlar Haydar
pa~ Erkek Lisesine; Cevhlik 7, Moda 8-
41, Kızıltoprak 6-49, Göztcpe 5, Ercnköy 
4-38, f çcrenköy 16, Merdiven.köy 18, Bos .. 
tancı 1 den mezun olanlar Kadıköy Birin-
ci Erkek Ortamektcblne· Ce~lzlik 7, Mo-

r ' da 8 -41, Acıbndem 10, Kıtıltoprak 6 -
49 dan mezun olanlar Kndıköy İkinci Kız 
Ortamektbelne; Acıbııdem 3-10, Yeldc
ğirmenl 11-12, Talimhane 35 ten mezun 
olanlar Kadıköy Üçllncn Muhtelit Orta
mekteblnc: Bostancı 1, Erenköy 4-38. ic
erenköy l6, Mcrdivenk!S,v 18, Göztepe 5 ten 
mezun olanlar Göztcpe Kız Ortamektebl
ne gireceklerdir. 

TAK Vi M ve H AY A 

19 ~ğustos 1939 
CUM A RT ESi 

8 inci ay 
Arnbt: 1358 
Recep: 4 

Giln: 31 

Güneş: 5.14 - Oğlc: 

İkinCll: 16.06 - Akşam: 
Yatsı: 20.46 - İmsak: 

Hızır: 106 
Rumi: 1355 
Ağustos: ft 

12.18 
19.05 
3.21 

-:ı-- Hava Vaziyeti -
Yesilköy Meteoroloji istasyonundan alı

nan malümata göre, Akdenlz.in Gnrp kıyı
ları ile Egenin Ccnur. ve Cenup Doğtısun-
da hava açık, Doğunun Şimal ve Karade
nWn Sark kıyılan ile Kocaeli bölgesinde 
meVZII yağı:ılı, Trakya ve Marmara sahil
lerinde çok bulutlu, di.ler bölgelerde bu- ,.. 
!utlu geçmiş, rüzgArlar Trakya, Marmara 
havuısı ile Karadcnlzln Şark kıyılarında 
Şlmall, diğer bölgelerde ekseriyetle Cc· 
nub! istikametten hafif olarak esmiştir. 

Dün İstanbulda hava bulutlu geçmiş, , 
rllzglır Şimalden saniyede 4 - 6 metre 
hızla e ml;ıtlr. Snat 14 te hava tazyiki 
1010,1 milibar idi. Sllhunet en yüksek 29,2 
ve en dUı;ük 19,5 s:ınUgrnt olııı.ınk ka)'\)c
dilml;ıilr. 
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Yaşasın 

Moskovada Hava 
Şenlikleri Yapıldı 

ırı~~~~-i~~·N~t Tat111ıky! 
• İ azan: 

j Hale Geliyor? f 
8. FELEK 

Yazan: ômer Rıuı DOCRUL 

B ir kaç gündür bütün gözler 
Macaristanın üzerine dikil. 

miştir. Sebebi, Almanların ::\facarla- • 
n kendilerine bir a keri ittifalt ak· 
dine mecbur etmek içiri, perde ar· 
kasında uğra malarıdır. Macaristan, 
bu askeri ittifakın istiklaline mal o
lacağını çok iyi anladıit için, buna 
mukavemet etmektedir.Çünkü bu as. 
keri ittifak yüzünden Macaristan 
dahilindeki nazistler kuvvet kazana· 
cak, bugünkü rejimi devirecek, bü
tün Macaristanı, Almanyadan fark. 
aız bir hale koyacak, Macaristanın 

bütün mukadderatını, Almanyaya 
bağlıyacaklar, ve Macaristan bütün 
kuvvetleriyle, Almanyanın arzu et
tiii maceralara atılacak, düşecek 
kalkacak, fakat mütemadiyen büyük 
komşusu ve müttefiki hesabına her 
harekete ıirişecek n her hareketi 
büyük müttefikinin iradesi dairesin
de yapacaktır.Macaristan hür ve müs 
takil yaşamak, kendi mukadderatı· 
na daima hakim olarak ve kendi 
milli siya!>etini, kendi milli menfa
atleri dairesinde evirip çevit'mek is. 
tediiinden mihverin ittifak teklifine 
mukavemet etmekte ve demir çem. 
berin içine girmek istememektedir. 

, B en şekeri severim. Horoz şe. 
kcrinden tutun da mevhit şe

kerine kadar. Hatta galiba bir sene 
kadar en•el şekerlerin en\'aını bu 
sütunlarda yazmıştım da, bir iki ek
siğini oku~·uculnrını tamamlamış

lardı. 

Macaristan istemiyedursun, bü-
yük komşu, askeri kuvvetlerini Ma. 
car hududuna yakın yerlere yığarak 
ye Macaristana, ''Büyük l\lacaris
tan,, ruyalariyle iğfale çalışarak taz
l·ike devam etmektedir ve l\lacaris. 
tanı kendine ilhak i~in uğraşmakta
dır. 

Macaristan Hariciye Nazırının ha
lihazırda Salzburı ile Münih, Berhs
faden ve Roma arasında mekik do
kumasmın bütün sebebi, bu me&ele· 
dir. 

Mihverin Maearistanı kendileriyle 
askeri lttilak yapmağa ..mecbur et. 
nıek istemeleri, haddi zatında bir ga
ye değil, bir vasıtadır. Asıl gaye; 
Macaristanı da mih\·ere katarak, 
Balkanları çevirmektir. Çünkü bu 
sayede Romanya ile Yuıosl:ıvya hiç 
olmazsa, üç cihetten çevrilmiş ola
cak ve bunlan taıyik için daha bü. 
yük imkanlar elde edilmiş olacaktır. 
Macaristanın bir taraftan Romanya 
ile diğer taraftan Yugoslavya ile bir 
takım arazi \'e ekalliyet davaları ol· 
du~u için, Macaristanr Romanyaya 
ve Yugo lavyaya kar~ı harekete ge
!lrmek her zaman mümkün olacak, 
ve mihverin askeri nıüzaheretini 

haiz, Macaristan bu Balkan devlet. 
lerinin ba~ında bir Demokles kılıcı 
aibi duracak ve icabında bu Balkan 
devletleriyle sauşa giri~ecektir. 

Hulasa Macaristan maceradan ına
eeraya sürüklenecek, siirliklenme e 
de, kendi mukadderatına sahip ol
mıyacak, vaktiyle Avu turya • l\la
caristan İmparatorluiu dahilindeki 
vaziyetine rahmetler okuyan bir va
ziyete düşecektir. . 

Bugiin oynanman istenen oyun 
budur. Ve mih,·er devletlerinin bü
tün dileii de Macari tanı bu oyunun 
aktörleri ara ına almak değil, fakat 
ba~ aktörlerin emrine amade bir U• 

şak vaziyetine diişürmektir. 

Macaristan mukavemet ve istikla
Jtni korumak azminde olduiunu söy· 
)emektedir. 

Milletlerin mukadderatının oyun. 

eak haline ıetiren mih,·ercilerin oy

nadıkları bu oyunu kaybetıneleri, 

milletlerin mukadderatına sahip ol. 

.,aJarı esasına ııay~ gö termenin za· 
feri için zaruridir. Yoksa akıbet, Ma
caristan da Çekoslovakyanın ve Ar· 
navutluğun akıbetine uğrar. 

Şehrimize Gelen Fransız 
Askerleri Gittiler 

Dün sabah Fransız bandıralı Teo
phile Gautier vapuriyle şehrimize 

200 Fransız askeri gelmiş ve akşam 

Beyruta hareket etmişlerdir. Bu as. 

kerler, Fransanın Şark orduları .. mü

rettebatındandır ve fese benzer baŞ

lıklar giymektedirler. Fransız asker

leri dün şehirde gezintiler yapmış
lardır. 

Şeker nimetlerin şahıdır efendim. 
Hatt3: 

- Dilenci bir tnne olsa şekerle Askeri Heyetler de Bu 
Şenliklerde Bulundular 

ln9iliz • Leh ittifakı 
Müzakereleri Başhyor beı.lenir! Dile bir de darbımesel 

Moskova, 18 (Hususi) - Bugün yapılan hava şeıı
liklerine Ingiliz ve Fransız askeri heyetleri de da
vet olunmuş ve 500 den fazla askeri ve sivil tay
yarenin yaptığı oyunları seyretmişlerdir. 

Fransadan gelen General Pershing, Avrupanın va
ziyeti hakkında gazetecilerin sordukları sualkre 
cevaben demiştir ki: "Fransa harbe hazırdır. Fran
sa ordusu mükemmel şerait dairesinde bulunuyor,, 

Askeri heyetler arasındaki müzakereler gayet 
müsait bir şekilde devam etmektedir. Her gün iki 
toplantı yapan heyetler, bundan sonra her gün 4 
saat devam edecek bir toplantı yapacaklar ve mü
zakerelerin intacına çalışacaklardır. 

Pershing, Amerika ordusıyle ihtiyat kuvvetleri
nin ihtiyaca kafi gelmediğini teyit etmiştir. 

lngiliz • Fran•ız havacılığı 

Londra, 18 (A.A.) - lngiliz matbuatı, Fransız 

lngifü - Fransız - Sovyet askeri itilaflarının U. 
zak Şnrkta da teşn~l edilmesi hakkındaki haberle
ri Parisin salahiyettar mahfilleri tekzip etmekte
dirler. 

tayyarelerinin Ingiltere üzerindeki uçuşlarına uzun 

sütunlar tahsis eylemekte ve Fransız hava kuvvet

leri karşısında lngiliz halkının ve teknikçilerinin 

duyduğu hayranlığı tebarüz ettirmektedir. 
Leh • lngiliz mi•akt Daily Telegraph. diyor ki: 

Londra, 18 (A.A.) - Polonya hükumetinin Hu
kuk Müşaviri V. Kulski, muvakkat beyanname ye
rine kaim olacak Leh - Ingiliz misakının tanzimi 
hakkında Hariciye Nezareti erkanile müzakereler. 
de bulunmak üzere Londraya gelmiştir. 

Fransa hava endüstrisi fevkallide teıcamul etmiŞ

tir. Bunu Ingiliz hava ordusunun kuvvetine ilave 

edersek, iki memleket Avrupanın en kuvvetlisine 

karşı koyabilecek bir vaziyete gelmiş demektir. 

Hatta avcı tayyareciliği hususunda Fransızlar en 

ba~a gelirler. 
Fran•a kuvvetlidir 

Nevyork, 18 (A.A.) - "Manhattam,, vapurıyle 

Parlamentolar 

Konferansında 

Ebedi Şefe Hürmet 
Oslo, 18 (A.A.) - Beynelmilel 

parlamentolar konferansında reisin 
teklifi üzerine Atatürkün hatırasına 
hürmeten ayağa kalkı1mış ve Ti.irk 
delegesi reisi Naci Eldeniz tarafın
dan Türk hükümeti namına konferan 
sa teşekkür edilmiştir. 

Yunan Hariciye 
Müsteşarı Gitti 

Bir haftadanberi şehrimizde baz1 
siyasi temaslarda bulunmakta olan 
Yunan Hariciye Nezareti Müsteşarı 
Mavrudi, dün memleketine dönmiiş
tür. 

Yunan Hariciye Müsteşarı burada 
bulunduğu müddet zarfında :i\'lilli 
Şef İnönü ve Hariciye Vekilimiz ta
rafından kabul olunmuştu. Bundan 
başka Romanya Sefiri Stoyka ile 
Yugoslavya Sefiri Simenkoviç de, 
Mavrudi'yi misafir olduğu Perapa
las otelinde ziyaret ederek kendisL 
le görüşmüşlerdir. 

Bonnet, Yeni Elçimizi 
Kabul Etti 

Paris, 18 (A.Ar) - Hariciye Nazırı 
Bonnet, Türkiyenin yeni ?aris büyük 
elçisi Behiç Erkini kabul etmiştir. 

Bonnet, keza, Polonya büyük elçi
si ile Fransanın Suriye fevkalıide 

komiserini de kabul cylemijt ir. 

Japonlar Ağır Zayiat 
Verdiler, Perişan 
Halde Kaçıyorlar 

Japon Tayyareleri lngiliz Karasuları 

Üzerinde Uçtular • Bir lngiliz Öldürüldü 
Hongkong, 18 (A.A.) - Chekai a

jansından: 

Hongkong etrafında son zamanlar. 
da yapılan muharebeler esnasında 
Japonlar iki bin kişi ve mühim mik
tarda harp malzemesi kaybetmişler
dir. 

Shansinin cenubu şarkisinde Çin

lilerin taarruzu muvaffakıyetle de

vam etmektedir. 

Düşman Tchang - Ye'nin şarkında 

perişan bir halde ricat etmektedir. 

Kiukiyang ile Anhwel arasında 

Yantçe boyundaki Çin topuçu kuv
vetleri, Japon nakliye v~purlarını 

bombardıman ederek iki vapuru ba
tırmış ve altı vapurda yangın çıkar. 
mıştır. 

1 ngil iz karcuularıncl a 
Japon tayyareleri 

Hongkong, 18 (A.A.) - Bu sabah 

Stanley yarım adası civarında 15 Ja

pon bombardıman tayyaresi İngiliz 

kara sularının üzerinden uçmuştur. 

Sahil bataryaları ihtar ateşim açmış-

!ardır. 

Bir lngiliz öldürüldü 
Şanghay, 18 (A.A.) - Peter Krogh 

isminde 38 yaşında bir İngiliz bu sa
bah beynelmilel mıntakadaki ev!n. 
den işine gitmek üzere otomohilP hi
nerken öldürülmüştür. 

l ngiliz • Japon müzakereleri 

Tokyo, 18 (A.A.) - Salahiyettar 
Japon mahfilleri, bugünkü Cragi -
Cato görüşmeleri hakkmda şöyl.:- de
mektedir: İngiliz • Japon konferan
sının yeniden başlaması imkanları 

bahsinde bu görüşme esasen fazla 
sarih olmıyan vaziyeti daha ziyade 
karartmıştır. 

Japonlar Sovyet vapurlannı 

vermiyorlar 
Moskova, 18 (Hususi) - Japon 

Matsuo firmasına ısmarlanan vapur
ları bu firma Sovyetlere teslimden 
imtina ettiği gibi peşin olarak veril
nıiş olan 1.647,750 Yen'i de geri ver
memektedir. Firmanın bunu Japon 
hükumetinin direktifile yaptığı talı. 
min edilmektedir. 

Geçe,nlerde İngilterede yapılan 
manevralar esnasında bir insanın 

bütün hava tehlikelerine karşı ken
dini koruyabilmesi için en son ve 
en modern vesaitle teçhiz edilmesi 
de tecrübe edilmiştir. Resmimiz hu 
vazıyette olan bir İngilizi gösteriyor. 

Sofyada Rumen 
Kuryesinin 

Çantası Çahndı 
Sofya, 18 (A.A.) - Bulgar ajansı 

tebliğ ediyor: 

Dün akşam, Romanya c~~liğinin 
kuryesine fevkalade benziyen bir a. 
dam Otel'e gelerek çantasını istemiş 
ve çanta kendisine verilmiştir. Bir 
saat sonra kurye gelmiş ve hırsızlık 
meydana çıkmıştır. Romanya elçiliği 
memurları ve kurye derhal polis mü
dürlüğüne gitmişlerdir. Elçilik me
murları polis müdürünün yanına gi. 
derken otomobilde kalan !rnrye in
tihara teşebbüs etmiş ve gayet ağır 
surette yaralanmıştır. .. 

Polis hırsızın bulunmasını temin 
edecek malumatı verene 50 bin leva 
mükiı.f at vadey lemiştir. 

ltalyaya Bir ispanya 
Askeri Heyeti Gidiyor 
Bar~lon, 18 (A. A.) - General 

Queipo de Llano, ltalyaya hareket 
etmiştir. 

Genedıl, İtalyaya giden b!r aske
ri heyete riyaset etmektedir. au he
yet General Gambara'nın riyasl"!tin
de İspanyaya gitmiş olan İtalyan as
keri heyetiyle ayni mahiyettedir. Ge 
neral Gambara bilahare sefirliğe ta
yin edilmiştir. 

H A D i S E L E R i N i Ç Y Ü Z "ü 

le 
1 

Hitl<•r, Ribbentrop ve Kont Ciano Salzburg'da m1•tat. 
tan fazla uzayan bir göriişme yaptılar. Bu gibi müli· 
katların sonunda matbuata alelusul verilen beyanat 
ve~ a tebli« eibi şeyler neşredilmedi. 
~'akat, o haşhaşa konuşmalarda, Danzie'in Alınanya;va 
ılhakı ı>aTarlığının yapıldığı ne kadar muhakkak ise, t. 
talyanın hu Alman davasına hayli çekingen durduğu 
da, o kadar muhakkaktır . 
Kont Ciano'nun Danzig meselesini mih,·erdlerin umu. 
nıi talepleri arasına sokarak, İtalyanın Akdenizde kol. 
ladığı hedeflerle beraber, ortaya atılmasını Almanla· 
ra kar~ı mukabil teklif olarak ileri ~iirdüiü habeı 
alınmıstır. 

* llemokraai cephe•ini uyutmak üzere bir taraf tan 
yeni bir Münih ve bir aylık mütareke gibi haber
ler mihverciler kaynaklarınclan dünyaya yayılır
ken diğer taraftan Danzigcleki Nazi lideri För•
ter harp hazırlıklarına devam etmektedir. 
För.ter'in 10 Ağu•to• •abahı telefonla Hitleri 
bulup •erbe•t şehirdeki müdafaa hazırlığının ta· 
mamlandığını harber verdiği te•bit olunmu,tur. 

• Alnıanların seferberlik ilan etmeden, nıüteadılit .da
\·etlerle umumi seferberliği tedricen tamamlamakta 
oldukları ve Bitlerin 16 ağusto ta iki milyondan fazla 
n~kerin silah altında bulunmuş olması emrinin tahak
kuk ettiği anlaşılmaktadır. 
llitler ikinci bir cmirlt>, Garp cephesinde tahsit edil. 
ıniş olan kıtalardan 165,000 nıuallem askerin - Sarkta 
gönderilmesini, onların yerlerini de Almanyanı~ Şar. 
kında silah altına alınanlardan 140,000 askerin dol
durmasını Alman kumanda he~ etine temin etÜrınistir 

* Mihverciler tarafından Romanyadan arazi veri-
leceği vaat/erile avutulan M acarlann •on mülii
katlarcla yalnız Alman ve ltalyan menfaatlerinin 
mevzuubah•edümuinclen endi1eye düştükleri 
anlaşılmaktadır. Macarlar şimcliye kadar Alman
ya ile ltalyayı bir hizacla tutarlardı. Son zaman
larda mihvercilerin daha zayıfı olan ltalyaya 
daha fazla temayül etmekle Almanyanın dikta
törce te•irinclen kurtulmak çarelerini arama•ı, 
Peşte •okaklannda alenen görüşülen mevzular· 
dan biri olmuftur. - - -·... __ , __ -· 

vardır. 

Ben, gerçi henüz dilenci olmadım 
ama, doğrusu şekerle beslenmeı.ini 

pek severim. · 
Onun içindir ki, "Türkiye şeker 

fabrikaları şirketi,, nin çıkarıp bir 
nüshasını da bana göndermek neza· 
ketini gösterdiği "Türk kitabının 

tatlı kitabı,, adındaki eseri \'e onun 
maksadı neşrini en büyük tasvip ,.e 
tehalükle karşıladım. 

Esaslı bir hazırlık ve itinanın 
mahsulü olduğu ilk nazarda görülen 
kitabm başında ne güzel ~atırlar ,·ar. 
Muttasıl tatlı ,.e tatlılık ile uira~an 
ellerden çıktığı besbelli. 

''Yalnız tatlı dili \'e güler yfü:U 
ile değil, ayni zamand'a kendi eliyle 
hazırladığı tatlılarla da yuvasının 

sen ve dinç kalmasına çalı;:mak, 
Türk ev kadınımn ananevi bir has. 
!etidir.,, 

Şekerle neşe ve sıhhat arasında 
ötedenberi müşahede olunan sıkı bir 
bağlılık 'ardır.,, 

Bu bağhhk, atalarımızd3n kalma 
darbımeseller ve söz temsillerile çok 
güzel ifade olunmu~tur. 

Mesela "Tatlı dil, ayıyı ininden 
çıkarır,, darbımeselinin ne derin bir 
hikmeti vardır ... ,, 

Ön söz se-rle\'hası altında y:ızılan 

bu satırlar, bu kadarla kalmıyor, 
tatlının sıhhat ve mizaç üzeıindeki 
tesirlerine kadar \'arıyor. Ben bu 
kAdarıpı aldım. 

Gerçek tatlının hayattaki yeri 
tahminimizden çok miihimdir. Bunu 
anlamak için, iki gün şeker veya 
tatlı yemeğe karar ,·ermek kafidir. 

Eskiden, yani bugiinkü orta yaşlı 
neslin analan ve ondan evvelki ni· 
nelerimiz evlerimizde şekerle Yapı. 
labilecek her türlii ı:'ıdaları hazırlar
lardı. Şuruplardan, reçellerden tu· 
tun da, badem ezmesi ve kurabiye
lere kadar her türlü şeker mamulfı. 
tını da pek iyi bilirlerdi. Sonradan , 
kadınlık e\'den barktan, şekerden 

hamurdan bıktı. l~i, ii e, di.iı:giine 
döktü. Bir müddet de oradan heve
sini aldı. Şimdi tekrar yavaş yavaş 
ninelerinin ananesine dönüyor. 

Ak:ı;am anat mekteplerine gidip, 
pastacılık öf,'1'enen bir çok 1 ayanlar 
işitiyor ve memnun oluyoruz. Onun 
için (Şeker fabrikaları şirketi) nin 
çıkardığı bu eseri yerinde ve vak. 
tinde çıkmış bir kitap olarak tav~i
ye oderim. 

Bu kitabı okumak ve tatbik et
mekle kadınlar, tatlının ,.e tatlılığrn 
kıymetini, ehemmiyetini, nasıl hazır· 
!andığını direnir ve kocalarının 
muhtaç oldukları bu en miihim m:ıd. 
di \'e ruhi gıda ·ı onlara kolayca ve 
bol bol hazırlarlar. 
Unutmamalıdır ki, tatlı ,·ücndün 

ve tatlı dil ruhun en büyük l!ıdası
dır. 

Yaşasın tatlılık! 

Filistinde Federal Bir 
idare Kurulacak 

Londra, 18 (A.A.) - Milletler ce
miyeti daimi mandalar komisyonu
nun Londra ve Cenevrede ayni za. 
manda neşredilen raporu, mezkur ko
misyonu teşkil eden muhtelif aza a
rasında Filistin hakkındaki İngiliz 

planı hususunda kati bir noktai na
zar ihtilafı olduğunu göstermektedir. 

Komisyonu teşkil ed~n 11 azadan 
dördü aleyhte, üçü lehte rey vermif. 
tir. 

Mandalar komisyonu, bir istişare 
heyetinden ıbarettir ve asıl karan 
Milletler Cemiyeti konseyi eylül top
lantısında verecektir. 

İngiliz hükumeti tarafından ileri 
sürülen muhtelif tesviye suretleri
nin kıymetini komisyonun mütte· 
fikan teslim eylemesi, Filistinde fe. 
deral bir idare tesisine imkan vere
cektir. 
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Milletlerarası posta ittihadına dahil 
olmıyan memlekeUer tein abone 
bedeli müddet sırasiyle so, 18, 9, 
3,5 liradır. Abone bedeli peşindir. 

1 
Adres değiştirmek 25 kuruştur. 
Cevap için mektuplara 10 kuru:ıluk 
tıul iJAvesi llzımclır. 

GÜNÜN MESELELERi 

Mihver 
Propa9andası 
Ve Araplar 

1 stiklaline henüz kavuşnu~·an 
Arap memleketlerinde, bu 

memleketleri istiklaline kavuşt~· 
mak istiyen ,.e bu gaye için çabşan 
müncv\•er kütleler vardır. Bu mü. 
rıcvver kütlelerin liderliğini yapan. 
1arın çoğu, çalışmalarında saınınu· 
dirler ve gayeleri mensup oldukları 
milletin kendi mukadderatına sahip 
. olarak kendi işleriyle, kendi davala· 
riyle meşgul olmaları, yükselmeleri 
ve refah içinde yaşamalarıdır. 

Bu münevver kütlelerin, bu uğur· 
ıda açtıkları mücadeleler, bu Arap 
memleketlerinde hildm olan yaban. 
-ci devletlerin emellerine tetabuk et. 
miyor ve bu yüzden iki taraf çekişi
yor, didişiyor ve bu münevver küt
leler, gayri memııun bu vaziyet alı
yorlar. 

Eskiden bu memnuniyetsizlikler, 
'kendi muhitleri içinde kalır, yaban· 
cı devletler bu memnuniyetsizlikleri 
körükliyerek yangın çıkarmıya uğ. 

raşmazlar, bu münevverler de, mem
leket içindeki nüfuzlannı takviye e
derek, taraftarlarını çoğaltarak, bBŞ· 
)adıkları harekete azami ölçüyil Ve• 
rerek, maksatlarına doğru daha 
miisbet adımlar atmıya çabşulardı. 
Habeş harbiyle vulyet tamamiyle 

değişti. Evvela İtalya, Arapları tah
rik ederek İngiltere ve Fransa aley
hinde kalkınmalannı t~vik eden 
prupaK.amlt1 uco~.1. l;y atuu& b~l~ulı. Dw• 

ha sonra Almanya da ayni yolu tut• 
tu ve ayni propagandayı, İtalyayı da 
geride bırakan ateşli bİı' şekilde 

yapmıya koyuldu. .... 

Gayri memnun vaziyette olan A
rap miinevverlerinin bu propaganda. 
ya kaptlmalan, hayretle karşılana
cak bir hadise değfldir. Çünkü mem
leketleri i~inde şiddetli bir tazyike 
uğrıyanlar, hariçten sunulan her 
müzaherete, nıahiyetini dahi tahki· 
ke lüzum görmeden, sarılırlar. 

Çünkü maksat, hasma ka~ daha 
kuvvetli görilnınek ve her mü.Jahe
reti istismar ederek adını atmaktır. 

Fakat bu §ek.ilde hareket edenlerin, 
çok geçmeden, yabancı propaganda
lan adeta benimsedikleri ve kendi 
mabatlarını unutarak, bu ınüzahir 
tesirlere boyun eğdikleri görillüyor. 

Vaziyetin bu merkezde olduğunu, 
bazı Arap gazetelerini mütaleadan 
anlıyoruz. 

Bağdatta çıkan EI.Yevm gazete
sinde bir yazısını okuduğumuz Tu
nuslu bir dilerln, tam Berlinin arap. 
ça konuşan dilinden farksız bir dil 
kullanmakta olması, bu müşahede-
nin en bariz delilidir. · 

Bu Arap lideri, tam bir mihver 
propagandacısıdır. Ve mihverin bü. 
tün propagandasına taınanıiyle te· 
me.ssuı etmiştir. Bir liderin mihver 
propagandasına bu şekilde temessül 
etmesinin manası, kendi milli gaye
sini unutarak bir istila Ue mUcadcle 
mukabilinde yeni bir istilaya ilet 
olması ve mihverin piştarlığını şiın. 
diden yapmasıdır. 

Bn vaziyet mihver propagandası 
namına gerçi bir muvafiakıyettir. 

Fakat Arap lideri diye tanılan zat 
namına da bir seciyesizlik rekoru
dur. Mihver propagandasının bu §e· 
kilde iğfal ettikleri adamlann tut. 
turdukları bir nağme, Türklerin A· 
rap birliğine mani olmak için elle
rinden gelen her ŞQ.Vİ yaptıklarıdır. 
Nitekim bahis mevzuu ettitJ.miz a. 
dam da ayni şekilde hareket etmiş 
ve bu yolda bir sürü herıeler savur· 
muştur. 

Şüphe yok ki, böyle manasız bİı' 
yazının Ba(dat &ihi dost ve kardeş 
bir muhitte intişarı bir zühul eseri
dir. Ve bu zühulü diğer bir takım 
:aühullerin takip etmemesi temenni-
79 değer. 

TAN s 

Muharrir, bugünkü yazısında köy maarifini ele alıyor, ilkmektep muallimi yetiştirmek Sıra&ı geldikçe : 

meselesindeki temayülleri anlatıyor ve mukayeseler yaparak fikirlerini izah ediyor: 

• • • 
KO~YDE VE SEHIRDE 

İlk: tahsili yayma.K, halk .. 
çı Türk Cümhuriyetinin 

esas gayelerinden biridir: U
zun istibdat asırları Türk mil
letini derin bir cehalet icinde 
bırakmıştı. 

Cümhuriyet ilan edildiği zaman, 
memlekette okur yazarların mik. 
tarı, nüfusun yüzde altısını geç
miyordu. Birçok köylerde bu nis-

MAARİF 
Yazan: 

S. Celal Antet 
bet ~~ 99 u buluyordu. Halbuki , '-------------------------------• 
bugün bütün medeni memleketler-
de bu nisbet, yüzde yetmişle yüz. 
de yüz arasındadır. 

Bu vaziyet, cümhuriyet devle
tini kuranları ve idare edenleri 
pek tabii olarak çok düşündürdü. 
Ve ilk hamle olarak, her yerde a
çılan (Millet mektepleri) vasıtasi
le, tahsil çağını geçirmiş vatandaş. 
!ardan bir milyondan fazlasına o
kuma yazma öğretildi. 

Fakat bu, yarım tedbirden baŞ
ka bir şey değildi. 

Asıl mühim mesele, tahsil çağı. 
na girmiş olan bütün Türk çocuk. 
larına ilk tahsili verebilmekti. 
Çünkü bu bakımdan, memleketi
mizin vaziyeti, diğer memleket
lerle kıyas edilemiyecek kadar f e. 
na idi -

Aşağıya kaydettiğimiz rakkam. 
lar, muhtelü memleketlerde tahsil 
çağına girmiş olan çocuklardan 
yüzde kaçının ilk tahsilden istifa. 
de ettiklerini göstermektedir: 

Fransa ~o 94 
İngiltere % 91 
Yunanistan % 75 
Yugoslavya % 70 

Bizde ise, tahsil çağına girmiş 

olan çocuklardan şehirlerde % 
75 i - umwniyetle beş sınıflık 

mekteplerde - köylerde ise an. 
cak % 25 i - umumiyetle üç sı. 
ın!ll ıııckleplerde - okumakta. 
dırlar. 

Köylerdeki nüfusun 13.000.000 
~irlerde ise ancak 3.500.000 ol. 
duğ~a nazaran, bu bakımdan. hat 
ta küçük Balkan devletlerine na. 
zararı bile ne kadar geri bir vazi.. 
yette olduiumuz anlaşılır. 

Maarif Vekaleti, şirnd_iye kadar 
bu derece ihmal edilmiş olan köy. 
lerde çocukların tahsilden mah .. 

rum kalan % 75 ine ilk tahsili te.. 
min etmek maksadile (Eğitmen) 

sistemini tecrübe etti ve bundan 
müsbet neticeler aldı. Nüfusu 400 
den az olan 32.000 küçük köye kı. 
sa bir zamanda eğitmen yetiştir. 
mek maksadiyle eğitmen kurslarını 
her sene daha fazlalaştırmi.ktadır. 

Maarif şurası da eğitmen siste_ 
mini bir zaruret olarak kabul et. 
ti. 

Fakat nüfusu 400 den fazla olan 
köylerin kasaba ve şehirlere mu. 
allim yetiştirecek muallim mektep 
lerine verilecek karekter üzerinde, 
murahhaslarda görüş farkları mey 
dana çıktı. 

B unu izah etmeden 
muallim mektepleri 

mından mevcut vaziyeti 

evvel, 
bakt

kı-

saca tesbit etmek faydalı olur. 
Bugün muhtelif vilayetlerimiz

de, 11 tane kız ve erkek muallim 
mektebi vardır. 

. Bunlardan başka, İzmirdeki Kı
zılçullu ile beraber, Kastomonuda 
Göl köyünde, Eskişehirde Mahmu
diyede, Trakyada Lüleburgazda 
dört tane köy muallim mektebi 
yeniden açılmıştır. 

Bu yeni tipteki muallim mek
tepleriain karakterini, evvelki ma 
kalelerimin birinde (1) izah etti. 
ğim'için burada tekrarlıyacak de. 
ğilim. 

Yalnız, şu mühim noktayı teba. 
rüz ettirmek istiyorum ki, (Kızıl. 
çullu) tipindeki muallim mektep. 
leri, eski tip muallim mektepleri. 
nin yeni ihtiyaçlaN ve bilhassa 
köy hayatının icaplarına cevap ve
recek ve köylerde azami faydalı 
olacak unsurlar yetiştirmedikleri 
için açılmışlıırdır. 

Fakat bu hükmü verirken su 
hakikati de alenen söylemek m~
buriyetindeyiz ki, meşrutiyetin ilk 

senelerinde islah edilip bu güne 
kadar, bilhassa son senelerde a. 
detleri eksilerek - faaliyette bu. 
lunan muallim mektepleri, mezun. 
larile memleket maarifine cidden 
hizmet etmiştir. 

Memleketimizde ilk tahsilin az 
çok modern çe organize bir sistem 
haline gelebilmesi, onların himme. 
ti ile kabil olmuştur. 

Binlerce köy ve kasabaya ışık 

onlarla beraber girmiştir. 
Köy imamlarının, Cer softaları. 

nın hakim oldukları muhitlerde, 
türlü müşküller ve mahrumiyet. 
ler içinde, cehaletle ve taassupla 
boğuşan gençleri, Dundarları ve 
Kubilayları bu müesseseler yetiş
tirmişlerdir. 

Müesseselerin kıymetleri ve hiz. 
metleri hakkında doğru hükümler 
verebilmek için onları, kendi de. 
virleri ve şartları içinde mütalea 
etmek lazımdır. 

Biz de eski muallim mektepleri. 
ni bu zihniyetle mütalea ettiğimiz 
içindir ki, onların hakkında böyle 
bir hüküm veriyoruz. 

Fakat bugün bizzat devletin bün 
yesi ve rejimi, milletin ih.tiyaçla. 
rı ve hayat şartlan esasından de. 
ğiştiği içindir ki bu muallim mek-· 
tepleri bugünkü teşkilatlarile bu 
yeni vaziyete ve ihtiyaçlara cevap 
verecek halde değildirler ve yeni 
tipteki muallim mektepleri bu ye
ni ihtiyaçlara cevap vermek mak.. 
sadile a~ılmışlardır. 

Bu zaruri mukaddemeden·sonra, 
ilk mektep muallimi yetiştirmek 
meselesinde şt1rada beliren iki te. 
mayülün mahiyetini tebarüz etti
rebiliriz: 

I. Birinci temayül, şehirlerde ve 
köylerde faydalı olacak kudrette 
muillim yetiştirecek tek tipte, ya. 
ni (Kı_zılçullu) muallim mektebi ti
pinde muallim mektepleri açmak. 

II. İkinci temayül, biri köylere 
diğeri kasabalara ve şehirlere mu
allim yetiştirecek iki ayrı tipte 
muallim mektebi açmak. 

I. Birinci temayülde olanlar, a. 
ralarında hayat şartlan bakımın
dan büyük farklar bulwiduğunu 
iddia ettikleri köylere ve ş~hirlere 
azami faydalı olabilecek :m'ualliın
lerin (Kızılçullu) tipinde muallim 
mektebinde yetişemiyecekleri ka
naatindedirler. Onlara göre, mem
leketimizde köy ile şehir arasında 
dePin bir uçurum vardır. 

İmparatorluk rejimleri köyleri 
ve köylüleri yalnız istismar etmiş, 
fakat köyün ekonomi ve kültür ba
kımlarından kalkınmaları için 
müsbet hiç bir şey y4pmamıştır. 
Bunun içindir ki köyde, medeni 
bir insan~n en iptidai ve zaruri ih
tiyaçlarını bile tatmin edecek va. 
sıtalar ve imkanlar mevcut değil. 
dir. Köyde oturacak ev, yiyecek 
ekmek, et, sebze, berber dükkam, 
eczahane, doktor yoktur. 

Köyün dış hayata kapalı, basit 
ve yeknasak bir il;timai ve iktisadi 
hayatı vardır. Halbuki şehirlerin, 
dış hayatın hareket ve faaliyetle. 
rinden mütemadiyen müteessir o
lan ve gittikçe mudılleşen bir iç
timai ve iktisadi hayatları var. 
dır. 

Bunun içindir ki, şehir-de yaşı .. 
yan vatandaşların, şehir hayatının 
mudıliyetiru kavrayabilecek yük. 
sek bir kültür ve şehir hayatının 
çeşitli ihtiyaçlarına cevap verebile
cek birçok bilgiler ve iktidarlar 
kazanmış olmaları lazımdır. 

Halbuki köyde yaşıyan ve dış 

filemle alaka ve irtibatı, ara sıra 

pazar yerine ve nahiye merkezine 
gitmekten ibaret olan vatandaşın 

muhitine intibak edebilmesi için, 
zirai ehliyetten biraz da okuyup 
yazmadan ve vatandaşlığa ait ba
zı bilgilerden başka şeylere ihtiya. 
cı yok gibidir. 

Bütün bu sebeplerden dolayı

dır ki, birinci temayülü müdafaa 
,edenlere göre, bir taraftan büyük 
kasaba ve şehirlerin muallim füti. 
yacını temin etmek maksadile (Kı
zılçullu) tipindeki muallim mektep 
lerini çoğaltırken diğer cihetten de 
eski muallim mekteplerinin, yeni 
ihtiyaçlara göre islah edilerek ve 
şehir muallim mektebi hüviyetini 
taşıyarak faaliyetlerine devam et. 
meleri lazımdır. 

Bu temayülde olanlara göre, şe. 
hir muallim mekteplerinin şehir 

içinde bulunmalarında zaruret var 
dır; çünkü bu suretle muallim 
namzetlerinin büyük şehirlerdeki 

içtimai ve iktısadi müesseselerle 
daimi temasları, san'at eserlerin
den, müzelerden, tarih.i abideler •. 
den istifadeleri mümkün olacaktır 
ve bu suretle onların görgüleri ve 
kültürleri yükselecektir. 

II. İkinci temayülde olanlar ev. 
vela, köylerle kasaba ve şehirler 

arasında hayat şartlan bakımın. 

dan böyle bir uçurum olduğunu 
kabul etmiyorlar ve memleketi
mizde İstanbul, Ankara, İzmir gibi 
beş on büyük şehir istisna edildi
ği takdirde geri kalan kasaba ve 
şehirlerle köylerin arasında büyük 
farklar bulunmadığını iddia edi. 
vorlar. 

Bundan ba~ka, Maarif Ve. 
kaletinin faaliyetini, impa

ratorluk devrinde tamamile ihmal 
edilmiş olan köylerde teksif etme
sini istiyorlar ve gösteriyorlar ki, 
bugün bile, köy maarüi için yapı
lan hayırlı teşebbüslere rağmen 
umumi maarü bütçesinin on altı 

milyon ve hususi vilayet bütçele. 
rinin bir milyon lirası şehirlerde 
ve büyük kasabalarda oturan üç 
milyon vatandaşın maarif ihtiyaç
larını tatmin etmek için sarfedil. 
mektedir. 

Onlara göre bugün şehir ve ka.. 
sahalarımızın maarif ihtiyacı az 
çok temin edilmiş sayılabilir. Çün. 
kü, resmi istatistiklere göre, şehir 
ve kasabalarda tahsil çağına gir
miş çocukların % 75 i ilk mektep. 
lere devam etmektedirler. l!albu. 
ki köylerde bu nisbet % 25 i ge~
memektedir. Bunun için muallim 
ihtiyacı bilhassa köylerde şiddetle 
kendini hissettirmektedir ve bugün 
her şeyden evvel, köy kalkınması
nın mühim bir unsuru olan köy 
rnaarüine kuvvet vermek lazım. 
dır. 

Ayni sebepten dolayı, muallim 
mekteplerinden yetişecek mual
limlerin büyük bir kısmı köylerde 
çalışmağa mecbur kalacaklan gibi, 
şehirlerde çalışan muallimlerin de 
günün birinde, herhangi bir sebep 
dolayısile - mesela bir köy mual
limi ile evlenmesi - köylere git
meleri icap edecektir ve köylerde 
çalışan muallimlerin de, bütün ha. 
yatları müddetince köyde kalmaja 
mahkum olmamaları lhımdır. 

Bütün bu sebepler - bu cere
yanı müdafaa edenlere göre -
köyde ve şehirde çalışacak mual. 
limi bir tipte muallim mekteple
rinden yetiştirmeği icap ettirmek. 
tedir. 

Diğer cihetten bu temayülde o_ 
tanlar, yalnız şehirlerde değil, bü. 
yük köylerde çalışacak muallimle-

rin de yüksek bir kültür sahibi ol
malarını şu sebepten dolayı istL 
yorlar: 

Köylerin basit bir iç hayatlan 
vardır ki eğitmenler bu hayatın 

mekanizmasını köy çocuklarına ve 
köylülere öğretebilirler. Fakat bü. 
yük köyler, içtimai ve iktisadi şart
lar bakımından dar ve basit olan 
hayatlarından çok daha mufassal 
geniş ve çeşitli olan bir dış hayat.. 
la daimi münasebet halindedirler. 

Binaenaleyh, bu münasebetlerin 
ve bu mufassal hayatın mekaniz. 
masını köylülere, ancak yüksek 
kültürlü muallimler öğretebilirler 
ve bu suretle köylüleri, müraba. 
hacıların ve simsarların istismarın-' 
dan kurtararak emeklerinin mah
sullerinden azami istüade edebi.. 
lecek bir vaziyete getirebilirler . 

Onlann tek ve normal tip olarak 
kabul ettikleı-i (Kızılçullu) nevin
den muallim mektepleri, köy mu
allimlerine bu iktidarı kazandıra. 
cak; ve bütün muallimleri, hem 
köyde hem de §ehirde faydalı ola
cak ehliyette yetiştirecektir. 

Bu sistemi müdafaa edenler, köy 
muallim mekteplerini ziraat faali. 
yetine en müsait ol.an muhitlerde 
tesis etmek istedikleri gibi, eski 
muallim mekteplerini şehir dışı. 

na çıkarmak li.zım olduğu kanaa. 
tindedirler. 

B u iki cereyanı miidafaa e-
denler arasında, Y.alnız 

muallim mekteplerine verilecek ka
rakter değil, ayni zamanda mual
lim mekteplerine alınacak gençle
rin menşeleri meselesi üzerinde de 
ayrılık vardır. 

Köylerle şehirler arasında bü
yük farklar görmiyerek tek mual
lim mektebi tipine taraftar olanlar, 
bu mekteplere hem köyden, hem 
şehirden talebe almakta mahzur 
görmüyorlar. Esasen, onların fi
kirlerine göre, bu mekteplerden 
çıkacak muallimler, ihtiyaca göre, 
köy veya şehir mekteplerinde va. 
.zif e alacaklardır. 

Halbuki ik1 ayrı tip muallim 
mektebi lüzumunu müdafaa eden
ler, köy muallimi olmak üzere 
yetişe<:ek gençlerin munhasrran köy 
muhitlerinden alınmasını zaruri 
buluyorlar ve b1iu teyit etmek i
çin, diyorlar ki: 

Şehirde muayyen bir hayat se
viyesine alışmış, kuvvetli itiyatlar 
almış ve o hayata canlı hatıralar ve 
kuvvetli bağlarla bağlanmış olan 
gençler, koy muallim mektebinden 
yetişseler dahi, gidecekleri köyle
re ısınamıyacaklar ve bağlanamıya. 
caklar, daima yerlerini ve muhit
lerini yadırgayacaklar, orada iğre. 
ti oturacaklardır. Kendilerini me
sut hissetmiyecekler, şehir haya
tını her zaman hasretle aPıacaklar 
ve ilk-fırsatta köyden ayrılmak is. 
tiyeceklerdir. 

Bu iki cereyan tebarüz ettiril
dikten sonra bu husustaki şahsi ka
naatimi söyliyebilirim: 

• Evvela, asırlardanberi ihmal 
edilen yerli ve yabancı simsarlar 
tarafından istismar edilen Türk 
köylüsüne insan gibi yaşamak hak 
ve imkanını temin eden Cümhu
riyet devleti, köy maarüine hususi 
bir ehemmiyet vermiye mecbur
dur. Köyü ve köylüvi.l ihmal et. 
mek, devletin ve milletin maddi • 
ve manevi en zengin ve vell\t kuv
vet ve servet kaynağını kurutmak
tır. 

İrfan müesselerimiz, asırlarca, 
kiylere nazaran imtiyazlı mevkide 
olan şehirlilerin hesabına işlemiş
tir. Bu suretle. geniş halk ve köylü 
kütlelerile alakası bulunmıyan, on
ların ihtiyaçlarına v~ dertlerine ya. 
hancı, az çok tufeyU ve suni bir 
hayat yaşıyan ve ancak şehir ha· 
yatının meselelerile ltiilenen dar 
bir {münevver zümre) yetişmiştir. 

Fakat köy maarifine lazım olan 
ehemmiyeti verdiğimiz zaman, bu 
münevver zümreyi. üç milyon in
san arasından değil, belki on yedi 
milyon vatandaş arasından cıkar
mış olacağız ve bu suretle, canlı 

(Sonu: Sa: 10, Sü: 1) 

Konya 
Ankara!aşıyor 

Yazan: Aka Gündüz 

-Konyadan

K onyanın ne vakit vlliyet mer-
kezi olduğunu bllm.iyorunı. 

Yalnız bildiğim, gördüğüm şu ki 
Konya, villyet olduğu gUndenberi 
valilerden yana pekçe nasipsiz bu 
yerdir. 

İstibdat deninde olsan, Meşruti
yette olsun, gayretsiz valiler, gayret
li valilerden çoktur. O şatafatlı, stis
lü püslü, kurumlarından geçilmez 
paşalar, beyler ne yapmışlar bilin· 
mez. 

Bir eserimde Çankın için yazdı
ğım gibi, mümkün olsa da Konyanın 
da giriş kapısına bir kara liste, bir 
beyaz liste asılsa. Karasının üstüne 
himmetsiz valilerin, beyazına da 
himmetli valilerin adlan yazılsa. Bu 

' tertip aleme ibret olsa. 
İstibdada ' bakıyorsunuz; sonrala

rı Sadrazam olan Ferit Paşa Dino' 
dan başkasını göremiyorsunuz. Meş
rutiyete bakıyorsunuz; Azmi Bey. 
den, Muammer Beyden başkasını 

bulamıyorsunuz. --... 
1 

Az çok ne yapmışsa şu genç cnm.: 
huriyet devri yapmış. Suyundan tu
tunuz da yollarına, iktisadiyatma 
kadar hep bu devir el koymuş. 

Her gelen vali on arşın sokak 
kaldırımlasaydı, bugün Konya toz. 
çamur ağı halinde kalmıyacaktı. 

Sanki Tanrıdan nida gelmiş: 
- Ey vali paşa kulum! Konyaya 

gideceksin. Halka kurum satacaksın. 
Kimse ile konuşmıyacaksm. Bir ka
rış yol yüriimiyeceksin. Hiç bir ta· 
rafı görmiyeceksin. Bu zahmetine 
karşılık ta her ay yüzlerce altın lira 
alacaksın. 

Amma da mtiınin valilermiş, bu 
nidaya harfi harfine itaat etmişler! 

Cümhuriyct valisi de ne durmaz 
oturmaz kimseymiş. Şehirde görme. 
diği, vilayette dolaşmadığı yer, din
lemediği dert, el koymadığı iş bırak
mıyor. 

Eski valinin bacakları yanpa]a o
turmaktan tutulurmuş, şimdikinin 

tabanları dolaşmaktan sancıyor. A
radaki büyük farkı biraz cadde, bi. 
raz su, biraz ferah yüzü görmiye 
başlıyan Konyalıya sormalı. 

Söz aramızda, eski mebuslar da 
oldukça kayıtsız \.·atandaşlarmış. 

Himmetsiz valilerin enselerine tf•y 
dikmişler. 

Eski halini bildiğim Konyada e· 
peyce güzel hatıralarım bulundulu 
için burasını pek severim. Şimdi 
böyle bİı' kaç geniş cadde, yeni bina, 
himmet ve gayret hareketleri gör
dükçe seviniyorum. 

Hele son zamanlarda Konya büs-
bütün başkalaşıyor. f 

Konya Ankaralaşıyor. 

Çiçek Ankara, Yeşil Ankara, se. 
rin ve ferah Ankara neyse Konya 
da öyle olmıya azmetmiştlı. 

Bizim enerjili belediye reisi, Kon
yanın enerjili yeni belediye reisine, 

izim meşhur bahçeler müdilrümtiz 
Bay Ali Rızayı yardıma gönderdi. 

Önümüzdeki Mayısın ortasmda 
Konyaya gelenler, kati olarak şun
lan göreceklerdir: 

Ana caddeler, Ankaranın Atatürk 
bulvarına dönmüştür. 

Alaettin Tepesi, Ankaranm Ra· 
cet Tepesinden bir örnektir, belki de 
daha güzel olacaktır. 

Hükfunet meydanı, Ankaranm is
tasyon caddesindeki meydandır. Ve 
avlusu, Millet Meclisinin havuzları
nı andıracak. 

Yollar ağaçlamp çiçeklenecek. 
Belediyenin ufak ve acele bir bim· 

meti ile daha şimdiden kendini gös
teriyor. 

Belediyenin bcledi~·eden, valinin 
validen yardım istemekten çekinme. 
mesi, ve belediyenin belediyeye, va
linin valiye yardım etmesinin ma
ne\'i vazife ve zevk olduğunun bi
linmesi de bu devirdedir. Eski de. 
virlerde biribirlerinin ıözlerinl cı

karmak istediklerini gözlerimle ç~k 
görmüsümdür. Her kaza içinde, her 
şube bile blriblrine çelme atmakla 
ömür tüketirdi. Bugünkü kasalar bl
riblriyle emek ve eser yarışına çık· 
tnışlardır. 

Bunu Fırat, Dicle boyunda daha 
iyi görebilirsiniz. Az vasıtasiyle u. 
zak1ardaki temiz yarışın verdiği 

zevk, nisbeten cok vasıtalı yakınlar-
(Devamı 9 uncuda) 
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Fenerbahçe 

Atletizm 
Şampiyonu 
~ 

Şampiyonluk ihtilafı 

Halledildi 
İstanbul atletızm birinciliklerinde 

puvan meselesine yapılan itirazlarla 
iş teknik heyetinin verec!ği karara 
bırakılmıştı. Sahadan nHı:;a başına in 
tikal eden bu mesele nihayet h:ılle
dilmiş, Fenerbahçeliler 81 puvanla 
İstanbul birincisi olmuşlardır. Esa
sen daha evvel bu itirazın Fenerbah
çenin şampiyonluğuna halel getirmi
yeceğini, birinciliklerinin bir emri 
vaki olduğunu yazmıştık. Fenerbah
çelileri kazandıkları şampiyonluktan 
dolayı tebrik ederken, Atletizm A
janlığının bu husustaki tebliğini ay
nen aşağıya alıyoruz: . 

Beden Terbiyesi latanbul Bolgeal At· 
letlzm AJanlıl:lındın: 

İstanbul Atletizm birinciliklerine iştirak 

1 

etmiş teşekküllerin kazanmış 

puvanlar sırasile ilAn olunur. 
1 inci Fenerbahçe 
2 tncl Galatasara3 

oldukları 

TAN 19 - 8 - 939 

Ticaret Vekilinin Beyanatı 

Takas işleri için 
Yeni Tedbirler Alındı 

(Başı 1 incide) \nen, takas muamelelerini tanzim e. sırla aramızdaki ticari mubadelele.-
lan ve yeni bünyesi itibarile geniş den ve talimatnamelerdeki hiiküm- rin inhitata gitmesi ehemmıyetl~ na
bir mahiyet iktisap eden mıntaka ti- ler dolayısile tatbikat zodukları111 z2rı dikkatimizi celbetti. Ankaraya 
caret miıdürlüğünün bütün hareket- mucip olan bir takım teknık cihetler gelen İskenderiye ticaret ataşe"llizin 
lerini ve ihtiyaçlarını, mıntaka tica- iizerinde de ehemmiyetle tevakkuf de yaptığı etütleri gözden geçirdik. 
ret müdürü ile birlikte gözden geçir- ettik ve bunları tadil eden tedbirleri 1 Mısıra eskiden geniş :nikyasta ıhraç 
dik ve bazı kararlar aldık. Öğleden süratle aldık. Bu tadilat metinleri edilen ve bugün tamamen durmuş 
sonra, muvakkat bürolarını İstanbul dündenberi alakadarların elinde bu- bir halde bulunan memleketimiz." 
Ziraat Bankasında kuran ve karar. lunmaktadır.,, mallarının ihracını tahrık edecek a-
nameye müsteniden üç büyük milli Yeniden alınan tedbirler cil tedbirler aldık. 2/ 8273 sayılı ka. 
bankamızın iştirakile te~~dl olundu- "- Bu teknik kolaylıklar ne gibi rarnameye istinaden yapılan ikinci 
ğunu evvelce yazdığınız "Takas Li- 1 d Handa zikri geçen ve fakat pek mah-

şey er ir?,, 
mited şirketi , . nde uzun müddet m~ş- .. _ 2 8099 sayılı kararnamenin dut olan mallarımız arasına: 
gul oldum. Fikir teatisi yaptık. Bu- tatbikine dair olan talimatııamenin Fındık, Antep fıstığı, kuru üzüm, 
gün de yine mıntaka ticaret müdür. 2 inci maddesinde mevzuubahis ihraç mahlep ve maden suları ilave olun
lü~ünde mesgul olduk. T icaret oda- malının değiştirilmesindeki zorluk, duğu gibi börülce, nohut, fasulye, 
sında muhtelif mevzular etrafında b'lu" mum ku b l k" yeni tadilatla önlenmiştir. Bu suret- ı ru se ze er anason, ım-
arkadaşların mütaleaları üzerinde 
müzakereler yaptık. Bilahaı:e zahire 
borsasında borsanın işleme tarzı et
rafında alakadarlardan malümat al
dım. 

Bilmünasebe söyliyeyim: İstanbul
da bir ticaret sarayı inşası hakkında
ki tasavvurları, Ticaret odasının e. 
linde esasen mevcut nakdi imkanla-

le. talepnamede bidayeten gösterilen yon, pala~ut hulasası, mazı , suma~, 
ihraç malının kısmen ihrac1 halinde çam fıstıgı, kereste (travers dahıl 
dahi, mütebaki kısmının fiili ihraç ı değil) kur~ incir, cev!z .Y.e içi, ~al~p, 
muamelesine başlanılmasından evvel badem ve ıç çam fıstıgı !lave edılmı§-
değiştirilcbilmesi temln edilmiştir. 1 tir. 

Kezalik, talepnamed-.?, bidayette İç fi~atlanmızın M.ısır alıcı fiyat-

Macar atletizm müuıbakalarından bir enstantane 3 üncü B~lktaş 
4 üncu T. Y. Y. K. 

81 Sayı 
55 .. 
25 .. 
11 

ra ve bu imkanların temin edeceği 
kredi vesaitine de dayanarak süratle 
tahakkuk ettirmek ve Eminönü mey
danını süsliyecek şekilde arsa teda
riki için, ticaret odasının İstanbul 
belediyesi nezdinde süratle teşebbü • 
satta bulunmak suretlle fiiliyata ge. 
çilmesine karar \'erdik. 

malum olduğu takdirde gösterilen !arına ıntıbakını temın edecek ve 
firma veya firmaların bir daha de. Mısıra satış iınkanı vuciide getire. 
ğistirilmiyeceği hakkındaki fazla tak cek olan bu tedbirimizd~n çok müs
yitkar hüküm, bundan böyle alaka- bet neticeler beklemekteyiz. 
darların müracaatı üzerine takas tet- İlerde mübadelelerimizde miihim 
kik heyetlerince veya Cümhuriyet bir mevki alacak olan Suriye ve Fi-
1\lerkez Bankasınca değiştirilmesine listinle mübadelelerimizi genişlet
imkan verilmek suretile souple bir mek gayesile mahallinde etüt yap. 
mahiyet almıştır. mak üzere halen Ankarııcla bulunan 

.. 

Macar Atletizm 
Şampiyonası 

5 inci Subay 
IS ıncı Demirspor 
7 inci Boğaziçi Lisesi • 
8 inci Kuleli 
9 uncu Doğan51>0r 

10 uncu Galatasaray Ll51!SI 

7 " 3 .. 
3 " 2 .. 
2 .. 
1 .. 

-Birinci Kiime
Klüpleri Tesbit 

Edilmedi 

T akcu muamelelerinde vaziyet 
"- Takas muameleleri ve tr.dbir

leri hakkında neler düşünülüyor?., 

Müsabakaların Teknik Neticeleri 
•t- Takas Limited şirketi, hem ye

ni almakta olduğumuz tedbirlerin 
tatbikatını süratle ifa etmek, ve hem 
de çok mühim olan bu mevzu üze-

Macarların Avrupa sporundaki mühim mevkiini izaha ha
cet yok. Futbol güreş, yüzme, atletizm, kılıçı binicilik ~bi 
muhtelif şubelerde Aslara malik olan bu memleke
tin spor hareketlerile yakından alakadar olmak ta bizim için 
faydalar ve alınacak dersler vardır. 

Bazı ıazeteler, Ankarada top. rinde şimdiye kadar miitefcrrık ve 
lanan yüksek hakem komitesi-o• b~şı hO-ş'b1r tarzda cereyan eden mu. 
nin İstanbul birinci küme klüp- ameleleri tanzim ihtiyacında11 doğ. 
lerinf se-çtlğinl n l>u meyanda · ~ muştur. 

bu sene tescil edilen klüplerden İhracatçılar ile takas komi:;yoncu-
Pera, Şltli ve kurtulat klliple. ları, şirketin faaliyete1'aşladıği ilk i-Budapeşte muhabirimizin son Macar atletizm ~ampiyonası 

neticeleri hakkındaki mektubunu aşağıya bu mülahaza ile 
rinin de birinci kümede oynama. ki. üç gün zarfında vaziyeti tcrcddiit-
larını teııbit ettiğini ya:ı.makta- le karştlamışlarsa da, şirketin geçen 
dırlar. hafta sonunda takas prim nisbetlerini neşrediyoruz. 

Halkevinin 
Deniz Yarışları 

-, Bu dereceler arasında çok iyileri Biz nizamnameyi ıöz önünde tesbit etmesi üzerine, faaliyet tarzı, 
olduğu kadar burada bizim bile orta tutarak bu yazının sıhhatine i- gerek İstanbul ve gerek İzmir ihra. 

Beyoğlu Halkevi tarafındaM tertip 
edilen yüzme yarışları bu pa>4r gü
nü Heybeliada plijında yapı13'ılaktır. 
Bu müsabakaların her sene o <iuğu 
gibi bu sene de heyecanlı o>.cağı 
§Üphesizdir. 

Yarışlar üç sınıf üzerinden ku ~ük. 
ler, büyükler ve kadınlar ara5Mlda 
yapılacaktır. 

diyeceğimiz kıymetler de vardır nanamıyacağız. Çünkü yüksek catçıları tarafından memnuniyetle 
Unutmamalı ki atletizm müsabaka· hakem komitesinin böyle bir karşılanmıştır. Takas Limited şirke-
ları hava, müsabıkın keyfi, günün karar vermeğe salahiyeti yok. tinin ilk tesbit ettiği fiyat!ar, faa-
saati, müsabaka yeri gibi muhtelif tur. Küme taksimatını ancak böl liyete başladığı günkü fiyatlardan 
unsurların tesiri altında cereyan e- geler kendileri yapabilir. Bu 2 - 5 puvan daha dıişük olmuştur. 
den bir şeydir. Onun için bu netice- hususta görüştüğümüz İstanbul Gerek alınan umumi tedbirlerin nl?-
leri daima bu söylediğimiz ~rtları bölıesinden sahibi salahiyet bir ticesi ve gerek şirketin muntazam 
gözönünde tutarak mütalea etmek zat da bunun doğru olamıyaca. müdahale ve tesirlerile, primlerin ya. 
isabetli olur. ğını, böyle bir karadan haberi va~ yavaş düşerek norm:ıl seyrini ve 

12, 13 ağustosta yapılan müsaba- olmadığını söylemiştir. seviyesini alacağına kanaatimiz var-
ıkalarda 10 bin kadar seyirci hazır dır. 

Halkevinin tebliğini 
ya alıyoruz: 

bulunmu tur. Bu sene Macarlar O- rabildi. Yeni bir teşekkül olan Takas Li-
aynen aşığı- limpiyatlarda geçen seferkinden par- En güzel der~e 200 metrede elde mited şirketi, çok süratle vücude ge-

lak neticeler elde etmek istedikleri edildi. Müsabaka çok çetin oldu. Bu- tirilmiştir. Şirketin doğuşundan an
jçin bu işe çok ehemmiyet vermekte- nu da 100 metreyi kazanan meşhur cak bir hafta, on gün gibi kısa bir BeyoAlu tillkevlnden: 

1 - Evimiz ııpor şubesi tarafından ut>
tip edilen halk y{lzrne yarı$1an 20 a~st'>s 
930 pazar günü saat 14 de Heybeliada pl.._ 
hnda yapılacakbr. Bu yan~lara girmetı; 

~teyenlerin hüviyet cilzdanlarllc 19 ağu~ 
tos 939 cumartesi akşamına kadar Evlmlz.e 
veya Heybelıada plAjında İ. Bakıra müra. 
caat ederek kaydolunmalarını rica ederiz. 
rayln edılen tarihe kadar müracaat etmi
,.enler yanşa iştirak edemezler. 

2 - Yanşı kazananlara madalya ve dip
loma verilecektir. 

3 - Program: 
KUçUkler - 18 yaıına kıdar (18 dahli): 

50 Metre Serbest 
100 
200 
100 

.. .. .. 
" 
" 

Sırt asta 
100 " Kurbağalama 

4Xl00 " Bayrak yarışı 
8Uy0kler • 17 yaıındın ltlbıren (17 dahil) 

100 Metre Serbest 
400 

1500 
100 
200 

4X200 
Allama 3 

•• 
n .. 
" 
" 
" 
.. 

.. 
" 

Sırt astO 
Kurbağalama 

Bayrak yarışı 
Tramplen 

Serbest 

dirler zaman geçtiği halde yaptığım tet-
. Doktor Sir göğüs farkile kazandı. 

Teknik neticeler şunlardır•. kiklere göre, çok girift ve ağır olma-
Dereceler: 

100 .METRE SÜRAT KOŞUS\l Birinci Doktor Sir 21 saniye 7110 sına rağmen, bu işlerin organize e-

Bu müsabakayı Avrupa atletizm 
aleminde çok iyi tanınan Doktor Sir 
10,7 saniye ile rahatça kazandı. Onu 
ta]sip eden beş atlet de 11 den aşağı
ya koştular. 

110 METRE MANİALI 

Birinci Szabo 15,8 saniyede yaptı 
tkinci Gorög, üçüncü Hilkisch geldi
Jler. 

SOOO :\IETRE MUKAVEMET 

Bu yarış çok enteresan oldu. Birin
ci gelen Csaplar bu mesafeyi 14 da
kika 51 saniyede yaptı. İkinci Ke. 
len 15 dakika 3 saniye 6 10 da, üçün
cüden 7 nciye kadar da 15 dakika 
30 saniyeden iyi dereceler elde e
dildi. 
1500 METRENİN FİNALİ 

2 nci Süners 21 saniye 8/10 
3 üncü Szigetvari 22 saniye. 

400 METREDE 

dilmesine muvaffakıyet hasıl olmuş-

tur. 
Ticaret mübadelelerimizde. anlaş.. 

mamız olan ve olmıyan memleketler. 

Birinci Vadas 49 saniye 2/10 le cari ve "takas,, usuliinün ehem-
İkinci Serai 49 saniye 5/10 miyetini evvelce tebarüz ettirmiştim. 
üçüncü Moluas M saniye B/lO Tacirlerimizin, dün olduğu gibi bu-
Günün en güzel müsabakası 800 gün de serbest takas muamelele:ile 

metre finali oldu. Yanşın sonuna uğraşan kimselerin ve Tak:ıs Limite-
din kolayca çalışabilmelerıni temi

kadar kimin birinci geleceği kestiri-
lemiyordu. Çünkü her zaman ayni 
dereceleri elde eden üç rakip mev- yarıştan sonra 30 dakika 54 ile Szi-
cuttu. Ve neticede hemen farksız de- lagyi birinci ve 30 dakika 56 saniye 

8/ 10 ile Londra kahramanı ikinci 
necek derecler elde edildi: 

geldiler. Bu yarışın finişi heyecanlı 
Birinci İgloi 1 dakika 54 saniye 

8/10 geldiler. Bu yarışın finişi çok heye-

2 nci Gyergyoi da ayni dereceyi canlı geçti. Adeta bir sürat koşusu 
yaptı. gibi oldu. 

3 üncü Ratonyi 1 dakika 55 sani- CİRİTTE 
yede yaptı. 

Bayınlar 

100 
100 " Sırt üstü 
100 " Kurbağalama 

Atlama 3 " Tramplen 
Yüzücüleri Davet 

2 ve 3 EylCıl tarihlerinde B~lktaş havu
zunda yapılması tekarrür eden Türkiye 
ytızme birinciliklerine Bölgemiz namına 
iştirak edecek aşağıda isimleri yazılı yü

z.Oclılerln 10 - 8 - 939 Cumartesi gunU saat 
12 de Cağaloğlundakl Bölge merkez.inde 
Ajnnlığımıza müracaaU rı rica olunur. 

l Pek durgun geçti. Birinci Hires 3 
dakika 55 saniye 4/10 da yaptı. İ
kinci 3 dakika 55 8/10 da, üçüncü 
3 dakika 56 saniye 4/10 da yaptılar. 

800 metre Macaristan rökoru 1 da
kika 52 saniyedir. 
UZUN ATLAMADA 

Gyurirza 7,51 metre atlıyarak Ma
caristan rökorunu kırdı. Eski rökor 
7,49 idi. 

Varsagi 65,73 metre. Bu adamın 
rökoru 72 metre 78 santimdir. Olim
piyatlarda da dünya üçüncülüğünü 
alınıştı. 

İkinci 60 metre 86 santim, üçüncü 
60 metre 84 santim atmışlardır. 
SIRIK ATLAMA 

Saftan, İsmail, Mekin; Ali, Fahri, Mah
mut. 

Bu arada yapılan güllede pek iyi 
netice elde edilemedi. Birinci Da
ranyi 14 metre 88 santim atabildi. 
Yuksck atlama pek sönük oldu. Bi
rinci Gerna ancak bir metre 85 san. 
tim atladı. 

Disl!te Kulitzy 46 metre 10 a va-

1000 METRE MUKAVEMET 
Birinci gelen Jufka 4 metre 4 san-

Bu koşu da çok çetin oldu. Bu ya- tim atladı. 
nşta son Londra · müsabakalarında Eyllılün 9 ve 10 unda Polonyalı
ikinci olan Csaplar ile Szilagyi baş-ı larla, 23 ve 24 unde de Finlandiyalı
langıçtan sona kadar amansız bır Iarıa karşılaşacaklardır. Vamık 

Ayni mahiyette, talepname veril- İskenderiye ticaret ataşesi bu pazar. 
diği zaman, malum olmıyan firmala. ları tetkike memur edilmiştir. 
nn bilahare isminin tayininden son. Ayni zamanda diğer bir takım 
ra, herhangi bir ihtiyaç halindP. da- memleketlere ihracatımızı kolaylaştı
hi dcğistirilcmemesi vaziyeti zorlu- racak ve ithal imkanlarımızı arttıra
ğu da, yeni tadil ile izale edilmiştir. cak tedbirleri tekemmül etmiş bir 
Tatbikatla uğraşanların verdikleri i- şekilde ve kısa bir zamanda piyasa
zahat ile de teeyyüt ettiği veçhile, nın ıttılaına vazetmiye çalışacağız. ,, 

bu da muamelat için pek büyük bir Paz.arlık•ız •ah' için 
kolaylık temin etmiştir. "-Pazarlıksız satış kanununun tat-

Diğer mühim bir nokta da. bir bikatı için neler düşünülüyor?., 
sene zarfında tekemmül ve intaç et- "- Bazı gazetelerde pazarlıksız 
tirilmemiş bulunan takas muameıe. •:nrı.•g-~ ............. -.. o - • 6-1 _,_ __ 

lerinin. tasfiye edilebilmelerini temin da haberler intişar etmiş ve bu ha
tçin 9'40 senesi bidayctl!le kadar b:r berlerin tesit.l altlnda tüccat ve es
zamnn tavin edilmiş olmasıdır. Al- nafın kanun hükümlerine riayette 
dığım intıbaa nazaran, bu tedbir pi- gevşekliğe seykedeo bir haleti ruhi
yasada büyük bir ferahlık temin et- yenin hasıl olmıya baş11'ldtğı n3zarı 
miştir. dikkatimizi celbeylemiştir. 

Takas yoluyla mübadclatın maruz Evvelce söylemek fırsatını buldu-
kaJdığı müşküller arasında, tetkikle- ğum gibi, pazarlıksız satış kanunu 
rimiz esnasında muttali olduğumuz tatbikatı, daima müşahade ve tetkik 
diğer bir nokta da, ihraçtan evvel it. mevzuu olmaktadır. 
haHitta, ithal eşyası üzerinden ağır Bununla beraber bu tctkik1er, mez. 
bir tazyik yapan nakit veya teminat kur ka\lunun en müsmir bir surette 
mektubu vaziyetidir. Kısaca bunu şu tatbiki imkanlarını bulmıya matuf
şekilde izah edeyim: Bu kabil itha- tur. Tatbikatı gevşetmek için hiçbir 
!atta, ithal eşyasının çıkarılabilmesi sebep mevcut değildir. Esasen me
için bilfarz 100 liralık bir malın ve- rivetini muhafaza ettiği müddetçe, 
saikini. muamele yaptığı bankadan b~ kanunun ayni ciddiyet ve ıttırat 
al~bilmelı;: için, ithalatçı, bn 100 li- il<> tatbikinden tabii bir t~Y yoktur. 
rayı bu bankaya yatırmakta, buna Binaenaleyh kanunun tatbikinde, i
ilaveten de ayni kıymette bir para- dare organları tarafından herhangi 
vı nakit ve teminat şeklinrlc Merkez bir gevşeklik veya müsamaha göste
Bankasına yatırmaktadır. ihracatın rilecek değildir. Bu noktayı tüccar ve 
tevsikine kadar bu kiilfet ithalatçı. esnafımızın böylece bilmeleri lüzum. 
nın üzerindedir. Buna bir de takas ludur. 
prlmi ilave olunursa (gümrük ve sa- Dün ziyaretine gittiğim İstanbul 
ir masraflar haric) ithal eşyast üze- Valisi Ltitfi Kırdarla da bu mevzu 
rine çöken mükellefiyetin derecesi etrafında görüştüm. Temas ettiğimiz 
anlaşılmıştır. noktalardan biri de tutulan zabıt va

Bir kararname mevzuu olan bu rakalarının süratle muameleye kon. 
mesele üzerinde ehemmiyetle tevak- ması ve intacı meselesidir. Cezai hü
kuf etmekteyiz ve lazım gelen ted- kümlerin müessiriyeti bakımından 

d 1 w \ bu noktanın ehemmiyeti malumdur. birleri e a acagız.,, 
Mübadeleyi kolaylaştırmak için İstanbul Valisi Lütfi Kırdar, bu 
"- Mübadeleleri kolı:ıyla~tıracak hususta icap eden tedbirleri almı~ 

bulunmaktadır. Bu işe memur ettiği
başka n~ gibi tedbirler di.işitnüliiyor? 

mi:r. İstanbul mıntaka ticaret müdı.ir
"- Umumiyetle, ticari mübadele. 

lerimizi kolaylıkla ve geniş bir su- lüğü teşkilatı. belediye teşkilatile, 
sun bir irtibat tesis ederek mesaide 

rette yapılabilecek bir sekilrle tanzim 
etmek, hedefimizdir. Kolay olmıyan 
ve zaman istiyen bu biiyiik mevzua 
her cepheden girmiş bulunuyoruz. 
Ticari politikamız tarikile, anlaşma
lar kanalından. bu hususta essslı te
şebbüslere giriştik ve girismekteviz. 
Bazılarının neticeleri alınmak üze. 
redir. Diğerlerini de metodla takip 
ediyoruz. 

Ayrıca anlaşmamız olmıyan mem. 
leketlerle. kompansasyon dediğimiz, 
takasa istinat eden muamelat hac
mini arttıracak ve müoadeleleri ko
laylaştırmıya çok yarıy:ıcak olan mü 
him bir kaç tedbirimiz pek yakında 
alınmış bulunacak ve piyasa bundan 
haberdar edilecektir. 

Bu cümleden olarak ayni mahiyet
te aldığımız bir tedbir yarın alaka
darların ıttılaına arzedilecektir. Mı-

bulunacaktır.,. 

Bira fiyatlarında tenzilat 
"-Hükumet bira fiyatlarında, ya

rım litrelik şişeyi 30 kuruştan 16 ku
ruşa indirmek suretile yiizde 49 nig
betinde bir tenzilat yaptı. Bu kara
rın tatbikatında birahımele:-deki fi. 
yatların da ayni nisbelte indirilmesi 
lazım gelirken bu cihete gıdilmemi~ • 
sadece ucuzlama derecesinde !ivat
larda tenzilat yapılmıştır. Efkarı u
mumiye bu tatbikatı yanlış görmek-
tedir, ne dersiniz? .. 
"- Benim de nazarı dikkattmi 

celbetti. Kanaatimce hükı1metin var
lığı tenzilat nisbetinde birahan~lerin 
de tenzilat yapmaları lazım ge1ir.Bu
nun hilafına bir karar olacağını tah~ 
min etmemekteyim. Varı:a tabiatile 
süratle tasrih edilmek iktiza eyler.,; 
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r AN'ın Yeni Resim MüsabakaSI : 
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NeOlmaklstigorum? 

. 
• 

Her çocuk büyüyünce bir şey olmak ister. Kimi doktor, kimi mühendis, kimi 
.cıs~er, kitnı ressam, kimi berber kimi başka bir şey olmayı kurar. 

Büyüyince ne olmak istiyorsunuz? Bu olmak istediğiniz şeyi 
anlatan bir resim yapınız. Resmi kuponla beraber bize gön· 
deriniz. Yaptığınız resim, çocuk sayfamızda basılacaktır. Size 
bir de ~zel hedJye vereceiiz. 

Restnini:r.in gazetede basıldığını görür görmez derhal müracaat ederek hediyenizi -----~...., 
alınız. Resimleri ı;;ini mürekkebi ile yaparsanız iyi olur. 

BU SAYIMIZDA RESİMLERİ BASILARAK HEDİYE KAZANANLAR: 

Gümüşs•ıvu Beytülmalci sokak numara 27 kat 2 de Nezihe Teker e Bursa, Özel 
Biçki Dlkiıı Yurdu (Adı okunamadı) e Kınalıada Köslü sokak numara 13 te Silva 
Hdllaçyan e Fatih, Fevzi Paşa caddesi numara 13 te Özdemir e Ortaköy, Dereboyu 
Kömürcükızı sokak numara 7 Bedri Emre e Beyoğlu Emin cami, Samancı Ferhat 
sokak ?ıumara 4 te Ortaokul talebesinden Tomris Sama11oğlu e Tavşancıl Vehap 

jj;:. Coşkun e İzmir, Pazaryeri, Alaybey 93 numaralı evde Beria Saracoğlu e Konya, 
~Merkez hastanesi, Başeczacı Yarbay Yusut oğlu Nüzhet Ühlü e İstanbul, Vefa, Mol- - ......:.------

la Şemsettın Cami sokak numara 7 de Salahattin e Vezneciler, Vidil Tevf.ik Pa:a 
caddesi ~um~ra 11 de Nerim.an Kutlui. 

0 
HEDİYELERİMİZ PAZARTESİ PERSEMBE GÜNLERİ VERİLMEK- =-------
TEDİR. İSTANBULDA OTURMIYANLARINKİ POSTA İLE GÖNDE· 
RİLECEKTİR. 

Kaçta Kallimal< istiyorsun? 
Bunu Derhal Bileceğim 

B u, eski, fakat çok güzel bir 
oyundur. 

Arkadaşınıza kol saatinizi çı. 

karıp gösterin! Parmağını saatleri 
gösteren sayılardan birine basma
sını söyleyin! "Sabah saat kaçta 
kalkmak istiyorsan, bana söyle

meden aklında tut,, deyin! Farzedelim ki, dokuz sa· 
yısının üstüne parmağını koydu. Siz, aklınızdan bu 
dokuz sayısını on ikiye ekleyin, 21 eder değil mi? 
Şimdi arkadaşınıza sabah kalkmak istediği saati 
21 den çıkarmasını bildirin! Sonra deyin ki: Par
µıağınla gösterdiğin yerden ters tarafa doğru, yani 
sekizden başlıyarak, arada bulduğun fark kadar 
saat say! Parmağın hangi sayının üstünde durur, 
yani aradaki fark, saya saya hangi saatin üstünde 
biterse, o saat senin sabah kalkmak istediğin saattir 

·senin Hangi Sayıları 
Tuttuğunu Bileceğim 

A ~ ~o!da .20 kart alın! Her 
bırı uzerıne birden yirmi

ye kadar sayılardan birini yazın! 
Bunları iskambil kağıdı gibi ka. 
rıştırın! Sonra, masanın üstüne 
siz, görmeden, kapalı olarak iki
şer ikişer sıralayın! Arkadaşları

nızdan her birine, bunlardan bir çütini almaları· 
nı söyleyin, sonra, hepsinden, numaralarını akıl
la rında tutmalarını rica ederek, kartlarını topla
yın! Kartları ayırmadan, çift çift alarak, üstüste 
koyun! Bu yirmi kartı, her biri beşerden altalta 
dört sıra üzerine sıralayın. Yalnız kağıtları munta
zam olarak beşer beşer muntazaman sıralamıyacak 
şöyle bir esas gözeteceksiniz: 

Yanda gördüğünüz beşer harfli 4 kelimeye dik
kat ederseniz, on çift harf görürsünüz. Şu halde 
çiftlerden biris inin teki, mesela birinci sıradaki el 
harfine koyarsanız, öbür tekini de üçüncü sıradaki 
d harfinin üstüne koyun! Hulasa, çiftlerden her 
birinin teklerini .ayni harflerin bulunduğu yerlere 
koyacaksınız. Bu iş bittikten sonra, arkadaşınıza 
dersiniz ki, siz, bana, kartlarınızın birinci, ikinci 
üçü.,cü, dördüncü sıralardan hangilerinde olduğu. 
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Jİ.TE .BUN. U 
İJILMİYOADUMJ 

A frikada, on beşinci yüz yıl
(~ > ... - da keşfedilmiş olan bir a-
03 ~· da vardır. .Bu adanın etrafında 
<~ ., başka ada yok gibidir. Geçen se-
~ _ ne, bu adayı fareler istila etmiş. 

Bu fareler için halle, hususi ola
rak, bir vapur kedi toplayıp, adaya getirtmeğe 
mecbur olmuş. Kedilerin ordusiyle farelerin ordu. 
su, uzun uzun muharebe etmişler. Nihayet harbi 
kediler kazanmış. 

Meşhur bir Ingiliz Amirali · o· 
'~1 - lan Sydney Smit, ''Yery~ 

zünde çay bulunduktan sonra, 
doğduğum için çok mesudum,, der
miş. Meşhur bir devlet adamı o
lan Gladstone, çayı şöyle över-

miş: "Yananı serinletir, üşüycni ısıtır. Yorgunlara 
kuvvet, siniri bozulanl.~ra sükunet verir . ., Ingiliz
ler çaysız, Fransızlar şarapsız, Almanlar birasız, 
Türkler ayransız duramaz. 

B ir kaç yıl önce, Şikago'da, 

biri, bir kaç ay hapse mah
kum olmuş. Fakat adam o kadar 

• şişmanmış J;i, hapishanenin oda
larından hiç birinin kapısına sığ. 
mamış. Kendisi, tamam 1 70 kilo 

geliyormuş. Nihayet kapısından kendisinin sığabi. 
leceği hususi bir oda yapmağa mecbur olmuşlar. 

Adam da bu hususi odasına kurulup hapis yatmış. 

Kendisinden 

B üyük bir fırtına esnasında, 

. Prag yakınlarındaki büyük 
bir çiftliğin meydanında bulunan 
bir heykele, günün birinde yıldı
rım çarpmış. Heykel parlamış. 

altın paraçaları fırlamış. 

nu söyleyin! Ben, onların kaçla kaç olduğunu bi
leceğim. Farzedelim ki, içlerinden biri, benimkile
rin ikisi de 3 üncü sıradadır, dedi. Siz, hemen dör
düncü sıraların soldan 3 üncü ve beşinci kartları
nı kaldırıp, işte dersiniz. Yahut: Benimkiler birin.. 
ci, dördüncü sıralardadır, dedi. Hemen birinci sı. 
ranın beşinci, dördüncü sıranın birinci kartlarını 
kaldırır, işte numaraların! Dersiniz. Eğer, size: 

- Sen her çüt kartın tekini nereye koyduğunu 
aklında tutuyorsun, derlerse: 

- Buyurun öyleyse, siz yapın! Dersiniz! 

1 
Tan'ın Resim Müsabakası Kuponu : 5 
--·----•••• ... u•·---.. ~---··-·-··--··--···-----···-· .. ---•·--•·••• 

Tan'ın Bilmece • Bulma~a Kup_onu : 
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MASAL: 

' 

YARIM 
KAPLAN 
HEYKELİ 

Anlatan : ilhan TEK 

B irbirinden sık bir ormanla 
ayrılan iki büyük köydü

ler. Birine Mahur, ötekine Lahur 
kasabası denirdi. 

Hindin bu iki eski köyünü ta
mam bir hafta at üstünde gezdim . 
Ormanlarında, ılık rüzgarlar at ye. 
lesi gibi dalgalanıyor, alaca kabuk
lu böcekler ışıldıyor, sık tüylü 
kuşlar, nefes alır gibi kanat çır

pıyorlardı. 

Günün birinde, Lahur köyünde 
Mahur köyündekinin ayni olan bir 
yarım kaplan heykeli gördüm. 

Niçin iki köye de böyle birbiri
nin benzeri iki yarım kaplan hey
keli dikilmiş olduğunu sorduğum 
ihtiyarlar bana dediler ki: 

- Eğer sen, bunun hikayesini 
öğrenirsen, niçin, bu iki köy ara
sında meleklere yaraşan bir kar. 
dfl'lik hüküm sürdüğünü . anlar
sın! 

o 

B undan yüz yıllar evvel Ma
hur halkiyle Lahur halkı 

birbirin in kanlı bıçaklı düşmamy
dı. Birbirlerini hem över hem dö
verlerd i. Birbirlerine hem giderler 
'hem irerlerdi. Liıhur köyünün al
.tın tarlalarında ambar ambar buğ. 

1day yetişir, Mahur köyünün gü
müş kumsallarından tuz çıkarılır
tdı. O köy buna buğday· satar, bu • 
köy ona tuz gönderirdi. 

Günlerden bir gün, iki keyü bir
birinden ayıran ~'1llana bir kara 
kaplan musallat oldu. Yelesi kara 
bulut gibi korkunç, ağzı kanlı bı
çak gibi ürpertici idi. Kaplan bir 
hafta içinde Mahur köyünden ta
mama kırk adam parçaladı. Artık 
bu köyden o köye kuş uçmaz, ker
van geçmez, insan göçmez olmuş
tu. Lahur köyünden buğday gel
mez olduğu için, büyük bir kıtlık 
başlamıştı. Köyün ağası dört bir 
tarafta davullar çaldırdı. Kara 
kaplanı vurup getirene kırk altın 
vereceğini yaydı. 

L ahur köylüler, "bize ne. aç 
kalan Mahur köylüler 

olsun. Bizim buğdayımız, unumuz 
var. Elbet açlık canlarına tak e
decek, yine içlerinden biri kaplanı 
öldürecek , bize de tuz. gelecektir." 
diyorlardı. Amma tuzsuzluk, yavaş 
yavaş, onlarına da canlarına tak 
etmeye başlamıştı. 

Nihayet, yine günlerden bir gÜn 
içlerinden biri, Mahur köyüne doğ
ru yola çıktı. Bu sırada, kırk altı
na kavuşmak istiyen Mahur köylü
lerden biri de yola d9zükiü. 

Her iki uçtan, her iki yolcu, az 
gittiler, uz gittiler, dere tepe düz 
gittiler. Nihayet, ormanın küçük 
bir meydanında karşılaştılar. 

Aralarında, yüz adam boyu bir 
yer kalmıştı. İşte tam bu sırada i
kisinin de bulunduğu uçların tam 
ortasında kara kaplan göründ ü. 
Kanlı gözleri çakmak çakmak ça
kıyardu. İki yolcu da gözlerini ön
ce birbirlerine, sonra kaplana sap
lamış, oldukları yerde kala kal· 
mışlardı. 

L ah ur köylü, kaçsam mı? de. 
di. Sonra vaz geçti. 

Ya kaplan peşime düşerse ... 
Beni paralarsa ... 
Haydi parçalamadı.~ .. 
Ya Mahur köylü y'alnız kalırsa. 

Kaplan ona saldırırsa ..• 
O bir insan oğludur ..• 
İnsan oğluna yazık değil mi?. 
Mahur köylü, kaçsam mı?. dedi 

O da ayni şeyleri düşündü. Vaz
geçti. 

mevam.ı var) 

P antalonum buruştu pt\1t 

Bıçak gibi ütü gerek· 

Sus söylenme abuk sabuk 

Ütüleriz şimdi çabuk. 

İşte şöylece serilir 

Tutup ucundan gerilir. 

Gelir sonra Hintli filim 

İşte derim, ata kilim. 

Bakar şöyle süzer onu 

Ve ıslatır pantalonu. 

Zevkini sorma filimin 

Döner üstünde kilimin. 

P antalona k ilim der o 

İşte böyle ütüler o. 

Fil acıktı çok para yer 

Haydi çabuk çık para ver. 

/ 
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NE DERS l "-.. 1.ZJ.;:,> 
~ r !..'r,jıı,;, 

Hangisidir? 
Yalnız bir kere okuduktan son

ra hemen cevap vereceksiniz. 
· Acaba şu altı kelimenin içinde 
hangisi fazladır: 
Belçika, İsviçre, Japonya, Fransa, 
·Macaristan, Romanya 

o 
. Bir yerde bütün Ertan ailesinin 
.fertleri buluştular . Bunların içinde 
iki tane anne, iki tane baba iki 
tane kız kardeş üç tane de kız ev
lat verdı. 

Size bunlar kaç kişidirler diye 
sorsam, dokuz kişi dersiniz. 

Halbuki onlar altı kişidirler. 

Şimdi size soruyorum: 

- Niçin?. 
Ve, bu ailede, kim kimin nesi o· 

"luyor?. . 
Ne dersiniz?. 

r.ı .... ~ ' ~a • • ·~ 

. EVET· H4 YIR:~ 

Cevap Verin! 
,Şu su~lle~i okur okumaz kısaca: 

EVET yahut, HAYIR deyiniz: 
1 - İsveç, Norveç devletleri es

kiden. beraber ~i idare edilirdi?. 
2 - Türkiyede hiç kar yağma

ya~ yer yar ~ıqır? 
3 - Geceyle gündüz hep birbi

rine müsavi midir?. 
e Geçen sayımızdaki suallerin 

cevaplar işte şunlardır: 
1 - EVET. Bu aşıyı bulan Bü • 

yük Fransız alimi Pastördür. 
2 - EVEjT. llk kurşun kalemi

ni bulup kullanan İngilizlerdir. 
3 - HAYIR. Yirminci yüz yılda 

"bulundu. 
4 - HAYIR İlk zehir1i .gazı 

1915 te Almanlar kullanmışlardır. 
5 - HAYIR. Beş milyar yüz se

nede bile sayılamaz. 
. . ' .... . '".'.. ... -· 

. Ç O C, U K Ş i i .R ~ 

Tayyareci 
Tak tuk! Tak tuk! 
Tayyare yapıyorum ..• 
Gökleri yaracağım, 
Kuşlara varacağım. 

D 

Tak tuk! Tak tuk! 
Havalarda en uzak 
Bulutu seçeceğim, 
Kuşları geçeceğim. 

. 
Tak tuk! Tak tuk! 
Uçurtma sizin olsun. 
Tayyareye binerim, 
Nerde olsa inerim. 

Tak tuk! Tak tuk! 
Ver elini mavi gök! 
Yıldızlara varınca, 

At görünüz karınca. 

1 -

• A • i • R 
Yukardaki dört harfe aklımzdan 

bir harf daha ekleyin. bu beş har
fi uygun şekilde birleştirin! Tür
kiyede bulunan bir kaza merkezi 
meydana eelecektir: 

- 2 -
Şu kelimeleri yan yana getire

rek bir cümle yapın: 
Altı, altı, bir, on, altmış kere 

eder. 

Bu bilmeceleri aoğru halle. 
denlerden 25 kişiye muhtelif he. 

diyeler verilecektir. 

Bilmecemizde Kazan~nlar 
Yarınki Sayımızda 
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Hata ve 
JEFRIKA No. 1 O • 
Suç işleyenler 

Divanı Aliden Başhyarak Vazifelerine Göre Derece 
Dereoe Derhal Mahkemelere ·Verilmelidir 

_.::. Hürriyet ilan ettik, dediler. 
Eski ha)rratı da berbat edip bütün 
hürriyetimizi elim.izden aldılar. So 
payla intihap yeptılar. Kendi mec
lislerine bile danışmadan harp aç
tılar, milyonlarca vatan evladını 
vatan hudutları dışında öldürttü
ler. Bağdat düşerken onlar Galiç-, 
yada Avusturya topraklarını mü. 
dafaa ettiler. Bir yandan da hırsız .. 
lığa germi verdiler. Mağazalan 
resmen soydular, eski devirlerin 
musaderelerine taş çıkarttılar. 

(Requisitionu böyle tefsir ediyor
du.) Zelili celil, celili zelil eyledi
ler. Ayağı baş, başı ayak yaptılar. 
Arap kavmi necibini incittiler 

' bizden soğuttular, dama oynar gi-
bi, soğuk kanlılık içinde tehcirler 
rapıp on binlerce ,insanı kıtadan 
tıtaya aşırdılar. Nihayet mülkün 
törtte uçunu elden çıkardılar. 

Sonunda milyonları dercep edip 
ravuştular. Pirincin taşını aYtkla. 
mak işini bizim fırkanın omuzuna 
oıraktılar. 

Sakin sakin şu suali kendisine 
tevcih ettim: 

- Memlekette ıkanunun hakim 
ı<>lmasını lazım görüyor ""musunuz? 

- Tabii! 
ıı- :_ O takdirde devlet idaresinde 
hata veya suç işliyenler divanıali
den başlıyarak mevkilerine, vazi
f elerint!I göre derece derece mah
kemelere tevdi olunur. Varılacak 
neticeye göre cezaları verilir. 

Sarhoş pofüikacı .. bir kahkaha 
:savurdu: -" 

=- Hay aklmla yaşa muhterem 
ıpaşa, dedi, ittihatçılar kanun ta
nıdılar m1 ki biz de onlara kanun 
dairesinde muamele yapalım!. 

Ve Hasan Fehimlerin, Ahmet 
Samiınlerin, Zekilerin, bilmem 
icimlerin komiteci zihniyetile dav
ranılarak katlolunduklarını hatır· 
!attıktan sonra ciddi bir tavır al
dı: = Siz, dedi, Fosfor Mustafa Pa
şaya Erzurum müftüsünün verdiği 
cevabı bilir misiniz! 

- Hayır!. -l 
::.:.. Lutfen dinleyiniz, öyle ise!.: ..... 
Ayağını ayağının üstüM attı, 

koltukta biraz daha uzarıdı ve an. 
lattı: · ~ 

- Fosfor Mustafa Paşa, İttihat-

çılar gibi uluorta iş görürdü, sağı
nı solunu düşünmezdi. Erzurum 
valisi iken de derebeyivari dav
randı, şunu hapsetti, bunu siırdü, · 
.istediğine dayak attırdı, bütün vi
layeti titretti. İşte bu · adam bir 
gün Erzurum müftüsile kon~şuyor
du. Sözün akışına uydu, Müf tüy{' 
sordu: 

- Kabirde sual ve cevap var
mtş. Münkir - Nekir_ adlı iki me. 
lek gelip ölülere bir şeyler sorar~ 
}armış. Doğru mu? 

1'tüftü efendi hiç düşünmeden 

cevap verdi: 
- Doğrudur, hem de bu sual, 

cevap pek ağırdır Paşa Hazretleri 
ama sizin için böyle bir geçit nok
tası yoktur. Münkirle Nekir, efen· 
dimizi kabirde rahatsız etmiyeı.:ek
lerdir. 

-Neden! 
~ ÇünkÜ ölülerin mezarda sor .. 

guya- çekilmeleri imanlarının veya 
imansızlıklarının anlaşılması, i
manlı olanların cennete, imansız
ların da cehenneme yollarımaları 

içindir. Zatı alinizin makam~. ce
hennem olduğundan sual melekle. 
ri tarafından imtihana çekilmeni
ze hacet kalmıyacaktır. (1) 

Halit Bey, kendine pek zarif gö
rünen bu hikayeyi anlattıktaıt c;on. 
ra bir kahkaha parlattı, pastırma 
ve sucuk kokularile karışık alkol 
ufunetini burnuma döke döke hük
münü tekrarladı: 

- İttihatçıları da mahkemeye 
vermek zaittir. Onlar sorgusuz1 

morgusuz ipe çekilmelidir. 
Hem idrakimi, hem burnuınu 

pislikten kurtarmak için muhave. 
reyi kısa kesmek istiyordum.Onun 

için bu garip adamla münakaııa 

kapısı açmak istemedim ve sözü 
değiştirerek sordum: ~ 

- Fırkanızın Sıvas vaziyeti na4 

sıldır. Klübünüzde kaç kişi mu
kayyet. Halkın size karşı düşünce. 
si ne şekildedir? Seviliyor mnsu
nuz, alaka görüyor musunuz·? 

Halit Bey, şöyle bir düşündü ve 
sonra karikatürize edilmiz bir On 
Dördüncü Louis biçimine girdı ve 
gülünç bir çalımla şu acip sözle. 
rl söy]edi: 

- Hürriyet ve İtilaf Fırkası d:ı, 
Halk ta, Sıvas ta şu gördüğüniız 

Bu, erkeklerin sünnetleri gibi bir ameliyat .. Ne 
kad3r erken atlatırsan, o kadar rahat edersin .. Hal~ 
bu.ki ser;: 

"- Çok şükür, bu vazifeyi de savdık.l 
Deyip sevineceğine, oturmuş şıkır şıkır ağlıyor· 

sun ... 

fakir insandan ibarettir. Ben dü
şünürüm, söylerim. Fırka mührü-' 
nü, halk ta kalıbını hasar! 

Ve koynundan bir kese, kesenin 
içinden at nalına yakın büyüklük. 
te bir mühür çıkarıp bana göster
di: 

- Mühür, dedi, kimdeyse, Sii
ıcym.an odur. İnşallah bu Süley

man sizden ho§nut olur. Si?: de Sü
leymandan memnun kalırsınız. Şim 
dilik Allaha ısmarladık! 

Fakat odadan çıkmak üzere iken 
~eri döndü. Ellerini masamın bir 

kenarına dayadı, ağzını da • ne a

zaptı Allahım • kulağıma yaklaş~ 
tırdı: ~ -

- Mustafa Kemal Paşanın, de
di. İttihatçtlığı hortlatmak için di. 
dinip durduğunu elbette bi'liyor. 
sunuz. Enverler, Talatlar kaçarken 
onu yerlerine vekil bıraktılar, em
rine de bir kaç yüz bin altın ver. 
diler. Anadoluya geçip İttihatçılığı 
diriltmesini emrettiler. Fakat eski 
çamlar bardak oldu ~mdi. Kimse 
dolma yutmuyor. Heriflerin mas
kesi düştü, yüzlerinin karası mey
dana çıktı. Onun için aldıran yok. 
Herkesin kulağı Hürriy~t ve 1iti. 
lafta. İtilaf devletleri de bizimle 
dost. Mustafa Kem a 1 bo. 
şun~ yoruluyor. Lak.in ne olsa or
du ltumandanJığı etmiş bir asker. 
Zarar vermese bile mide bulandı
rır. Merkezi umumiye yazdım. Az. 
lini istedim. Bugün. yarın onun C.a 
çanına ot tıkarlar. Sizden niyazım 
ondan telgraf filan alırsanız bana 
bildirmenizdir. İkinci bir niyazım 
da onun ağzını kullanan Rasim Be
ye yüz ver~eıüzdir. 

Sordum~ 

- Rasim Bev kim! 

(Devamı var) __________ ... 

(1) Fosfor Mustafa Paşa Abdillme

clt devrinde Harbiyeden e.rkfını harp 

zabiti olarak çıkmış, Abdülblz ve Ab

dülhamit devirlerinde şöhret alıp mü

ııirliğe ve seraskerliğine yükselmiş muh 

terem bir şahsiyettir. Uzun yıllar Har

biyede hocalı~ ve Topoğrafya, Hazi

netülhesap adlı eset'leı-1 vardır. Reşit 

Paşanın Halit Beyden naklettiği bu fık
ranın uydurma bir şey olması pek 

muhtemeldir. 

TEFRiKA 

Mürüvvet, itiraz etmek istiyor, fakat verecek ce
vap bulamıyordu. Melahatin kaşarlanmış mantığı, 
Mürüvvetin temelsiz telakkilerine yine galip gel. 
mişti. Mürüvvetin bakışlarındaki süklın arttıkça, 
Melahatin ne~esi büsbütün kabanyordu. Yerinden 
kalkıp, Mürüvvetin yanına oturdu. Genç kızı ya. 
naklarından, gözlerinden, dudakl~ından şapur şu.-
pur öptü: · ı 
"- Çok şirin bebeksin vesselam.. Dedi..: Seni 

görenler de, ağucuk bebek sanırlar.. Koskoca kız, 
koskoca kadın oldun yahu? Bu sulu gözlüğü, ta
sacılığı bırak artık... Bir yabancı, neye ağladığını 
bilse, seni "Budala!,, Diye tefe koyar. Kadınlık, 
kızlıktan bir basamak yüksek bir rütbedir ayol.. 
Sen artık, bizim sınıfa terfi ettin ..• _ 

larken, rahat bir nefes aldı: Bu buhranı da atlat~ 
mıştı! Kah sıkılan, kah ferahlıyan kararsız kafası, 
yeniden nikbinleşmişti: Şimdi artık, biraz evvel 
ağladığına gülüyordu! 

Mürüvveti tekrar öperek: . 
"- Haydi kalk .. Dedi.. Yüzünü yıka da kendine 

gel... Ağladığın zaman, bulut1u hava gibi sıkıcı 
oluyorsun .. Hem biliyor musun? Gözyaşı, kör eder 
insanı ... 

Mürüvveti yerinden kaldırıp, kapıya doğru gö-
türi.irken; bir kahk~a savurdu: 1 

' '- Hani bizim meyhaneye bir Kör Salih gelir, 
giderdi ya? işte o budala, benim için ağlamaktan 
kör olmuştu! ... Sen de, değeri yirmi beş liralık şey 
için, gözlerinden mi olacaksın? ~ 

Mürüvveti banyonun kapısına götürdü: 
"- Haydi, dedi, gir içeri, şakır şakır bir yıkan:-: 

Eğer suratının ayarını düzeltirsen, sana istediğin 
yerde mükellef bir ziyafet çekerim bu gece ... Na.. 
sıl? Işine geliyor mu? 

Mürüvvet, Melahatin sözüne, hiç ses çıkarın~ 

dan itaat etti: Soğuk suyun serinliği, dimağının L 
~ yakan ateşi de söndürmüştü: Yüzünü kuru· 

* -27-
Ayşe hanım, artık yarı deli halindeydi. Kızı. 

nm izini bulabilmek ümidiyle baş vurmadığı çare 
kalmamıştı. Hatta komşulanndan birinin tavsiyesi
le, gündelik gazetelere ilanlar bile vermişti. Fakat 
bütün bu gayretlerin neticesiz kalışı, biçare ananın 
ümitsizliğini, hırsını her gün biraz daha artt~rmıştL 

Doktor Memduh Şerifin evine uğramaktan bılup 
usanmamıştı. Hatta hazan bu ziyareti, bir günde, 
bir kaç defa tekrarladığı bile oluyordu. 

Memduh Şerifin hizmetçisi, ilk günlerde, Ayşe 
hanıma son derece hiddetlenmişti. Fakat, yüzü. licr 
gün biraz daha sararan, gözleri, omuzlan her gün 
biraz daha çöken Ayşe hanım, en taş yürekli insan
lara bile merhamet verecek bir haldeydi. Nitekim 
Memduh Şerifin hizmetçisi de, evvelleri hiddetlen
diği, mütemadi ziyaretlerinden bizar olduğu bu 
biçare kadıncağıza karşı merhamet auymıya başla
mıştı. Hatta, so~ ziyaretini yaptığı gün, Ayşe ha
nım o kadar yıkık, çökük, ve bitik bir haldeydi ki, 
hizmetçi kadın onu içeriye almak, biraz oturtmak, 
bir fincan kahve, bir bardak su içirmek ve ona tt. 

TAN 19 - 8 - 939 

RADYD~ 
A·nkara RadgoSunun Bir 

Haftalık Programı · 
Pazartesi, 21. 8. 1939 mi Bey - Suziniik şarlcoı (Bir sihri tarap) 

7 - Musa Süreyya - SuzinAk şarkı (Kar 

12.30 Program. 12.35 Türk müziği (Pi.) etmedi zalim sana bu ahu eninim) 8 -
13 Memleket saat ayarı, ajans ve mete- Arif Bey - Hicazkar şarkı (Güldü açıldı 
oroloji haberlerL 13.15 - 14 Müzik (Dvo- yine gül yüzlti yar) 9 - Halk türküsü 
rak'm Violonsel kons~rtosu _ Pl.) !: (Mecnunam Leyliirnı gördüm) 10 - Halle 

19 Program 19.05 Müzik (Dııns müzi- türküsü (Yıldız) 21.30 Konuşma (hafta
ği - Pl.) 19.JO Türk müziği: İncesaz :fas- lık posta kutusu) 21.45 Neşeli pliiklar -
Iı (Safiye Tokayın iştirakile) 20.15 Ko- R. 21.50 Müzik (Solistler) 22 Müzik (Kü
nuşma. 20.30 Memleket saat ayarı, ajans çük Orkestra - Şet: Necip Aşkın· 1 -
ve meteoroloji haberleri. 20.30 Türk mü- Carı Rydahl Melodi 2 - J. Strauss :Biz
ziği: Okuyan: Müzeyyen senar. Çalanlar: de'- Vals 3 - W. Czernik Güzel sanat
Vecihe Daryal, Cevdet Kozarı, Kemal Ni- lar töreni (uvertür) 4 - Max Schönherr 

Alp köylülerinin dans havaları S _: Walyazi Seyhun. 1 - Hüseyni peşrevi, 2 -
Lemi _ Hilseynt sarkı (Zaman olur ki .. ) ter Noack Romantik uvertür 6 - Miros-
3 - fsak Varan _ Hüseyni şarkı (Bay- lav Shilik İS1)anyol dansı. 23 Son ajans 
gm sulann) 4 _ Sadettin Kaynak _ Hü- haberleri, ziraat, esham ve tahvilat, kam
seynl sarla. (Ayrılık yıl<!önümü) 5 _ Ud j bJyo - nukut borsası (fiyat) 23.20 :-1üzik 
taksimi 6 - Neşet Halil _ Karcığar şar- (Cazband - Pl.) 23.55 - 24 Yarınki prog 
la. (Aşkınla yandım) 7 - Lemi - Halil ram •. 
- Karcığar şarkı (Bir gölge ol) 8 - Udi 
Ahmet - Karcığar şarkı (Zahmı hicra Perıembe, 24. 8. 1939 
nım gibi) 9 - Halk türküsü (İkide tur
nam) 10 - Karcığar saz semaisi. 21.30 
Konuşma. 21.45 Neiieli plakJar - R. 21.50 
Müzik (Melodiler - Pl.) 22 Müzik (Kü
çük Orkestra - ef: Necip Aşkın) 1 -
Paul Lincke Darılma (fantezi) 2 - Franz 
Lehar Göttergatte operetinden potpuri. 
3 - Nienıann Çarleston - Dans. 4 - J. 
Straus Cenup çiçekleri. 5 - Eduard Kün
neke Dans süitinden Blus. 6 - Paul Linc
ke 0Iur - Olur - Olur (Şen parça) 23 
Son ajans haberleri, ziraat, esham ve tah
vilat, kambiyo - nukut borsası (fiyat) 
23.20 Müzik (Cazband - Pl.) 23.55 
24 Yarınki program. 

Sah, 22. 8. 1939 

12.30 Program. 12.35 Türk müziği: Ye
ni bestekarlarm yeni eserlerinden mü
rekkep program. 13 Memleket saat ayarı, 
ajans ve meteoroloji haberleri. 13.15 - 14 
Müzik (Karışık progrıırn - Pl.) 

19 Program. 19.05 Müzik (Oda müziği
Pl.) 19.30 Türk mQziği: Fasıl heyeti. 20.15 
Konuşma. 20.30 Memleket saat ayarı, a
jans ve met~roloji haberleri. 20.50 Türk 
Müzlği (Ankara Radyosu kiline ses ve saz 
heyeti) 21.30 Konuşma. 21.45 Neşeli plak
lar - R. 21.50 Müzik (Bir operanın tak
dimi - Halil Bedi Yönetken) 23 Son a
jaruı ·haberleri, ziraat, esham ve tahvilat, 
kambiyo - nukut borsası (Fiyat). 23.20 
Müzik (Cazbend - Pl.) 23.55 - 24 Ya
nnkl program. 

Ça_~mba. 23. 8. 1939 

12.30 Program. 12.35 Türk müziği -
Pl. 13 Memleket saat ayan, ajans ve me
teoroloji haberleri. 13.15 - 14 Müzik (ka
nşık program - Pl.) 

12.30 Program. 12.35 Türk müziği: O
kuyan: Muzaffer İlkar. ~alanlar; Cevdet 
Çağla, Refik Fersan, Cevdet Kozan. 1 -
Muhayyer Peşrevi 2 - Rahmi Bcy-M!.t
hayyer şarkı (Serapa hüsnü ansın) 3 -
Faik Bey - Muhayyer şarkı (Sen servi
nazım ruhsan alı) 4 - Tam burl Dürrü 
- Muhayyer şarkı (Kır düştü bugUn saç
larıma) 5 - Halk türküsü (Çeşme senin 
ne belalı başın var) 6 - Halk ... türküsü 
(Şu dağları delmeli} 13 Memleket saat a
yarı, ajans ve meteoroloji haberleTi. 
13.15 - 14 Müzik (Karışık program -
Pi.) 

19 Program. 19.05 Müzik (bir konser
to - Pl.) 19.30 Türk Müziği: İncesaz fas
lı (Safiye Tokayın iştiraklle) 20.15 Ko
nuşma. 20.30 Memleket saat ayan, ajans 
ve meteoroloji haberleri. 20.50 Türk Mü
ziği: Okuyanlar: Melek Tokgöz, Mahmut 
Karındaş. _Çalanlar: Cevdet Ça~la, Refik 
Fersan, Cevdet Kozan. 1 - Şetaraban 

peşrevi 2 - Dede"- Şetaraban şarkı (Gö
zümden gönlümden hayali gitmez) 3 -
Fa!ze -Şetaraban şarkı (Badei vuslat 
içilsin kasei fağfurdan) 4 -:- Kemençe 
taksimi 5 - Şetaraban şarkı (Gecemiz 
kapkara) 6 - Şetaraban saz semaisi 7 -
Hüseyni Maya (Yakma gel yakına) 8 -
Hüseyni şarkı (Haticem saçlannı) 9 -
Halk• türküsü (Kevengin yolu bu mu
dur?) 10 - l'lalk türküsü (Dajlar dalım
dır benim) 21.30 Konuşma. 21.45 NeşeJJ 

plAklar - R. 21.50 Müzik (Operetler -
Pl.) 22 Müzik (Küçük Orkestra - Şef: 

Necip Aşkın) ı - Waldemar Glblsh Ça
kır keyfim - Viyana şarkısı 2 - Peter 
Freis Lejioner asker - Vals 3 - Hans 
Stilp Marş 4 - J. Strauss Büyük Vals 
5 - Viktor Hruby Viyana operetinden 
potpuri 6 - Heuberger Şarkda 7-Franz 
Lehar ltç kadınlı bir adam operetinden 
potpuri. 23 Son ajans haberleri, ziraat, 
esham ve tahvilAt, kambiyo - nukut bor
sası (fiyat). 23.20 Müzik (Tangolar 
Pl.) 23.55 - 24 Yarınki program. 

Cuma, 25. 8. 1939 

20.15 Konuşma. 20.30 Memleket ~aat aya• 
rı, ajans ve meteoroloji haberleri. 20.50 
Türk müziği: o"kıiyan: ıvı:uzar.rer İlkar. 
Çalanlar: Vecihe Daryal, Fahire Fenıan, 
Refik ' Fersan. 1 - Rast peşrevi 2 - De
de - Rast karı Natık (Rast getirip fen
dile) 3 - Faik Bey - Rast ııarkı (Jale
ler saçsın) 4 - Arif Bey -Rast şarkı 

(Vuslatından gayri el çektim) 5 - Kanun 
taksimi 6 - Şükrü - Rast şarkı (Uyu
sam göğsüne koysam şu humn;ıalı başı). 

7 - Refik Fersan - Rast şarkı (Af eyle 
suçum ey güliter> 8 - Mahmut Celalet
tln Paşa - Rast şarkı (Fitneler gizlen
miş) 9 - Rast saz semaisi. 21.30 Konuş~ 
ma. 21.45 Neşeli plaklar - R. Milr.ik: Ri· 
yascticümhur Bandosu-Şef: İhsan Kün
çer. 1 - C. Urbini Marş 2 - Felix Gedin 
Eylül Valsi 3 - Glinka Hayatım Çar için 
operasının uvertürü 4 - A. Czilbulka 
Kalb ve güller 5 - Chopin Chopintana. 
22.40 Müzik (opera aryaları) 23 Son ajans 
haberleri, ziraat, esham ve tahvilat, kam
biYo - nukut borsası (fiyat) 23.20 Müzik 
(Cazband - Pl.) 23.55 - 24 Yarınki 
program. 

Cumartesi, 26. 8. 1939 ' 

13.30 Program. 13.35 Türk müziği: O- ' 
kuyan: Radife Neydik. Çalanlar: Vecihe 
Daryal, Fahire Fersan, Refik Fersan. 1 - .. 
Kürdilihicazknr peşrevi. 2 ..:.. Rahmi Bey 
- KürdllihicazkAr şarla. (Söyle ey mıdrı-
bı nazende eda) 3 - Şemsettin Ziya -t 

- Kürdilihicazkar şarkı (Güvenme hüs- .. 
nüne) 4 .- Şemsettin Ziya - Kürdllihi~ 

cazkfır şarkı (Bıktım elinden) .s - Sa
dettin Kaynak - KürdilihicazkAr p.rkı 

(Bir gün yaşadık) 6 - Kürdilihicazkar 
saz semaisi. 14 Memleket saat ayarı, ajans 
ve meteoroloji haberleri. 1'\.10 Müzik 
(Dans müziği - Pl.) 15 - 15.30 M'Qzik 
(Şen oda müziği - İbrahim Özgür ve A
teşböcekleri). 

18.30 Program. 18,35 Müzik (Küçilk Or
kestra - Şef: Necip Aşkın) 1 - Mendel
ssohn Venedik Gondol şarkısı ve ilkbahar 
şarkısı 2 - Tshaikowsky Güftesiz şarkı 

3 - Ernmerich Kalman Grafln Mariça o
peretinden potpuri. 4 - gretchanfnow 
Ninni 5 - Oscar Nedbal Vals. 19.10 Ttirk 
Müziği: Fasıl heyeti. 20 Memleket saat a
yarı. 20 fimsil 38)ıo~ans ve met~orolo-
:li haberler!. 21 Türk milziğf: Okuyanlar: 
smrutrrnt Ozo en es, Mumıra ~'11151At, ça-
lanlar: Vecihe Dnrynl. Fahire Fersrın, Re
şat Eret, ıtenk ~. 1 - SaUhattin " 
Pınar - Eviç şarkı (Göz yaşlarınız) 2 -
Refik Fersan - Hüseyni şarkı (Bir kaçı 
birleşerek) 3 - Şevki Bey - Hica:ı: şat"-

kı (Af eyle suçum) 4 - Şevki Bey - Hi-~ 
caz şarkı (Demem cana beni yadet) 5 -
Hicazkar Peşre,;. 6 - Bol ahenk Nuri 
Bey - HicazkAr ağır semai (Benim ser-
vi hıramanım) 7 - Udi Cemil - mcaz
kAr şarkı (Uıyık mı sana) 8 - Hicazkar 
şarkı - (Mani oluyor halimi takrlre hi
cabım) 9 - Muhlis Sabahattin - Hicaz
kiir şarkı (Bahar geldi) 10 - Hica:ı:kar 
türkü (İzmirin içinde vurdular beni) 
21.40 Konuşma (Dış politika haberleri). 

19 Program. 19.05 Hafif müzik (PL) 
19.30 Türk müziği: Fasıl heyeti. 20.15 Ko
nuşma. 20.30 Memlck&t saat ayarı, ajans 
ve meteoroloji haberleri 20.50 Türk mü
ziği: Oku.yanlar: Mefharet Sağnak, Nec
mi Rıza Ahıskan. Çalanlar: Rusen Kam, 
Refik Fersan, Cevdet Kozan. 1 - Yesari 
Asını - Hicaz şarkı (Bilmem niye bir 
buseni) 2 - Tamburl Cemli - Hicaz 
şarkı (Hep saye! vusltinde gönül) 3 - No
bar - Hicaz şarkı (Ağlamış gülmüş ce
faya katlanmış) 4 - Aşık Mustafa -
Şehnaz şarkı (Fırsat bulsam ybe de var
sam) 5 - Şehnaz saz semaisi. 6 - Rah-

12.30 Program. 12.35 Türk müziği - 21.55 Neşeli plaklar - R. 22 Haftalık pos
Pl. 13 Memleket saat ayarı, ajans ve me- ta kutusu (Ecnebi dillerde) 22.30 Müzik 
teoroloji haberleri. 13.15 - 14 Müzik (ka- (Dans müziği) 23 Son ajans habrelerl, 
rışık program - Pi.) ziraat, esham ve tahvilat, kambiyo - nu-

19 Program. 19.05 Müzik (Dans müz.i- kut borsası (fiyat) 23.20 Müzik (Caz
ği _: Pl) 19.30 Türk müziği: Fasıl heyeU \ band - Pl.) 23.55 - 24 Yarınki program, 

No. 56 
mit, teselli verici bir çok sözler söylemek mecbu
niyetinde kalmıştı. 
Ayşe hanım, takat buldukça, bir haber alabilmek 

ümidiyle Topkapıya da gidiyordu. 
Bugün yine oradan dönmüştü. Hava oldukça so

ğuktu. Ayşe hanım bodruma inerken, soğuktan, 
yorgunluktan ve asabiyetten tir tir titriyordu. Ana
sı onun bu haline merhamet ve şefkatle baktı. Zira 
son günlerde Mürüvvet hakkında o da kızı ile hem. 
fikirdi: Ayşe hanımı, Mürüvvete hiddetlenmekte 
hakh buluyordu. Mürüvveti o da affetmiyordu. 
Ve doktor Memduh Şerife karşı ayni kini o da du
yuyordw.. Fakat onun hislerini değiştirişi, Ayşe ha .. 
nım gibi aile namusunun payimal olması endiş~sin
den doğmuyordu: Namus meselesi onun umurunda 
bile değildi. O, Mürüvvetin kendisini sukutu haya· 
le uğratmasına içerliyordu. Zira ihtiyar kadın, Mü. 
rüvvetin fena yolu tutmasını, refaha kavuşmak ü
midiyle istemişt.i~ Hatta bu ümitle o~u, bu yola teŞ-
vik bile etmişti. ı 

Mürüvvetin o fena yola sapmakla çok para kaza
nacağını umuyordu. Bu paradan kendilerinin de- is
tüade edeceklerini sanıyordu. 

Böyle olduğu içindir ki, Mürüvvetin ev.den kaçı. 
şı, ona gizli bir sevinç duyurmuşt~. 
Ayşe hanımın namus endişelerine, hiddetine ıçın 

içın gülüyor, Mürüvvetten gelecek paralarla ya~· 

yacakları parlak hayatın hulyalarını kuruyordu. 
Karanlık ve rutubetli bodrumda bir çok geceler, 

ışıklı, ferah apartımanların, yağlı etlerin, zengin 
sofralann, hatta lüks otomobillerin rüyasını gör· 
müştü. Hele Mürüvvetin kendilerine para gönder
mesi, onun rüyalarını, hulyalarını büsbütün cilal~ 
mıştı. Kendi kendine: 
"- Nihayet, hulyalarım hakikat oluyor!,, Demiş 

ve Mürüvvetin yoluna hayırlı, yağlı kısmetler çı

karması için, Ayşe hanıma çaktırmadan Allaha dua 
etmişti. Fakat o günden sonra Mürüvvetten bir 
yardım, bir haber gelmeyişi, ihtiyar kadının ahırı 
ömründe kapıldığı hulyaları da sarsmıştı. 

Onun ümitleri de, her gün azar azar eriye eriye 
sönüp karardı. Ve o da, Ayşe hanım.la birlikte, Mü
rüvvete diş b~meğe başladı. · 
Başka başka sebepleri olan bu müşterek nefret 

ve kin, anayla kızı iyice birleştirmişti. 
Heı gece Mürüvvetten bahsediyorlardı. Ay:ıe ha

nım: 

"- Ah, diyordu, hayasız piçi bir elime geçirebil
sem, alimallah dişlerimle parahyacağım!,. 

Anası da ona hak veriyor, hatta kızına yaranmak 
ve kızını biraz daha kışkırtmak ıçın: 

"- O ahlaksız, diyordu, aile namusunu iki pa. 
ralık etti!,, 

Biliyordu ki, kendisinin hiç umurl~madığı bu 
noktn, kızının en zayıf tarafıydı. 

Hakikaten, anası böyle söyledikçe, Ayşe hanım 
büsbütün kabanyor, şahlanıyor, adeta fitili atcş

lenmig bir bombaya dönüyor, ve patlıyacak gibi er 
luyordu. 

Bugün, ilk defa olarak, ihtiyar kadın, Ay«Je ha
mını daha fazla kışkırtmaya, kızdırmaya kıyamadı: 
Zira zavallı kadın, düşmanına bıle merhamet vere
cek haldeydi. O kadar ki, ihtiyar kadın onunla ala
kadar olmak lüzumunu duydu ve: 

"- Bu ne hal kız? Dedi, sen canını sokakta mı 
buldun? Bir ayna bul da suratına bak: 

(Devamı vnl') 
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Slovakya Himaye Altına Girdi 

Almanlar Slovakyaya 
Asker Tahşid Ediyor 
Macar Hariciye iki Taraf Bir- Aske~ri 

Pakt lmzaladdar. 

TAN 

Manevra 
Muharebeleri 

Devam Ediyor 
'' Başı 1 incide 

Nazırı Ansızın 

Romaya Gitti 

vermelerini sabırsızlıkla bekHyen 
Kırklarelililer, şehre giren caddenin 
iki tarafını doldurmuştu. Talebe, 
memur, köylü kadın ve erkek bütün 
halk, bir gün evvel olduğu gibi bu
gün de saatlerdenberi İnönünü bekli 

(Başı 1 incrde) yorlardı. Saat 6,40 da husuc:i tren 
dia edilen mezalime sütunlarını. tah- Kırklareline girerken halk arasında 

Başı 1 incide 
lediğini söylem iştir. 

sis etmektedirler. t.ı bir kaynaşma oldu. 
· Bn hücumlar geçen EylıUde Çe- Sevinçten kabına 

londra ve Pari.teki kanaat koslovakyaya karşı yapılan hücuım- ıığamıyan halk 
ları hatırlatmaktadır. Alman mübte-

Londra gazeteleri Kont Csakynin Saatlerden beri devam ederı yağ. 
cileri hakkında yine ayni h::ıbeı:'ler 

Hitler ile görüşmüş olduğu kanaati- mur ve fırtınaya rağmen kimse ye-
ni beslemekte ve Lehistan aleyhinde neşredilmekte, sivil halka silah da- rinden kımıldamıyordu. Şefin oto-
b bah kt g~ıtıldığına ve hükıimetin vaziyeti 
aşlıyan neşriyattan setme e ve mobilleri uzaktan görününce sonsuz 

1 · kontrol edemiyecek bir hale gelmek 
azi.mkarane davranmak lazım g.a dı- bir sevinç içerisinde kabına sığamı-

üzere bulunduğuna dair yine .ayni ğini anlatmaktadır. yan hallı:, caddeye yayıldı, yedi se-telmihlerde bulunulmaktadır. 
Paris mahafiline ve gazetelerine kiz yaşlarında küçük köylü çocukla-

$ 1 b "Polonyadan gelen mültecilerin a. 
gpre, bütün bu faaliyetler a z urg. rı inzıbatı temine memur polislere 

d dedi 70,000 i geçiyor,, "Yukarı Si-· 
taki konuşmaların neticesi ir ve "şimdi bizi zaptedebilir misin,. diye 

lezyada Polonyanın tedhiş hareket. 
mihver devletleri yeni bir takım haykırarak ileriye atıldılar. Milli 

1 leri,, ve "Bütün Alman maden rune-gösterişler yapmak fikrindedir er. Şef, çok yaşa, bin yaşa avazeleri bi. 
lesine yol verildi.,, başlıkları crJtmda 

Jour gazetesi diyor ki: ribirini takip ediyordu. Tezahürat 
· t Deutsche Allgemeine Zeitung diyor "Berlin hükumetinin Macarıs a- arasında "Allah bizim ömrümüzü sa 

k ki: 
nın müzaheretinl elde etmeğe ço na versin,, sesleri duyuluyordu. 

"Bilhassa Yukarı Silezyada Alman 
tığraştığı muhakkaktır. Almanyanın İnönü, tütün deposu önündeki mey. 
kanaatine göre, sinir harbinin bu. ırkdaşlarımıza karşı Polonyarun taz- danda otomobilden indiler, Başvekil-

• d • ta yikleri günden güne, hemen sa.aUen 
günkil vaziyetın e Macarıs nın le beraber yürümeğe başladılar. 

1 saate artmaktadır. Polonya hükı1me-mihvere iltJhakı mühim bir ro oy· Halk, İnönünün etrafını sarmış, mü. 
h tinin vaziyete daha kaç gün h.-lkım ı:nyacaktır. Ancak Almanya esap· temadiyen tezahürat yapıyordu. Mil-

d h . b" olabileceği parmakla sayılabilir. Ha-larnda al anıyor. Çünkü ıç ır şey li Şef, coşkun hallı:la yanyana yürü. 
· • yale kapılmıyalım: Alman ırkdaşla-

ne Polonyanın mukavemet aznunı yor, güler yüzle etrafı selamlıyarak 
· • k nmızm emniyeti meselesinde vakti ne de müttefıklerinin katı ararını iltifatta bulunuyorlardı. 

· t Al gelince ne yapılmasını tayin edecek kıramaz. Esasen Macarıs anm • İnönü, şehre girerken kurulan ta. 
f k] 'f d'l olan Büyük Almanyadır.,, nıanya tara ından te ı e ı en oyu- kın altından geçerek bu sonsuz teza.. 

na gireceğini gösterir bir alamet Pruıryadan yeni ırevkiyat hürat arasında beş dakika kadar yü-
mevcut değildir.,, Bütün bu hamleler, geçen sene rüdüler, sonra otomobillerine bine. 

Figaro ise Sinyor Mussolininin Çekoslovakyaya karşı yapılan ham-• rek şehirde küçük bir cevelanı mü. 
Mareşal Badogliyo ile görüşmesini leleri hatırlat:naktadır. Almanla~ın teakip hususi trenlerinde istirahate 
.bahis mevzuu ediyor ve Mareşalin Danzige Şarkı Prusyadan sevkettı~- çekildiler. 
geçenlerde Libyayı teftiş ettiğini ha- leri silah ve mühimmat yeniden go
tırlatarak diyor ki: ze çarpar bir genişlik almıştır. Leh-

"Mussolini ile Mareşal Badogliyo lilere son derece müteyaluz davran
arasında bu yeni müzakereler ve Ha makta ve itidallerini kaybetmemek
riciye Nazın Kont Ciano'nun dün te, halkı heyecanlandıracak neşri

resmen ilan olunan Arnavutluk se- yattan da sakınmaktadırlar. 
yahati hakkındaki haberleri bazı Almanyada asker toplamak işinin 
Roma mahafilinde Salzburg müla- devam ettiği, Münihte sivillere ben
katının bir neticesi olarak telakki zin verilmemesinden de göze çarpı-

yor. Almanyada askerler resmen edilmektedir.,, 
1 

AI 
Oltimabm verilmemi, manevra ile top anıyor ve .,. manya 

Bükreş, 18 fA.A.) _ Kon Csakyt ya bitişik hemen her memlekette 
bugün "Uj Magyarsağ., gazetesinin ayni şekilde hareket ediliyor. 

bir muhabirine aşağıdaki beyanatta • 
bulunmuştur: Alman matbuatı, melhuz bir sulh 

"Almanyada ikam.etim, tamamile, konferansı etrafında yapılmakta o
hususi bir mahiyettedir. Hiç kimse lan neşriyatı mevzuubahsederek bu 
ile müzakerelerde bulunmadım. şayiaları hep İngilizlerin çıkardığını 

Bununla beraber Bükreşte Alman ve Danzig ve Koridor meselesinde 
yanın Macaristanın askeri, siyasi ve Almanyayı Polonyaya tarizlerde bu
geniş bir mikyasta mali bakımdan lunmıya sevkiçin bir İngiliz manev
müstakil olacak tarzda mihverin as. rasından başka bir ".ley olmadığını 
keri misakına iştirak etmesini arzu yazmaktadır. 
etmekte olduğu söylenm~ktedir. Gazeteler koridordan geçen Al. 

Son on sekiz ay zarfında, Macar manlara Polonyalıların yaptığı 

* Kırklareli, 18 (Sureti mahsusada gi-
den arkadaşımızdan) - Milli Şefin 
yarın (bugün) İstanbula avdetleri 
çok muhtemeldir. 

Manevralar sona eriyor 
Ordumuzun büyük manevra hare

katı inkişaf etmekte, kat'i safhasına 
girmektedir. Edirne büyük tayyare 
meydanında büyük resmigeçit için 
30 - 35 bin kişiyi istiap edecek tri
bünler yaptırılmaktadır. inşaat pa. 
zartesiye kadar bitecektir. 

Ecnebi ataşemiliterlerle davetli
ler ve halk bu tribünlerde kendileri. 
ne ayrılan yerlerde rahatça geçit res. 
mini seyredebileceklerdir. 

Büyük Trakya manevralarının 

son gününde ve geçid resminde hazır 
bulunmak üzere davet edilen ecnebi 
sefaretler ataşemiliterleri paznrtesi 

·sabahı manevra sahasına hareket e. 
deceklerdir. 

Tayyareler Temsili 
Bomba Atacaklar 

!bütçesinin tahammülü nisbetinde hesapsız müşkülatı kaydederek, ' 
Macar ordusunun kuvvetini arttır- Almanyanın bu meselede hiç bir 
malt için bir takım mesai sarfedilm.iş mutavassıt tesviye suretini kabu1 e. 

(Başı 1 incide) 
dirde ikinci tecrübe gece, birincisi 
gece yapıldığı takdirde ikincisi gün
düz olacaktır. Bunun için muhtelif 
ekiplerin gece vazifelerini hakkile 
ifa edebilmelerini temin maksadile 
bazı tedbirler alınmıştır. Ekipler, 
Emniyet müdürlüğüne bağlı bulun. 
dukları için havaya karşı korunma 
komisyonunun bu hususta verdiği 
kararlar dün Emniyet Müdürlüğüne 
bildirilmiştir. Emniyet Müdürlüğü de 
bu karara göre bugünden itibaren 
icabeden tedbirleri almağa başlıya

caktır. Bu tedbirler cümlesinden o. 
larak tahrip ve yangın çıkarılacağı 
farzolunan mahallerde ekiplerin ça. 
lışabilmeleri için tenvirat yapılacak
tır. 

:tse de Almanya için Macaristanın demiyeceğini söylüyor. 
askeri kıymeti, Polonyaya Yugos- Matbuat keza Polonyadaki Alman 
lavyaya veyahut Romanyaya karşı lara yapılan fena muameleleri teba
yapılacak diğer askeri harekatta azi- rüz ettirmekte ve bu vaziyete sür
met noktası teşkil etmektedir. Gayri atle bir çare bulunması lüzumunda 
resmi müşahitlere nazaran Macaris- ısrar eylemektedir. 
tanın bu gibi maksatlarla istihdamı Londra gazeteleri, hükumeti son 
istiklalinin tamamile ziyaı manasını derece uyanık davranmıya ve son 
tazammun edecektir. Resmen beyan derece azimkarane harekete davet 
edildiğine göre, böyle bir mesele 1 e:mektedir. "Daiyli Herald,, dlyor 
mevzuubahs değildir. Macaristan kı: 

mihverin umumi siyasetini takip et. "Danzig'in Almanyaya ilhakını 
mesi için ültimatoma benzer hiç bir kabul etmek, enternasyonal tesanü
şey almış değildir ve Macaristan, dün ve ittihadın istinat ettiği bütün 
her ne bahasına olursa olsun istikla- prensiplerden vazgeçmek olur .. , 
lini muhafaza azmindedir ve dostla- Gestapo'nun arCZfhrmaları 
rımn bu istiklale riayet edeceklerin- Bertin 18 (A. A.) _ Gestapo po-
den asla şüphe görmemektedir. lis teşkil~tı dün Almanyadaki Polon. 

Bir türlü anla,amıyorlar ya ekalliyetinin merkez binasında 
Londra, 18 (A.A.) - Daily Scetch ve bu ekalliyetin talebeler birliğinde 

gazetesine göre, Berchtesgade~_'~~· araştırmalar yapmıştır. Tevküat ya. 
Almanya ile İtalya arasında g~ruş pılıp yapılmadığı henüz belli değil. 
farkları çıktığına ait yeni delıller dir. 
mevcuttur. e 

Aktif korunma için de hücum ede
cek tayyarelerin gece takip edilebiL 
mesi ve top ateşlerine hedef olabil
meleri için şehrin muhtelif semtleri· 
ne konulan otomatik projektörler fa
aliyete getirilecektir. 

Temsili. bombalar atılacak Ciano bir kere daha Von Ribben- Waşhington 18, (A. A.) - Alman-
tropu ziyaret edecektir. Ve Avrupa Amerikan cemiyetinin faaliyeti hak- Havaya karşı korunma tatbikatı 
hükumetleri pek 8.la biliyorlar ki, kında tahkikatta bulunmağa memur yapılırken, tayyareler halka zarar 
iki mihver devleti arasında daha bir komisyonun reisi Dies demiştir ki: verecek hiç bir şey atmıyacaklardır. 
çok noktalarda ihtilat mevcuttur. "Cemiyetin Alman hükumetinin Yalnız hakiki vaziyeti kısmen temsil 
Mussolininin yakında mı..ihim hir ajanslarile birlikte çalıştığı ve agle. için, temsili bombalar atılacaktır. 
nutuk söylemeğe karar vermiş oldu- bi ihtimal Almanyadan talimat aldı. Havada yanan bombalar yangın bom 
~u ve fakat bu ihtilaf üzerine bu ğt son iki gün zarfında Kuhn'un be- basını, havada beyaz duman çıkaran 
nutkun tarihinin tesbit edilemediği yanatmdan açıkça anlaşılmaktadır. bombalar tahrip bombasını, havada 
de malumdur. J .. kırmızı duman çıkaran bombr..Iar da 

Roma, 18 (A.A.) - Hariciye Na- aponyaya gore gaz bombasını temsil edeceklerdir. 
ıın Kont Ciano, bu ak.şam Macar Tokyo, 18 (A.A.) - Domei Ajan- =============== 
Hariciye Nazırı Kont Csaky'yi ka- sının bildirdiğine nazaran, bugünkü 
bul etmiştir. kabine toplantısında Maarif Nazırı 

Kont Ciano, İngiltere, Amerika General Araki, Danzig vaziyeti hak
'7e Japonya Büyük Elçileriyle bu- kında Hariciye Nazın Arita'dan ma. 
gün için almış olduğu randevuları lumat istemiştir. 
tehir etmiştir. Arita, Danzig meselesile alakadar 

olmak üzere Almanya, İngiltere ve 
Polonya arasındaki münasebetlere 
dair malik olduğu muhtelif malu
matı bildirmiş ve mezkur meselenin 
nasıl halledilebileceğini kestirmenin 
l"nk miiskiil nkluilunu sövlemiştir. 

·~~~:.aK><>e~<><>a~c><:><l~>C~<><>a~c><:><l~>C~<><>ak><><>>~~ 

Casusluğa Ait HikGye Serisi ~ 

BEYAZ ZENCi 
Yazan: Arthur Milis Çeviren: Cevat Şakir 

e~C<><e 
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"- Ben senin için, şöyle geçer 

ayak, bir alaka mevzuu olan bir 
tanıdığınım. İşte o kadar. Ne o hay. 
ret ediyorsun. Bunu nasıl bildiği
me şaşıyorsun. Sana söyliyeyim. 
Kendimi bildim bileli kadınların 

beyni bana bir tetkik mevzuu 
teşkil etti. Onun için senin bu an. 
da düşündüklerini, biliyorum. Sen 
bana bakıyorsun ve içinden "Bu , ;\"
adamın beni öpmesini hiç istemem,, ~ ;,• 

< "' ;:;;;. .... .....,.._. diyorsun. 
Fanel saçlarına kadar kızardı: 
"- Doğru yolda olmasına doğru 

yoldasın, fakat yolu gösteren tabe
laların üzerindeki yazıyı okuyamı... 
yorsun.,, dedi. 

"-Bu da ne demek?,, 
"- Artık onu sen bul!,; 
Klotz, koltuk sandelyesinden 

kalkarak gidip yanrbaşında ~ur. 

du. 
"-Yani beni sevmesini istiyor. 

sun da bir türlü sevemiyor muşun 
demek,, 

"- Ben her zaman istediğimi 

yaparım,, 

Fanelin eli yanıbaşında sarkı

yordu. Klotz elini tuttuğu zaman 
kız elini çkmedi. Şoför, aksi suratlının biri idi 

"- Pek büyülü bir kadınsın!,. 
"- Teşekkür ederim.,, 
Klotz, sol elini kızın omuzuna 

koyarak, yüzünü yavaşça kendin. 
den tarafa çekmek istedi. Fanel ir. 
kilir gibi oldu, ve adamın yüzü ken 
di yüzüne yaklaşınca yüzünü çek. 
ti. Yavaşça "Hayır!,, dedi. 
"- Hayır mı?,, 
"- Her şeyi olduğu gibi bıra

kalım. Bugüne kadar, birbirimizP 
hoş bir arkadaştık.,, 
"- Bugün ne yaptım ki?,, 
Sesinde bir masum çocuk edası 

vardı. İlave etti: 
"- Bugün İngiltere hakkında 

söylemediğinizi bırakmadınız!,, 

"- Öyle, hakkın var söylem~
meli idim. Fakat senin anlamanı 
istedim. 

" - Ben sana seni bir İngilize 
döndüreceğimi söyledim.,, 

"-Zaten döndüm demektir. İn. 
giliz kızı!,, 
"- Eğer bir İngiliz kızını sever. 

seniz, bu sevginiz sizi İngilizleşti-
. '? 

rır mı.,, 

"- Beliti,, 
"-Ondan sonra memleketin za

rarına olabilecek bir şeyi yapar 
veya söyler misiniz?,, 

Klotz: 
"- Ben bir askerim. Bana ne e. 

mir edilirse onu yaparım.,, dedi. 
Tek gözlüğile ve gerili göğsile 

dimdik duruyordu. 
Fanel güldü: 

"- Sen anlaşılmaz bir adam. 
sın. Vakit artık geçtir. Onun için 
seni kapı dışarı edeceğim dedi 

Klotz saatine baktı: 

"- Buraya geleli bir saat ol
muş. Vakit amma da çabuk aeçL 
yor.,, 
Kız kapıyı açmıştı: 

"-Aramızda geçen tuzlu biber. 
li sözlere aldırma. Yine beni gör
meğe gel!,, dedi. 

"- Yarın olur mu?,, 
"- Arzu edersen olur.,, 
O güne kadar, adamı kendisile 

görüşmeğe hiç bu kadar istekli 
bulmamıştı. İşler tıkırında gide
cekti galiba. Ona: 

"- İlk önce, kız onunla konuş. 
manın caiz olaınıyacağını söylemiş 
sonra tabiyeyi değiştirmiş. Onu bir 
İngiliz etmeğe kalkışacağını bildir. 
miş. ,, 

"- Herif ne yapmış?,. 
· "- Pek ala, uğraş demiş ve son 

ra çıkıp gitmiş.,, 
Albay bu halden hiç de memnun 

olmadığını ifade eden bir eda ile: 
"- Demek ki Mis Wood dün 

gece onunla beraber çıkmadı ha?,, 
dedi. 

"- Yorgunmuş. Gece uyuyup 
dinlenmek istiyormuş. Gece rahat 
uyumuş, bizimle çalışmağı kabul 
ediyor.,, 
"- İyi! Şimdi Klotzu Fransaya 

götürmeğe bakmalı. Kız bunu yap
mak istiyecek mi?,, 

"- Vallahi bilmiyorum.,. 
Albay çekmeceyi çekti. Oradan 

bir dosya çıkarttı baktı. Önümüz. 
deki pazar günü Pariste Auteuilde, 
büyük at yarışları var. Mis Wood 
yarışları seyretmeği istiyecek, ve 
Yüzbaş1 Klotza, kendisine refakat 
etmesini yalvaracak. 

"- Adam gitmeği kabul edecek 
mi acaba?,, 

"-Bana kalırsa edecek. Çünkü 
kıza vurgun olduğu belli. Dün ge
ce edepli ve terbiyeli davranışın-

lömer Seyfettin 
ihtifali 

Basın Kurumu Başkanlığından: 
Mahmutbaba mezarlığının kaldı

rılması teşebbüsleri üzerine orada 
gömülü bulunan merhum Ömer Sey. 
feddinin kabrinin asri mezarlığa nak
li kararlaştırılmıştır. 

ÖnümÜzdeki 23 ağustos çarşamba 
günü saat 10 da merhumun kemik
leri belediyece, Mahmutbaba mezar. 
lığından alınacak ve Üsküdardan a
raba vapurile Beşiktaşa ve oradan da 
Asri mezarlığa götürülüp saat 13 de 
evvelce hazırlanan, medfenine gö
mülecektir. 
Basın kurumu bu münasebetle Ö. 

mer Seyfeddin için bir ihtifal hazır. 
lamıştır. O gün saat 14,30 da Şişli 
Halkevinin Nişantaşındaki binasında 

"- Yalnız pek erken olmamak 
şartile, bana gündüz telefon et,, de 
di: bir toplantı yapılacak ve Ömerin aziz 

Harbiye Nezaretinde Albay hatırasını anmak için tanınmış kalem 
sordu: sahipleri söz söyliyecektir. / 

"- Söyle bakalım Percy ne ha. Ömer Seyfeddini sevenlerden iste-
vadisimiz var?,, yenler, öğleden evvel Kuşdilindeki 
"- Pek az. Klotz Mis Wooda merasime iştirak edebilecekleri gibi 

gitmiş. Fakat hiç sululuk etmemiş. istiyenler de öğleden sonra Asri me
Terbiye ve edebile oturmuş. İngi. zarlıkta yapılacak merasimde hazır 
lizlerden bahsetmiş,, bulunabilirler. 

"- Mutlaka İngilizler dünya. Vakitleri bu iki merasime iştirake 
nın en sevilir ve en güzel insanla- müsait olmıyanlar Şişli Halkevinde 
rı olduklarını söylemiştir. yapılacak ihtifalde hazır bulunabilir. 
"-Hayır fena komşulardır,, de ler. 

miş. 1 Bütün matbuat ve edebiyat men. 
.. _ Aferin, açık konusuvor de. supları ile arzu edenler bu ihtifale 

mek.,. davetlidirler. 

dan belli ki kızın bir ajan olduğun.. 
dan şüphelenmiyor. Şüphelensey. 
di, kızı sıkıştırmak isterdi. 

Değilmi ya? Dinle Percy, sakın 
Mis Wood onu sevmesin?,, 

Percy amirinin gözlerine baktı. 
Bu sualden amirinin Mis Woodu 
sevip sevmediğini anlamak istedi. 
ğini kestirdi. İçinden eğer albay 
böyle bir şeyden şüpheleniyorsa, 

şüphesinde çok yanılıyor diye .dü
şündü: 

"- Kat'iyetle bir şey söyliyenıi 
yeceğim,, dedi. 

"- Klotz'un edepli terbiyeli o. 
turuşundan korkmakta olduğunu 

anlıyorum. Kadına kapılmaktan 

ürküyor. Zaten bir ajan bir kadı. 
na kapıldı mıydı artık ondan hayır 
bekleme. İşte Klotz bunu biliyor. 

"- Pek iyi, öyle ise bu kadını 
biz boşu boşuna kullanıyoruz, de
mektir. Herif müteyakkız davran. 
dıkça kız ne yapabilir?,, 

"- Hayır hayır sen yanılıyor. 
sun. İngilterede kendini tutar ve 
salıvermez. Fakat Fransaya geçin. 
ce iş değişir. Orada foyasını mey
dana koymakta bir beis görmez.,, 

"- Fransada, Fransız kontre. 
spiyonajından korkmaz mı?. 

(Devamr Var) 

Konva 
• 

Ankara~asıyor 
(Başı 5 incide) 

daki temiz yarışın verdiği zevkten 
çok oluyor. Anavatanın mündereca· 
tı günden güne kıymet alıyor, tam 
süslü, tam konforlu, tam medeni bir 
vatan.. İşte inkılapçıhğınuzın baş 
ideali. 

Konya, Ankarala&ıyor. 
İstanbul, Ankaralaşıyor. 
Erzurum. Diyarbakır, Van, Bitlis 

Ankaralaşıyor. 

Ve yurdun her yanı Ankaralaşmı
ya adım atnu~tu. 

Bununla hC'rabcr Ankaralaşan 

Konyanın işlerinden en hü~·iijtii, en 
miihimmi su işidir. Yerin dibinden 
mi, dağların bağrından mı, ncrden 
gelecekse, su gelmeli. Çahnk gelme. 
1i ve bol g'elmeli. Konyanın Anka
ralaşması bir gazeteci fantezisi de
ğildir. 

Bahçe ve ~ehir miitehass1S1 geth·· 
ti;\-•or. elektrik mütehassısı gcfrrti. 
yor. maden ve su mütehassısı ıtetir
tiyor. Ve her işini müteha,.sısa . etü
de. metoda, programa bırakıyor. 

Benim Konya vilavetinden ve hl:"
lediyesinden edindiğim intıbaJar 
budur. 

Yeni Mısır Kabinesi 
Kahire, 18 (Hususi) - Ali Mahir 

Paşa yeni kabineyi teşkil etmiş ve 
Hariciye ile Dahiliye Nazırlıklarını 
da deruhte etmiştir 
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Köyde ve 
Şehirde Maarif 

[Başı 5 incide) 
kaynaklarile irtibatını muhafaza e
den, menşeini inkar etmiyen ve ta. 
biati millet hesabına istisma::.· et
mek iktidarını kazanan caf!lı ve 
geniş, hakiki bir müneV\•er Tlirk 
zümresi yetiştirmiş olacağız. 

Tahsili en ucra köylere kadar 
yaymak, bu büyük idealin tahak
kuku yolunda atılacak en mühim 
adımdır. 

• Muallim mekteplerine verne
cek karakter ve müesseselere alı
nacak gençlerin menşeleri mese
lesinde kanaatim şudt!r: 

İki temayülü müdafaa edenlerin 
de haklı olan tarafları vardır. 

Fikrimce, bugün iptidai bir ha
yat yaşıyan .köylerle, kasabaları. 

mız hatta küçük şehirlerimiz ara
sında hakikaten her bakımdan de
rin ve esaslı farklar vardU'. 
Diğer cihetten, şehirlerde ve bu 

şehirlerde açılan muallim mekt~p
lerinde - köy hayatına tamamile 
yabancı - bir konfor içinde yaşa
mıya alışmış olan gençlerin köy 
hayatına fiili ve ruhi intıbakları, 
orada kendilerini mesut hissetme
leri ve müsmir olmaları pek güç. 
tür. 

Bütün muallimlerden, (Beyaz 
zambaklar Metnleketi) indeki veya 
(Mefkılreci Muallim) deki kahra
manların vasıflarım aramıya ve is
temiye hakkımız yoktur. 

İnsanlardan, kahramanlarda de
ğil, ancak mutavassıt insanlard::ı. 
bulunan vasıfları aramak ve bek
lemek, hesaplarımızr ve tedbirleri. 
mizi buna göre yapmak mecburi
yetindeyiz. 

Köy muallim mekteplerine alr
nacak talebenin menşeleri ınesele:i 
hakkındaki kanaatim de şudur: 

Köy muallim mekteplerin~ köy 
çocuklarını tercihan almakta iki 
bakımdan fayda vardır: 

1 - Köy çocukları, bir çok :,ağ. 
lar ve itiyatlarla köy 4ayatına bağ
h olduklarından - kültür seviyeleri 
mektepte yükseldiği zaman dahi -
şehir çocuklarından daha fazla kn
ye bağlanacaklar ve köyde faydalı 
olacaklardır. 

2 - Adetleri mahdut olan bu 
müesseselerden, bir çok imkanlara 
malik olan şehir çocuklarından faz.. 
la köy çocuklarını istifade ettirmek 
demokrasi ve adalet esa:nna uy

gundur. 

B u esaslar gözönünde bulun
durularak, şu tarzda hare

ket etmek muvafık olur sanıy{)1 

rum: 
• Evvela (Kızrlçullu) tipindeki 

muallim mekteplerinin miktarını, 
ihtiyaçlarımıza göre ve imkanları.. 
mızın müsaadesi nisbetinde çoğalt
mak lazımdır. 

• Bu münasebetle işaret etmek 
istediğim mühim bir nokta vardır: 
Bu tipteki muallim mektepleri sa. 
de kudretli köy muallimleri yetiş
tirmekle kalmıyacaklar, ayni za
manda - evvelki makalelerimin bi
rinde de izah ettiğim gibi. en uc
ra köylerdeki çocukların dahi en 
yüksek tahsil derecelerine kadar 
yükselmelerini mümkün kılan bir 
sistem ortaya koydukları için, bi
raz evvel bahsettiğim canlı V•:? kud
retli münevver zümrenin on yedi 
milyon vatandaş arasından çıkarı. 
tıp yetişmesini mümkün kılacak

lardır. 

• İşaret etmek istediğim diğer 
mühim bir nokta da şudur: 

Kanaatimce, (Kıztlçullu) büyük 
§ehirlerdeki en mükemmel mek -
tep1erden daha zengin vasıtalarla 
ve daha iyi şartlar içinde işliyen bir 
terbiye müessesesidir. 

Yedi sekiz sene böyle bir mek
tep içinde yaşıyan ve çalışan, mo
tosiklet kullanmaktan, bir musiki 
Aletine ha.kim olmıya varıncıya 

kadar bir çok iktidarlarr kazanan 
gençlerin, köylere istenilen şekilde 
bağlanabileceklerinden ve orada 
kendilerini mesut hissedeceklerin
den şüphe edilebilir. Bunu bize tec
rübe gösterecektir. 

Ben. şahsen bu endişeyi taşıdı. 
ğıın içindir ki, Kastamnnuda ya
hut Eskişehirde, Mahniudiyed~ da
ha mütevazi şartlar içinde açılan 
köy muallim mekteplerinin bugün
kü ihtiyaçlarımıza daha uygun ol
duklarını sanıyorum. 

Bu mesele üzerinde kati ]:\ir ka. 
naatim yoktur. Her halele üzerin
de büyük bir dikkat ve ehemmiyet. 
le durulmnsı laz1mdır. 

e Bir taraftan, köy muamm 
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Çocuklar, İhtiyarlar ve Hastalıktan Yeni Kalkanlar İçin Gıda : 

KA Z K BES ·cı UNLARI 
PİYASAYA ÇIKTI. 

Vitamin ve kalöri cihetile çok zengindir. KANZUK UNLARI, besler ve kuvvetlendirir, çok ko~ay haz.mo~ur. 

Çocuklarda ishal 9ibi barsak rahatsızhklarını mucip olmaz. 

KANZUK PİRİNÇ ·UNU • KANZUK PATATES UNU • KANZUK YULAF UNU • 

KANZUK MERCİMEK UNU • KANZUK BEZEL YA UNU a KANZUK İRMİK UNU • 
KANZUK NİŞASTA UNU· KANZUK ÇAVDAR UNU. 

Çeşitleri tanınmış Eczane ve Ecza depolariyle büyük Bakkaliyelerde vardır. 

KANZUK BESLEYİCİ UNLARI 
Eşsizdir, mükemmeldir, sıhhi olarak hazırlanır, kat'iyen bozulmaz ve ku rtlanmaz. 

Umumi Depo: INGiLIZ - KANZUK Eczanesi, Beyoğlu • İstanbul 
• • 
lzmır Acentası: TÜRK ECZA DEPOSU 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralii, kırıkhl<, ve bütün ağrılarınızi derhal keser. 

ruM icabında günde 3 kaşe ahnabilir. fURll 
1 Ötedenheri yetittirdiği talebelerle ün alan ANKARA'da ' 

DOGU BİÇKİ Di~KİŞ YURDU 
Talebe kaydına başladı. 

Hacı bayram cadqesi Yıldız sokağı No. 2 

İSTANBUL ESNAFININ NAZARI DİKKATiNE: 
28 Ağustos Pazartesi günü cemiyetlerine kayıtlı esnaf çocuklarına 

mahsus parasız sünnet düğünü yapılacaktır. Sünnet çocuklarının kaydı 
için 24 Ağustos 939 Perşembe akşamına kadar her esnaf kendi cemiyet. 
lerine cüzdanile birlikte müracaat etmeleri ilan olunur. 

~--~------------------------------------~--------------, 
Mustafakemalpaşa Belediyesinden : 

1 - Belediyemiz elektrik santralında sarfedilmelt üzere "200" ton 
maden kömürü alınacaktır. 

2 - Kömür Susurluk istasyonunda teslim alınacaktrr. 
3 - Eksiltmeye iştirak edecekler ~o de 7,5 buçuk ve ihaleyi müte. 

akip 7o de 15 se ,.depozito yatıracaktır. 
4 - İhale 28-8.939 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 de Bele. 

diye encümeninde yapılacaktrı 
5 - Kömür her kimin üzerfode tekarrür ederse tediye şeraiti yine 

encümen huzurunda tesbit edileceği ilan olunur. (6346) 

lstanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 
İdare Bendiye ihtiyacı için 1000 kilo kurşun alımı pazarlığa konul. 

muştur. Pazarlık 23 - 8 • 939 Çarşamba saat 15,30 da B. postahane binası 
birinci katta P. T. T. Müdürlüğü odasında toplanacak alım satım; komis. 
yonunda yapılacaktır. 

Beher kilosunun muhammen bedeli 30,5 kuru~ muvakkat teminat 
22 lira 88 kuruştur. 

Taliplerin fenni ve pazarlık şartnamelerini görmek ve muvakkat te. 
minatlarını yatırmak üzere çalışma günlerinde mezkur müdürlük idari 
kalem levazım klsmma pazarlık gün ve saatinde de muvakkat teminat 
rnakbuzile birlikte komisyona müracaatları (6469) 

Çoruh Devlet Orman işletmesi Revir Amirliğinden: 
1 - Borçkanın Civatı ormanından stok mahallinde istif edilmiş 

yüz on bir metre mikap kestane tomruğu 5-8-939 dan itibaren 15 ğiln 
müddetle açık arttırmaya konularak 22 • 8 • 939 günü saat 14 de Çoruh 
Revir Amirliğinde satılacaktır. 

2 - Beher metre rnikabının muhammen fiatı 12 lira 12 °kuruştur. 
Muvakkat teminat 100 liradır. (5993) 

mekteplerini ihtiyaca göre inkişaf 
ettirirken, ayni zamanda eski mu. 
allim mekteplerini de - esaslı de
ğisiklik.Ier yapmak şartile - devam 
ettirmek faydalı olacağı kanaatin
deyim. 

Bu deği~iklikler, bu mekteple. 
rin programlarında, calısına tarz. 
larında, umumi hayatla;mda ola
cakhr. 

Bu mekteplerin umumi kültür ve 
meslek terbiyesine ait programla
rının, yeni zihniyet ve ihtiyaçlara 
uygun bir surette yeniden tanzim 
edilmesi icap etmektedir. 

Bu mekteplerde fikir t~rbiye5i, 
ile el terbiyesi biribirlerini tamam
lıyacak surette, muvazi olarak ve. 
rilmelid.ir ve marangozluk, demir. 
cilik, ciltcilik, çocuk ve hasta ba
kıcılık, dikiş ve biçki... gihi ma
haretler, süs kabilinden değil, ha
kiki olarak kazandırılmalıdır. 

Şehirlerin içinde veya kenarla
rında bulunan ve bulunması :cap 
eden bu mekteplerde muallim 
namzetlerine zirai faaliyet iktıdarı 
kazandırılabilccei!ini zannetmivo • 

rum ve bunu zaruri de görmüyo
rum. 

Çünkü bu müesseselP.rin esas va
zifeleri, şehir ve kasaba mektep
leri için mual1im yetiştirmektir. 

Diğer cihetten. bu mekteplerden 
yetişen gençler, köylerı:le çalışmak 
mecburiyetinde kaldıkları zaman 
dahi. köy muallim mekteplerinden 
yetişen muallimlerin ameli bilgi , .e 
iktıdarlarını geniş kültürlerile ta
mamlıyacakları için, yine faydalı 
olacaklardır. 

Bu muallim mekteplerinrle ec:::ı.s
lı bir surette yenileştirilmesi ıcap 
eden bir cihet te, talebenm umumi 
hayatıdır. Fransada, İsviçrede, ve 
diğer memleketlerde olıiuğu gibi, 
muallim mektebi talebesini mek
tebin hayatına sıkı bir surette iş
tirak ettirmek ve mektebin bir çok 
işlerini kendilerine gördürecek bir 
sistemi mektep hayatına hakim kıl-
mak kati bir zarurettir. · 

(1) Bu makııleler (Maarifimiz ve 
m<'seleleri) adı altında bir kitaptfı top
lanarak, Remzi Kitabevi tararından ta
hP.i! il mistir. 

CEP KIT APLARI SERİSİ 

Senelik abonelere hediye ettiğimiz kütüphaneler 

ı3 

ç~nin Kurtuluş 

Kavgası 

. Ali Rıza ÇELİK Yazan. 
Fiyatı: ıo K11rus. 

53 üncü Kitap 

Buqün Çıktı : 

Her Evli Kadın 

~eler Bilmelidir? 

Yazan: Leo Markum 

Türkçeye Çeviren: D. 8. 

29 
E G E 

Kıyı1arından 
. n:ııUkarnas Balıkçısı 

Yazan. 
"fiyatı: ı O Kuruş. 

SENEDE YÜZ KiTAP ..... HER KiTABiN FiYATI 10 KURUŞTUR. 

Cep Kitapları dünyanın en meşhur muharrirlerinin, ediplerinin, mütefekkirlerinin 
eserlerini türkçeye çevrilmiş olarak size vermektedir. Umumi maUimatınızı 

yükseltmek isterseniz bu seriyi muntazaman takip ediniz. 

Abone Şartları : 
Senelik abone 8 lira. 

Altı aylık abone 4 t liradır. 
Senelik abonelere bir küçük kü

tüphane hediye edilir. 

istanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 
Emniyet Sandığı borçlularından Bayan Nafia mirasçılarına ilan yo. 

lile son tebliğ: 

Murisin iz sağlığında l 0849 hesap No. sile sandığımızdan 3500 lira 
borç alarak buna karşı Galatada Kemankeş Karamustafapaşa mahalle
sinin Halil Paşa sokağında eski 26. 28 yeni 22 ila 28 No. lu maa dükkan 
kargir hanın yüz yirmi hissede doksan hissesini birinci derecede ipotek 
göstermiş idi. 

26-4-938 tarhine kadar ödemediğinden borç miktarı 8668 lira 66 ku. 

ruşa varmıştır. Bu sebeple 3202 No. lu kanun mucibince ve 938.942 nu

mara ile yapılan takip ve açık arttırma neticesinde mezkiır gayrimenkul 

G400 liraya müşterisine muvakkaten ihale edil!1"1iştir. 

İşbu ilan tarihinden itibaren bir ay içinde sandığrmıza müracaatla 

borcu ödemediğiniz !akdirde kat'i ihale kararı verilmek üzere takip dos

yasımn icra hakimliğine tevdi olunacağı son ihbarname makamına ka. 
im olmak üzere ilan olunur. (6448) 

Adres: Ankara caddesi Reşit 

Efendi Hanı birinci kat, Posta ku
tusu 97. 

,-------~ Londra ve Parisin en meşhur 
fabrikalarından gelen 

BAYANLAR 
için son tnoda ve yüksek fantazi 
MUŞAMBALAR ve MANTO
LAR, Beyoğlunda BAKER ma
ğazalarında teşhir edilmek ve 
gayet müsaid şerait ve ucuz fı
atlarla satılmaktadır. Çeşitler 

tükenmeden evvel ihtiyacınızı 
şimdiden temin ediniz. 

Sahibi ve Neşriyat Müdürü Oa)il 

Lütfi DÖRDÜNCÜ 

Ga7.etccilik ve Neşriyat T. L. Ş. 

Basıldığı yer TAN matbaaın 
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İstanbul Levazım Amirliğinden V crılen : 

Harici Askeri Kıtaatı İldnları 

Edirne tümen birlllderinln ~cı için 23'120 kilo •in' eti bpa1ı 
zarfla alınacaktır. Muhammen bedeli '70238 Ura ilk teminatı &28'7 lira 70 
kuruftur. İhalesi 25 • 8 - 939 saat 16 dadır. Evsaf ve ,eraitini anlamak 
isteyenler her S(in Edirnede T1lmea Slltlll alma Ko.na miincat edebi
lirler. İsteklilerin belli gün ve saatten blr saat evvel teklif mektuplannı 
Ko.na vermeleri. "'~22,, "5883,, 

** Mujla n lfamwis ganmmı.n için 20,000 -kilo, MilAs, lOlllük n 
Bodrwq gamizonlan için 19600 kilo sade y~ talip çıkmadığından 
tekrar kapalı zarf usulile eksiltmeye konubnu§tur. İhalesi 21/ Ajus
tm/838 pazartesi fÜDÜ wt 15 de 7•P''Mlktu'0 Kujla ~ ait 
olanın tutan 2200C lira ve ilk teminatı l&SO liradır. Kilis praiıonuna 
alt olanın tutan 20900 lira w ilk temJnata U. Ura olup toplu ela Wti
lebilir. Teklif mektuplan fhale 11UtindeD Wr aat enel Ko. na ftriL 
ınelldir. Şartnam~ler Ko. dadır. Kanuni vı11M balz W1vm 11ulla-
da komutanlık satın alma Ko. na mür•eaıdan. llid) <ll'llJ 

** Anbra ;.mtmmı blrlfk ie. m&e•eseı.f tbt(f kl lgla ım tan Java-
p:ıarin.köınüril kapalı zarfla ebiltmf!J'9 ~-

Tahmin bedeli 24,20! Ura 50 lcm'Uftur. ilk lemlNtı 1811 Ura 19 ku
ru§tıır. Eksiltmesi 21/8/939 Pazartesi glal aat 11,30 eladır. Blad1tme. 
ye gireceklerin tksiltme. günü 2490 sayılı kanana 2, 1 el maddelerin
de istenilen belgıelerile bfrlikte ihale gfin ft 8llltinden m " bir .. t 
evveline Dür tl!lnlnet ve teklif mektaplmmı Anbncla ı... Amirllli 
atm alma lromisyODUD& ~ ~ ADbra Lv. Am. Sa. 
AL Ko. da driilebilir. (223) (5918)' 

:tr * 
~ ...... hlrJlk ft ... ı•ılerl lhtlJki lcln 3211 - .... 

kok kömQrü kapalı zarfla eksiltmeye konmUJtur. Tahmin bedeli 82,518 
lira olup mınrakbt teminatı 5375 1irp. 90 kunı,tur. 

Eksiltmesi 21/8/939 pazartesi günii saat 11 dedir. Eksiltmeye gire-• 
ceklerln eksiltme günv 3490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerinde iste. 
nilen belgelerile birlikte ihale gün ve saatinden en geç bir saat enell
ne kadar teminat ve teklif mektuplarmı Ankara LY. Amirql satın al
ma komisyonuna vermeleri. Şartnamesi Ankara Lv. Amlrliji sabn aL 
ma komJsyonundan 483 kuruı mnhbilincle alınabileceji gibi İstanbul 
Lv. Amırlill atın alma komisyonunda aöriilebilir. tıM> 15919) 

* * Beher adedine tahmin i!dDen fiata 3SO 1mraf olan 40.000 adet Jdllm 
kapalı zarf uaullle münakasaya konulmUfhır. thalesi 28/aluatm/939 
puartell 8'inO aat 11 dedir. tık teminata 82IO liradır. Bnaf ve prt
nameal 700 kunıt mukabilinde M. il. V. lahmılma Ko. da almabilir. 

Eksiltmeye girecekleıoin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cll maddelerinde 
gösterilen vesaiklP. teminat ve teklif mektuplmm Jbale mtinden be.. 
hemehal bir 1aat evveline kadar M. M. V. satınalma Ko. na veımelerL 

Beller metresine tahmin edilen fJab 37 kunaf o1aq118'M»OO metre 7a• 
tak kı1ıflıJı bez kapalı ~ mft~~·••• tla .. uıf,tıt • Austos 939 eUlba .ad uat ıı dedir. __ - . auı. ailPi-. . .,_. 
ve farlnamesl 10 U~ 38 lt1U'Uf mukabilinde .M. M. V. utımhna Ko. 
dan alınabilir. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü 
~e sa.teri1a V•Hilde teminat,,. teklif m~armı ihale 
_....._ h'ı 5 Mllal.blr aat evveline kadar Aııkarada M. M. V. satı· 
~ ~OIWU vetinelerL (S8'18) (217) 

* • Beher metre.ine tahmin edileıl fi7ata IOI braf ola elU &in metre 
kaputluk kumq kapalı zarf usuJile münaJruaya konulmuftur. İhalesi 
4/Eyltll/939 pazartesi günü saat 11 dedir. tit teminat 8875 liradır. Ev
saf ve prbıameıri 770 kuruş mukabilinde M. M. V. satınahna Ko. dan 
alınabilir. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 3 cü madde. 
Jerinde Pterilen ftll&Ode teminat ve tıek1ff mektu~ aWJ. aatln. 
den behemehal bir saat eneline kadar Aıalrarada lL JI. V • ..,_Jma 
Ko. na vermeler. '218) (18"1'7) 

w ~ 
Beller metresine tahmin edilen fi,yatı 280 turuı ola IO,aoO metre 

k11bk elbt.ellk kumat kapalı zarf umlile minakuaya Mnalnmftm. ı. 
halesl 31 afusb 939 pel'fl!DllMt ıünü aut 11 dedir. ilk t..ıılnata l250 
liradır. Evsaf ve fa1'bıamed 700 .kanat mabblllnde iL il. V. tatmal
ma XomJsyonundaıı •hnabJJfr. Ebiltm.Je ~ HNJ ayab b. 
nmıun 2, 3 cll maddelerinde gösterilen veeallde ternlnıt ve teklif mek· 
taplanm ihale mtlnden Mr ... t eneUne kadar Ankarada "'4.11. v. 
..an alma Ko. na vermeleri. (218) (5879) 

.. . 
Beher metmlne tahmin edilen fiyatı 37 Jruruı olan 130000 metre 

~ık kılıflıl!ı bez kapalı zarf USUlile mln•Jraap koma1mtıftur. bıaıe
sl 25/alustm/939 cuma günü aaat 11 dedir. tık teptnatı 380'7 Ura 50 
kuruftur. Evat ve prtnamesi 241 kurut mubbtlfnde il. li. v. satı.. 
nalına Ko. dan alabilirler. Bbiltme,. ~.... 2490 sayılı bnu. 
nun 2, 3 cll maddelerinde PterUen ftllikJe teminat " tetlJf mektup
larını Dıal aatfnden behemehal bır uat eneıme bdar 11. M. v. satı-
nalma lto. na vermelerL IUG) (1181) 

*. Ankara pinfzon birlik ve müesaeseıer1 ihtiyacı için 904.000 klip .. 
man kapalı zarfla ebiltmeye .Jramnu,tur. TaJmln bedeli 18.080 Ura ilk 
teminatı 1358 lftadır. Ebllım..i 24 - 8. - ,........ ,ani ... 11 de
dir. Şartnamesi her gilD komiqonda alrillebllir. Eblltme,. ıtrecet· 
lerln eblltme ıünil 2480 ayılı ka. 2, 3 cO ..W.lerlnde latenl1en bel
gelerDe birlikte ihale gün ve ~ m az bir -t enellne bdar 
teminat ve teklif mektnpluım Ankara ı...... tmkti1f atm alma Ko-
misyonuna vermeleri. (238) (8018) 

• * XOtaıı,.c!a iki pnyon ve iJti cephmelife maanen lf1nde tallp abur 
ebnecfillnden yeniden kapalı ıarlla •k•Htme,e koaubmlftut. Ket1f be
deli 80,038 Ura 38 kurut olup ilk fMntnata au llndlr. Kapah zarfla 
eblltmesi 2 - 8 • 939 pazartesi ıünil mt 11 de Allbnda il. il. v .... 
tınal1n9 komisyonunda yapılaaktuo. Şutn,me proje Ye l))hlan 320 
lnırUf mıılrabUWte her gtiD Ankanda ~ almabDlr. fatet1L 
lerbi kanunun 2. 3 cü maddelerinde Jaa1ı ftMtlr1e birlikte tik teminat 
ve telclff mektuplanm ihale saatinden bir .. t evveline kadar ma1tbaz 
mukabilinde AD.karada Jtaıniqoaa V6meleri. (MI) (MT) 

** Antalyadül btaatm ihtiyacı olan 111.ooo Jdlo ma ~ artla e1c· 
anıme,e ~ulmuştur. Şartume.ı ı..-w. ...._ atıneı.,,,. Kolnı. 
yonunda ve latanbul. Ankara ıe. "• Amlrllderl -tmthna komtaJon
larindadır. late,.nJer ~. llnhe.m - tatan 18,180 ~. 
tık teminab 4209 liradır. Ebiltme 28 • 8- 939puariellınDa .. t18,30 
da :rapılacütır. İateklller 28 • 8 - • paaı1lll l8afl mt 11,IO kadar 
teklif mektuplarım !tPU1lıda tüme ,..,.,. ~ bafbnbtı-
na vereceklerdir. ~T .. "9055 •• 

* -li AntalJ8dül kıtaatm lhtiJ'kl ola 111,400 kilo alır eti bpah zarfla 
et.um.,. konnl•n.-.. Saıtmmell ı..tD tüm. atmabnt Jmnm. 
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Deniz Levazım Satınalma Komisyonu ilanları 

1 - Tahmin ecfüen bedeli (8600.90) lira olan Gedikli Erbaş okulu 
binası tamir edilmek üzere 31/ Ağustos/139 tarihine rastlıyan Pe~ 
be günü saat 10 da IÇJk eksiltmesi yaplacaktır. 

2 - Muvakkat teminatı (645.07) lira olup fenni şartnamesi ve ke. 
şifnamesi komisyondan her gün parasız alınır. 

3 - J.teklileria teminat makbuzu va,a meltuplan 'N >680 aayıh 
kanunda yazılı vesikalarla birlikte ve belli gOn ve saatte Kasımpqada 
bulunan komisyonumuza müracaetlan. (6176) 

yonunda ve İstanbul, Ankara levuım lmirlilderi satınalma komisyon
lanndadır. :lsteJrUJer okuyabilirler. Muhammen tutan 29,128 liradır. İlk 
teminatı 1509 lira 60 kuruftur. Ekdl!zne 25 - 8 • 939 cuma aünü saat 18 
da 7apılacaktır. hte1rliler 25 - 8 - 939 cuma aiinü saat 15 bdar teklif 
meJrtuplanm İJpartada tümen satmalma Kom.1.s1~u beıhnlıiuıa ve-
receklerdir. :'2'8,. "6056 .. . ~ 

ltaraköeenln NO ton 'ft Katızmanın 600 ton balye halinde kuru otu 
kapalı ı.arf1a eksiltmeye çüarıbnıftır. Karaköse otunun tahmin bedeli 
18,lŞO lira ,,. ilk teminat.I 1381 Ura 25 kuruftur. Jaiıanan otunun 
tabmtn bedeli 15,000 lira ve ilk teminatı 1115 llndır. BbiltmeBI 1/ 
91939 euma günü saat US da Kartkösede asbrt atinalma komilyo.. 
nunda yapılacaktır. 

Şartnamesi ve evsafı Kolordmıan tekmil prnbonlanncla g~rülebi. 
lir. Teklif mektuplan eksiltme aÇnc:len bir aat eneline bdar .ko-
misyona verilmil bulunacaktır. (252) (6143) 

** Beher adedine tahmin edDa fqM& 310 .1mrat o1aa .40,QOO _.. Jdlilll 
kapab zarf usuıne mil"'lrasaya konulmuflar. fhe'Nl 1 • Byl61 • • ala 
....... 11 dedir. ilk tmdNtl .......... ..., ... , • -

~~-=• .K. .K. V. atmalaıa Xo. ela almawıtr. ~ .._ 
••ljf;

1 "'* ~~2nao0~,,.___.. ... 
lk'le teirunat ve tekflf melttupJannı ihale ... tinden behemahat bir aat 
evveline kadar Ankarada M. M. V. satınalma Ko. na vermeleri (291) 

(6460) 

* * .Anıasya için alınacak 17 beygir kuvvetindeki motcmm açık eüiltme 
ile 2~..939 günü Amasyada askeri satınalına Ko. da yapılacaktır. Talı. 
mfn bedeli 2508 lira ilk teınJ.naıı 188 lira 10 kııruştur. İsteklilerin belli 
saatte Ko. na ıelmeleri (293) (6461) 

* * 78.000 kilo kuru ot 3-8.939 &ünü 887 tan kuru ot meyanDMfı bpah 
zarfla eblltmeye 1romdmut ve teklif edilen fiat pUalJ ~- Ve 
ir 87 müddetle puarhja bırakılauftır . .tıt pmrlJlı 28.8.939 puartMI 
günü saat la de İ&imftte Tümen saunahmı komi8yonunda japlacaktır. 
Tahmin fiyab beher kilow 2 kunıt '1& santiınclir. Tutan 2148 lira ilkte. 
minat:ı 161 liradır. Şartnaınesi her gün Ankara İatulbul, Bılldfe)ilr Le. 
VUllD Amirli1rleri ve İmıiUıe Tümeh afmalma komlsyonlannda görüle
bilir. ı.tekliıerin belli ıün ve saatinde ut t.ntutlarile birlikte lzmitte 
Tümen satmalma komisyonuna gelmeleri (292) (6462) 

** Ankara gamlz.onu lçhı 880 t.an JU]afm 11..8.931 tarBünde yapılan ek. 
tlltmesiacle verilen fiyatın pabtlı aörülme.a üeriDe bir ay içinde intaç 
edilmek üzere pazarlıkla alınacaktır. İhale günü 2a.&.939 pazartesi gOnii 
saat 11 dedir: Tahmin becleli 43.125 lira ilk teminatı 3234 liradır. Bksllt. 
meye gireceklerin belli gün ve uatte J490 aa71h kanunun 2,3 c(l mad. 
delerlnde yazılı vesailde birlikte Ankarada 1wamn imirlill abnalma 
komisyonuna Relmeleri IU'tDamesi Anbrada JmmJl:pQDda aôrillilr (299) 

(M83) 

** ~ metresine tahmin edllea ff,atı 32 kant olan '11.000 metre ya. 
tılı: ;yüzlüjil bu kapalı zarfla miltlne7e konaJmUflur. hlell 8.9..131 
cuma günü 1aat 11 dedir. İlk teminatı 1800 liradır. Evsaf ve prtnamesl 
her gün öileden aonra Ankarada M. il. V. 1abnalma kcımilyODanda be. 
delaiz olarak alınabilir. EIWltmqe lh'eceklerin 2680 aydı bnanun 2, 
3 cü maddelerinde gösterilen vesaiJde teminat ve teklif mektaplaimı 
.ihale saatinden behemehal bir aaat eneline &.lir Anbncla il. K. V. 
satınelma komiuonuna vermeleri (296) (MIO) 

* * a-.. ...... umn1n edilm ıtıatı n biat e11a "'·"°metre :ra• 
tak ;yüzlüiii bez kapalı zarfla eksiltmeye konulmu,tur. lbaıe.i W39 
cumaı1eei gflnü saat 11 dedir tık temhıat 1880 liraaır Evsaf ve §&rtna. 
meal her &ün Ankaracia k~ &öriilir. Ye MWm aıı.r. DıllJt. 
meye lh'ecekı.rtn 2490 sayıb kanunun 2, 3 cü maddelerinde gösterilen 
vesailde teminat ve teklif mektup1armı tbaJe ...tiadea behmnelaal bit 
•at evvellııe kadar Ankarada Jrl. M. V. sataıH"na komla,oawaa ...... 
leri (297) ~N41) 

Beher !Jletresine tahmin edilell fiyatı 28' kurut plan 55,000 metre 
Kıf]ık elbiselik tumaı kapah zarfla münakasaya konulmuıtıır. thaıesl 
12-9..939 salı tünü saat 11 dedir. tık teminatı 8950 liradır. Evsaf ve. prt
namaf 770 klll'Ufa Ankanda ~ fhmr. BJadltmeye atrecek
lerin 2'90 ayılı bmman 2, 3 cü JD8CldeJatiade ,_ıı wwt•Je ....,._ 
ve teklif mektuplannı ihale saatinden behemal bit saat evvelllıilii bdllr 
Anbrada ll. ll. v. utnyıı., ............ .. ,. rL <-. ..., 

** 19,050 kilo muhtelif emalt kapalı zarna ebllı.e,.e IDDnuDuıtur. 
Tahmin bedeli 28,800 lira ilk teminatı 1931 liradır. İhalesi 5-10.939 per. 
f8mbe günü saat 15 de Aıikarada M. M. V. satmalnıa -..,Onunda ya. 
pılacaktır. Şartnamesi 130 kurup Aırkarada komiqoadu .ıı.mr. JateklL 
lerin kanunun 2, 3 ctı maddelerinde yazılı vesalkle birlikte ilk teminat 
w tılkllf mektuplannı fhale mtlnclen behemelıal bir saat wvellne b. 
dar Anbrada komisyona vermeleri. '285) (NA) 

11 

Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

1000 adet tevhit semeri ~keletf yani demir ve dört adet tahtasumı 
açık eksilırnesi 2t/8/e38 salı günü saat 14 ele Tophanede İstanbul le
vazım AmlrJlii .. tlnaJma Kcmisyoaunda 111Pılacaktır. İsteklilerin 337 
lira 50 kuruş temlnatlarüe belli saatte komisyona gelmeleri. 

(134) (6230) 

... * 
Amirliğe bağlı müessesat için 133 ton kuru solan alınacaktır. Kapalı 

zarfla eksiltmesi 21 Ağustos 939 pazartesi aünü saat 15 de Tophanede 
Amirlik satın alına lto.da yapılacakbr. lüıpllnln tahmin bedeli 5985 li
ra, ilk teminatı Anadolu ciheti için 143 lira 40 kwuf, Rumeli ciheti.için 
305 lira 44 kuru§tur. Şartnamesi.l{o.da görülür. İateklilerln kanunl ve
sikalarile beraber teklif mektuplaruıı ihale aaatinden bir saat evvel 
Xo.M vermeleri. "108,. "6874.. 

* * Harp akademisi için DOO JdJo kuru lalaa alıueaktır: AÇ!k eksiltme· 
si 21 • 8 - 939 pazartesi günü saat 14,30 da Tophanede Amirlik sabn al
ma ko.da yapıbıcaktır. 'l'ahmln bedeli m Uta 50 kuraJ, 1111: temtn•ta 21 
lira 26 kunıttur. Şartııamesl Xo.da eöriilebilir. İıteklilerln kanuni ve. 
slkalarile beraber belli aaaUe Ko.nagelmeleıi. "109,. "5873,. ,,.. ,,.. 

5000 çift terlik almacaktır. Kapalı zarfia eksı,tmesl 24/8/939 per
,embe günü saat 15 de Tophanede Amirlik satın alma Ko.da yapılacü· 
tır. Hepsinin tahmin bedeli 9000 Ura, ilk teminatım liradır. Şartname 
-ve nihnuneıd Ko.da g6rftlftr. tsteklflerln hmmt vesDca1arlle beraber tek
Jjf mettapı.nm ihale aatmden bir aat evwıl km T8'11leled. 

••1rr. ~-
'tr -it 

IO Mltıl kapaklı bakır tencıere, 100 adet büyük balar abgeij ~ 
tır. Açık eksiltmesi 24/8/939 perfembe gfinü saat 14,30 da Tcııplwwde 
lst. Levazım Amlrliji sabn alma komisyonunda yapılacaktır. Hep-inin 
Wmün bedeli - lira, ilk teminatı 'l1 lira 25 Jturuttur. Şartnamesi .. 
n&munelerl komisyonda gıörilleblllr. İstek1l1edD kanunt vesikalartle be-
raber belli saatte komisYOna gelmeleri. •120,, "8051,. 

* * '791 çift köhne fotin, 185 çift köhne çizme ve ft Çift yemeni pazarhkla 
satılacaktır. Pazarlıkla arttırması 25.8-939 cuma günü saat 14 de Top
hmıede lst. Lv. imirİiji sahn abna komiqonmıda yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 112 lira 35 kuru§ kati teminatı 16 lira 85 kuru§tıır. Fotfnler A
yazalada Süvari binicilik okulunda görülür •• tstekınerin belli saatte 
kqmisyona ıelmeleri. "137,. "6270,. 

~* 7500 metre kadar anballjlık bez alınacaktır: Pazarlıkla eksiltmesi 
21 • 8 • 939 pazartesi ıünii saat 14 de Tophanede Amirlik ~bn alma KD. 
ela yapılacaktır. Nümunesi Ko.da görülür. 1steklilerin '750 lira btt tla-
minatlarlle belli saatte Ko.na plmelert. •140,, -em,, 

* * 111 ...... et •'-Mir· Plı•lMa ........ n.&.19 ah ... 
... J4.11 de ~e f4 ı.ev.- ~~alma ı-ıı.,.amk 
.,.ütır. fl&ekWK'a lıd tem'r ınartıe ~ ,~tte • • 'IJ'OD& ..ı

~H3" ~" 
~ '#( 

25 adet alth üst1tı karyola alınacaktır. PuutMa ...._. •.1• 
cuma günü saat 14,30 da yapılacaktır. Tahmin Well 22 bucuk lim Wi 
teminata 8' lira 31 kunlftur. Şartname ft alPI• Hl Jto. U IBdlllr· ta. 
teklilil'ba bn11DI 'tmlkaladle benber belll ı ı 11e·Ko • aelrıdrL 

(eaf) 

l\r * . 
iki llllet ..... --.. ebn9Clllıbr. Ac* ..,... u -

sala ..... 14 de ........ lmlrllt ...... Ko. da~·· 
Talunla Meleli 390 Ura ilk .......... • illa • btuftl!i ......... W 
kataJola Ko. da ,eriillr. fmtı""'lll V--1 ,..,,,,. btnber 'be1ll 
saatte Ko. ....... art (18) 

* * MtanltlBllll ...,,.,.br. P.nrMrle ............. m ~ 
giba6 aut 14,45 de tophanede amtrUk ......... Ko • • yapdwktır. ı. 
tekltlerln kati ._,ınıtJarile beraber beDl .... Eo. na ıeJmelerl (111) 

{em> 

* * 982 kilo kalın makine yajı almacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 24-8.939 
perfllllblt IÜJll uat 14 de toplaanecle Amirlik •&lnalma Ko. da :r.,.ı... 
eaktır. Tahmin bedeli 274 lira 96 kurut teminatı 41 lira 24 kuruftm. 
Şartname ve nümuwi Ko. da Görülür. İsteklilerin kanuni veeikalarile 
1teraber belli saatte Ko. na plmeleri {1A8) (6'58) • 

Yüksek Ziraat Enıtitiiıi Yeterl•r Fakilteıl 
Askeri 1i1Mı•ı• Kayıt ve lalMll 1-ffarı 

1 - Ankara ukeri veteriner okuluna bu 7Jl .sivil tam devreli U... 
lerden iyi ve pek iyi derecede mezun olan ve oJtunluk imtibanlanm 
vermif olmak şartile talebe bbul edllecektlr. ı.tıakmerl aplldakl v-1 
ve prtlan hm olmaı lbmıdlr. 

A - Türki7e ~mhurlyeti t.ebusıında ft Türk ırkmdan olmak. 
B - Yap 18 • 21 ol!Dlık 
C - &Mı tefekkülleri ve sıhhati cıl'duda w her Drlimde faal his. 

mete müsait olmak "dil rekAketi olanlar ahnamas,, 
D - Tavsr ve hareketi ah1lla kU8Ul"IUZ ve Mel~ -&lam olmak: 
B - All-inin hl; bir fena hal ve töbıetl olmamak "zabıta ~ 

ibraz etmek .. 
2 - İatelr.lilerin müracaat iltlda1aima pa vesikalanmn ball•ması 

lbundu . 
A - Nüfua cildanı veya IDUladdak ııureti. 
B - SıhhaU hakkında tam te§ekküllü askeri hastahane raporu ft 

apkAPU 
c-u......,_ ... .,.._ ... ı 'nt&mıd WJa ._..il mreti. 
D"- Okula alındığı takdirde askeri kanunun, nizam ve tallmatlan 

lrabul ettiği hakkında vellsiııiıı ve kendisinin noterlikten tasdikli taah. 
diit •enedi. 

E - Sar'alı uyurken gezen sldildi, bayılma ve çırpınmaya milptell 
almadılı hakkında velilerin noWUktm ...., ... tuhhütnamesi "Bu gibi 
lluta1ık1ardm btrl De okala pmeaden evftl malfıl olduklan llODradan 
•Jep1anm otuldn çıbnhr. Ve ba mWete att hfiktmet maraflan 
velDerine ödettirilir. 

3 - t.wrm.,. 1lllhmdak1ml mahaDıerdekl abrUt tabelerlne '9ttda 
ile müracaat ...,. ... w ..-ılı±• ldDd IUılld• hildtrtleıa ftftla 
ikmal eUiktm 80lll'a ADJmwla Yübek Ziraat Bn.Utf.ilü veteriner fa. 
kült.il ..urı talebe amtrliilne a6ndvilecektir. 

'6 - M6neatt müddeti eyltilün 20 11ne bdardır. Ondan .ama mll
racaat kabul edilmez. 

1 - Kabul dalual imtihmma balh delildir. ŞahM1etname dereoeJa. 
rim "müncaat masuaa pred.ir. İsteitli ..tedl tamam olaw kayıt ifled 
kapanır. Ve kabul edilenler müracaat ettikleri askerlik pabeJeri De teb. 
u.u 7aphr. .., (tu'6) 




