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Dün Fransız Hariciye Nazırı. 

Türki.ye - Fr~nsa 
Anlaşmasını Anlattı 

~ Arazi Meselesinin ve 
Paktın HaJledileceğini 
Kat'i Olarak Bildirdi 

Dün mülaim bir nufal 8iyli)'Sfl 
Lonl Hllllla 

Hariciy azın 
Şehrimizde 
Yazan: il. Z•hri7a SERTEL 

ROIDIUlJ'&lllll leDÇ, ful ft 
zeki Hariciye Hum 

Cafenko husün tehrimiae .. 
ı,_. Buradan Anbraya si· 
denk orada cleYlet ricalimizle 
ıöriifecek, dün,. hlclUelerini 
Hariciye v elrilhnisle biride 
,aHen ıeçirecek .. belli cle 
mühim müzakerelerde bula
naakbr. 
Gafenko, Çekoslovakyanm lfıa • 

11ndenberi mütemadiyen 1e1a:hat ha
linde bulunan bir diplomattır. Ber
linde Bitlerle görüftiikten sonra Pa
'İil ve Londrayı, Brüksel, Roma ve 
Belıradı ziyaret etmiftir. Daha ıe -
~gün Tuna üzerinde Yul'Ollav 
Haticiye Nazırile görüpıüft(lr. Şim
di de Ankaraya gelmekU!dır. Biltnn 
bu .eyahat ve temuıan esnumda 
biltcın devletlerin slyuetlerlnl ve IÖ
rilf}erinl kendi diplomatlarmın al • 
llndan dinlemiş, bAdilelerl yerinde 

(Snu, Sa: J O; Sa: 4) 

Lord Halifax'ın 

•.m. Çil~ ,..,,. ""' lallınleri 
\ (Y&1111 onw•AA Jfaamda) 

Milli Şefe, YalOvalıl&r 
Tazimlerini Arzettiler 
Yalova - Kaplıca, 9 (Gönderdiiimiz mu

harririmizden) - Cumhurreisimiz, bugün 
(dün) kaplıcadaki kötklerinde istiraba~ bu
yurmuşlar, akşam üzeri, kaplıcalarda bır ge
zinti yapmışlardır. 

Yalovalılar, ve Yalova civanndaki k~~
lüler namına 15 kifiHk bir heyet bugun 
(dün), öğleden sonra buraya gelmiş, ve 

Cumhurreisimize tazimlerini arzetmi§tir. 
Cümhurreisimiz, bu akpmki (dünkü) ge
zintisi esnasında, Termal otel hakkında ve 
kaplıcalann şimdiki vaziyeti etrafında mal\1-
mat aJ:mışlardır. 

CumhuıTeisimizin, yann (buglln) bura
da, Rumen Hariciye Nazın Gafenkoyu kabul 
buyuracağı söylenilmektedir. 

Romanya Hariciye Nazırı 
Gafenko Bugün Geliyor 

Gafenko Hareketinden 
ÔnceSöylediğiNutukta 
Emniyet Paktından ve Balkan 
Misakının Esaslarından Bahsetti 

Miıar1ri111izin Ankaradan Evvel 
--•ldir 

Mecliste Kanun• Dolmabaçe Stadı 
-ilk Müzakeresi Maketi Geldl 

Blknt, 1 (A. A.) - Aakara w 
duya laarebt etme._ Wru ,,,, 
vel '7aa ve me-.. mec:llalt_... 
de ı.eTUAtta ...... 
Num Gafeab, 4lemlttir ki: 

llllletlmlsla ••at1uau .,. .. 
tikltllnl leüe•ıne llWala 
mfldaf8878 karar venlk. ..... 
btimlse arp )'apüeü ilk -~
btbte prp1peala ............ 
dafaa etmek meelnlrl,.tbade W 
..,..... .......... her hı-
:r•Nım edeeeklerlne ı..nteN 
Prula ..... iki MQ-tlk de.Jet .. 
Yer1Blflerdlr. Samimi .... l .... ._ 

" ...,.. lumralarla ...... ... 
•alam• ita Od memlebtba 
M.tla.....toı..1ta91s1er111._ 
dola7ı bntlllerbae çok mlaMtta 
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[BUGÜN 1 
Yine Arapları 
Kışkırtmak 

Yazan: Omer Rıza DOGRU L 

B erlin ve Roma radyolarının a
rapça konuşan dillerinin bu • 

rtinlerde yaptık.lan neşriyaUn mih -
•eri, Hatay meselesidir. Bunlara gö
re Türklerle Fransızlar eninde sonun 
ria Suriyeyi parçalamak için uyuştu· 
far ve bu parçalamayı tahakkuk et • 
Urınek yolunu tuhular. Araplara dil· 
len vazife ise bu zulme boyun eğme
hlek, ve Suriyenin parçalanmasına 

karşı gelmektir. 

Bohemya ve Moravyada Almanlar 
Zulüm Yapmaya Başladılar 

Yuan: B. FELEK 

N asrettln hoca bir ıün sıcaktan 
pkayet ediyormuı. Yanında· 

kilerden birisi hocayı iskit için: 

- Canım hoca! Yaz olur sıcaktan 
şikayet edenin, kıt ıelir soğuktan. 

Deyince: Bir Alman Jandarması Öldürüldüğü için Bütün Mektepler, Sinemalar, 
Tiyatrolar, Kahveler Kapahldı, Çek Polisleri işlerinden Çıkarıldı, 
Gece Pencere Açmak Bile Yasak. Koca Bir Memleket Dehşet. içinde. 

- Güzel söylüyorsun ama, biç 
bahar havasına atız açtıjunı ıör

dilnüz mil? Cevabını vermif. 

.ltatavın Türklüiil bütün dünya • 
llın kabul etmiş olduğu kati bir ha· 
kikat olduiu için, mihverci propa • 
candanın arapları kıştkırtmak için 
takip ettiği bu hattı hareket, ancak 
hasmane telikki edilebilir. A· 
taplann içinde aklıselim sahibi olan· 
lar Hatayın Türklüpnü esasen ka • 
bul ediyorlar. Aklıselim sahibi olmı-
1anlana hiç olmazsa emrivakii ka
bul ediyor ve Hatayın anavatanı o -
lan Türkiyeye döndüiünü söylüyor • 
lar. Arapların vaziyeti bu merkezde 
olduğuna ıöre onları Türkiye aley • 
hiude kıtkırtmak ve Türklerin Suri
)'eyi parçalamaia iştirak ettiğini ile
ri sürmek, küstahça bir tahrikten 
başka bir teY sayılamaz. 

Berlin, 9 (A.A.) - Pragdan Alman 
istihbarat bürosuna bildiriliyor: 

KlaJnoda tlehfet 
Kladno, 9 (A.A.) - Havas muha

biri bildiriyor: Bohemya ve Moravyadaki Alman 
hamisi tebliğ ediyor: Alman makamları, Kladnocla bir 

Alman jandarmasının öldürülmesi ne 
ticesinde himaye idaresi şefi Von 
Neurath'ın çıkardığı emirnameye bu 
gün öğle üzeri bir zeyl neşretmiştir. 

Bizce muhakkak olan bir nokta, 
'IDibverci propaıandanın arapça söy· 
liyen ve araplann kafasını zehirle • 
lbek 'isteyen neşriyatının araplık Ale 
bıinde hiçbir tesir bırakmıyacağıdır. 
Araplar, Berlin ve Roma radyolan • 
IUn sandığından çok uyanıktırlar. Ve 
Araplann hedefi, ıu veya bu devle -
tin emperyalizminden kurtularak da
ha ezici bir emperyalizme boyun ei· 
ınek değildir. Hedef, tam hürriyet • 
tir ve tam istiklaldir. Araplann bu 
davasını ve bu davalannın kıymet ve 
kudsiyetini en çok takdir edecek bir 
ınlllet vana, biz Türkleriz. 

Arapların kendileri de bunu an • 
lıvor \'e biliyorlar. Tilıklerle arap • 
..u rlerlllJ ök ıyı tanırlar H oıri:ffr
lerine karşı alacaklan vaziyetleri çok 
iyi takdir ederler. )lihverci propa • 
randa ne yapana yapsın bu hakikat
ler üzerinde müessir olamaz. 

* ''Fili.tinin kurtulufU,, 

Bir kaç ıün evvel Bertin radyo • 
sunun Filistinden bahsettikçe "Şehit 
Filistin" diyerek bu kanlı canlı Ul
keyi ölmüt ve iti bitmiş ıösterdiğini, 
ayni zamanda ataplarla yahudileri 
boğuşmaia davet ettltıni anlatmıı, 

Filistini ölmilt göstermenin sebep ve 
mahiyetini anlamadığımızı söylemit· 
tik. 

Bu milllhaza derhal tesirini J{ÖS· 

terdi, Çünkü bir iki gündür, Berlin 
radyosu da artık Filistinden bahset • 
tikçe "Mücahit Filistin" diye bahse 
baıladı. 

Görülüyor ki, bizim bir müliha • 
ıramız Fllistini ölümden kurtannıı • 
tır. 

Bu sütunun, Araptan da herhal • 
de uyandırmağa yardım edeceğine İ· 
nanıyoruz. 

™ 

7 - 8 Haziran gecesi Kladno lisesi 
önünde Alman zabıtasına mensup bir 
çavuş katledilmiştir. 

Bu vaziyet karşısında hami, yeni 
bi:: emre kadar muteber olmak üze
re Kla.dno mıntakası için şu tedbirle-
ri almıştır: · · 

Pencere açmalı yaalt 
Açık havada yapılacak her türlü 

içtimalar memnudur. 
Bütün sinemalar, tiyatrolar ve mü

esseseler kapanacaktır. 
Hocaların büyük bir kısmı tahri

kat yaptığı için bütün mektepler ka
panacaktır. Saat 20 ile sabahın 5 i 
arasında bütün kapılar ve pencere
ler kapalı bulunacaktır. 

Gecenin bu saatlerinde açık ka
lan pencerelere Alman zabıtası ateş 
edecektir. 

Kladnonun belediye reisi ile bE'le
diye meclisi awı azledilmişlerdir. 
Bunların yerine bir komisyon teşkil 
edilecektir. Vazüelerini yapamadık
ları için Çek devletinin polisleri si
lahları alındıktan sonra vazifelerin -
den çıkarılacaklardır. 

9 Hazirandan evvel cinayetin fail
leri tevkif edilemediji takdirde bat
ka tedbirler de alınacaktır. 

Vaka Af/ıf1!n(J1Jl,letinJen 
Berlin, 9(A.A.)-Havas: Boh?mya ve 
Moravyadaki Alman umumi valisinin 
Kladno hadisesi hakkındaki tebliği 

D. N. B. ajansı tarafından dış mem
leketlere mahsus servisinde neşredil
diği halde dahile mahsus servisinde 
neşredilmemiştir. Bu sabahki gazete
ler, Almanyanın Çekoslovakyada ma
ruz bulunduğu zorluktan açığa vuran 
bu tebliğden hiç bahsetmemektedir
ler. 

Bohemya ue Morauyatla Alman istilaıntlan bir inhba 

Bu zeyle göre, katili teslim etrnek 
için halka verilen mühlet 24 saat, ya
ni yarın saat 20 ye kadar uzatılmış
tır. Alman jandarmasını öldüreni ih
bar edecek olan şahsa verilecek mü
kafat, 30 bin marktan yüz bin marka 
çıkarılmıştır. Katilleri bilen, tanı -
yan fakat bunları ihba.r veya teslim 
etmek istemiyen her şahıs, idam o
lunacaktır. 

Kladno halkı, tamamile dehşet i
çindedir. Şehir, binlerce asker tara
fından işgal edilmiştir. Süngü tak -
mış askerlerden mürekkep devriye-

ç k B ekil. G al Alois Elias lerini izhar ederken bir Alman as-e aşv ı ener ler, yanlarında hafü makineli tüfek-
tahkikata iştirak etmek üzere bu sa- keri birdenbire tabancasını çekmiş- lerle sokakları gezmekte ve abloka 
bah Kladnoya hareket etmiştir. tir. . altında bulundurmaktadır. Kahveler, 

Evvelki akşam Pragda bir hadise Çekler, askerın tabancasını almış- . la 1 k t 1 Alman as-. .. .. , gazıno r ve o an a ar, 
daha cereyan etmiştir. Çeklerle Al- lardır. Bu arada askerın yuzu bere- kerlerinin kontrolü altındadır· Alman 
manlar Cekler tarafından kazanıl - lenmiştir. Tabancasını kınından çıka- 'd • k tının bulundugu- bina-

' - . . k ri d d h 1 ·ıa ı arı ma ama 
mıc olan Prag - Bertin futbol maçı- ran diğer bır as e n e el' a sı - lar .. .. d askeri kordon bilhassa 

:r 1· b' k C k t ın onun e, 
nın neticeleri hakkında münakaşa hı alınmıştır. Po ıs ır aç - e ev- sıkıdır. Alman askerleri, daimi su -

~et~m::=e:::k=t=e=i=d=il=e=r.~Ç=ek=l=e=r=, =m=e=m=n=u=n=i,;y=e=t-~kif==e=tmiş==v=e=res=to=r=an=ı=k=a=p=11.=tm=ış=t=ır=. rette toplanan grupları dağıtmakta
dır. 

lng3lizHükümdar1arının 
Amerıka Seyahati 

Hükümdarlar Parlak Bir Şekilde Karıılandılar 

Saat 11 de Alman polisi, bütün şe
hirde baskın mahiyetli umumi bir a
rqtırma )"apml§tır. Butün sokaklar 
tutulmu~u.. :ı.ti" ı.1m.,.. "-"'" f"'hre 

girebilmekte, ne de şehirden çıkabil
mektedir. 

Saat 20 den beşe kadar yalnız işe 
gittiğini veya işten döndüğünü isbat 
edebilecekler, sokağa çıkacaklardır. 

Va§ington, 9 (A. A.) - İngiliz hü- "-Endişe ve ıztırap anlan yap- Derhal tediye edilmek üzere şehre 
kümdarlarının treni, dün öğleyin bu- dık, fakat bunlar bize bu ziyaret ve- 500 bin kuronluk bir ceza tarholun
raya gelmiştir. Cumhurreisi ve Bn. silesini ne kadar arzu ettiğimizi an- muştur. Bütün belediye azasile pa
Roosevelt, kral ve kraliçeyi bekleme lattı." d 'lAhl ..ı t 't zar meydanın a sı a arın;ıan ecrı 

salonunda karşılamışlardır. Mütea - Kral, iki komşu olan Amerika ile olunan Çek polisleri hapsedilın!şler
kiben alay, gayet büyük bir kalaba- Kanada arasındaki dostluk bağların- dir. Şehirde bir çok binalarda tahRr-

K..atile mültalat lık arasında Beyaz Saraya doğru te- dan ve İngiltere ile imparatorluğun riyal yapılmış ve üç yüz ki~i tevkü 
Klando hadisesi üzerine Alman veccüh etmiştir. Amerikaya karşı olan samimi hüsnü- olunmuştur. 

Bu arada hüküm süren dehşehtli niyetinden cüm.hurreisini temin eyle- Bohemya ve Moravyada gazeteler, 

bin kronluk mükafat vadetmişlerdir. sıcaklardan bir çok kadınlar bayıl - miştir. bu mesele hakkında yalnız resmi teb-
mıştır. Kral, Amerikanın terakki ve re- liğleri neşretmek emrini almışlardır. 

makamları katili bulacak olana 300 

1 •ı• J Roosevelt, Beyaz Sarayda İngiliz fahı ile iki memleket dostluğu hak - =============-== 
ngı iZ • apon hükümdarlarına Amerika hüklımeti kındaki kanaatini teyit ederek sözle- ı· . ç T t 

Gerginligvi erkanını takdim etmiştir. rini bitirmiştir. ıga ayı aş ı, 
İngiliz sefiri Sir Lindsay da hü - Neuyorlt •er6Üini ziyaret 2 ~ıu·· Var 

Londra, 9 (A. A.} rr:- Şimali Çin- kümdarlara kordiplomatiği takdim '-' 
de İngiliz ve Japon memurlan ara - etmiştir. tlolayuile alınan tetlbirler Biga, 9 (TAN) - Şiddetli yağmur-
sındaki münasebetler gittikçe daha Saraytla ziya/et İngiliz kral ve kraliçesinin Nev - lar yağmış, bu yüzden Biga çayı ta-
vahim bir şekil almaktadır. Dün akşam cümhur sarayında ve- york sergisini ziyareti esnasında üni- şarak ovadaki mezru araziyi su için-

Tokyodan verilen malumata gö - rilen akşam ziyafetinde Roosevelt formalı 13.282 polis memuru kordon de bırakmıştır. Şose uzerindeki iki 
re, Amoi adasında Kulangsu beynel- bir nutuk söyliyerek İngiliz impara - teşkil edecektir. Polis hususi tedbir - köprü yıkılmıştır. Bir çocuk yıldınm 
milel imtiyaz mıntakasında evvelce torluğuhu Amerlkaya birleştiren bağ ler almıştır. isabeti neticesinde ölmüştür. Bir ka
hadis olan büyük gerginliğe muadil ları hatırlatmış ve ild memleketin Diğer taraftan kral ve kraliçenin dın, sulann hücumile yıkılan kulü
bir vaziyet te bugün beynelmilel Ti- medeniyete ve milletlerin selamet ve geçeceği yol üzerindeki bazı nokta - besi içinde kalarak boğulmuş ölmüş
yençin imtiyaz mmtakasında tahad- refahına olan hizmetlerini kaydeyle - larda durmağa mezun 60 bin davetli tür. 

Deveye sormu,lar: 

- Yokuşu mu sevenin, inl~i mi! 

- Düz yola kıran mı girdi? Ce-
vabını vermiş. 

Gerçi bir hafta evveli, kuraklık· 
tan şikayet ettiydik. Lakin böyle 
iurmaz, dinlenmez bir yatmur haf· 
tası da istemedik. Yazlıia ıttmlş o
lanlann hepsinde nezle, öksürük ve 
boğaz. Gitmemiı olanlarda da: 

- İyi ki, gitmedik. Kıı ıeri ıeJ• 
di, diye bir teselli? 

Sayfiyede kiralık yeri olanlar, 
güneşi tayyare piyanıosu ılbi beldi· 
yorlar. 

Ehline sordum. Bu yafntur kiraz. 
lan arslan marka yaparmıı (Bu söz 
satıcılann bir ıstılahıdır. Ne demek 
olduğunu anlayıverin!) 

Haziran ortasında böyle bir hava 
pek ıörillmüş teY olmadıiından bu
nu, şu geçenlerde üstümüzden geçen 
kuyruklu yıldızın tesirine yoranlar 
var. 

Meteoroloji bakımından bu müta· 
lea ne dereceye kadar isabetlidir, 
bilmem ama, ameli hayatta bir yıl
dızın kuyrupna takılmanın rahme-

te sebep olduiu sık sık ıörUlmüştftr. 
Ancak bu yıldızın rabıık ufıil etmez 
yıldızlardan olmasına dikkat lazım· 
dır. Aksi halde, rahmet beklerken 
insan zahmete uirar. 

Bu yatmurun zerzevatlara hayn 
dokunurm~ kd41ar büyür, hiyar
lar geliıir diyorlar. Ne yapalım! Bir 
şeye hayn dokumun da, ister kaba
ğa dokunsun, ister hiyara. 

Ben, böyle sırnaşık yatmuru Ho
landada gördüm. Hiç unutmam, bir 
gün Salt Çelebi ile ~bire inmiştik. 
(Ben de budala ıibi konuıuyorum. 

Bolandada ne münasebetle Saitle be
raber oldutumuzu, sanki hepiniz bl 

llyormuşsunuz ıribi söyliiyormn. 9Z8 
de Olimpiyadlara triderken, Sait te 
bizim kafileye iltihak etmişti de. 
Holandada beraber bulunmıqtuk.) 

Saidin ayaiında bir teY vanb. Ga• 
liba tımağı iltihap yapmıştı. Çoeak 
(0 zaman çocııktu, SaitJ ayalma 

kundura giyemediğinden dola11 bir 
ayağında terlik vardı. Şehrin bizim 
Taksim meydanı ıibi bir merkeaia-
deyken, aldı da bir yatmur. Biz u-
tındık bir kapının altına. Bekle ha· 
bam bekle! Orta yerde de seyrüsefe
ri idare için bir polis duruyonla. 

Boylu, boslu bir adamcaiız. Bir sa
atten fazla devam eden satnak al· 
tında aavallı şelale oldu. Arabalara 
yol göstermek için kolunu açtıit za. 
man omuzuna saçaklı şal atmı!J gibi 
kolundan sicim sicim su akıyordu. O 
zaman Holandalılara iklimlerinden lngiliz Mühimmat 

Nazırının SalCihiyeti 
düs etmek üzeredir. miştir mevcuttur. Dedektifler, bomba bulu- Sular, 120 arı kovanını alıp götür-

Jf. Roosevelt, "iki memleket arasın- nabilecek bütün yerlerde, İrlanda müştür. Bu selden mahsulün mühim 
ıikayet etmiştim. Bana mevsimin 
pek iyi gittiiinden bahsettiler. De

e- mek yerine töre böyle teY hop si-Honkong, 9 (A. A.) - Son on beş daki anlayıpn devam ederek gittik- müfritleri şefinin evinde ve kralın derecede zarara uğradığı tahmin 
g Ü n iç in d e J a P o n la r çe inkişaf etmesini ve dostluğumu - geçeceği bütün noktalarda araştır - dilmektedir . .Londra, 9 (A.A.) - Avam kama

rası, mühimmat nazırının salahiyeti
ni tarü eden kanun layiba<Jını reye 
konmadan kabul etmiştir. 

Bu salihiyetin kafi olmadığı hak
kında amele partisine mensup me -
buslar tarafından verilen bir takrir, 
114 reye karşt 235 rey ile reddedil
ıniştir. 

Muhimmat nazırı, Leslle Burgin, 
projeleri hakkında izahat vermiş, ne
zaretin geniş salahiyetleri olacağını, 
ve ancak mutat ikna vasıt:ıları kafi 
gelmediği takdirde bu salahiyetler -
den istifade edeceğini tasrih etmiştir. 

Yeni nezaret, senede 100 milyon 
liraya kadar sarfedilecek meblağlar
dan mesuldür. 

Star gazetesinin yazdığına göre ln
gil terenin eski Roma büyük elçisi 
Lord Perth zamanında işliyecek olan 
"istihbarat,, nezaretine tayin olun • 
muştur. istihbarat nezırına fevkall
de salahiyetler verilmektedir. 

Lord Perth hazırlık mesaisine bat
lamıştır. 

on bet bin ölü vermitlerdir. Bu mu - zun ltiluını dilerim" demiştir. malar yapmıtlardn. Diurilıitle fitltletli tlolu 
hasematta bidayetindenberi Japonla- Bu nutka cevap veren İngiltere Kral ve kraliçe sergiden sonra Divriki, (TAN) - Buraya 15 da-
rın Şanside uğradıklan en ağır mağ- kralı, gördüğü hararetli kabulden Kolombiya üniversitesini ve sonra da kika, cevize yakın büyüklükte dolu 
hibiyettir. Muharebeler Fengho civa- çok mütehassis ve müteheyyiç oldu - Roosevelt ailesinin hususi ikametga- yağmış, yalnız meyva bahçelerine bi-
rında kanlı bir surette devam ediyor. ğunu kaydettikten sonra demiştir ki: hını ziyaret edeceklerdir. raz hasar yapmıştır. 

• 

• 

HADİSELERİN i YÜZÜ 
İngilt•nnin eski Hariciye Nazın Mister Eden'in ya
kında Perisi ziyaret etmesi beklenmektedir. Mister 
Eden, bu ziyaret sıruında Fransanın en nüfuzlu ph
slyetlerlyle ıörüteeektir. Fransa siyasileri, Mister E
den'in siyasi nüfuzunu ölçmeie ve icabında hu nü
fuzdan da istifadeye ehemmiyet vermektedirler. 

* Fransa ile ispanya aruında tiddetll bir takım mOza-
kereler cereyan ediyor. 
Sebebi, Franıtada bulunan İıpanya altınlariyle İs
panya mallarının iadesidir. Bunlann üzerinde Lpan· 
ya Har_ldye Nasın Jordana ile Fransız fevkallde mu-

rahhası Uerard arasmda bir anlapna yapılmqtı. Fran
sada bulunan altınlar, İspanya devlet bankuıaa ait
tir. Sonra Fransada bir takım hpanyol zırlılılan, ti· 

t"aret ıcmlleri, harp malzemesi bulunmaktadır. Bun

lar, dahili harp ııruında Framaya naklolunmuı, ve 
bütün hunların iade ve teslimi kararlqtınlml§tı. Tes

llın muamelesinden sonra, Framaya hicret eden İs· 
panyollar mes~leai de dostane bir tekilde halledile
cekti. :bpanya tarafından Fransaya verilen en son no· 

tanın adeta bir ültimatom mahiyetinde oldutu ve 
İspanyanın Paris sefirini seri almak tehclldlnde ba
lunduju söyleniyor. 

diyor. Ben haziranın bu kadar ıu
lusunu sevmem. Çünkü harman var, 
yapılacak yollar var, hattl oyn ..... 

cak pahalı futbol maçlan var. Bu 
pazara bir yatmur, Fenerle İnplis
ler arasındaki maçı çamur edebilir. 

Onun için artık bu derece rahmet 
kili. Bize şimdi bir kaç porsiyon da 
,uneş gelse! 

Yaimur Ankarada da ayni vazi
yette. Ay ba'mda oradayken bir 
dostuma Ankaradald yatınurwdaa 
bahsettim. 

- Kırk ikindiler, dedi. 

- Sabahleyin ikindi olur mu, ,... 
bu! Sualime de: 

- O da beynamaz oldu. Öfleyl 
ikindiyi birbirine karııtırıyor. K•u
ra bakına! Cevabını verdi • 

Kah kırk ikindiler, k8h batı sat
naklan bizi ıslatıp duruyorlar. Ya· 
karıdan her başımıza ineni rahmet 
sanıp ta yatmurlubuz, şemslye91s 

dışan çıkanlann Allah yarclımc111 
olsan! 
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Suçlu, Davacıyı Kapıya 
Sıkıştırıp Dövmüş 

f~~k:;;·;;~·.;~;;;;;··ı ,. 
• • ••••••••• ••••••• t Bu Baba Katil midir? 

10-6-939 

RAD~O 

.. Meşhut suçlara ~k~n as~ye ~çün-ı Şahit Ayşe şun lan söyledi: 
cu ceza mahkemesı dun_ bır dovme - Biz suçlu ile duvar komşuyuz. 
ve kapıya sıkıştırarak ışkence yap- Her gün evlerinden iniltiler işitiriz. 
mn iddiasını tetkik ettim. Şikayetçi Dayak sesleri duynrız. Bunlar gelin
Kasımpaşada oturan Ihsan isminde }erini döverlermiş. Dün sabah da 
.genç bir kaptandır. Suçlu da Sirke- böyle iniltiler işittim. Gelinleri Me
cide Salkımsoğüt caddesinde Ayazma lfıhat beni çağırdı. Hüngür hiingür 
karşısında 55 numaralı evde oturan nğlıyarak: 
elektrik idaresi muhasebe dairesi me-
murlanndan Nejattır. Davacı kısaca 
şikayetini anlattı: 

- Suçlu Ncjat, kız kardeşimin ka
yın biraderidir. Kardeşime daima iş
kence ediyorlar, dövuyorlnrmış. Iki 
gündenberi de yine kendisine işken
.cc edildiğini bu sabah evimize gelen 
bir mektuptan ögrendim. Tanıdıkla
rımdan birisile karakola gittik. Son
ra eve girmek istedim. Ncjat kapıyı 
açtı, suratıma yumruklar indirdi. Ka
pının arasına sıkıştırarak bana işken
ce yaptı. 

Suçlu kendisini müdafaa etti: 
- Bu sabah üç kadm, yengem Me

lıihatin yanına gelmişler, ben de her 
vakitki gibi öğle yemeği için eve gel
miştim. Biraz sonra k&pı çalındı. Aç
tım. ihsandı. içeri girdi. Daha gele
cekler var. Kapı aralık kalsın, diyor" 
du. Ben bu teklife sinirlendim. 

- Beni oldürecekler, dôvüyorlar, 
Allah aşkına şu mektubu Knsımpaşa
da ağabeyime ve babama götür, dedi. 
Ben de götürditm, verdim. 

Yine Salkımsöğüttc oturan şahit 
Bnyan Hürmiız de: 

- Bu sabah bize Kasımpaşndan i
ki kadın misafir geldi. Bunlar MeJa
hntin evine beraber giderek kendisini 
yoklamamızı teklif ettiler. Beraber 
gittik, kadın ağlıyordu. Biraz sonra 
kapı cahndı. Biz de inmek iizcre i
dik. Ihsan gelmiş, Ncjat onu itiyor, 
ve kapıdan dışan atıyordu. Vurdu -
ğunu görmedim, dedi. 

üçüncü şahit Sabiha Saliha ile ar
kadaşı Saime, Nejadm Ihsanm sura
tına yumruklar indirdiğini ve kapıya 
sıkıştırdı!;-nı anlattılar. 

Suçlu, şahitlere hakaret ediyordu. 
Hakim, mahkemede bulunduf,runu ve 
şahitlere hürmetle muamele edilme
si lazım geldiğini hatırlattı. En son 
dinlenen Hüseyin Fehmi de müşteki
nin iddiasını teyit edecek şekilde şa-, 
hadet etti ve 370 numaralı polis me-

- Burası umumi bir ev midir? Da
h'l gelecekler var ne demektir, de
dim ve kapıyı kapadım. içeriye ge
len kadınları bunlar qöndermişler, 

kapının önünde de yine Kasımpaşah 
birisi bekliyormuş. Ben kapıyı kapa
yınca hemen polise müracaat ettiler. 
Bunların hepsi Kasımpaşalıdır. 

murunu şahit gösterdi. 
Mahkeme bu şahitlerin ~ağırılması 

i~in talik olundu. 

2 Ceza Memuru Kedileri 
ihmal Suçile Salıveren Adam 

Ankarada Mesken Davası 
Ankara, 9 (Tan Muhabiri>ıden) -

Ev kooperatiflerine mali muessese -
lerin cüzi faizle kredi açmalarını te
min için Meclise bir kanun teklüi ya
pılacağı haber verilmektedir. Mes
ken davasının hallini teshil edecek 
mahiyette görülen bu tP.klifte faiz 
haddi yüzde altı olarak tesbit edil -
miştir. 

Okuyucularımızın 
Verdikleri Cevapları 

Neşrediyoruz 

ANKARA RADYOSU 
Türkiye 
Türkiye 

Radyodifüzyon Postallfl 
Radyosu Ankara Radyo5' 
Dalga Uzunluğu 

1639 m. 183 Kes. 120 JC11f 
T. A. Q. 19,74 m. 15195 Kes. 20 1{11f 
T. A. P. 31,70 m. 9456 KC's 20 !{-· 

Pazar, 11. 6. 1939 

Toprak Ofisi 
Lôğvedilmiyor 

Ankara, 9 (Tan Muhabirinde:ı) -
Toprak ofisi müdür vekillığinc, idare 
meclisi reisi Raşit tayin edildi. ida
renin ilgasından sarfı nazar edildi. 
Eylülde tatbik edilecek yeni kadro
su hazırlandı. Yeni kadroda tı>ftiş he
yeti teşkiliıt1 kaldırılmış, rnüfetti!ile
re murakıp ismi verilmiştir. Şehri -
mizde Türkiye Iktısat Cemiyeti na
mı altında bir cemiyet kurulmasına 
teşebbüs olunmuştur. 

Bergamada Müsamere 
Bergama, (TAN) - Ortaokul talc 

besi mutat sene sonu müsamereleri
ni Halkevinde vermişler, muvaffa
kıyet gösterdiklerinden alkışlanmış
lardır. 

Bundan bir .Kaç gün evvel, 
6 6 939 tarihli nüshamızda kur
tuluş iimidi kalmıyan hasta çocu
ğunu öldüren Amerikalı bir ba
banın hikayesini okudunuz. Jü
rinin bu baba hakkındaki kararı
nı söylemeden evvel, okuyucula
rımızın cevaplarını neşre başlı . 
yoruz: 
"Mademki bnbn, 17 ııene didinmiş, ul!-

raşmış, hasta ynvrusunu kurtarmıya ça
lıumış1 fakat müsbet netice alamamıştır. 
O halde, jüri bcraet kararı verecektır. 
Ve bu baba katil değildir,, 

Eski~ehir fenni cleliJ.rik ed 
sahihi .Mahmut Railıiürkaıı 

"Katile verilen ceza, suçun hangi mak
saUa, hangi ııartlar altında ve hangi dü
şünce Ue J§lendlğl nazarı itibare alınarak 
verilir. Binaenaleyh akll vaziyeU ve in
sanlık vasıfları yerinde olan bu babanın 
kntlyyen kaUl olamıyacağı, kendisine hiç 
bir suç terettüp etmlyeceği, bllftkis bf'lki 
de insanlıia bir nevi hizmet etmiş sayıla
cafı kanaatindeyim. Ben bir doktor ol
duğum Jçin mukaddes vazifemin en bi-

l rincl emri hemcinıiml ölilmden kurtı~r
mnk ve yaşnmalarını sağlam ve Jstırcıp
sız bir halde temin etmlye çalışmak ol-

1 
duğu halde, bu babanın milbah gördüP,üın 
hareketini kendi hesabıma hiç kimse hak-

ba oğlunu 6ldüm1eklc en şeni suçları lş
llyebllecek krlminel bir tip olduğunu, ls
brap tesirile de olsa göstermiştir. Sl!rbest 
bırnkıiması cemiyet ıçın tehlikelidir. 
Çiınku normal bir adam değildir. 

Hnyat tahammülfersa olduğu zıım:ın 
başkasının hayatına değil, ancak kendi 
haaytına hntfme çekmek o insan için en 
kestirme yoldur. Binaenaleyh Louis Grcen 
tild oğlunu değil, kendisini öldilrmesı la
zım gelirdi.., 

Bursa C. ~liiddci Umunıi-.i 

1\1. Reşat Türel 
"Bu baba, katil değlJdlr. Hayatta btifiln 

saadet \'C servetini. "evlAdım,. diyerek 
sarfetmiş, onu bu dertlen kurtannak için 
her çareye bıışvurmuş, !aknt, bir netice 
nlamamıştır. Böyle bir çocuğun. ne ken
dine, ne ailesine, ne cemiyete hiç bir fay
dası yoktur \'e ölmesi dııha hayırlıdır. Bu 
baba, gunnh işlememiştir. Bernet etme
lidir. 

GCiJpazarında Yn7.ıcı 
İbrahim İşlere} 

"1 - Baba ~uğunu öldiirdüğil için 
mevcut kanun ve telıikkilere göre bir ka
tildir. 

12,30 Program. 12,35 Türk mOıIJI: 
(Klfısjk program) Kume ses ve saz heYf" 
ti. İdare eden: MC5Ut Cemil 13 Memlcltel 
sant aynrı, ajans ve meteoroloji haber"" 
leri. 18,15 Müılk (KilçUk Orkestra -
Sef: Necip Aşkın) 1 - Louls Ancc1 _. 
Kıırmensita - İspanyol entermezzosOo 
2 - Willy Richnrts - İlk baharda bit 
çift tl§ık (Uvertilr) 3 - Pennati Mal\"cı
zi - EndUIUs çiçekleri (İspanyol dan!;Jl 
4 - Frederfk Hipom:ınn - Ormanda 
bir cOce duruyor - Hıılk ııarkıı;ı ÜZ~ 
rine variyasyonlar, 5 - Willy Richarta 
- Kilçük bnle süiti, 6 - Heinrich :Man• 
frcd - Karmenslta (Scrcnad) 7 - flıınS 
M~inzer - Viyana polkası. 8 - Gretch8• 
nlnow - Ninni, 9 - Walter Nonc1C 
- Köy hlkılyelcrl 14,15 - 14,30 MilZiJC 
(Dans mUziği - Pi.) 

18,30 Prorıram, 18 35 Milzik (Şen od• 
miitigJ - İbrııhim ÖzgUr ve ateş böcek
leri) 19 Cocuk saati, 19,25 Türk mür.lğ · 
(Fasıl heyeti) 20 Memleket saat ayart. 
ajans \'e meteoroloji haberleri. 20,10 Ne
şeli pltıklnr - R. 20,15 Türk mütlğl' 
(Milşter<-k ve solo taganni) ı - Mahut 
pcşre\•i. 2 - Eyyubf Mehmet Beyin -1\0 
hur besteıf- Ey g!izü ahu. 3 - LAtlf A• 
fanın - Mahur ıarkısı - Telif edebllcen' 
feleği. 4 - Keman Uıkıılml. 5 - RefılC 
Fersanın -Mahur &arkı- Bir neşe ya· 

kında yapamnm. Fakat, yapılmasına tn
raftarım, Bu itibarla, jüri bu baba hak
kında bernet karnrı verecektir.,, 

Bursa Erkek Lisesi ka!'§ısındn 
Doktor Ahmet Selimi 

Fakat b::ıba bu clnnyetl bir çolr ruht 
tesirler altında icra etmiştir. Babanın göz
leri önünde cnnlı bir istırnp olnrak dola
şan çocuğun hnli ve hastalığın tcd;l\·l ka
bul etmez bir şekilde oluşu, "le b::ıbanın 
kendi nesli ve dolayıslyle ne insanlık için 
hiç bir fnldesl olmıyan, datmn beşeriyetin 
sırtında bir bAr olarak yaşayaC'ak olan 
çocuğunu ilelebet uyutmaktan başka hu
zur çnresi bulnmayışı, babayı b:.ı cinay~tl 
yapmağa sevkctmlşUr. 

rat hasta gönül. 6 - Rahmi Beyin -Ma
hur şarkısı- O gOJQtı geçdi gOzellik çıı!l· 
7 - Rnhml Beyin -Mahur sarkı!n -
Scrvü nıııı seyret çıkmış oyuna. 8 - De .. 
denin -Mahur şarkısı- Gönül ııdlı b(İ]" 
bülüm var. 9 - Halk türkUsü - Alıve-
rin bağlamamı. 10 - Halk turknsa -tkl 
karpuz bir koltuğa sı,!tıımaz. 21 MOzi1' 
<nlyasetlcümhur Bandosu - Şef: İhsan 
Küncer) l - B. Leopold - Marş 2 -

2 - Bnbn es:ısen çocuğunu 6ld0rmek 
ve böyle bir çocuğa sahip olnınkla haya
tında, mahkumiyetin vereceği istırnptan 
dnha tazfa, bir ıstıraba maliktir. Bunun 
için babayı mahkılm etmek cı:-za unsu
runda arnnnn vasıfları tatbik etmeğc im
kftn yoktur. Bunun için Baba mahkOm e
dilmemelidir . ., 

E, Reevcs - Alaska aşk şarkısı. 3 - F. 
Schmltt - Dlvcrtlmnnto 4 - F.. Gulraull 

Mahkemede Ceza Yedi 
Dün asliye birinci ceza mahkeme- Sultanahmet sulh birinci ceza mah 

sinde vazifesini ihmal 'ettikler{ iddia kemesi, himayei hayvanat endişesilc 
edilen Eminönü kaymakamlığı cez.a. belediye çopçülerinden Co-n1 :ı~ /1 

SENENİN F.N MUAZZA:\l ESERİ 

NEV-YORK 

"Kurtuluş ümidi olmadığı için evlı\dını 
ölduren baba katil değildir. O çocuğun 
istıraplarına, kıvranı;ılarına, çektiği acı
lara seyirci kalmak, onu kurtarmamak 
bcnC'e daha büyük iilnnhtır. Bir hayvıın 
hastalandığı, işe yaramıyncnk derecede 
sakatlandığı zamıın himaye cemlyetlf'rl 
hemen o hayvanı öldürüyor da bir insan 
ümitsiz derecede hastalandığı zaman onu 
işkencesiz bldürecek bir cemiyet neden 
kurulamıyor? 

O baba bir katil değil, e\'l:idının sela
meti için herşeyi göze almış bir :fcda:{ı\r
dır. Evlı\dını acılardan kurtarmak için 
KATİL damgasının bile nlnına vurulmn~ı
na ra:ı ol~uş _ ş:~~Ul bir betb~httır.,. 

Ankara Yenişehir And apartr
ınanr 2 numarada Şaziye Pelit 

"HCıdise ne kndar acıklı ve ne derece 
müessir olursa olsun jiirinin kurıırı her
halde babayı cezalandırmak olacaktır. 
Belki bu cezn diğer bnşka suretle kcıtil 
olan milcrlmleıin cezasından daha hafit 
değlldir. Çünkü cemiyet, henilz liıyıkıyle 
tekCımül etmiş değildir. Bu hftdisede be
raet kararı vermenin pek zararlı netke
ler vf'recek, bu gibi hAdlselerin tekerriı

rOne yol acabllecek bir sulmisal olması 
çok kabildir.,, 

- İrıın dansı, 5 - F. Lhızt - Tasso (l,a
mento e trlonofol S<'ntonlk parca, 21,M 
Anadolu Ajansı (Spor servisi) 22 Müzik 
(Şan Resitali Bayıın Ohrn Somogyl tara
fından). 1 -Chopln- MPlodl, 2 - 18 in
ci ıısır çoban ~:ırkııııı, Strnmııı - Mm f 
Tuna. 4 - Mn&C'!tr!nl - "Gavnllerlıı nıs
ticamı . operasından satuzzanın ııryası. 
5 - Rossinl - "Sl!vilyıı berberi,, opera
sından RoslnC''in nrymn. r, - Macar halk 
şnrk1ları. 22.25 Müzik (Cazband ---<Pl, .. l~ -~-,,. 

memuru Bayan Niynziye ile Esadm iın:in=top\wdı~ı ..,.~ • salıvermek 

h k l · ı... slandı Mahkeme- ten ve bunları dövmekten suçlu Çen-.ınu y. eme erınc ..,q~ •• • . 
. 1 Niyaziye gelmişti. Esada bl:rlitaşta kasap Omerın muhakcme-
~e ya mz · · d. D · ı ··d f ası ı tebligat yapılamamıştır. Reis lüzumu sini bıtır ı. un suç u mu a a n 
muhakeme kararnamesini okuttu. Ni- yaptı: 

yaziye, Balıkpazarmda balıkçı Mişon - Bunlar kedileri fena şerait al
ile manav Süleymana ait ceıalan vak tında, kıskaçlarla yakalıyarak e~cl ?
tıle yazmamış, müruru zamana uğ - rabasına atıyorlardı. ~~m de dukka
ratmıştır. Suçlu kendisini müdafaa nımda farelere karşı sılnh olarak bes-

d k . j lediğim çok güzel bir kedim vardı. 
c er en. . "'d - ·· ı d"kl 

- Başka kaymakamlıklarda benim Istanbulda tıfo oı ugl!n.1. soy.c. ı c-
işimi yedi memura gördürürler. Ben ri için bilhassa b~ ~edıyı .~es~ıyor -
burada yalnız başına çalışırdım. Ba- ci~m: Bunla:. t~klıfsızce d~_kkanıma 
na yalnız iki polis memuru verdiler. gırdıle_:· .. K~~ımı aldılar. Ço~ ~raba
Onlar da cezaları yazarlardı. Benim sına goturdulcr. Ben de kedımı kur
ihmalim yoktur. Varsa bu idareye a- tarmak için arabanın kapısını açtım. 
· t• d' d Kediler kaçtılar, kaçarlarken de bun ıt ır, ıyor u. . 
Diğer suçlu gelmediği içi.n duruş- ların ellerini ~ır1m~ladıla1r, ded~ı.1 . 

14 t b k ldı Hakim şahıt erı evve cc ın emış-ma cmmuza ıra ı . . b·t ·· d'" 
ti. Kasap Omerın suçunu c;a ı gor u, 
kendisine 19 lira 40 kuruş para ce-

:5Cl\Gi~i 
Bükreşte 3 gün otel Ye yemek 

Rotcrdamda 1 kün otel ve yemek 
NEWYORKTA 14 gün ikamet 
Paristc iiç giin otel \'e yemek 

Atlantiğin en güzel \'apurlarında 

yemekli ve yataklı kamaralar; 
bütün masraflar dahil 

390 Lira 
Ayrıca: Cep parası temin edilmiştir. 

Kayıtlar 15 haziranda kapanıyor. 

N ATTA 
Galatasaray, Telefon: 44914 

Hadiye Işıksal 
"Louis Greenfild katildir. 
ÇOnkU knnunlar cezayı fille değil, fer

din redaeli ahl~kiyeslne verirler. Bu ba-

YIKI KORDOYA 

MARKO TOLEDO 
Nitanlandılar. 

~ 
Beyoğlu 9. Haziran. 939 1 

Mesut Bir Evlenme 

Galata Arslan Çimento 
Şirketinde Olga 

"Jüri, beraet karnn verecektir. ÇilnkO, 
baba, herşeyini feda etmiş hiç bir şeyden 
kaçınmamıştır. Bu hareket çocuğuna o
lan şefkat ve sevgisini teyit eder. Fakat, 
babanın, çoC'Uğuna yarın bnkabilecek ka
dar mali vıız!yetl iyl değildir. Bu vaziyette 
hasta çocuğunu öldGrmek, onun için ü
lümdcn acı olan hayotta bırakmaktar. 
çok iyi değildir. Bu hareket kanuna mu
hnllfse de, vlcdann karşı değildir.,, 

Müderris Muslihettin Adil Tayla
nın kızı Umit ile Istanbul Cümhuri-

Nereye Gideyim Diye yet Müddeiumumi muavini Cemal "Babanın beraeUne hUkmedllmelidir. 
Düşünme, Moda Deniz Banyo- Dincin evlenme merasimi dün akşam Filvaki, çocutrunu öldllren baba, knnun

Tıp Fakilltesi 2346 
Turhan Akbulut 

Denlz klüpte misafirleri ve akrabala- lara göre "katil,, a.Yılır. FnkaJ, hnstn do-Üç Ağırcezada 
Cinayet Da~as~. 

suna Koş. Hem ucuz, hem ya- eden 
rı arasında neşeli bir şekilde tesit e- ğnn çocuğunu 17)".senq hiç nrn verm zası verdi. kın, Hem Güzel, · tedaviye uğrasan, varını yoğunu hıırca-

---.-o Duhuliye 1 O Kuruıtur. dilmiştir. Tarafeyne saadet temennı yan, buna rağmen muvaffak olnmıyan, 

Dün ağır ceza mahkemesınde uç 
oldürme davasına devam edildi. Ev
vela iki sene evvel Kadıköy vapur is
kelesinde karısı Behiyeyi tabanca ile 
olduren Akay memurlarından Rifat 
alındı. Müdafaa şahitleri dinlenecek
tı. llk şahit kaymakamlıktan müteka
it ismail Hakkı hadise hakkında faz
la bir şey bilmediğini söyledi. 

!kinci şahit GQztepedc 95 numaralı 
evde oturan Erenkoy kız lisesinin es
ki ambar memuru Şakirdi. O da şöy
le şahadet etti: 

K d ederiz. doktorlardan şifayap olamıyacağı hakkın-Pa ra sı AJırllan a ın da kati cevap alan bir baba, çocuğunu 
Fenerde oturan bir kadının eli a-,-;;;••••••••••••••••••••••••••••' öldürilrse katil sayılmaz ... yağı bağlanmak surctile parasının ça- ~ Dariilacezede terzi 

lındığını ve suçluların yakul,mdığını Taksim PANORAMA Bahçesi Muıı;tafa Ademoğlu 
yazmıştık. Bu vaka, Fenerde değil, "Katil değil. suçludur. Yapılnn fcdn-
Beyoğlunda ol.muştur ve yapılan tah- '3eıtekar Tanburi Salahaddin Pınar Kemani Nobar Tekyay k~rlıkların semere vermemesi, fennen de 

kikat, hırsızlığın kadın farkına var- Bestek..e.r Udı" Mısırlı IBRAHIM lımirli MELAHAT semere vennlyeceğinin anlaşılması, clnn-
madan yapıldıgı merkezindedir. Em- u A yetin manen elim bir vaziyette yapılmış 

d d·~· b. • HIRANT AYD olması bakımından katil sayılmaz. F3kat. niyet müdürlüğü, bize gem er ıgı ır " " " 

k d 1 SUEDA çocuğun cemiyetin de malı olduğu dilcü-mektupta, _bu hadise hakkında ŞU i- , Ye ar a aş arı I nülürse, bu baba suçludur. Cezasını çe-
zahatı verıyor: Klarnet SALiH Küçük NECM YE keceğl ve çektil:l ıstırapla ödlyecekttr.,. 

"O gün, Fener idaresinde böyle bir ANJEL NADiRE Moda Sakızağacı Numara 51 
hadise vuku bulmamıştır. Yalnız Be- Piyanist Feridun c.-n 
yoğlunda Şahkulu mahallesinde otu- Okuyucular : A G YAZA • FAR U K 
ran Fransuva isminde yaşlı bir şah-

Ayrıca Rakkas Çalıkuşu ve arkadaşları Bayanlar tarafından l\füli A
nadolu Zeybek ve Laz oyunları m üşklilatla bir araya getirebildiği

miz muhteşem saz hey'eti her akşam bah<:emizde icrayı ahenk ederlt>r 

Bir Tefecilik Suçlusu 

Mahkemede 

22,45 - 23 Son ntanıı h:ıbP_rl,_. 

TEŞEKKÜR 
Sevgili anamız Zeynep Bagana -

nın cenazesinde bizzat bulunan, tah
riren taziyet eden akraba ve sevdik
lerimize ayrı nyrı teşekküre teessü -
rümüz mani olduğundan gazetenizin 
tavassutunu dileriz. 

Evlatları: Aliye Bagann. Mahir Ba
gana, Abdullah Bagana, Galip Baga
na. 

DABKOVIÇ 
ve Ski. 

Vapur Acentahğı 

«SCHULDT - ORIENT - LINE• 

Eşynyi tlcnrlye nakli için seri Posta: 
ŞARK - GARP HATTI (Hnmburg, 
Bremen, Anvers, Yunanistan, Tür
kiye, Bu]zaristan, Romanya) ve av
det. 
Eşyn tahliyesi için beklenen va

purl::ır: 

Maritzn vapuru 12 Hazirana doğru. 
Donau vapuru 28 Hnzlrana doğru. 
Tahmil lcln beklPnPn vapurlardan· 
Favorit vııpunı 12 H~zirana doğru. 
Marftza vapuru 20 Hazirnna no~ru. 

H. PAJKURIÇ 
Vapur Acentası 

.,zETSKA PLOVIDBA A. o •• de 

Kotor Balkı111 arıtantının ekonomik 
konfernrıaında tulı edllen enter· 
bıılkıt,,11< hııt. BOvUk tnkıı modern 

- Rüat arkadaşımdır. Karısını tanı
rım. Hadise günü ben de Jstanbuldan 
dönüyordum. Vapurda Behiyeniıı ya
nında hır zabit gördüm. Beraber o
turuyorlardı. O zabit Behiyeyi vurul
duktan sonra da otomobile aldı. Has
taneye götürdü. 

Mahkeme gelmiyen bir şahit için 
talik edildi. 

Bundan sonra karısı Binnar.ı öldü
ren Hacı İbrahimin muhakemesine 
başlandı. Fatihte cami avlusunda kO
mürci.ılük yapan Hüseyin mudafea 
şahidi idi. Fakat o hiç bir şey bilme
dıgini söylüyordu. Suçlu, müdafaa i
cin mühlet istedi. Muhakeme talik e
dildi. 

sın Rnul, Jorj, Marki ve Kiryako is
minde dört gençle evinde oturduğu 
sırada bunlar tarafından 45 lira pa
rasının calındığını zabıtaya mi\rnca
atla iddi

0

a etmiş olduğu ~eklinde bir 
hudisc mevcuttur.,, 

----0-

"Hatay.. 12 Yaıında 
Halepte (Vahdet) ismile intişar et

miyc başlamışken şimdi Iskenderun
da (Hatay) adı ile çıkan refikimiz 12 
yaşına basmıştır. Tebrik ederiz. 

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

il L A L E il 
Tatil için hazırlanan herkesi 

1 • SEVDA KAMP 1 •na davet ediyor. 

- .Kantarcılarda oturan Abba.c;ın tc- ı 
fecilik yaptığı, yüzde elli faizle horç 
para verdiği mi.ıddciumumilige ihbar 
edilmiştir. Tahkikat yapılmış, diın de 
Sultanahmet sulh birinci ceza mah
kemesinde duruşmasına başlandı. 

"LOYCEN .. 
vapuru ile lıt•nbul. Kl!ıtence, Pi· 
r,., Korf,,, A rnıvutfu1<. Dalmacya 
aahlll, Trlyeıte, Venedik ve Suınk 
arasındı muntazam post•. 

Yoku ve <-şyayt ticariye alır. 
TcnezzOh ve zevk ..;eynhııti için 

Milc;terınıı fırı::ııt. 

üçüncit katil suçlusu da, Ali Sır
mayı oldürcn Hiıscyin Uçardı. Ken
disini müdafaa etti: 

- O beni öldurecckti. Çaresiz kal-

dım. Ben kendi bıçağını elinden al
dım. Kendimi müdafaa ettim. O beni 
öldürmek için o giın Hasır iskelesin
deki işine gitmemiştir. Oradan soru
nuz, dedi. 

Muhakeme suçlunun bu isteğinin 
yerine getirilmesi için talik edildi. 

GİNGER ROGERS - DO UGLAS FAfRBANKS. J, 
2 - Amerikanın nümune hapish anesindeki isyan 

Muhbiri Yaşar phit olarak din -
lendi. Suçlu kendisini müdafaa e
derken: c E H E N N E M Y O L U - Evvelce tefecilik yapıyordum. 

Fransızca sözlü Fakat şimdi vazgeçtim. Param var. 
PAT O'BRfEN - ANN SHERİDA N - HUMPHREY BOGART Sıkılıp ta eşyasını satmak istiyenler 
3 _ Hususi ilave: Okyanusta bat an Amerika Denizaltı Gemisi ve olursa bana gelirler. Ben satın alı -

Bunların hepsi 
Bugün 

Kurtarılanlar... Metro Jurnalda rım. Rehin mukabilinde dahı para 
"'"' veririm, diyordu. L A L E Sinemasında Hakim şahitlerin ça"ırılmmmıa lü-, __ 

Sant ı ,.c 2.30 en ten ziliı.tlı halk matineleri. •••- ) wm gösterdi. Duruşmayı talik etti. 

KÖSTENCEYE 
Ilk posla 13 Haziran saat 13 :.ie 
PİRE, KORFU, Arnnvutluk, Dııl

maçyn sahltlerf. Venedlk ve Trlves-

teye ile posta 16 Haziran saat 15 de. 
Her nevi tafsllftt için Gnlatlida 

(Yolcu salonu kıırşısındn) umumt 
scentellğe: Telelon: 44708 ve bfitiin 
seyahat fd::ırehanelcrlrıe m(lrncn:ııt. , ______ , 



10. 6. 939 

10 Haziran 939 

"I"'AN. 
ABONE BEDELi 

T Urklye Ecnebi 

1400 
750 
400 
150 

Kr. 1 Sene 
6 Ay 

2800 Kr. 

" 
• 3 Ay 
• 1 Ay 

1500 
800 
300 

• 
• 
• 

Mllletlerarası posta ittihadına dahil 
olmıyan memleketler için abone 
bedeli müddet sıraslyle 30, 111, 9, 
3,5 liradır. Abone bedeli peşlndır. 

Adres değiıtinne.k 25 kuruştur. 

Cevap için mektuplara 1 o kuruşluk 
pul lltivesl ltızımdır. 

~ÜNQN MESELELERİ 

lstanbulun 
Manzarası 

Değişiyor 

O n beş sene hariçte yaşadıktan 

sonra memlekete dönen bir 
\•atandaşa sordum: 

- On beş sene gaybubetten 
sonra İstanbula ilk ayak bastığınız 
zaman gözünüze batan ne oldu? Yeni 
bir şey gördünüz mü? 

Tereddüt etmeksizin cevap \"er • 
di: 

- istanbulu bıraktığım gibi bul
dum; yalnız sokakları biraz daha ha
rap, ve biraz daha perişan. Bu sokak
lara on beş sene hiç insan eli değme
di mi? 

işte, istanbulu ziyaret eden bir 
yabancının göreceği ilk kusur budur. 
Filhakika İstanbula on beş seneden
beri insan eli değmemiştir. Bir mu • 
zip arkadaşın dediği gibi on beş se
ne içinde koca İstanbul belediyesi 
l aptıra yaptıra Eminönünden iş 
Bankasına kadar uzayan bir asfalt 
yol yaptırmıştır. O da tecrübe mahi
yetinde. 

Şimdi istanbulun her tarafında 
kazmaküreğin faaliyette olduğunu gö 
rüyoruz. Belediy2 bu sene şehir yol
ları için 1.200,000 lira tahsisat koy
muş. Bütün ana caddeler asfalta çev
rilecek, buradan çıkan parkelerle 
yan sokaklar yapılacak, şehrin muh
ıc?i\s edılcc'ek" hır · ene sohrh l trt'n ! 
bul büshiitiin başka bir manzara ar
zedecektir. 

* İstanbulun yolları yapılırken di -
ğer ihtiyaçları da unutulmuyor. 

Salihiyettar bir h~yet şehrin süt 
meselesini tetkik ediyor. Bu tetkikat 
bittikten sonra İsanbula temiz siit 
''ermeyi temin eden süt fabrikalan 
kurulacaktır. Bazı yabancı müessese
ler şimdiden belediyeye müracaat e
derek teklifler yapmı )ardır. 

Ekmek işi de ayrı bir tetkik mev
zuu olmuştur. istanbulda hali ipti -
dai vasıtalarla çalışan fırınlarda 
pis şartlar içinde çıkarılan ve dağı
tılan ekmeğin sıhhi ~rtlar içinde pi-
irilerek e\•lerimize kadar gönderil -

mesi bu sene içinde halledilecek iş • 
lcrden biridir. Şimdilik beledivenin 
şehrin beş semtinde beş tane m~dern 
fırın yaptırmayı düşündüğü haber 
verilmektedir. Bu fırınlarda el do • 
kunmadan ekmek pişecek, kağıtlara J 
sarılacak, ve evlerimize kadar ter te
miz gönderilecektir. 

Bu teşebbüsün İstanbul fırıncı _ 
)arını telaşa düşürdüğü görülüyor. 
Şimdiye kadar fırınlannı modern 
şekle koymağa lüzum ıörmiyenler bu 
defa belediyenin isteyeceği şartları 
temine hazır olduklannı bildiriyor • 
lar. Halbuki bu fınncıların telaşına 
ihtiyaç yoktur. Çünkü kurulacak 
modern fırınların tevzi vasıtaları yi
ne onların olacaktır. Yalnız belediye 
ekmeğin artık şu veya bunun elinde 
bir ticaret vasıtası olmasına meydan 
,·ermemek niyetindedir. 

Süt fabrikaları ve modern fırın • 
Jar yapıldıktan sonra, yalnız fstan -
bulun manzarası değil, hayatımızın 
sekli de değişecektir. 

Bu bir kaç misal gösteriyor ki, 
f stanbulda çalışkan ve gören bir a -
damın yapabileceği pek çok işler var
dır. Li'ıtfi Kırdarın kısa bir zamanda 
başladığı ve yapmafa azmettifi işler, 
İstanbulun aradığı adamı buldujunu 
göstermiştir. 

Pazar Günü Barutgücil 
Sahasında Yapllacak 

Maçla r 
1 - Vefa - Barutgücü A takımları 

saat 17 de, 
2 - Bezaziyan lisesi - Barutgucü 

B tak1mı saat 15 te. 

TAN 
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Muharrir, çocuklann fıtri zekalarını t a kdir etmek için kulla nllan testlere tahsis 

ettiği bu yazıda, tedrisatı 9ocuklann deği§ik olan zeka seviyelerine göre aya r· 

lamanın tedrisatta muvaffakıyetin esas ıartı olduğunu tebarüz ettiriyor ve 

bunun temin ettiği faydaları, tatbikaffa alinan verimli neticeleri anlat.yor. 

1 

,, 

11 

ı ı. 

1890 da Cattel Amerlkada 
Mental Tests) ismini verdi

ği bir seri tecrübeler vasıtasile bir 
ferdin (zihni çehresi) ni tayin et
meyi düşünmüştü. 

O zamandanberi, muhtelif ruhi· 
yatçılar, ekse~;7a mahirane tertip 
edilmiş bir çok yeni testler meyda
na getirdiler. Fakat hı.ittin bu test
lerin, fertlerin zeka ve istidatlarını 
teşhis etmek hususunda amt?li fay
daları olmadı. Çünkü bunların müş
terek kusurlan, derecelenmiş ve a
yarlanmış olmamaları idi. 

Bu derecelenme ve ayarlanma 
işini, Fransız ruhiyatçılarından Al
fred Binet'nin dehasına borçluyuz. 

Fransız Maarü Nezareti 1904 te. 
Paris şehri mekteplerinde, normal 
çocuklarla beraber tedrisatı takip 
edemiyen anormal çocuklar ıçın 

(hususi sınıflar) açmıya karar ver
diği zaman, normal çocuğu anor
malinden kolaylıkla ve isabetle a
yıracak bir vasıta mevcut değildi. 

Maarif Nezareti, bunu temin et
mesini Binet'den rica etti. 

lşte bugün, dünyanın bütün 
memleketlerinde çocukların fıtri 

zekıilarını takdir etmek maksadile 
kullanılan lBınet - Simon) testi, 
bu ihtiyacı karşılamak maksadile 
meydana gelmiştir. 

Bu testin, kendinden evvelki 
testlere nazaran hususiyeti ve kıy
meti, derecelenmiş ve ayarlanmış 
olmasıdır. Bunun içindir ki bu tes
te (zekanın metre mikyası) ismi 

verilmektedir. Çünkü, her yapn 
kendine has bir zeki seviyesi var
dır ve bu mikyas, bu seviyeyi öl-

B inet, mesai arkadaşı olan 
Doktor Simon ile beraber 

binlerce çocuk iızerincle tecrübe
ler ve denemeler yaparak bir ta· 
kım küçük sualler ve meseleler ter
tip etti. Hesabı ihtimali üzerine 
istinat ederek, muayyen yaştaki ço
cukların yuzde 45 i tarafından hal

ledilen meselelerin, o yaşın mese
leleri olduğunu kabul ettiler ve bu 
suretle, üçten on beş yaşına kadar 
olan çocukların zeka sevivelerini 
olçmeği mümkün kılan (;ekanın 
metre mikyası) nı hazırladılar. 

Binet'den evvel "marazi ruhiyat,, 
çılar, hastaların zihni vaziyeUeri
ni anlamak maksadile bir çok 511_ 

aller tertip etmişler ve hastaların 
' bu suallere verdikleri cevaplara 

göre, zihni mamliyet derecelerini 
teşhis ve takdire çalışmışlardır. 
Fakat, bu cevapların takdırinde in
tıbaiyecilik safhası aşılamamıştır. 
Çünkü, hangi nevi cevabın hangi 
yaş için kabul edilir bir cevap ol
duğu bilinmiyordu. 

Ancak Binet dır ki, derccelenmiş 
ve ayarlanmış testi meydana ge
tirmekle bu meseleyi esaslı bir su
rette halletmiştir. 

Binet çocuklara, çatalı, masayı, 
atı, anneyi tarif ettirmiş, onların 
bu suallere verdikleri cevapları top. 
lanu,. Nevi ve mahıyetlerine göre 
tasnü etmış ve bu slkctle hangi 

yaştaki çocukların hangi şekilde 
tarif yaptıklarını tesbit etmiştir. 
Ve görmüştür ki, 6 yaşındaki nor
mal çocuklar umumiyetle: (çatal 
yemek yemek içindir - atın iızerine 
binilir - anne çocuklara bakar J 

şeklinde kullanış tarifi yapmak
tadırlar, halbuki 9 yaşına gelmiş 

olan normal çocuklar (masa, üze
rinde yemek yenen bir şeydir; ça

tal, yemek yemek için bir Alettir.) 
şeklinde daha mücerret tarüler 
yapmıya muvaffak oluyorlar. 

Binet'nin bu dahiyane eseri, bil
tiln memleketlerde bilhassa Ame
rikada o kadar derin akisler yap
mıştır ki, Dr. Goddard ,bunu, e
hemmiyeti itibarile, Darwın'in te
kamül faraziyesi ve Mendel'in ve
raset kanunuile mukayese etmiştir. 

Binet - Siman testi 3 - 15 yaşları 
arasındaki çocukların zt?ka yaşla-

••• ••••• 

Yazan: 
S. Celal AN1 EL 

rını tayin etmek için kullanılmak
tadır ve her yaş için, mahiyetleri 
aşağıda gösterilen, beş mesele var
dır: 

(Kelebekle ıineli cam ile tahta
yı zihinden mukayese ettirmek -
( 20 - O) ters ine saydırmak - re
simlerdeki eksikleri buldurmak -
bir kere ıifahen söylenen beş altı 

haneli rakamları tekrar ett1r
mek - beş muhtelif ağırlığı sıraya 

koydurmak - bir dakika go:ı: 15-
nilnde bırakılıp kaldırılan hendesi 
şekilleri hafızadan Tesmettlrmek -
ilç kelime ile mlınalı bir cümle ter
tip ettirmek - Tarifler yaptır
mak - "yolda on sekiz parçaya bö
lilnmüş bir insan cesedi bulmuşlar. 
Bu adamın intihar ettiği zannedili
yormuş,, şeklinde cumlelerdekl mA
nasız.lığı buldurmak ... ) 

B u testle zeki yaşı şu suret
le hesap edilir: 

l - Kendi yaşına mahsus mese
lelerin hepsini doğru halleden ço
cuk, o yaşın zekasına maliktir. 

2 - Kendi yaşına ait biitün me
seleleri doğru yapan çocuğa, daha 
yüksek yaşlara ait meselelerden 
muvaffak olduğu her beş fanesine 
mukabil bir zekA yaşı ilave edilir. 

Mesela, hakiki kronolojik yaşı 

7 olan bir çocukkendf yaşına ait 
meseleleri muvaffakıyetle yaptık -
tan sonra sekiz yatına ait mesele
lerden 4, dokuz yaşına alt olanlar
:!"" '.'-1 ~,. {'" va11ınA ak 0111.nhtrdan 
.:> tanesın~e muvaffak o1dugu tak-

dirde, hakiki yaşı 7 olan bu ço

cuğun zeka yaşı (7 + 2 - 9) dur, 
yani bu çocuk çok zekidir. 

B. S. t e s t i bu saha
da büyük bir inkişafa yol açtı ve 
ondan sonra bütün memleketlerde 
bilhassa Amerikada, bir çok ruhi-' 
yatçılar ve terbiyeciler, zeka se
viyesini, zeka tiplerini, hususi ve 
mesleki istidatları, hatta seciye ve 
ahlakiyeti takdir etmek, ölçmek 
gayesile yüzlerce testler tertip et
tiler. Bugün bunlann miktarı o 
k&dar çoktur kf, hepsinin sade i
simlerini yazmak için bile 500 say
faJ.Ht bir kitap kili gelmez. 

Ancak itiraf etmek mecburiye
tindeyiz ki, bunlann arasını:ia B. 
$. testi gibi az çok bir itimatla kul
lanabileceklerlıniz nisbeten azdır. 

Buna mukabil, Amerika ruhiyat· 
çıları B. S . testi tekniğinden yap
tıkları orijinal bir değişıklik saye
sinde binlerce insanı kısa bir za
manda muayene etmek imkanını 
temin etmişlerdir. 

Filhakika, B. S. testi ferdi bir 
testtir; yani muayeneci testi her 
çocuğa ayrı ayrı tatbik eder ve bu 
suretle bir çocuğun muayenesi için 
en aşağı yarım saatlik bir zamana 
ihtiyaç vardır. Binaenaleyh, 60 ta
lebelik bir sınıfın muayenesi i~in 
30 ve 300 talebelik bir mektebin 
muayenesi için de 2M saate ihti
yaç vardır. Halbuki muallimlerin 
tedris faaliyetleri arasında bu ka
dar bir zamanı bulmaları pek ko
lay değildir. 

Diğer cihetten, bu testi yahut 
ayni mahiyetteki ferdi testleri, an· 
cak laboratuar tecrübesi görmüş 
mütehassıslar muvaffakıyetle tat
bik edebilirler. 

Halbuki, Amerikan r!Jhıyatc;ı ve 
terbiyecilerinin meydana getirdik
leri kollektif testlerle, bir kaç bin 
kişilik insan gruplannı bir saat i
çinde muayene etmek mümkün ol
maktadır ve bu testler, hemen her· 
kes tarafından tatbik edilebilir. 

Amerika Birleşik devletleri, 
1917 de Umumt harbe iş

tirake karar verdikleri zaman, an
cak, bütün memlekete dağılmış kü
cuk gruplar halinde 7000 zabitle 
l 60 bin askerleri vardı. Halbuki bir 

sene sonra 180 bin zabit ve 3 mil
yon 500 bin askerlik bir orduya 
malik olmuştur ve bunun 2 milyo
nunu Avrupaya göndermi~tir. 

Mübalaga etmeksizin diyebiliri:ı: 
ki, bir sene gibi kısa bir zaman i
çinde büyük bir Amerikan ordu
sunun teşekki.ılü, - hiç olmaz.11a kıs
men - kollektif zeki testi olan ordu 
testleri sayesinde kabil olmuştur. 
Bu ordu testleri - Alla ve Beta şe
killeri • onar sayfalık matbu risa
lelerdir. 

Dikkati, hafızayı, fikri inzibatı, 
zihni tertip kabiliyetini, riyazi mu
hakemeyi, aklı selimi, bira:ı: da çok 
umumi mahiyette bilgileri yoklı
yacak tarzda 212 küçuk meseleyi 
ihtiva etmektedir. 

Zekalan muayene edilecek nam
zetler, büyük bir salonda biribir
lerinin yazdıklarını göremiyecek 
surette oturtulu; ve bu defterler
den birer tane kendilerine verilir. 

Namzetler bu 212 mese~eyi, her 
mesele için bir veya ild kelime ve
ya rakam yazmak, bazı kelimele
rin altlarını çizmek veya bazı işa
retler koymak suretile 50 dakika 
içinde halledebilmektedirler. 

Bir test defteri 5 dakikada tas
hih edildiğine gore, meselA 500 test 
def&erini tashih iti 40 saatte yapı-

1abilecektir. Halbuki bu 500 kifiyi 

çin en aşagı 250 saatlik bir zama
na ihtiyaç vardır. 

Bu keyfiyet, büyük grupların ze
ki muayenesi işinde kollektif test
lerin faikiyetini göstermektedir. 

Bunların diğer bir kolaylığı da, 
test defterlerinin, mütehassıs olmı· 
yan herhangı bir kimse tarafından 

(tashih anahtarları) vasıtasile ko
laylıkla tashih edilebilmeleridir. 

Bunun içindir ki, yukarda mev
zuubahis ettiğimiz 500 kişiye ait 
test defterleri, bir insan yerine on 
kişi tarafından tashih edildiği tak
dirde, bu ifin 4 saat gibi çok kısa 
bir zamanda biteceği anlaşılır. 

1 şte, zeki ve istidat itibarile 
çok gayri mütecanis olan 

milyonlarca insanı mütecanis ıırup
lara ayırmak ve bu suretle onların 
askeri talim ve terbiyelerini kısa 
bir zamanda tamamlamak, bu kol
lektif zeki testinin tatbiki sayesin-

. de mümkün olmuştur. Bu testin 
verdigi neticelere göre, en yüksek 
derecede muvaffak olanlar küçük 
zabitler, mutavassıttan biraz aşa
ğı derecede muvaffak olanlar da 
alelade neferler olarak yetişmak ü

zere talim taburlarına sevkedilmiş
lerdir. Muvaffak olmıyanlar da, 

orduya faydalarından ziyade za
rarları dokunacağı düşünülerek, as
kere alınmamışlardır. 

Milyonlarca insanın zeki seviye
si bakımından derecelenmesini 
mümkun ltılan kollektif testlerın 

bir çok terbiye meselelenni hallet
mek hususunda muallimlere biıyük 

yardımları dokunacağı tabiidir. 
Bir muallimin, te .. biye ve tedris 

vazifesinde muvaffak olabilmesi i
çin her şeyden evvel talebesini iyi 
tanıması icap ettiği herkesçe ka • 
bul edilmi~ bir hakikattir. 

Bir buçuk anr evvel Rausseau. 
muallimlere ıu tavsiyede bulunu
yordu: 

"Cocuklannw tetkik etmekle tıe 
baılayınız, zira hJç f(lpheılz onlan 
tanımıyorsunuz.,, 

Bir muallim, ne kadar kuvvetli 
bir müşahadeci, ve nüfuzu na7.ar 
sahibi olursa olsun, sınıfındaki el· 
li altmış talebeyi ayn ayn tanıyıp, 
zeka seviyesi bakımından onlan 
dereceliyemez. Klasik tedris mP.-

totlan onu, mütecanis farzedilen 
sınıf grupuna miışterek hitap et -
miye mecbur tutmaktadır. 

Şüphesiz bazı muallimler, dik
katleri, tecrübeleri ve zekaları sa
yesinde, zamanla, sınıf içindeki ta
lebeyi çok iyi, mutavassıt ve çok 
fena olmak üzere muhtelif grupla
ra ayırmaktadırlar ve bundan son
ra, kendi mizaçlarına ve terbiyevi 
telakkilerine göre, sınıfın heyeti u
mumiyesini ihmal ederek yalnız ze
k~ talebe ile meşgul olmakta, yn· 
but bunları ihmal ederek sınıfın va
sati seviyesini yukseltmiye gayret 
etmektedirler. Fakat iki surette de, 
talebenin mühim bir kısmı ihmal 
edilmekte, her talebeye muhtaç ve 
istekli olduğu fikri gıda verilme
mekte ve şahsiyetlerin inkişafına 

mimi olunmaktadır. 
Teşekkür olunur ki, Binet'nin 

dehası ve onu takip eden ruhiyat
çı ve terbiyecilerin mesaileri saye
sinde bugun, çocukların zekA ve 
istidatlarını objektif olarak takdir 
etmek vasıtasına malik bulunuyo
ruz. 

iyi derecelenmiş ve ayarlanmış 
bir zeka testi bize bunu temin et
mektedir. 

Bir sınıfın terbiyevi mesuliyeti
ni üzerine alan bir muallim için her 
şeyden ziyade kıymeti olan malü
mat, talebe!linin zekA.lanna ait o
lan malumattır. 

Bir ambar memuru bile, bir am
barı teslim aldığı zaman, içinde bu
lunan erzakın kemmf yet ve keyfi
yetini tesbit etmek mecburiyetin
dedir. 

( 'te bir •ınıfı teslim alan mu-
u1ı11, alk hatta Jçtndc tale-

besine tatbik edeceği kollektif ze
ka testi vasıtasile, onların zeka se
viyeleri hakkında peşinen, indi ve 
enfüsi olnuyan az çok doğru bir fi
kir edinebilir ve onlan zeka bakı
mından dereceliyebilir. Bu suretle 

sınıfın biribirlerine benziyen, ayni 

kuvvet ve kabiliyette çocuklardan 

mürekkep mütecanis bir gnıp de

ğil, belki çok farklı zeki ve istidat

ta şahsiyetlerden mürekkep hir ca
mia olduğuna kanaat getirir. Bu 
malumat ve kanaat, mu&llhnin ted
ris faaliyetinde muvaffıakıyetini ve 

talebeye karşı idil bir surette ha· 

reketini mümkün kılar. 
Tedrisatta muvaffakıyetin esas 

şartı, tedrisatı çocukların değişik 

olan zeka seviyelerine göre ayar
lamaktır. 

Bu zeki testinin tatbiki netice
sinde vaziyetleri ılnlaşılan talebe
leri, çok zeki olanları sınıfın bir 
şubesinde, daha az zeki olanları di
ger bir şubesinde toplamak sureti
le, mütecanıs gruplara ayırmak 

mümkündür. Büsbütün anormal o
Ia.nlar da ayrı sınıf veya mektep
lerde terbiye edilebilirler. 

Yahut zekl seviyeleri muhtelif 
olan bu çocuklar aynı sınıfta bı
rakılır, fakat test sayesinde onla
rın zeki seviyelerini ve ferdi hu
susiyetlerini öğrenen muallim, ted
risatını az çok ferdileştirerek her 
talebeye kuvvet ve zekasına göre 
vazife ve iş verir. 

Bu ayni zamanda muallimin ta
lebesine karşı Adil bir surette hare
ket etmesini temin eder. Çunkü 
umumiyetle muallimler bütün ta
lebeye ayni izahatı vermekte, her 
talebeden ayni işi beklemekte, ay
ni vazüeyi ıitemekte ve bunu ver
miyenleri cezalandırmaktadırlar. 

Bu hal, zeki seviyesi diğer arka
daparmdan apğı olduğu halde on
lardan daha çok gayret sarfeden ço
cuklann cesaretlerini ve ümitleri
ni kırmaktadır. 

Halbuki talebesini iyi tanıyan 
bir muallim, onlardan her birine 
ancak yapabileceği vazifeyi verir 
ve talebeyi - kendilerine tabiatfn 
hediyesi olan - fıtri zek:ilarına göre 
değil, belki bizzat kendi eserleri o
lan ceht ve Jıayretlerine 2öre ce-

G'öl>tlŞLE{) 
Görüşteki 
isabet 1cl.~'1 
Y aan: Sabiha Zekeriya Sertel 

' 'Üç sene ev\·el general Franko,, 
"vatanını komünizm ' 'e anarşiden" 

"kurtarmak emeliyle silaha sarıldı-" 
"ğı zaman onu, totaliter devletlere" 
''satılmış bir asi, bir hain olarak gö-" 
"renler \'e göstermeğe çalışanlar" 

çıkmııtı. Eter bu görilf dotru olsay-" 
"dı, timdi dünya matbuatı mtlltak-" 
"bel \'aziyeti üzerinde mütalea yü ·" 
"riltmeğe lüzum hissetmezdi. Vata-" 
"nını totaliter devletlere satan a-" 
"dam, bir harp zuhurunda şüphe • " 
' 'siz onların oyuncağı olmaktan baş-'' 
"ka bir şeye yaramaz." 

"Mademki mesele münakaşa" 

' 'mevzuudur, yani mademki Fran ·" 
"konun müstakbel hareketleri şim·" 

"diden bilinmiyor, o halde bu ada ·" 
"mt hlir ve kendi kendinin efendisi" 
"olarak kabule mecburuz." 

"Biz bu hakikati İspanya bofuş- ' 
"masının daha başlangıcında gör ·" 
"müş ve olduğu gibi de ıöstermiı ·" 
"tik." 

Nadir Nadi 

Cumhuriyet gaıetesi: Çaqamba 
7 Haziran 1939 

İtalyan gazetelerinin neşriyatı: 
Roma, 8 (A. A.}- Gazeteler, lejyo
nerlerin dönmesindeki ehemmiye
ti tebaruz ettirmekte iseler de, bu 
dönüşün başlanah işin son perdesi 
olmadıj'ını ihaas ettirmektedir -
ler, Corriere Padano gazetesi, İs
panya harbinin bir zaferden daha. 
muhlın olarak bir hareket noktası 
olduğunu, "zira dünyanın bir çolr 
mıntakalannda henüz barbarlar 
mevcut olduğunu" yazıyor. 
İspanyada "imparatorluk tarihi -
nin" yeni bir devresinin açıldığı da 
kaydedilmektedir. Nitekim Tri -
buna gazetesi "İspanya mücadele-

si imparatorluk rolunün tekrar 

baılaması olmuştur." diyor. 

Lavaro Fqbta da, milcadelenla 

bitmedltini, zira "Eski dünyada hi· 
la irtica \'e teşevvilşler me\'cut oldu· 

ğunu ve fakat zuhur edebilecek her 
şeyin daima ayni r~aksiyonları tev 
lit edeceğini" bildiriyor \'e diyor ki: 

"Demokrasilerin kabusu, yirmi 
bin lejyonerin dönmesiyle nihayet 

bulmamıştır. Zira itaJya İspanyayı 
bıraknıamlf ve bırakmıyacaktır. Ve 
İspanyollarla İtalyanların adımlan 
yeni dünyanın adımıdır. Bu atbıa 
durdurulmıyacaktır. Demokrullerla 
kabusu da daha .korkunç hale ple. 
cektir.,, 

Bu misal Cumhuriyet bqmulaar
ririnin ıörilflincleld isabeti isbat .ttt. 
ği için kendllerini cidden tebrik ed• 
rim. 

zalandırır veya mükilfatlandırır. 

Muallimin talebesine karp böy
le adiline bir surette hareket et

mesi neticesi, bir çok çocuklann ~ 

saretleri kırılmıyacağı gibi, diğer 

bazı çocuklar da tembellik ve ih
malcilik kazanamazlar. 

Diğer cihetten muallim de zeki

sı kıt olan bazı çocukların diğerle

ri kadar tedrisattan istifade etme

dıklerlni görerek ümitsizliğe dflt

mez, sinirlenmez, bu neticeyi haki
ki sebeplerile izah eder ve elinden 

gelen §eyi tamamile yaptığı için 
müsterih olur. 

Zeki testlerinin bize temin ede
ceği diğer bir fayda da, talebeniri 

zeki ve istidatlarına gore mektebi 

istikametlerini mümkün olduğu ka
dar isabetli bir surette tayin etme
mizi milmkun kılmalarıdır. 

Evvelki makalelerimizın birinde. 

lise tahsilinın aeviyesini yukselt

mek için alınması icap eden tedbir 

lerden en mühımminin, orta mek
teplerden çıkan talebenin u.eıen 

seçilerek kabul edilmesi olduğunu 
soylemi§tlm. 

Bunun içindir ki, kendi ihtiya • 

cımıza göre tertip edilmiı ve Ayar

lanmış, zeka testinin, bir çok ha

yati meselenın haltını mümkün 

ması itibarile, hazırlanmasını ve ba 
meselenin halli fçin kullanılma 

nı zaruri buluvoruz. 
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MAC YARIN 

ln9iliıler. ilk 
Antrenmanlarını 

Dün Y aptllar 
Takımı Teşkil Eden 14 Futbolcü içinde 

Yedisi Beynelmilel Oyuncudur 
FenerbahçE>Hlerin 31.inci yıldönümlerinde San lacivert

lilerle karşılaşmak üzere Istanbula davet edilen Midlerex 
Vanders İngiliz amatör futbol takımı, dün sabah saat sekizde 
ekspresle İstanbula geldi. Misafirler garda Fenerbahçe idare
cileri, bölge murahhasları ile oldukça kalabalık bir seyirci kit
lesi tarafmdan kar~ıJandılar. 

Atlet Melihin 
Lisansı lşi 
Mesele Oldu 

-ı Misafirler trenden iner inmez 
1 bölge namına büro şefi Halit Tüc -

1 
carbaşı bir kaç söz söyliyerek "hoş 
geldiniz" dedikten sonra kendilerine 
bir buket takdim etti. 

Lisansın Gecikmesinde 

Hakiki Sebep Nedir? 
Milli küme maçları sonuna yakla

flP klüplerin sayıları birbirine denk 
gelince; sahalarda paylaşılamıyan 

bir takım kozların saha dışında pay
laşılmak istendiğine şahit olmakta
yız. Bunun canlı bir misalini eski 
Güneş klübü oyunculanndan milli 
atlet Melihin Fenerbahçe namına li
sans almasına ve Galatasaraya kar
fl oynamasına muhlefet edilmesi me
selesinde müşahede ettik. 

Melih, Güneş oyuncularmın iste
dikleri klübe girebilecekleri hakkın
daki istişare heyeti kararından isti
fade ederek Fenerbahçeye girmiş, 

mıntakada imza vermiş, bütün for
malite ikmal edilmiş ve bu oyunr.u
nun lisansı verilmek için iş Ankara
ya lisans dairesine gönderilmiş. 

Lakin Melihin bizzat bize söyledi
ğine w mıntaka mahafilinin teyit et
tiğine göre, Galatasaray klübü Me
lihin kendilerine karşı oynamaması 
için mıntakaya müracat ederek klüp
ten para aldığını iddia etmiş, mınta
ka bu iddianın lisans ve tescil işini 
tehir edemiyeceği cevabını verinr.e, 
ayni teşebbüsü Ankarada tekrarlı

yan Galatasaray klübünün bu ikinci 
müracati üzerine futbol federasyonu 
reis vekili tarafından Melihin lisansı 
tehir edildiği ve hakkında yapıl
makta olan tahkikatın neticesine ka
dar maçlara iştirak edemiyeceği Fe
nerbahçeye bildirilmiştir. 

Yedin beynelmilel oyuncu 
Kafile on dördü futbolcü yedisi 

antrenör ve idareci olmak üzere 21 
kişidir. 

Kafileye İngilterenin tanınmış si
malarından ve klübün kurucusu 01-
wcy riyaset etmektedir. 

On dört futbolcüden yedi tanesi 
beynelmileldir. Aralarında iki tane 
İrlandalı futbolcü bulunmaktadır. 

Memleketimizi ilk defa ziyaret e
den İngilizlerin buraya gelmesinde 
başlıca amil olan Zeki Rıza, misafir
leri alarak Modaya geçirmiş Moda -
da ikametlerine tahsis edilen Manu 
palasa yerleştirmiştir. 

Takım şu oyunculardan ıınürek -
keptir: 

Kaleci ve takım kaptanı· ~ric: 
}.1ubly muaafiler: Fiah, Hieks, Clark 
muavinler: Brawn, Haekad&yıt Whit
tarker, Fuller, Muhacı.mler: Richard
son, Griffits, Anderson, Head, Kel -
lerher, Lawe, Golightly. 

İngilizler bu ziyarete çok ehem -
miyet vermekte, sevinçlerini açıkça 

izhar etmektedir. 
Takım yarın ilk maçını Fenerbah 

çeye karşı yapacak gelecek hafta 
Ankaraya giderek evvelce de yazdı
ğımız gibi iki oyun oynayacaklardır. 

Antrenman yaptılar 
Dün sabah İngiliz takımı Fener -

bahçe stadında bir antrenman yapmış 
tır. Zeki Rıza takımın ekzersizini 
gördükten sonra gazetemize şunları 

söylemiştir : 
- Yorgun olmalanna rağmen to

pa vuruşları şimdiye kadar İstanbu
la gelen Avrupa takımlarında gör -
mediğimiz bir güzelliktedir. Yalnız 

topa vuruşlarını seyretmek adeta in
sana bir zevk veriyor. Bu görülen 
ferdi kıymetleridir. 

Takım itibariyle kendilerini ya -
rın sahada göreceğiz. 

Bu Haftaki Gül 

Kupası Müsabakaları 
Beden Terbiyesi lıtanbul BISlgul At· 

letlzm Ajanlıliından: 
1 - Birinci kategori gül kupası müsa

bakaları 25 Hatlran Pazar günü Fener
baliçe Stadında yapılacaktır. 

2 - Bu müsabakalar her birinci sınıf 
amııtör atlete açıktır. 

.. TAN 

Güneşli Reşat Öldü 

Eski Güneşli müdafi Reşat, bir ay
danberi tedavi edilmekte olduğu Gu
reba hastanesinde, dün, daha henüz 
pek genç yaşında iken gözlerini ha
yata kapamıştır. 
Reşadın ölümü, hiç şüphe yok ki, 

bizi olduğu kadar bütün spor efkarı 
umumiyesini müteessir etmiştir. Re
şat, spor hayatında temiz tamnmış, 
hiç kimseyi kırmamıştı. Olümü ile 
Türk sporunda büyük bir boşluk bı
rakmış oluyor. Reşada Tanrıdnn rah
met dilerken ailesine ve arkadaşları
na taziyetlerimizi sunarız. 

Milli Kümede 
Puvan Vaziyeti. 
Şampiyonluk Demirspor 

ve G. Saray Arasındadır 
• 
DEMİRSPOR: On bir oyun oyna

mış, sekizinde galip, birinde berabe
re, ikisinde mağlup olmuştur. Beş 

eksik puvanı vardır. 
GALATASARAY: Dokuz maç 

yapmış, altısında galip gelmiş, biri -
sinde hükmen mağlup olmuş. İkisin-

,. '1.l .ıl ... 

GAZETELERLE 

ŞAKALAR . 

Görüş Farkı 
Yazan: Naci SADULLAH 

Arka arkaya geldi ama, ne yapa
yım ki bugün yine Nadir Na

di oğlumuzdan bahsetmek rnecbu -
ri)·etindeyim: 

Onun evvelki giin yazdığı maka -
leye göre, vaktiyle, Frankoyu; fasist
lere satılmış bir asi gözii ile görmiiş 
olanların yanıldıklarına inanmak lil
zım. Çünkü Nadir Nadi: 

"- Biz, diyor, Frankonun tepe -
sinden tırnağına kadar namuslu bir 
adam olduğunu, İspanya boğuşması
nın daha ba~langıcında görmiiş, ve 
cayır cayır da yazmıştık. 

Şimdi ise, mademki, Frankonun 
hangi cepheyi tutacağı katiyetle bel
li değildir; ve mademki bu cihet bir 
münakaşa mevzuu sayılmaktadır. 

Franko, hür, ,.e kendi kendisinin e -
fendisi sayılır!'' 

• 
Bu !!Özlere göre, evvelki giin Ber-

linde ve Napolide zafer resmi gef\İdi 
yapan Alman ve İtalyan askerleri, 
İspanyol topraklarında sevabına dö -
vüştüler. Eğer bö)·le değilse, acaba 
onlar, niye gönüllü idiler? 

İspanyol kadınlarının kara gözle
rine mi? 

Hadiseler sarpa !l&rmasaydı, Fran 
konun, hangi tarafı tutacağı belliy -
di. Fakat maalesef, şimdi, Franko -
nun gün~ndiği cephenin, tutulur, tu
tulunur tarafı kalmadı. Ve şimdi, es· 
ki desteklerinden hayır göremeyen, 
kendisine desteklik edebilecek olan . 
lara da yaranamıyan• muzaffer h -
panyol generali, tutulacak cepheyi 
seçememekte değil, bulamamakta -
dır. Bu itibarla, ona: 

"- Bitaraf kalan müstakil gene
ral!" diyemeyiz: 

Zira o bitaraf kalmadı... Açıkta 

kaldı! Fakat, buna rağmen Burgos -
tan gelen gazetelerde gördüğümüz re
simler, general Frankonun, ilk göz 
ağrısına fikren hal8 merbut hulun -o-- e -- - --·- ....... 

almıştır. diyi tekzip eden o fotograflar, İspan-
ANKARAGÜCÜ: Oynadığı on üç yolların Frankoya, ••e Frankonun İs

oyundan sekizini kazanmış, birinde panyollara faşist selamı \:erdiklerini 
berabere, dördünde mağlup olmuş - ıörüyoruz: 

tur. Dokuz eksik puvanı vardır. Zaten Frankonun fakir faşist 
FENERBAHÇE: On bir maç yap- dostlarından alıp ta, milletine vere -

mış, altısında galip, birisinde berabe- bildiği yegane hediye de, bu selam -
re, dördünde mağlüp olmuştur. Do - dan ibarettir. 

kuz eksik puvan almıştır. Bana sorarsanız, bu !!elam, bir el 
BEŞİKTAŞ: On oyun oynamış, alışkanlığı olmasa gerek! .. 

beşini kazanmış, birinde berabere Fakat, eğer Nadir Nadiye sorar -
dördünde mağlüp olmuştur. Dokuz sanız, onun size verebileceği cevap 
eksik puvanı vardır. şudur: 

DOÔANSPOR: On bir maç yap
mış, üçünde galip birinde berabere, 
yedisinde mağllıp olmuştur. On beş 

eksik puvan almıştır. 

"- Budala ... Vatanperver Fran -
ko, sağ elini havaya kaldırmakla, fa. 
şist selamı \'ermiyor: Bilaki J o. yur
duna göz diken faşistlere; eliyle: VEFA: Oynadığı on iki oyundan 

üçünü kazanmış, ikisinde berabere "- Dur!" kumandası veriyor!'' 
kalmış, yedisini kaybetmiştir. On al- Ha gayret Nadirciğim: Bakalım, 
tı eksik puvan almıştır. nihayet bize ... o bir metre boyundaki 

ATEŞSPOR: On maç yapmış, bi- koskoca selamı da, evire çevire yut· 
risinde galip, birisinde berabere se- turabilir misin? 
kizinde mağllıp olmuştur. On yedi e 
eksik puvanı vardır. En kıymetli kılıç 

Demirspor yine başı muhafaza 
etmektedir. Ve bugünkü vaziyetle Gazetelerde okuduğuma göre, dün

yanın en kıymetli kılıcı Hindistanda 
imi,. Ben bu havadisi okuyunca: 
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E K o N o M rı 
Amerika Piyasamızdan 
Av Derileri Topluyor 
Bir müddettenberi piyasamızda A

merikaya satılmak üzere bekletil
mekte olan iansar ve zerdova deri
lerini mübayaa etmek üzere şehrimi
ze bir Amerikalı firmanın mümessili 
gelmiştir. Bu firma hesabına mevcut 
stokların hemen kfıffosi için pazarlık 
lar yapılmıştır. Verilen malumata 
göre piyasamızda toplanmış olan bu 
cins av derileri parti parti satJl
mıştır. 

Orta Anadolu mıntakasının ~ansar
ları çifti 28 - 32 liradan, zerdovalann 
da 45 - 50 liradan satılmı~tır. Bu se
ne çakal derilerine talip c:ıkmadığın
dan bu cins deriler piyasalarımızda 
birikmiştir. Bu itibarla fiyatları da 
çok düşmüştür. Fiyat düşüklüğtinü 

ve ihracat olmamasını gören bazı fir
malar bu malların çiftini 70 - 131) ku 
ruş gibi çok düşük bir fiyatla topla
mıya başlamışlardır. Bu deriler ay
rıca da yüzde on iskonto şartile sa
tıldıi?ından kıymeti 60 - G5 kuruşa 

lÇ PiYASALAR: 

Son Yağmurların 

Faydab Neticeleri 
Eskişehir, Kütahya, Afyon mınta

kalarında yağmurların çok faydası 
olmuştur. Kuraktan bozulmak üzere 
bulunan arpa ve buğdaylar son yağ
murlarla canlanmış ve tehlikeden 
kurtulmuştur. Bu mıntakalarda buğ
day, arpa, ekilişi geçen seneden faz
la olduğu için bu sene buralardan ge
çen seneden fazla mahsul alınacak
tır. Bilhassa arpa ekilişi geçen sene
nin üç mislidir. Bunun sebebi köylü 
pancarın kilosunu kırk paraya sat -
maktan ise pancar yerine fazla arpa 
ve buğday ekmiştir. Bu mıntakalarda 
fasılalı olarak yağan ya~murlnr miis
~i\b~JLh.<ık _ _ş~irHJjt.mlstir. Xazlık 
lişi de geçen seneden fazla olmuştur. 
Gerçi eski rekolte senelerine nazaran 
ziraat sahası daha dar ise de geçen 
seneye göre bir misli kadar fazla e-
kildiği bildirilmektedir. . 

Mevsimlik Sebze 
ve Meyvalar 

Dün sebze ve meyva haline geti-
rilen mevsimlik sebze ve meyvalar
dan bamya kilosu toptan 65 - 70, sa
kI:l kabağı 8 - 10, çalı fasulyası 12 -
18, ayşekadın 21 - 24, yeşil fasulye 
13 - 20, kır domatesi 20 - 25, sivri 
biber 35 - 40. dolmalık biber 40 -
45,kuruştan, adi kiraz 2, iyi kirazlar 
12 • 18, can eriği 3 - 12, kaysı 10 -
35, zerdali 10 - 15, vişne 6 - 12, yerli 
çilek 18 - 70, Ereğli çileği 5 - 25, 
yerli muz 50 - lO~ru~taıı satılmış 

tır. i rl 

düşmektedir. Halbuki bu malların 

eskı bir müşterisi ohın Amerikalılar 
çakal derilerine artık ragbet etme -
mektedirler. 

I~ Fındık Satışı 
Haziranın birinci haftası içinde 

kilosu 96 kuruştan fop Ordu 12240 
kilo iç fındık satılmıştır. Piyasamıza 
fındık ithal edilmediği gibi bu hafta 
içinde fındık ihracatı da olmamıştır. 
Şehrimizde stok mal kalmamıştır. Ce 
viz ithalfıt ve ihracatı da olmamıştır. 

Yağh Tohum Talepleri 
Danimarka, lsveç, Norveç, Holan

dıı piyasaları için yurdumuzdan muh 
telif yağlı tohumlardan arta kalan 
küspelerden talep etmişlerdir. Süt i
neklerinin başlıca gıdasını teşkil e
den susam, keten, kenevir, ay çiçe
ği, pamuk tohumu, zeytin kopra küs
pelerinden mühim miktarda satın al
mak istiyen bu memleketler şehrimiz 
tüccarlarına müracaat etmişlerdir. 

iHRACAT: 

Son iki Günlük 

ihracat 
iki gündenberi piyasamızdan ihra

cat malı olarak Rusyaya kitre, Ro
manyaya iç fındık ve çiroz, Yunnnis
tana yumurta ve çiroz, ltalyaya yu
murta ve yer fıstığı, Polonyaya yap
rak tüttin, Belçikaya lületaşı, Ame
rikaya Sigala yağı, Hataya yünlü 
mensucat, Almanynya ipek ve yün 
halı, ham keten, barsak, 9 bin kuzu 
derisi Karaağaç ve diş bud::ık kiitü
ğu ile beş yüz tilki derisi sevkedil -
miştır. 

Pamuk Fiyatı Arttı 
ltalya ve Almanya için lzmirden 

pnmuk toplanmaktadır. Uç gündenbe 
?:i... Jr/'l;a_7'2.!"'Jl.1' l:n:ı _hu. .;ı~,,.,,ı~ ~ • 

kuruşa fırlamıştır. 

Keçi Derileri Yükseldi 
Dış piyasalardan vaki olan talep-

lerin artmasından keçi derilerinin çif 
ti 210 - 220 kuruşa yiıkselmiştir· Me
şin ve sahtiyan yarım işlenmiş olarak 
kilosu 105 - 107 kuruş arasında Al
manya için toplanmaktadır. Kuzu de
rileri de yüz adedi yüz kilo olarak 
Çekoslovakya ve Almanya için çifti 
150 _ 170 kuruş arasında satılmıştır. 

Tiftik Sat.şiarı 
İngiltere ve Almanya hesabına dün 

dahi 650 balya tiftik satılmıııtır. Ki
losu 11 O - 111 kuruş arasında verilen 
bu malfarın dört yüz balyası Eskişe
hir, Bcypazar ve Polatlı iki yüz elli 
balyası da Ayaş, Yerköy mallarıdır. 
Bunların da fiyatı 105 - 106 kuruş-
tur. 

Dünkü Borsa Muameleleri~ 
Zahire piyasasına dün 450 to~ bug tün yapakları köylere kadar gidile-

day, 30 ton çavdar, 48 ton. zcytınya- rek toplatmak ve bir depo tesis et
ğı ve 30., ton mısır gelmiştır. Yunıu- mek için hazırlıklara başlamıştır. 
şak ekstra buğdaylar 7-10, sert buğ- ipek Kozası Az _ 
daylar 5.10-5.12.5,kızılcalar 5,26-5.30 Bu sene ipek kozası mahsulu hak-
acı iç badem Gl-20, iç tombul fındık kında piyasamıza gelen haberlerde, 
103, keten tohumu 9,20, susam 19.35 havaların son günlerde çok yağışlı 
kuruştan satılmıştır. olması dut yapraklarının ıslaklığını 

Merinos Yapakları devam ettirmekte olduğu ve ipek bö-
Bursa Merinos fabrikası kendi mm ceklerinin de uykularını uzattığı bil

takası dahilinde Merinos melezleri - dirilmektedir. Bu itibarla yağışlı ~-e-
. aklarını işlemek için yeni bir çen koza mıntakalarında mahsulun 

nın yap ·ı ı· 1 il 
teşkilat projesi hazırlamıştır. Fabri- I daha n~ksan olmasına ı ı ımu ver · 
k:ı bu mıntakada istihsal edilecek bil-• mektedir. 

3 - Ajanlık tarafından iştiraki davet 
edilecek bazı uçüncü kategori atletleri 
gül kupasını takip eden müsabakalarda 
esas kategorilerinde isUrak hakkını kay
betmlyeceklerdir. 

şampiyonanın kuvvetli namzedidir. 
Galatasaray iki eksik puvanla De -
mirsporu takip etmektedir. San kır
mızılılar eğer milli kümenin ilk haf
tasında Beşiktaşa hükmen mağlup 
sayılarak üç puvan kaybetmemiş ol
salardır, Ankaradaki iki mağlubiyet
lerine rağmen şampiyonlukları mu
hakkaktı. Maamafih bugünkü vazi -
yette bizce, Demirspordan ziyade Ga
latasaray lehine gözükmektedir. Çün 
kü Demirsporun İstanbuldaki iki ma-

"- Bu kıymetli kılıç, oraya mut
laka buradan gitmiştir!" demiştim. 

Çünkü, bizim "kılıç" lar da diinyanın 
parasına mal olmuştur. Fakat, gözü
me ilişen havadisin alt tarafını oku· 
yunca, bu tahminimde yanıldığımı 

anladım: Meğer, dünyanın en pahalı 
kılıcı, Barova mihraccsine aitmiş; ve 
kıymeti 150 bin Tiirk lirası imiş! 

Doğrusu, kılıcın böylesini yemek 
çı ile Ankaradaki Fenerbahçe karşı
laşmalarını kazanması o kadar kolay isterdiniz değil mi? 

Matbuat Umum Müelürlüğü1tden : 
Matbuat umum müdürlüğü 1939 Mali yılı zarfında bastıracağı on ild 

adet Ayın Tarihi adlı mecmualarını 6/6/939 tarihinden 22 6 939 tari
hine kadar kapalı zarf usulile eksiltmeye koymuştur. 

4 - GOi kupasına kayıt 20 Haziran Sa
lı ııkşnmı snat 20 de kapanır. Sonradan 
yapılacak müracaatlar hiç blr surette 
kabul edllmiy<'Cektlr. 

Tekirdağında Güreı 

Müsabakaları 
18 Haziran pazar günü Tekirdağın-

Bildiğimize ve senelerdenberi tat

bikını müdafaa ettiğimiz nizamata 

göre bir sporcunun lisansını vermiye 

mini olacak yegane sebep o sporcu

nun başka klüpten lisanslı olduğuna 

dair resmi kayıt ve vesika mevcut 

bulunmasıdır. Diğer bütün iddialar 

lisansın verilmesine - ve oyuna işti

rake - mani teşkil etme:r.:. Bir klübün 

her hangi bir oyuncu hakkında bir 

itirazı varsa bunu oyundan evvel 

reddeder. Rakibi de bu iddiayı varid 

tellkki etmezse akıbeti kendisine a

lt olarak itirazlı oyuncuyu maça 

10kar. Bunun sebebi şudur ki, hak

kında her itiraz yapılan oyuncu ma

ça sokulmaz ve itiraz da haksız çı

karsa o oyuncunun müsabakaya so

kulmamasından dolayı zayıf düşüp 

maçı kaybeden takımın zarannı te

lafi edecek yol yoktur. Ve karşı ta
rafın da bu haksız itirazından dola
)'l uğradığı bir zarar da mevcut de
lildir. Bilakis kar etmiş olur. 

5 - GörOl<'Cck ihtiyaç tlzerine 100, 
200, 400 ve 110 metre koşularda, atma 
ve nUamalarda ayni sabah saat 10 da 
seçmeler yapılacaktır. Gerek seçmelerde 
gerekse finalde yilksek atlama 1.60 da sı
rık ile atlama 2,90 da başlıyacaktır. At
ma ve aUnmalarda finale 4 er ki§! kala-

olmıyacaktır. Halbuki San kırmızı -
hlar en kuvvetli rakipleri Fenerbah
ce, ve Beşiktaş maçlarını atlatmış -
lardır. Yalnız İzmir deplasmanı var
dır. Fevkalade bir vaziyet olmazsa 
Galatasarayın bu maçları kazanması 

da, başpehlivan Tekirdağlı Hüseyin 

1 - Mecmuaya ait beher formanın muhammen bedeli yirmi beş lira
dır. Ayın tarihlerinin bir senelik forma mecmuu azami olarak 420 dir. 
v~ her nüsha Ayın Tarihi 1100 olarak basılacak ve 1100 olarak tesellüm 

edilecektir. 
2 - Muvakkat teminat yedi yüz seksen yedi lira elli kuruştur. 

İşte Melihin hadisesi tamamen bu 
kilde cereyan etmiştir .. f"" 

Binaenaleyb. Fenerbahçe klü
btlnün de alelusul ayrıca itirazda 

lunduğµnu öğrendiğimiz bu ka
üzıerine Genel Direktörlüğün biz 

e ehemmiyetli surette nazan dikka
celbederiz. 

caktır. 

6 - Bir atlet bayrak yarışı hariç an
cak 3 mUsabaka yapabilir. 

7 - Birincilere 5, ikincilere 3, Uçün
cUlerc 1 puvan verilecektir. Bayrak ya
rışında bu puvanlar 10, 6, 2 olarak tevzi 
edlllr. En çok puvan topl~an takım 1939 
GOl J.ıpası galibi iltın edilecektir. 

MQsabaka ı inci, 2 inci ve 3 uncülerl-

muhakkak gibidir. Fenerbahçenin 
Galatasaraya son mağlubiyeti, Be -
şiktaşın da yine Galatasaray& yenilişi 

namına bir güreş tertip edilecektir. 

Bu güreşlere Bulgar pehlivanların

dan Kiro da iştirak edecektir. Ayn-
bu iki klübümüzü bugün için şampi- ca, Babaeskili lbrahim, Arap Hüse
yonluktan uzaklaştırmıştır. 

ne madalya, bayrak takımına etandor 
verilecektir. 

8 - Yapılacak müsabakalar şunlar.dır: 
100, 200, 400, 800, 1500, 5000, 110 mA

yin de gireceklerdir. 

Güreşler serhest güreş ve yağlı o-

larak yapılacaktır. Serbest güreş ba

şına 150 lira konmuştQr. 100 lira yağ 
nla. 

4X400, Gülle, Disk, 
zun. Sırık, Üç adım. 

lı güreş başına, 50 lira da büyük or
Cirlt. Yüksek, U-

ta pehlivanlarına verileçektir. 

3 - Eksiltme 22/6/939 tarihinde Ankarada Dahiliye Vekaleti bina
sındaki Umum Müdürlüğün satın alma komisyonunda saat on betşe ya
pılacaktır. Taliplerin tayin edilen saatten nihayet bir saat evvel teklif 
mektuplarını komisyon reisligine vermeleri .şarttır. 

4 - Sartname Ankarada Matbuat Umum Müdürlüğünde ve İstanbul
da Vilayet binaı;ındaki matbuat bürosu şefliğinde parasız olarak verilır. 

5 - Taliplerin ilan edilen günde komi!'iyon reisliğine 2490 numaralı 
kanunun emrettiği vesaikle beraber şimdiye kadar Ayın Tarihi tekni
ğinde eser bastıklanna dair alakadar dairelerden tasdik edilmiş birer 
nümune getirmeleri şarttır. "2205,, "4133,, 
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iİTE BUNU 
BiLMİYOR C>UM ! 

1 skoçyalı erkeklerin kilt dedikleri ve iftiharla giydikleri bir çe
şit elbiseleri vardır. 200 sene evvel bir Fransız terzisinin götür

düğü bu kıyafet onlar için milli bir giyim olmuştur. 

• 
Bugün, dünyanın her yerinde gazla işliyen motörler kullanılmak-

tadır. Yüz sene kadar önce, Londrada buharla işliyen otobüsler 
kullanılıyordu. 

• 
B ir Çinli, gözlerini açtığı zaman, bizim gibi hayret değil, kızgınlı-

ğını anlatmış olur. Onlar, hayreti, dillerini çekerek ifade et
mektedirler. 

• 
D ünyar..ın en küçük otomobili, saatte 60 kilometre bir süratle ha

.reket etmektedir. Tek beygir kuvveLinde olan bu otomobili bir 
AmerıKaı .. J a.vuu.,~•·. 

• 

Miniminiler için 

MASAL 
Bu minik masalı ezberliyerek 

minimini kardeşlerinlze anlatın! 

Bakın nasıl beJenecekler.) 

• 
Kocaman kocaman papuçlu, nah 

tu kadar avuçlu, bir kız vardı. 

Adı Hoppala kızdı. 
Hoppala kız bir ıün babasına 

dedi ki: 

- Baba bana bir oyuncak al! 
Babası: 

- Peki kızım! dedi. 
Ama oyuncak alacak parası 

yoktu. 
Eline tüfeğini aldı. 
Kanbur kunbur dağlara çıktı. 

Bom! diye bir kut vurdu. 

Kuşu çobana verdi. 
Çobandan kuzu aldı . 

Kuzuyu kasaba verdi. 
Kasaptan para aldı. 

Parayı oyuncakçıya verdi. 

Oyuncakçıdan oyuncak aldı. E-
vine geldi. 

Çat! Çat! Kapıyı vurdu. İçeri 
girdi. 

Bir de ne gön ün? 
Kız musluk bapnda oynuyor. 

Üstü başı sınıklam. Babası çok 
kızdı. Hemen ıeri döndü. 
Oyuncağı oyuncakçıya verdi. 
Parayı aldı. 

Parayı kasaba verdi. 
Kuzuyu aldı. 
Kuzuyu çobana verdi. Kutu al-

dı. 

- Kıtt! dedi kut kaçıverdi • 
Pırrr diylnce uçuverdi. 
Hoppala kız da oyuncaluıs kal· 

R esmini gördüğünüz kuş, bir 
çeşit su kargasıdır. Kendisi 

bir takım balıkları avlıyarak bes
lenir. 

Çinliler, bu kuştan balık avcı
lığında istifade ederler. 

ELMA HIRSIZLARI 
• 

S ize, resimdeki mini mini 
hayvanın sırtındaki küçük 

küçük şekillerin ne olduğunu sor- 1 

sam, bilmem ki, ne dersiniz? Bun
lar, onun bir defada yüzlerce do
ğurduğu öz yavrularıdır. 

• 
E ski Romalılarda garip bir i-

det vardı: Her ayın birinci 
gününü hususi bir adla anarlar ve 
bugünü, borçlarını ödeme günü 
olarak tanırlardı. 

• 
M eksikada çok garip bir ağaç 

vardır. Ağacın da çok tu
haf, iri bir meyvası bulunur. 

Eğer meyvayı alıp, bir sobanın 
yanına koyacak olursanız, derhal, 
büyük sesler çıkararak, tıpkı bir 
dinamit gibi patlar. 

Hararetle temasa gelir gelmez, 
meyvası bir bomba gibi müthiş 
sesler çıkararak patlıyan bu ağa
cın adı dinamit ağacıdır. 

• 
V ezüv yanardağının çevresin-

deki toprağın altında mil
yonlarca kilometre küp hacminde 
gaz bulunmaktadır. İtalyanlar, bu 
tabii enerjiden, İtalyanın büyük 
bir kısmını aydınlatmak ve mu
harrik kuvvet elde etmek husu -
sunda istifade etmeyi düşünüyor
larmış. 

Artık, buna muvaffak olurlar
sa, belki Vezüv, eski infilak et
mek huyundan vaz geçer. 

Bilardo Oyunu 
Bilmem, içinizde bilardo denen 

oyunu görmeyenler var mı? 
Bu oyunun da, ince bir zihin he

sabı olan şantranç gibi, bir Asya 
oyunu olduğu ve Avrupaya 16 ıncı 
yüz yılda girdiği söylenir. 

İlk olarak Fransada, 1514 yılın
da oynanmış ve 16 ıncı Lui zarr.a 
nmda dört yana yayılmıştır. 

Kih ev taşlar, kah kırar cam 
Can yaramazın biridtr 
Gece gündüz sabah akşam 
Dayak atılsa yeridir. 

Yakalayınca Ahmedi 
Tuttu götürdü kuyuya 
- Hiç şu elmalara, dedi 
Bakıp durmak olur mu ya? 

Ah ne etsek, ne eylesek 
Nasıl koparsak ta yesek 
Dur ben buldum çaresini 
Şimdi yolarız hepsini 

Haydi artık durma, dedi 
Tuttu kolundan Ahmedi 
Oturttu onu kovaya 
Başladı manivelaya 

- Şu elmanın rengine bak 
Bütün dallar pıtrak pıtrak 
Oh ne de hoı kokusu var 
Ağzıma layık elmalar 

Sen böylece yükselirsin 
Ben de §Öylece çekerim 
Sen tutar bana verirsin 
Ben de tatlı tatlı yerim 

.._,_ . -
· Bakınırken dört yanına 
Bir şey gelmişti aklına 
Tuttu kuyunun ipinden 
Kovayı çekti dibinden 

- lpi ağaca salanz 
Bir ucundan yakalanz 
Olur ili bir asansör 
Şaşacaksın bak şimdi gör 

Yaşasın hey, kızıl elma, 
Kim demiş ki: bak ta alma. 
Birisi yer, biri bakar 
Hep kıyamet bundan kopar. 

Haydi bakınma budala 
Uzanıver pıtrak dala 
Fırlat bana, hoppala! Bir 
lşte elma böyle yenir 

Can yedikçe elmaları 
Sesleniyordu yukarı 
Bir daha at, bir daha at 
Hangi yemişte var bu tat 

Görününce ev sahibi 
Can kaçtı bir gölge gibi 
Ahmet kaldı inemedi 
Bal gibi bir dayak yedi. 
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Siyah noktalan numara .. ra:sına pre bir ~yle birlf!ftİrİn. Kaleminiz kırmu;ı olur.a Jalaa 
iyi. SolJa çiftlik ıahibinin portresi çıltaccılı, aafJcı balıalım ne 6Örecek.iniz? 

CEVAPLI 
MESELELER 
MESELE - Ahmedin Mehmede 

70, Hasana 25 kuruş borcu var . 
Hasan 100, Mehmet 50 kuruı pa

ra koyarak üçü birden ticarete baş
ladılar. Şart şu: Herkes sermaye
sine göre kardan hisse alacak. O 
gün 45 kuruş kazandılar. 

Acaba her üç arkadaştan her biri 
kaç para alşcak? 

Ahmedin borcu ne hale gelecek
tir. 

CEVAP - Hasan 30, Mehmet on 
beı kuruı, Ahmet te ha va •laca.k
tır. Harç yıne aynı borçtur . 

MESELE - Bir miktar beş ku
ruşlukla on kuruşluğu teker teker 
saydık. Yirmi dört tane etti. Hep
si birden 195 kuruştur. Acaba ka
çı beşlik, kaçı on kuruşluktur. 

CEVAP - (9), (15). 

NE DERStNIZ? 

A li kendisini övmeyi sever. 
Geçen bir kanuna.sani idi. 

Kendisi gibi pul meraklısı olan Ce-. 
mile dedi ki: 

- Bende kıymetli yeni bir pul 
var. Geçen bir kanunuevvelde, Gro
enlanddan postaya verilmiş .. 

Cemil sordu: 
- Peki sen onu burada mı sa

tın aldın? 

- Hayır, orada oturan bir ah
babımın gönderdiği mektuptan çı
kardım. 

- Al sana kuyruklu bir yalan iş
te! 

Bilin bakahm, acaba niçin Ce
mil Aliye böyle, dedi. 

• 
Jale gazete okuyordu: 
- Dağcılar, artık 3200 metre

ye kadar yükselmişlerdi. 
Dört tarafları karla örtülü idi. 
Tam bu noktada durdular, hey

belerini açtılar. Bedri bir omlet pi
şirdi. Rahmi karı eritti, portatif 
hava gazı ocağında iki lop yumur
ta yaptı, güzelce yediler, yanm sa
at sonra müsterih, kuvvetli ve doy
muş olarak tekrar yola koyuldular. 
Artık dağın tam tepesine varmak 
için yüz metrelik kadar bir yeri 
tırmanmatarı lazımdı.) 

Hikayenin burasına geldikleri 
zaman, Jalenin ablası bu uydur
ma bir şey dedi. Jale: 

- Niçin uydurma olsun? 
Diye itiraz etti. 

Siz buna ne dersiniz? 

Kim lsırmıı 
Oktay çok iyi bir çocuktur. Bir 

gün kardeıi topuğunu ısırmışıı. 
Ağlıyordu. Babasının onu dövece
ğini anlayınca dedi ki: 

- Babacığım, kardeşimi döv
me! Topuğumu o ısırmadı. Ben 
kendim ısırdım. 

Kibrit Oyunu 
Şekille 12 kibritle nasıl beş 

Eşkenar üçgen yapılabildiğini gö
rüyorsunuz. Ayni kibritlerle dört 
ve altı üçgen yapabilir misiniz" 
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Bu tirenin kopuk yerlerini renk
li kalemle birleştire birleştire A 
noktasından B noktasına kadar gi
din, hiç geri dönmemeniz şarttır. 

Bir Harf Oyunu 
Baftakl kutuya bir harf koyun. 

Sonra her sıraya bir harf ~kliye
rek altındaki sıra için bir kelime 
yapın. Bakalım sonuna kadar gide
bilecek misiniz? 

BİLMECE 
BULMACA 

-1-
Ben üç kelimeli bir atalar ıö

züyüm. Kelimelerimden biri tek, 
öbürleri ikişer hecelidir. Eğer bu 
beş hecemi karışık olarak yany:ına 
yazacak olursanız şu garip yazı 

meydana gelir: 
TUTP ASTINMAZAL 
Bilin bakayım ben neyim? 

-2-
Yedi harfli bir çiçeğim. Altı, ye

di, bef, ild, ü,yüncü harflerim doğ
ru olmıyan bir şeyi bildirir. Dor
düncü, üçüncü harflerim bir sayı
dır. lkinci, Ü)Üncü harflerim (ha
tırla) manasın" ~elir. 

Birinci, ikinci, beşinci harflerim 
canın yongasıdır. 

Daha söyllyeyim mi? Bilin ba
kalım, ben neyim? 

• 
B u bilmeceleri dofru halle-

denlerden yirmi beş kişiye 
muhtelif hediyeler verilecektir. 

Bllmecemizde kazananlar yarın· 
ki sayımızdadır. 

Körebe Oyunu 
Bu oyun istendiği kadar kişi ile 

oynanır. 

Oyuncuların .altı, yedi kişiden 

az veya çok olmaması daha iyidir. 
Oyunculardan her biri bir renk 

seçer. içlerinden biri ebe olur. 
Çocuklar ebeyi aralarına alarak 

halka olurlar. 
Ebenin gözü bağlanır. Çocuklar, 

evveli diledikleri arkadaşlarile yer· 
lerini değiştirirler. 

Oyuna şöyle başlanır: 
Ebe, iki renk söyler. Mesela (kır

mızı - San) der. O zaman, bu renk
lerde olan çocuklar hemen yerle
rini değiştirirler. Ebe de, bu esna
da onları tutmıya çalışır. Her iki 
çocuk tutulmaksızın, değiştikleri 

yerlere gelince, bütün oyuncular el 
çırparlar. O zaman, ebe tekrar ild 
renk söyler. Mesela bu sefer (san
beyaz) der. Oyun da böylece de
vam eder. Tutulan çocuk ebe olur. 
Eski ebe de onun yerine geçer. 

Maskeler 
İlk maske Mısırlılarda kulla

nılmıştır. Bu maskelerle. matem 
günlerinde, mumyaların yüzü ör._ 
tülürdü. 

İlk maskeler renkli cam boncuk
lardan, balmumlanndan. resimli 
odtından, bronzdan ve hazan altın 
yapraklardandı. 

Maske, Mısırlılardan sonra Yu
nanlılarda kullanıldı. Afil, onlan 
tiyatrolarda kullandı. 

Nihayet, Romalılar, maskeyi. bel 
son kinunun ilk gününde. şenltk
lerde kullanmağa başladılar. 

Maske, orta çağlarda dı kulla
nılmış ve nihayet, zamanımıza ka 
dar gelmiıtir. 
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Düğün Hazırlığı Başladı 
Murat Bu Vesile İle Yalnız Devlet Ricalini Değil, 

Düşünüyordu Komşu Hükumetleri de Tırtıklamayı 
S ultan Murat, bu vaziyette a

dil davrandı, Rıdvamn boy
nuna bir iple ağır bir taş bağlat
tı ve herüi denize attırdı (1). Fa
kat halk, bu vakıayı efsaneleştir
di, Mişonla harem arasında mur
dar münasebetler bulunduğunu 

söylemekten, Rıdvanı da mağdur 
ve masum göstermekten çekinme
di. Bu dedikodulara göre Rıdvan, 
elmas serperek haremde gönül av
lıyan M~şonu - namus gayretiy
le- tepelediği için öldürülmüş

tü!.. 

Halkın saray hakkındaki ka
naati bu şekilleri alırken Sultan 
Murat, kadın nüfuziyle sadrazam 
değiştirme politikasına germi ver
mişti. Bu politikanın - devlet 
mefhumuna, padişahlık şerefine 

sığmıyan - çirkin tarafları var
dı. Mesela Sokullunun halefi Ah
met paşa ölünce, padişah - sad
razamlık alameti sayılan - mü
hürü, şark serdarı Sinan Paşaya 
yolladığı halde, sadrazamlığı kub
be altında ikinci vezir bulunan 
Lala Mustafa Paşaya tevcih et
mişti. Şu suretle ortada biri mü
hürlü, biri mühürsüz iki sadrazam 
vardı ve bunların ikisi de sadare
te mahsus olan hakları kullanı
yorlardı. 

Lakin halk, kubbe altına arzu
hal sunmaktan çekiniyordu. Çiin
kü: "Mühür kimdeyse, Sült~yman 
odur,. meselini düşünup, Llıla 
Mustafanın sadrazamlığını mü
himsemiyorlardı. "Mühürsüz sad
razam olmaz,, diye arzuhallerini 
Sinan paşanın İstanbula dönmesi
ne saklıyorlardı. Bizzat Lalfı Mus
tafa paşa da bu durumdan utanı
yor ve üzülüyordu. Lakin padişaha 
arzuhal ettikçe: "Hakikatte vezi
riazam sensin. Mühürün Serdara 
gönderilmesi, siyaset meselesidir., 
cevabını alıyordu. 

Halbuki maksat para çekmekti. 

Şark serdan Sinan Paşa, 

çok zengindi, ona mühürü yolla-

makla hünkar büyük bir "Cer,, 
yapacağını - haklı olarak - u
muyordu. Lala Mustafa Paşa ise, 
İkinci Selime büyük hizmetler ifa 
etmiş, Sokullunun öldürülmesin
de rol oynamış bir adamdı. Sinan 
Paşa, uzaktayken onu okşamak
ta da idari menfaatler tasavvur 
olunuyordu. 

B u garip siyaset t:ıir cana __ ve 
bir orduya mal oldu. Çun

kü mühürsüz sadrazam Lala Mus
tafa Paşa, mühürün serdar Simm 
Paşaya gönderildiğini duyunca ke
derinden öldü. Mühürlü vezir Si
nan Paşa da harbüdarbı unutup 
ve orduyu yüzüstü bırakıp "Mü
him sözlerim var,. diye Erzurum
dan !stanbula ilgar ettiğinden, 

. başsız kalan asker de bölük bölük 
çözüldü, perişan olup gitti (2). 

Sultan Muratta fütur yoktu, eğ
lenceleriyle meşguldü ve şimdi 

düğün yapmak, oğlunu tantanalı 
surette sünnet ettirmek kaygısı

na düşmüştü. Veliaht, hayli bü
yümüş. saraydaki kızlara yer ve
ya içer gibi bakmağa başlamış ol
duğundan dışan çıkması lazım 

geliyordu. Halbuki, henüz sünnet 
edilmiyen bir şehzadeyi Manisa
ya vali yollamak gülünç olacak
tı. Murat, bu zarureti yeni bir 
"Cer., vesilesi saydı. Devfot ri
caliyle beraber komşu hüküm
darları da, tırtıklamayı tasarhya
rak, düğün hazırlıklarına sziri~tı.. 

Safo, sevgili oğlunun sünnet 
düğününün kendi nüfuzu, kendi 
şerefi için bir mikyas, bir miyar 
teşkil edebileceğini düşündiiğün

den padişahı son derece fedakar 
olmağa teşvik ediyordu. O, Os
manlı devleti kurulalıdan, yani 
ilci yüz seksen yıldanberi yapı· 

lan düğünlerin hikayelerini - da
ha Manisadayken - dinlediği ve 
bellediği için kendi oğluna ya
pılacak düğünün eskilerinden 
parlak olmasını dilemekteydi. 

Kendi mizacına ve çıkarma uy
gun olduğundan dolayı Murat, bu 
dileği hemen yerine getirdi, ta
rihe dahi parmak ısırtacak bir 
düğün yapılmasını vezirlere ıs

marladı. 

Tarihçi Hammer, bu düğünün 
ne suretle yapıldığını - Ali, Pe
çevi, Selanikli tarihlerini telhis 
ve elçilerin raporlarını tetkik et
mek suretiyİe - pek güzel bir 
şekilde yazdığından biz de, on
dan iktibas ederek, meşhur di.i
ğünün gerçekten dikkate değer 

olan sahnelerini sayfalarımıza ge
çiriyoruz: 

H azırlıklara 1581 yılında baş
landı, bir yıl büyük bir 

faaliyet gösterildi ve Avrupa, 
Asya, Afrika hükümdarlarına 

mektuplar ve bütün valilere da
vetnamelerle çavaşlar gönderildi. 
Düğün işlerine memur edilen es
ki Nişancı Hamza beye avans o
larak yarım milyon akçe verildi, 
Atmeydanı, geçmiş asırların ef
sanevi tantanalarını revnaksız bı
rakacak kadar ihtişama mazhar 
oldu. Dört yüz adım uzunluğu, 

yüz adım genişliği olan meydan, 
düğünün ve seyircilerin ihtiyacı
na göre tanzim olundu. Ust yan
da tahtahırla yüz adımlık bir mu
rabba yapılarak mutbağa tahsis 
edildi. Padişah ve veliaht ile sul
tanlar için İbrahim Paşa sarayı
nın avlusunda köşkler, üstü ör
tülü karargahlar yapıldı. Sara-
yın alt yanında, bir bina vardı ki, 
altı kadem yüksekliğindeki teme
li taştandı, üç kata bölünen ya
pı ahşaptı. Bu binanın birinci 
katı, küçük elçilere, ikincisi iç 
ve dış ağalarına, üçüncüsü bey
lerbey lerle vezirlere aynldı. 

(Devamı var) 

(1) Hayrullah efendi tarihi - Kitap: 
13. S: 60. 

(2) Hayrullah Efendi tarihi. (On ü
~üncü kitap: S: 36 - 37). 

Nakleden : Şehcibettin Fuat TEFRiKA No. 16 

Masamın başına geçtim. "Marusya" bana mubah· 
betkar nazarlarla }),akıyor ... Ve gülümsüyor. 

- "Mrusya" bilsen ne kadar bahtiyarım! dedim, 
annem yakında "Sergey" in geleceğini müjdeledi. 

-- ''Sergey" kim? 
- Ağabeyim. Izinli olarak cepheden köye gelmiş-

ti. Ne kadar zekidir görsen! Fevkalade ıyi kalbli ..• 
Ve çok zeki... 

- Güzel mi? 
- Bana sorarsan güzel. Uzun boylu. Yüzü güneş-

ten yanmış 1 ••• 

- Ben tunç renkli erkekleri severim. 
- Ne sakalı var, ne bıyığı .. Dudakları çok güzel .. 

Gülümsediği zaman yanağında ufacık bir .;ukur gö
rfrrsiin. GDlümsemesi de ne kadar tatlıdır bilsen. 
Çok sıcak kanlıdır. Yüzü fevkalade sevimli. Insan 
onu görür görmez derhal münevver bir adam olduw 
ğunu adar. 

- Malumatı nasıl? 

- Mükemmel... Bir taraftan kurslara falan da de-
vam etrnektf:n geri kalmaz. Ingilizce, almanca ve 
fransızca bilir ... Cepheye gitmeden evvel hep mü
dürlüklerde bulundu. Cephede dersler açtı. Tedrisat 
işleril~ meşgul oluyor. Herkesin tabiatine göre mua
mele eder. Insanın ruhunu bir hamlede kavrayıve
rir. Ailem içinde beni en fazla anlıyan odur. Ağabe
yimi çılgınca severim. 

- Ya burnu nasıl? 
- Burnu mu? .. Benimki gibi. .. Hayır, hayır, atı-

yorum ... Benim burnum patatese benzer. Oyle değil 
nıi? 

- Hiçte değil, "Fenya", ne diyorsun Allahaşkına. 
Yandan görünüşü hiç te patatese benzemiyor. 

- Bırak Allahı seversen. Dur da tarif edeyim: 

Uzun olma5;ma uzun, benim burnum gibi. Fakat ne 
kalın, ne ince. Orta. Tam Rus burnu. Ama çehresi, 
heyeti umumiyesi itibarile Rusa benzemez. 

- Kim<? benzer? 
- Bir Frcmsız tayyarecisine. 
- Tayyareciye mi? Fakat türlü türlü tayyareci 

tipi var. Hangisine? Ağabeyin kaç yaşında? 
- Ne desem yalan ... Ben de doğrusunu bilmiyo

rum. Yimri, haydi haydi yirmi iki, yirmi üç olsun. 
Külot giyer Uzun boyludur, sırtında lngiliz gemi
cilerinin giydiği kaba ve kalın bir gömlek. Siyah 
bıyıkları henüz terliyor. 

- Merak ettim. Görsem keşke ... 
- O k:ıdar meraklanma. Belki hoşuna gitmez. O-

labilir ya .... Zaten fazla methedilecek derecede sü
zel de değil. Ben erkeklerde bıyık sevmem. Sen se
ver ınisin?. 

- Hayır, ben de sevmem. 
-O .... • 
Amm~ da gevezelik ediyorum ha .. : 
"Elena llınişna" dedi ki: 
- Elmasım, işinizi bitirdiniz, galiba? Çalışın hi-• raz e.yol. 
Bu "Elena llinişna" da amma can sıkıcı şey ... 

Kendisine peksimet te getireceğim. Çene yanşı e
deriz, gevezelik ederiz. Ona ne oluyor bilmem ki': .. 

- "Elena Ilinişna", affedersiniz, bugün o kadar 
mesut ve bahtiyarım ki ... Sonra, yakında "Frenef" 
te gelecek: Bu da ayrı bir havadis. Biliyor musun, 
"Marusya" onu cidden seviyorum. Hem de büyük 
bir aşkla. 

- Yeter artık, "Fenya", çalışalım . "Elena ll:niş
na" nerdeyse kızacak. 

- Sahi. "l\farusva". Biraz calısalım.:'. 

BULMACA 
Dünkü bulmacamızın 

halledilmiş şekli 
121fl6,81te 

1 MIU HIAIB E !R E. 
2M'.SANİYIE iM 
3 Ulsl TIA/NIF. '•l$lu 
4 HIAIT •ıNIA• nl E\v 
f) AINlA.IN'••,s lulclA 
6 B 1 1 iNi A •• -A IB 1 E 1 S 
7 ElYIEl•lsi;-•AiRlA 
8 R IEl•nıul8 Al•IEIL 
9 Fi• ŞIE clEIRIEl•IA 

,. MIUIVIAISIAILIAI 
tJUGV!\KO BULMACA 

1 2 1 4 5 6 1 8 9 lO 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Deutsche Lufthansa 
Junkers Ju 52 tipinden 3 motörlil biiyük tayyare ile 

Pazar günleri müstesna olmak üzere seyrüsefer tarifesi: 
İtanbuldan hareket 7,55 
Sof yaya muvasalat 10,45 
Belgrada " 11,40 
Budapeşteye " 13,35 
Viyan aya 1' 14.45 
Berline 

,, 
11.10 

Gidiı - Dönüf bilet ücreti ayni zamanda tediye edi:~cek 
olursa, dönüf bileti ücretinden 

Yüzde 20 tenzilat yapıhr. 1 

2 

3 

4 

5 

-,-, 1 1 1 ı•ı 1 1 
-ı-•ı ı•ı ,., 1 1 
-ı-ı ı-ı • -ı-ı• 

Bu hava hattının, Amsterdam, Atina, Brüksel, Bükreş. Kopenhag, 
Londra, Milano, Malmö, Paris, Roma, Venedik, Zürih gibi büyük Av
rupa şehirleri ile de irtibatı olup ayni günde bu şehirlere varılır. 

1 ı.-ı-ı ı-,-,.,- hahat ve malUma.t almak üzere ve kayıd muamelesi ıçm, 
1 1 tayyare bileti umumi aabş acentası 1 ••ı 1 l 1 1 1 fi 

7 

8 
ı••ı 1 1 1 ,., 1 

-, 1 1 1 1 ,., 1 ı• 
"Hans Walter Feustel .. 

1 1 •• , \ l u_ 
1 1 1 1 ı•ı fil 1 

İstanbul - Galata Rıhtım caddesi No. 45 adresine miiracaat olunmalıdır. 
(Telefon : 41178, Telgraf : Hansaflug) 

SOLDAN SAGA VE 
YUKARDAN A~AGI~ 
1 - Son~uz. 

2 - Göçebe bir camia e Sağ değiL 

3 - Bir nota e Bir harf e Bir sesli 
har! e Fasıla. 

Anadolumuzun İlk Şiir Kitabı_ 

4 - Bir memleket e Kırmızı e Bir 
har.f. 

5 - Ötenin bir hecesi e Bir taş e Bir 
harf. 

6 - Kasapta bulunur e Bir et ye-
meği. 

7 - Bir harf e Zıt e Bir nota. 
8 - Ümmilik e Emmekten emir. 
9 - Fena kötü e Bir erkek ismi. 
10 - Katmak e Bir harf. e Bir sor

gu. 

Minimini yavrunuzun sıh- Yazan: M. FARUK GÜRTUNCA 
hatini düşününüz. Onlara ço
cuk arabalarının kraliçesi olan 300 sayfaya yakın bir cilt içinde vatan, memleket. inkı· 
ve en iyi imal edilmiş, en fazla 
tekemmül ettirilmiş en sıhhi ICip duyguları temiz, berrak 1iirler halinde birikmiıtir. 
arabayı alınız. Yeni gelen 1939 

1 

" K 1 T d Bu Kita'9 11:atb.aacılık Aleminin Avrupa itap arı arzın a modelinin 50 den fazla çeşidi -

vardır. Her yerden ucuz fiat 
1 

Basılmış, Iplik Dikişle Ciltlenmiş Nefis Bir Eserdir. 
ve müsait şartlarla yalnız 

BAKER MA<'irAZALARINDA l so Kuruş. TEVZi YERi: INKILAP KiTABEVi • İstanbul 
bulabilirsiniz. ı------------------------------':.':.':.':.":.':.':.':.------------·-·---------·--• 

Bütün Ada çamlarının ve lavanta çiçeklerinin 

sıhhi kokularmı terkibinde saklayan 

VENÜS ÇAM Kolonyası 
ciğerleri zayıf ve sinirleri bozuk olanların kalbine ferahlık ve
rir ve gönlünü açar. VENOS ÇAM KOLONYASI nın formülü 

bir sırdır. Taklidleri onun yerini tutamaz. 
UMUMi DEPOSU : Nureddin Evliyazade, Alat Ecza ve 

Itriyat deposu, İstanbul 

Eve döndüğüm zaman annem çay yapacak. Aman 
yarabbi, ne kadar bahtiyarım. Yarın sabah ta çay 
val.". Ah, anneciğim, benini minimini, ton ton, güzel 
annecigiı•ı. Bilsen sen gelmeden evvel ne ıztıraplar 
çektim ... Şimdi, çok şükür, iyiyim. 1 

ı :.:ırı 

11 Mayıs l?n• 

Bugün, hayatımda ilk defa, maaş alıyorum: Yarım 
aylık, dört yüz ruble. 

Kasadar paralan sayarken, hiç te memnun olma
dım. Banknotları cebime koymaktan adeta nefret 
hissediyorum. Cebimde yapışıp kalacaklar diye kor
kuyorum. Halbuki cebime koyduktan sonra da, ra
hat durmuyorlar; muttasıl kıpırdayıp, beni rahat
sız ediyorlar. Her halde, babam fevkalade memnun 
olacak. Müstakillen kazandığımı, alnımın teriyle 
çalı~arak hak ettiğimi, muktesidane hareket etme
mi vesaire, \"esaire .. Söyliyecek .. Behemehal bu ilk 
maaş hakkında uzun bir konferans verir. Ben de 
bilakis beyle şeylere fena halde sinirleniyorum! 

Evde, parayı babama teslim etmeden evvel, ne
den bilmem, uzun müddet düşündüm. Yemekte, bir 
diiziye, elimle banknotları yokladım. Maaş n!dığı
mı söyliyemiyorum. Nihayet dalgın dalgın dedım ki: 

- Işte maaş.. Bugün aldım ... 
- Ah, ah, · görüyor musun bir kere, kızım12 ne 

becerikli. Ne kadar? 
- Bilmem. Siz sayınız. 
Babam verdiğim cevabın manasını anlamamış gi

bi davranarak, banknotları büyük bir dikkat ve 
ihtimamla teker teker saymağa başladı. Kocaman 
siyah bir cüzdana, ter temiz, istifledi. 

- Kızımız çok becerikli. Unutma ki bu, müsta
killen, alnının teriyle kazandığın ilk paradır. Sen 
de, her haldt' memnunsun zannederim? Ha, nasıl, 
he, he, he ...•• 

18 Mayrs 
Annemin gelişi babama hiç tesir etmedi. Hatta, 

bilakıs. babam pintilığini arttırdıkça, arttırdı. Bu
gün, nasılsa bir bahane bularak, aldığı ekmekten 
bize yedirmemek için, ayrı yemek yemeğe karar 
verdiğini söyledi. Ayn pişirip, ayrı yiyecekmiş ... 
Ne müthiş sözler bunlar! Ayrı pişirip, ayn yemek: 
Bu kelimeleri hatırladıkça, tüylerim ürperivor: ru· 

hum buz kesiliyor! 
"Sergey,, bugün gelecekti. Sabahleyin, vazüeye 

gitmek için, şapkamı giyerken, kapı çalındı. •·ser
gey,, in bu kadar erken çıkıp geleceğini hiç te, tah
min etmemiştik. Annem gelenin "Sergey,, olduğu
na ihtimal vermiyerek, hiç acele etmeden, kapıyı 
açmağa gitti. Birdenbire, annemin neşeli haykınşı
nı işiterek titredim: 

_ "Sergey11 , evladım! 

Şapkamı başıma geçirmeğe vakit bulamadan, ka
pıya doğru atıldım. Sergey mutbağa girmiş, sırtın
da kiil reng: pardesüsüyle ayakta duruyor ve gü
lümsüyordu. 

- Sergey, Sergey, ne kadar s~vindim bilsen. 
- Çok sevinme, akşama cep~eye hareket edı· 

yorum. • 
- Ah, Sergey,, bu olmadı işte. Yarından sonra

ya tehir edemez misin? 
- Hayır, imkanı yok, "Denikin,, Moskovaya doğ

ru yürüyor .. 
Ağal:-c.yim, hem bu sözleri söylüyor; hem de kah 

anneme, kıih bana, kah Borfae bakarak, muttasıl 
ıı:ülümsüyordu. 

Sonra. gözleriyle şapkamı göstererek: 
- "Fenya Aleksandrovna,. işe mi gidiyor? Dedi. 
- f:vPt, evet, çoktanberı vazüeye başladım. 'l'a-

.,avvur edemezsin fakat: Bugün hiç isteğim yok. 
Kalsam dah<ı iyi. 

uzun uzadıya gevezeliğe başladık. Ben, bir dü
ziıye dereden tepeden bahsettikçe, ağabeyim, tatlı 

tatlı güli.imsiyerek dinliyor; arasıra kırmızı dudak
larını kıpırdatıyordu. 

Dairede butün gün, "Marusya,, ya ağabeyimden 
bahsettim 

Eve dönerken, fena halde mahzundum. Biliyor
dum ki, "Sergey,. ben gelmeden gidecek ve ben, 
onu göremiyeceğim. Annem beni göz yaşlarıyle kar
şıladı. Her halde "Sergey., gitti diye ağlamıştır, di
yordum... Meğer teessürünün sebebi başkaymış ... 
Simasında yeis ve keder okunuyordu. Aman yarab
bi, acaba ne olmuştu? 

- Anne ne var Allah aşkına? 
- Hiç, kızım ..• 

ffie\'Anın vıır\ 
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Patrikhane Fesat Ocağı Olmuştu 
Bütün Kiliseler de 

Getirilmiş, Rum 
Birer Fesat Yuvası Haline 
İzci Teşkilatı Yapılmıştı 

Artık Venizelos ile mektupla
şıyor, İstanbuldaki Yunan si 

Yasi mümessili ile konuşuyor, müt
tefik devletlerin mümessilleri ile 
bir hoşça yarenlik ediyordu. 

Umumi hapishanede mevkuf bu
lunan beş yüzden fazla Rum tahli
:te ettirilmiş ve bunlar şehrin asa
Jişini bozmıya memur edilmişti. 
Bir mahkeme teşkil edilerek o za
.rtıana kadar Osmanlı tabiiyetinde 
bulunan Rumların Osmanlı mah
kemelerine müracaatleri mcnedil
tnişti. Galata rıhtımı üzerinde bu
lunan zahiren pasaport ve vize mu
ameleleri ile meşgul oluyor gibi 
görünen (Bahriye idaresi), gemi
lerle gelen esliha ve mühimmatı Iz
rnir ve Marmara sahillerindeki 
köylere gönderiyor, patrikhane ve 
f:rzak ambarının muhafazası baha
nesi ile getirtilen seksen Girit jan
darması ve iki bölük nefer kıyafe
tine sokulmuş küçük zabitler, 
köylerde teşkil olunan nankör çe
telerine dağıttlıyordu. 

Uç bölüklük bir izci teşkilatı ya
pılmış ve bu bölüklere İstanbul, 
Pera, Kadıköy isimleri takılmıştı. 
Yaşlan ekseriyetle 18 ile 22 ara
sında bulunan izciler, bir örnek el
bise ve teçhizat ile donatılmış, o
muzlarına harp silahları takılmış
tı. Başlarına da birer yüzbaşı, ü
çer mülazim katılmıştı. Yılbaşı, 

Miladı Isa yortularında, bazı bü
yüklerin isim günlerinde yapılan 

dini merasimde kliseler bu izci
lere muhafaza ettiriliyor, resmi ge
çitler yaptırılıyordu. 

IJ' ırkkilise, Inoz, Gelibolu, Ça
~ nakkale, l_,;atalca, metropo-

litleri tarafından teşkil edilen 
(Trakya Cemiyeti) Istanbulda yu
valanmış ve Trakyayı Yunan ida
resine geçirmek için canla ve baş
la çalışıyorlardı. Nüfus istatistikle
ri yapıyorlar, Umumi Harpte gliya 
tehcir edildiklerini iddia ettikleri 
Rumlarla, mahallerinde bir ekseri
yet teminine uğraş1yorlardı. A vru
paya, Amerikaya başvuruyoMrdı. 
Bir taraftan da bütun Trakya Rum 
larını silahlandırıyorlardı. 

Tekirdağındaki (Vizantiyon) 
klübü, Silivrideki leyli kız mekte
bi, Kırkklisedeki eytamhane ile 
Rum klübü, Gelibolu ve Edirne 
Rum klüpleri, Marmara Ereğlisin
deki (Herakliyüs) klisesi hep bi -
rer fesat ve komite kaynağı olmuş
tu. Bu teşkilat, Marmara adaları
na, Erdek, Gemlik, Mudanya, Ban
dırma ve civarlarına kadar da el 
uzatmıştı. 

Rum Muhacirin Cemiyeti, Umu
mi Harp esnasında Yunanistana, 
Adalara ve sair mahallere hicret 
eden RumlarI ve hatta senclerden
beri Amerikada yaşıyan Rumları 

lstanbula getirtiyor ve hepsine bi
rer tehcir vesikası veriyordu. Bir 
taraftan da Islam emlak ve arazi
sinin Rumlar tarafından almması
na çalışıyordu. 

Rum cemiyeti ticariyesi de boş 
durmuyordu. O da, Islam tüccarla
rını mutazarrır etmek, iflasa sti -
rüklemek için el altından çalışı

yor, bilhassa borsa oyunları ile en
trika çevirmek marifetini yapıyor
du. 

Ya, Asyayi Sugra cemiyeti? 
Bunlar da Anadoluda Rumluğu u
yandırmak: hiç olmazsa sahil kıs
mının Yunan idaresine geçmesini 
temine çalışmak ile meşguldüler. 

Bu esnalarda Trabzon ve 
Samsun metropolithaneleri 

başta olmak üzere Karadeniz sahi
lindeki Rumlar da, tıpkı Karadeniz 
gibi coşmuş, kabarm1şlardı. tane
ler toplanıyor, halk silahlcındırılı-

BULGAR SADIK 
Gazetemizde tefrika edilen (Bul 

gar Sadık) kitap halinde çıktı. Fiatı 

100 kuruştur. İstanbulda İnkılap 
Kitabevinde satılır. 

yor, fesat ve ihtilal körükleniyor
du. Türk öldüren, Türk köyü ya
kan bir kahraman addolunuyor ve 
bu kahramanlar, metropolit ve pa
p&slar tarafından takdis ediliyor
du. Bir Türk öldürmenin cennete 
kavuşmak için en kati çare oldu
ğu söyleniyor ve böylece kanlı ih
tilaller çıkarmıya çalışılıyordu. 

Puntos hulyasıru hakikat yap
mak için, bütün Rumlara, verile
cek herhangi bir vazifeyi sadakat, 
itaat, mahremiyet ve ketumiyetle 
ve itiraz etmeden yapacaıdarına 

dair yeminler ettiriyorlardı. 

Anadolunun cenubu şimalinuen 
daha berbat bir halde idi. Düşman
lara katışan Ermeni ı,üngüleriniıı 

sivri uçları yüreklere dayanmıştı 

cırtık. Başlarr kalpaklı, bellerı çifte 
tabancalı, kamalı ve ellP.ri kıpkızıl 
kanlı Ermeni komitecileri sürüler 
halinde Kilikyayı istila etmişlerdi. 
Adanada teşkil edilen Ermeni in
tikam alayı, apaçık ortaya atılmış, 
etrafa satırlar atıyordu. Her taraf
tan zulum, tecavüz, itisaf kabarı
yor, taşıyor ve oralarda da Türkün 
kanı akıyordu. Türke her gün bir 
felaket, her saat bir tehlike yakla
şıyordu. Gözler oyuluyor, kulak ve 
burunlar kesiliyor, yavrucuklar 
süngüler üzerinde fırıldak gibi çev
riliyor, çarşaflar şöyle dursun ırz
lar yırtılıyor, parçalanıyordu. 

Bütün bu alçakçasına, kahpe -
cesine yapılan zulümler, şenaatler 
şöhrete vesile oluyor, gün geçtik -
çe takdis ve teşvik olunan kahra -
manlar çoğalıyor, çoğalıyordu. 

YEMiŞLERİN 
Yemişleri beslenmek maksadi

le yiyenler varsa da, yemişlerde 
insana kalori verecek albii.min, 
yağ ve' şeker maddeleri pek az 
nisbctte olduğundan yemişlerle 
beslenebilmek için onlardan ok
kalarla yemek lazımdır. O kada
rına da mideniz tahammiH etse 
bile, keseniz şikayetçi olur. 

Onun için yemişleri onlardan 
zevk almak, ağzımızı ve midemizi 
tatlı tatlı serinletmek üzere ye
mek daha doğrudur. Fakat ye
mişlerden, vücudümlize ve haya
tımıza lüzumlu olan vitaminler
le madenleri de beklemek hakkı
mızdır. Hele çocukların büyümek 
ve gelişmek için vitaminlerle ma
denlere ihtiyacı daha ziyade oldu
ğundan yemişler daha ziyade ço
cukların hakkı sayıhr. Onların 

hakkını yerine getirmek için de 
yemişlcrdeki vitaminleri ve ma
denleri bilmek annelerinin vazi
fesi olur. BugüQlük vitaminleri · 
söyliyeceğim. 

Daha önce, en ziyade Jüzumlu 
olanların ne işe yaradıklarını 

hatırlatayım: Vitaminlerden her 
birinin türlü türlü faydalan var
sa da, en biiyük faydalarını dü
şünmek yetişir. A vitamini ı;ocuk
lan büyütür, herkesi mikroplu 
hastahklara karşı muhafaz~ eder. 
Bl vitamini sinirlerin müvazene
sini temin eder ve onları lıasta
hklardan korur. B2 bütün yedik
lerimizin, bilhassa şekerli madde
lerin vücudümiize yarıyacnk hale 
gelmelerini temin icin lüzuınlu
dur. C vitamini bütün nesiçlerin 
teneffüs edebilmesi için lüzumlu
dur, dişleri çürümekten muhafa
za eder. 

Yemişlerden bu vitaminleri is
temek yetişir. Şimdi buna göre, 
her yemişte yüz gram hesahile ne 
kadar vitamin bulunduğunu me
rak ederseniz, burada yazacağım 
sayılar, tabii. hatırınızda kalmı
yacağından isterseniz bu yazıyı 
saklarsınız. 

Cilek zaten kendini cekm.is ol-

Türke rahat ve huzur kalma -
mıştı artık. Evet, varlığı 

kemirilmiş, ve koparılmış, vücudü 
didiklenmiş ve doğranmıştı. Fakat 
onun uzvi varlığına dokunulama
mış, asil ve yüsek ruhu bozulama
mıştı. Padişahından, hükumetin -
den ümidini kesen Türklük, niha -
yet bu mıntakalarda da varlığına 
dayanmıştı. 

Feke kazasının Yerebakan kö
yünde Hasan adında bir bahtsızın 
karısı zorla elinden alınmıştı. Ay -

ni köyde yataklanan ermeni fedaile 

rinin kumandam (Osep) çavuşa ka

rı yapılmıştı. İşte bu hadisenin za

vallı mağduru Hasanın, sapını sa

panını satıp satın aldığı silahla da

ğa uğraması, o havalideki müda

faa ve mukavemet hareketinin baş 

langıcı olmuştu. Bu teşebbüs mu -

biti derhal harekete getirmişti. Ko 

zanm hamiyetli gençlerinden Ali 

Şadi, Hüseyin, Yarımzade Ahmet, 

baytar müfettişi Muzaffer, jandar

ma yüzbaşısı Ali Saip beyler gizli

ce baş başa vermişler, (İntibah ce

miyeti) ni meydana getirmişlerdi. 

Elbirliği ile çalışmağa başlamışlar, 

civar köyleri mücadele ve müca

hede birliğine çağırmışlardı. 

Zavallı Yerebakanlı Hasan, ır

zını karalayan (Osep) i tepelemek 

teşebbüsüne cesaretle atılmış, ne 
yazık ki, muvaffak olamamıştı. 

Dağlarda geziyor, fırsat gözlüyor -
du. {Devamı Varı 

YİT AMİNLERİ 
makla beraber, bundan dolayı 
nıeraklanınıya liizum yoktur. 
Çiinkü onda yalnız C vitamini, 
ondan da ancak 40 miligram var
dır. 

Onun yerine bol bol kiraz ~·er, 
c:ocuklarmıza da yedirirsiniz. On
da C vitamini ancak 16 mili~!'am 
ise de kiraz çl\ekten daha fazla 
yenilir. Hem de 500 ölçü A vita
mini verir 

Kara dutta 4 miligram C vita
mini vardır. A vitamini de ehem
miyetsiz, ancak 380 ölçüdür. 

Ye~i] can eriği A vitamininden 
bol hol, 1500 den 2500 ölçiiye ka
dar verir. Ondan başka 40 öleli 
Bl, 60 ölçü B2 vitaminlerinden, 
10 ölçii de C vitamininden geti
rir. Ondan dolayı olacak ki ro
cuklar can eriğini çok sevet'le~. 

Kayısı, pek pahalı olmasından 
ileri gelse gerek, A vitamininden 
pek zengindir, dört hinden yedi 
bin ölçüye kadar getirir. Rl den 
9, B2 den 42 ölçü, C vitaminin· 
den 10 miligram verir. Kurusu o
lursa daha zengin. 

Şefta]i de A vitamininden 2 
bin, Bl den 3, B2 den 23 ölçü, C 
vitamininden 5 miHgram verit'. 

Kavunda A dan 600, Bl den 30, 
B2 3 ölçü, C vitamininden de 20 
miligram .. Karpuzda A 125, Bl 
10. B2 14 ölçü C vitamininden 1 
miligram. 

Armutta sırayla 12, 22 den 75 e 
kadar, 50 ölçü, dördiindisiinden 
de 5 miligram ... Elma daha zen
gin, gene sıra ile 100, 30, 30 ölçü 
ve 20 miligram. 

Üzümde pek az vitamin, 50 öl
çü A dan, 30 dan 75 kadar B:! 
den, 4 miligram da C vitaminin
den bulursunuz. B2 vitamininden 
tartıya gelmiyecek kadar az, 

Bademde Bl den 56, 82 den 
120 öl~ü, kestanede Bl 96. 82 
126, ce'\.·izde Bl 156, B2 230 öl
çü, C den 30 miligram. Fındıkta 
Bl 200, B2 270 ölçü. C vitami
ninden de 15, fakat pek taze olur
sa 56 miliı:ram. 

HülKAVE ~ 
~ YENİ SINDIBADI BAHRi 
g Yazan: Halikarnas 

~~~· 
B ilin ey dinleyicile:1' ki babam 

çok zengindi. Öldüğü za
man bana torbalar dolusu çil çil 
para, sürülerle sığır sıpa, ve mem 
leketler toplayan tarla tokat bı -
raktı. Ben de iyi yedim, iyi içtim; 
güzel giyinip kuşandım. Boğazıma 
kadar zevk ve safaya daldım. Pa
ralarla mal mülkle har vurup 
harman savurdum. Bu çal oynasın 
vur patlasın miras yediliğin sar
hoşluğundan uyanınca elde ve a
vuçta pek az buçuk bir şey kaldı
ğının farkına vardım. Arta kalan 
ev bark, çüt çubuğun topunu da 
sattım, savdım. İki direkli koca 
bir kayık satın aldım. Uğrıyaca

ğım kıyılarda alış veriş etmek için 
mal aldım. Bir çok tüccar arka
daşlarla beraber Basraya doğru 

yola düzüldüm. Basrada yelkenle
ri açıp denize açıldım. 

Güneş İskelemizde doğuyor, 
sancağımızda blıtıyordu. Günlerce 
dalgalar üzerinde sekdik. Adadan 
adaya, denizden denize vardık, ve 
her uğradığımız yerde bir verip 
iki aldık. Ticaretimiz kayığımız 

gibi yolunda, ve işlerimiz tıkırın
daydı. Fakat hava gitgide ısındı 
ve hamam halveti gibi buğulandı. 
Rutubetten koltuk altlarımız kü
herçile bağladı. Hergün küherçi
leleri kılıçlarımız ve palalarımızla 
kazıyıp raspa ediyorduk. Tam üç 
ay mavi gök görmedik. Kayığımı
zın babafingosuna, ucuna bir de
mir çubuk taktık. Onun ucuna da 
yanan bir kömür, ve bir de mavi 
bir göztaşı parçası astık. Maksa
dımız tavuğun follukta bir yu
murta görmesile, onda yumurtla
mak isteğinin doğması gibi, gökte 
mavileşmek ve güneşte parlamak 
hevesıni uyandrmaktı . Gök ve gu
neş astığımız mostradan ibret alıp 
gayrete geldi. Biri mavileşti, öte-
ki parladı. ,, 

fakat güneşe aşın bir parla-
ma arzusu vermiş olduk ki; 

gemimiz ışıkta yana yana kömür 
oluyordu. Bizse terli iken sövüş, 

kuru iken kebap oluyorduk. Akı
bet hava o kadar ısındı ki gündüz 
biribirimizle konuşamaz olduk. 
Sözler ağzımızdan çıkar çıkmaz 

kandil ateşine dalan pervaneler 
gibi tutuşup yanıyorlar, kül olup 
yere dökülüyorlardı. Hiç kulakla
rımıza varamıyorlardı. Ancak ge
celeri serinlik basınca, -o da ka
dıya turfanda hıyar yetiştirirmiş
cesine, dudaktan kulağa söylemek 
suretiylC-:. biribirimize dert ya
nabiliyord uk. 

Basradan ayrılalı hilal dört ke
re gebe kalıp, dört kere bedrol
muştu. Dördüncü hilal, on beşine 
toparlanmak üzere iken ilk kaza
mıza çattık. Gemimiz açık deniz
de bir kayaya çarptı. "Yahu, bu 
engin denizde sığ sığlık ne arar?.,, 
diye sonda kurşunu ile dibin de
rinliğini anlamıya kalkıştık. Deni
ze üç bin kulaç ip saldığımız hal
de dip bulamadık. Hayretten gözle 
rimiz faltaşlarına döndü. Çünkü 
kayaya o kadar şiddetle çarpmış
tık ki, dümenimiz yerinden fırla
yıp denize daldı. Direğimizin biri 
baştan aşağıya kadar bir kaç ye
rinden çatlıyarak misvake döndü. 
Ard direk te çatadak kopup deni
ze devrildi. Ta tepede papafingo 
yelkenini sarmakta olan gemici
nin biri, beş mil uzağa savrulmuş 
bulundu. Gemicimiz, denizde ya
nıbaşına konan koca bir martı ku
şunun kuyruğuna yapıştı. Kuş ka
nada kalktı, ve kuyruğuna takılan 
tayfayı misvak direğin tepesine 
kondurdu. 

K ayaya çarpınca, sadme o ka-
dar şiddetli olmuştu ki, he

pimizi kayığın başına doğru fır
lattı. Başlarımız, çöreklenmiş ola
rak önümüzde yığıla duran halat
lara çarpınca iki bacaklarımızın 

arasına çakıldı. Tam iki ay kendi 
ardımızdan başka yer seyredemez 
olduk. Allaha çok şükür, bel ke
miğim, o çengelleşmş vaziyetin-

Balıkçısr 

den yavaş yavaş gerile gerile açı
lıp düzeldi. Neye uğradığımıza şa
şarak, biribirimize sorup sual e
der dururken, başımıza gelen ka
zanın, nenin nesi olduğunu gözle
rimizle gördük. 

Meğerse koca bir Orfos balığı
nın biri iki kulaç derinlikte şeker
leme kestiriyormuş. Biz üstünden 
geçerken, dümenimizle burnunu 
kaşıyarak, babacanı rahatsız et
mişiz . Balık işte buna çok öfke
lenmiş. Gelip kuyruğu ile küpeş
temize vurdu. Küpeşteyi yerin
den söküp güverteye sapladı. Son 
ra provada sarkan iki tonluk ka
yık demirini hap gibi yuttu. Yüz 
elli kulaç ağır demiri de dudak a
rasından makarna soruyormuş gi
bi sordu. Yol aldı. Geceye kadar, 
bizi baş döndü rücü bir süratle 
çekti. Geceliyin zincir koptu, ve 
biz de elhamdülillah kurtulduk. Fa 
kat demirimizi ve zincirimizi kay
betmiştik. 

Ertesi günü büyük bir. fırtına 
koptu. Bir rüzgar girdabına yaka
landık. Deniz topaç kesildi. Fırtı
nadan sağ salim çıkamıyacağımı
zı aklımız kesti. Biribirimizle he
lallaştık, fakat birdenbire fırtına 

bıçak yemiş gibi kesiliverdi. Rüz
gar burgaçlanırken güvertedeki 
halatı misvak direğimize, öyle gü 
zel sarmıştı ki, direk yeniden da
ha sağlam olmuştu. Ayni zaman
da da denize düşen kırık direği

mizi, dikine olarak kayığa çakmış 
tr. Yaradanın hikmetine hayran 
kalıp, şükürler ettik. 

Hava gitgide soğuyordu. O ka-
dar ki yine biribirimize ne 

söylediğimizi duyamaz olduk. 
Sözler dudaklarımızdan ayrılınca, 
donuyorlar ve dolu gibi yere dü
şüyorlardı. Geceliyin biribirimize 
neler demiş ve neler anlatmış ol
duğumuzu ancak ertesi günü, öğ
le sıcağında, sözler eriyip te uç
tuktan sonra dinliyebiliyorduk. 
Bu gidişle değil sözlerimizin, fakat 
kendilerimizin de donacağırnızı 
anladık. Batıyı iskele bordamıza 
ve doğuyu sancak omuzluğumu
za almak suretiyle dümen kırdık. 

Yel denk esti. Yolumuza fışıl 
fışıl devam ettik. Yine adadan a
daya, kıyıdan kıyıya uğradık. Gi
dişte de bir verdiğimiz mala mu
kabil iki aldık, ve bol bol dünyalık 
topladık. Artık provamız Basra 
tarafına bakıyordu. Donüş yoluna 
gireli dördüncü hilaldi, uzaktan 
bir ada gördük. Adaya yanaşınca 
ada battı. Adanın biziİn demiri 
yutan balık olduğunu anladık. 

Hemen elime bir zıpkın alıp, de
nize bir kayık indirdim. Balık ö
nümde yüze gelince Z1pkını ü
zerine atacaktım. Fakat ben önü-

( ;<><><><><;<,<;< <:<.<><• 
m e bakakalırken balık , dipten ge
lip kayığı tosladı. Elimde zıpkın, 

sünbüle bürcünün üzerinden aş
tım. Tuzla buz olan kayığın ak
samı gök kubbesine çarparak, tu
tuşup yıldız oldular. Kavsi ikmal 
edip başaşağı yer yüzüne doğru 

düşerken zıpkının ucuna güneş 
saplandı. Güneşle beraber, bizi 
denizde bekiyen koca balığın, es
neyen koca ağzının içine daldık. 

Balık güneşi hazmedemedi ki, gü
neş ayın on beşi olarak öteki u
fuktan fırladı . Fakat balık güneşi 
söndüreyim derken karnı yanmış
tı. Koca ejder ölü olarak denizin 
yüzünde yüzdü. Onu gidip mua
yene ettik. Ağzı açık duruyordu 
çıralar yakarak ağzına daldık. Di
lini kesip kayığa taşıdık. Dilinin 
altında kayığımızın demirini, ve 
demirin zincirini bulduk. Demirle 
zincir dilinin altında, dilinin sol 
tarafında gizli kalmıştı. Dönüşü

müzde bunlardan başka fevkala
de bir hadise olmadı. 

B alık çok kocaman olduğu 
için onu kayığa alamadık, 

fakat zincirle arkamıza bağladık; 
ve onu Basraya doğru sürüklemi
ye başladık. Rüzgar arkamızdan 
püfür püfür esiyordu. Böylece bir 
ay yol aldık. Bir haftadanberi A
den kıyılarının önümüze çıkması 
lazımdı. Halbuki hala provamıza 

bomboş ufuklar yayılıyordu. He
pimizi bir merak aldı. Acaba de
niz mi büyüdü yoksa karalar mı 
küçüldü diye biribirimize soru
yorduk. İşte tam o sırada, benim 
mirasyedilik zamanından kalma 
cins tazım -~vi barkı satarken 
ona kıyıp satamamıştım- burnu
nu ötemizdeki ufka doğru uzattı. 

"Arkadaşlar1ma artık korkma
yın., diye bağırdım. "Çünkü bu 
tazı tavşan kokusunu üç gün öte
den kapar,, diye ilave ettim. Nite
kim ki söylediğim gibi çıktı. Tazı
nın burnunu pusla ibresi diye kul 
landık . Üçüncü günün akşamı sağ 
salim olarak Basra körfezinin ağ
zını gördük. 

Ne var ki Basra körfezinin ağ
zına girerken, balık körfezin ağzı
nı tıkadı. Onu orada bırakmak 

mecburiyetinde kaldık . Gemimiz
se Basra limanına demir attı. 

Koca balığın çürümesi bir asır 
sürdü. Ve bu bir asır zarfında Bas 
ra körfezi bir göl olarak kaldı. 
Basra körfezine ait, fevkalade o
larak, bundan başka bir hadise ol
madı. 

İstanbul Asliye Beşinci Hukuk 

mahkemesinden: 

Vida Karako tarafından Maçka.da 
Aramir apartımanının 7 No. smda 
Jak Benzona nezdinde Yasef aleyhi -
ne açılan ve müddealeyh Yasefin 
müddei Vida Karakoya bakmak şar
tiyle Beyoğlunda Asmalı mescit ma
hallesinde Tepebaşı caddesinde 47 
No. lı Hayım apartımanının 120 his
se itibariyle 20 hissesi kendisine fe
rag edilmişse de müddeialeyh Yasef 
şarta riayet etmediğinden akdin fes
hi davası dolayısıyle müddeialeyhe 
gönderilen dava istidası kendisinin 
bir semti meçhule gittiğinden bahis
le mübaşir tarafından bila tebliğ ia
de edilmiş olması hasebiyle ilanen 
tebliğ edilmiş ve tayin kılınan 6.6.939 
salı günü saat 14 te mahkemeye gel
mediği gibi kanuni bir vekil de gön
dermemiş olduğundan hakkında gı -
yap kararı verilmiş ve celsenin de -
vamı 18.7.939 salı günü saat 13,30 a 
talik kılınmış olduğundan mezkur 
gün ve saatte de gelmediği veya ka
nuni bir vekil göndermediği takdir 
de gıyaben muhakemeye devam olu 
nacağı H. U. M. K . nun maddei mah
susasr mucibince keyfiyet malumu 
olmak üzere tebliğ olunur. 

KAYIP: İstanbul limanından al

dığım cüzdanımı kaybettim, yenisini 

1 
alacağımdan eskisinin hükmü yoktur 

Necmi Pekel 
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Topçu Atış Okulunda 
Atış Talimleri Yapıldı 

RomenHaricige Romanya Dün Fransız Hariciye Nazırı 
Nazırı Geliqor Hariciye Nazırı Tu··rkı·ye _ Fransa 

' - <Bqı, 1 incideJ C.ehrimizde 
rinin müdafaasına hizmet edecek Y A 1 A ı (Bqı 1 incide) tt 
olan Balkan Antantmclan sitayif • n aşmasını n a ) kir bir Bunla bahsetmiştir. tetkike imkan bulmuştur. Bu mallı • _ 

mat hamulesiyle Ankaraya yapaca • 
Gafenko, netice olarak Alman- (B.:un 7 incide) 

ğı ıeyahat herhalde çok faydalı ola- _. 
ya ile aktedilen iktısadi anlaşma - caktır. tebblsln senit ve asbnll bir mu-
ların ehemmiyetinden bahsetmiş 11- kavemet karşısında kalacajuıa 
ve bu anlaşmaların iki memleke • çekoslovakyanın işgalinden son. şüphe yoktur. 
tin sulheuyane mabatlarını teba- ra top atzına dü,en ilk devlet Jnıiliz milleti, dalma Almanya ile 
rüz ettirdiğini kaydettikten sonra Rbmanya olmuştu. Alman orduları mütek'abll bir itimat dairesinde an
Fransa ve İncillere ile akıffllen Rumen hududuna dolru yürümeğe lafmıya çalqmıştır. Şimdi de böyle 
iktısadi anlaşmalann da istikbal • başlamış, ve Alman hükumeti Ro • bir anlaşmayı şiddetle arzu ediyor. 
de daha geniş mıkyasta inkişaf e· manyaya ültimatom mahiyetinde bir Ingiliz milleti, büyük harbin sonun-
deceğini ilave eylemiştir. nota vermişti Romanya ya Almanya- da ve harpten sonra bir çok hatalar 
Galenko, Siyai Şube Reüi nın iktısadi hi.kimiyeti altma girecek yapıldığını kabul etmtye hazırdır.,, 

ve saetecilerle beraber veyahut harbi kabul edecekti. Vazi- Bu beyanattan evvel Lord Hali -
hareket etti yet bu derece nazikti, Gafenko bu fax, bir suale cevap vererek muhte-

Dünkü atı,Iartla bulunan aabaylannnz Bilkref, 9 (A. A.) _Romanya ha- nazik vaziyette memleketinin harici lif memleketlerle yapılan müzakere-

T riciye nazın Gafenko bu aı.·-m 18• siyasetini büyu""k bir dirayet ve me- lere telmih etmiştir. 
Maltepe Topçu atış okulundaki CICl1Tll& pllim : ~ p ı il at 22,30 da Bükr-ten a.,...•-··tır. baretle idare etti. " o onya · e yakında mütekabil 

kara atış kursunun hitamı münase- ....., J••ll&&U9 bir daimi i'"~u.f -IJ.-..11•1 Ü Ankarayı resmen ziyaret etmek A 1 m a n y a ile bir iktısadi &.iMi a&-.cut ecejini ·mit 
betiyle dun Metriste muvaffakıyetli Bu taarruz '"in kurulan plAn .,, ed" R .r- •J' ta ... ,_ üzere 1ıiden Gafenkoya Hariciye anlaşma yapılarak Romanya Wili- ıyor~m. om~nya ve .ı. unants n~ 
topçu atışları yapılmıştır. idi: Birinci tümen ujında teali edt- nezareti siyui 9ube reisi ile hu • dan ve esarete düşmekten kurtarıldı. verdiğımiz temınat, tek taraJlı id_i· 

Sabah saat dokuzda davetlileri celi merkezi sikletle İltanbul cad • suai kalem müdürü Bador ajansı Sonra da Gafenko bizzat Berline gi- Hali haz.~rda bunları yeniden tefsır 
Topkapıdan alan otobüslerle doğruca desi boyunca ilerleyeeek, düpnanı direktörü matbuat umum müdü • derek Hitlerle görüştü ve cesur bir etmiye luzum yoktur. Du teminat, 
Ba~abyeye gidilmiştir. Bluada okul garbe ve cenubu prbife atarak im - rii ve bir, çok ıazeteciler refakat diplomat gibi, Alman devlet reisinin Polonya hakkında olduğu gibi, Ro-
kumandanı Sırrı Seyrek tarafından ha edecekti. etmektedir. tehditlerine boyun eğmeden, fakat manya ve Yunanlstanın istiklilleri 
nıanevra hakkında izahat verildik • Bu plAna göre tertibat atan ti1 _ Hariciye Nazırını utuyonda mahir bir diplomat gibi, onu gücen- tehdit edildlji sarahaten anlaşıldığı 
ten sonra atışlara başla. nmıştır. Ha- \Den •eceleyin topçusunu llzım ge • d' ed Be 1 d ima"' ve ~le bir tehdit vukuunda bu hü • Türkiye, Yunanistan ve Yqoslav- ırm en r in en ayn 5 a mu - uv3 -
vanın yağmurlu, yerlenn fazlaca ça- len verlere ---•--e mevzilendır· ..:ın .. _ ffak ld kumetler bütün milli ku_..'eı·ile mu 

" - ıı.&q. ya mümessilleri, hariciye nezareti va o u. vv~u 

le karplamaktaclır. Zwa SoY1" 
htikfunetr buna yeni bir metob' 
başlangıcı olarak telakki etmekti 
dir. Filhakika, mesele bilh .... 
bir ıltmat meselesidir ve hiç bit 
şey iki hükumet mümessillerlnlf 
dofrudan dofnaya temaslan kr 
dar faydalı olamaz. 

Z - Akşam Sovyet mahflDerlr 
yakında bir anlqmanuı akdi bd
kında nikbin görünüyorlardı. 8 .. 
nunla beraber, Sovyetler Birlll' 
hUldimetinln, anlaşmaya zeyl olr 

rak yazılacak bir medde ile "So.

yetler Blrliji Baltık devletleri 
ytizilnden bir harbe sürUldendlJi 
takdirde Fransa ile 1ncUtereailJ 
kendisine yardım edeceklerinbl,. 
tasrihinde ısrar etmesi muhtemel

dir. Sovyetler, Baltık memleket· 
lerlndeki Alınan nüfuzunun kol'" 

kulacak bir tekil alclıiı ve bUD9 
yalnu böyle bir maddenin nlha1et 

murlu olmasına rağmen hareklt bü- ten IOIU'a ubah saat 5,30 da kuvvetli 8 kavemet etmeM bayatı menfaatleri erkanı selamlamıştır. u tehlike atladıktan sonra Ro - . &A • • _ 

yük muvaffakıyet ve tam bir intizam bir atefle taarruza geçti. Ve piyade manyanın vaziyetinde salah iktizuından addettilden takdirde llmmmİİİmmİİİİİİmİİİiii;;i; 
verebileeeji kanaatindedirler. 

içinde cereyan etmiştir. ile el ele vererek yedi safha olarak başladı. İngiltere, Romanyanın bü - tatbik edilecektir. 
Muharebe vasiyeti: tertip edilen ve saatlerce devam e • Meclıte Kanunun tünlüjünii garanti etti. Romanya, Tiirlıiye • l,..Uter• oaiyeti 

den bir ateften sonra taarruz hede- ilk Müzakerell• aynca İngilizlerle bir iktısadi anlaş • Türkiye ile yapılan mflsakerele • 
Muharebe vaziyeti şuydu: fine ulaştı ve zafere kav\lflu. ma yapmaja muvaffak oldu. Bu ıu. rln ilk saftum 1Z mayısta mesut 
Evvelki gün kırınızılann meşgu - Manevra bittikten sonra, hakem (Bqı 1 incide) retle Alman tazyikına karp bir mu- bir netlee •ennlttlr. Yeni lstitue· 

llyetinden istifade eden maviler yap- mevkilnde oturan topçu mtlfettlfi gören bu müesseseleri terk hususun- vazene tesisine imkin buldu. lere faaliyetle devam edilmekte- ı 
~ıltları devamlı taarruzlar neticesin - Tuğgeneral Vehbi Koca,uney ve ha- da hükumetçe alınan karann yerin_ Şimdi Romanya Balkanlann si - dlr. Pek ima bir uman sarfında 
de ancak Bahçeköy, Osmaniye telsi- rekitı idare eden mektep kumanda- de bulunduğunu söylemiş ve beledi- yaseten en kuvvetli devletlerinden bu istişarelerin muvaffakıyetle ne-
zi ve Metris hattına gelebilmişlerdi. nı Sırrı Seyrek tarafından tenkitler yenin bunlardan temin deceği vari _ biridir. İstilA tehlikesini atlatmıştır. tieelenditini bildirecek vaziyette 
Ayni gun takviye kıtalan alan kır - yapıldı. Ve general, gösterdikleri dat ile şehrin imarına çalıprken bir Siyut hürriyetini garanti etmiştir. olaeainm ümit ediyorum." 
mızılar taarruza başlamış ve düşma- muvaffakıyetten dolayı genç subay· turist şehri haline getirilmesi çok ar- Huzur ve sük!in içinde istikbalini te- /ngiliz • Sovyet miizakerelm 
nı şimali garbiye doğru düşürmüş • lara teşekkür ettikten sonra otobüs- zu edilen İstanbulda, seyyahlar i_çin min ile megul olabilecek vaziyette - Sovyetler birliği ile yapılan müza-
tür. Bundan sonra taarruz hareketi- lerle mektebe gidildi. Burada davet • medeni vasıta ve ihtiyaçlann da te- dir. kereler hakkında Lord Halifax, şun-
m tatbika memur edilen bir tftmen lilere bir öğle yemeği verildi. Ye • mini etrafında temennilerde bulun - '1- lan söylemiftir: 
düfJ!lanı tekrar sıkıştırmağa başla - mekten sonra general Vehbi Koca- muştur. Romanya ile Türkiye arasmda "Pariste ve Cenevrede Fransa hü-
mış ve mavileri 6 kilometre şimali güney kursu ikmal eden subaylara Hatip sözlerini bitirirken, bu ida- biri Balkan Antantına dahil o- kumeti ile ve Sovyetler birliği el~isi 
,garbideki Receptepe, Klrazkeçe ve kıtalannda da muvaffakıyetler ve relerin İstanbul belediyesine terk lan iki devlet ııfatiyle, diieri de sulh ile yapılan müzakerelerden ıonra 
145 numaralı tepelere doğru atmı~ı. başanlar temenni ettikten aonra ha- yolunda hükumetçe alınan ve mecli- cephesinde yer almlf iki memleket Moskovaya bazı tekliflerde bulun -
Bundan sonra dün sabah yapacağı ta rekitta hazır bulunan gazetecllere sin tasvibine arzolunan karardan do- olarak iki türlü menfaat ortaklığı duk. 
arnızun hazırlıklarına başlamış ve de oraya kadar geldiklerinden dola- layı İstanbul mebusu ve bir İstanbul vardır. Her iki bakımdan da iki dev- Sovyetler birliğinin hariciye komi
ııeceyi düşmanı yoklamakla geçir - yı teşekkür etti, saat beşte otobüsler hemşerisi sıfatlyle fiikranlarııu ifa _ letin Balkanlarda kuvvetli bir blok seri beyanatta bulunarak bu teklif-
aıi§tir. le Topekapıya avdet edildi de eylemiştir. tesisinde menfaatleri vardır. Alman- lerin hük ü ·· _______________ .... ____ _....-:;:;...._·_ • ,, •• un va~ esonomm uer--

Bar t-.nl leyi§ini durdurmak, ve mihverin müf\ül JrMmttır. Bualann en mü-

olmabGhf!e Stadınm J'erldun F~ri (~göl),. elektrik, Balkanlar üzerindeki tuyikım kal. blml ialflk .. vietıertnln vuty.w\r. 
3' tramvay ve tunel ıdarelerınin İstan- dırmak hususunda iki taraf aruında Bütün bu nıiizakereler etDRllllda ln-

Geldl
• bul bel~i~esine terkedilmesi hak • bir görüf blrliii bulunmak gerektir, ,Utere hük6met1, üçüncü devletlerin 

Maketi kında hükumetçe alınmış olan kara- Ankarada cereyan edecek müzakere taleplerini 1Af etmek gayesini güt -
rın yerinde ve şayanı filkran bulun- ve fikir müdavelesinln bu bakım - müştür. F2'kat teminat iltemiye:ı 

{Baftarafl 1 incide) memektedir. Şehir mütehassısı Prost dutunu kaydettikten sonra, yalnız dan bü1ilk bir ehemmiyeti vardır. mem1eketlen bu teminatı mrla tAh-
caddesinin iki tarafındaki dükkAn _ ta maketi tetkik ederken üzerinde ya bu meseleye ait. ~~unun tasvibin - İki devlet Hariciye Nazırlannın, mil etmenin doğru olduiuna kani de
lar istimliık edilerek bu cadde geniş- pılacak tadilitla maketin tatbik edi- den so~a. beledi~enın .bu . işlerden bugünkü· yeni vulyetler karşaaında, ğillz. Ayni zamanda $ovyet hiikume
letilecek ve fimdi tanzimi itine baş- ~ lebileceğini ileri sürmüştür. Vietivi- h.allr:1° ıstifad~ı .. tc:~ cihetini bi· sadece dünya hidiaelerini bir defa tinin kendi emniyeti nokta&ından 
lanan Laleli - Ak.saray refüjleri Be-1 oli de mut.ehassısın noktai nazarını nncı der~.ede ~ozon~n~e tutmaıı 18• gözden geçirmelerinde bile büyük komşularının istikWine karp alika-
7azıda kadar temdit edilecektir. Bun- kabul ettigi için maket yenid.!n bir zun ge~dığıni .soylemiftır. _ menfaat mevcuttur. sızlık gösteremiyeceğini itiraf etme-
dan başka meydanın sol tarafında, in· tadilat görecektir. Yapılacak tadilata ~erıdun ~l, ~amvay ve tunel Bu sebeple Romanya Hariciye liyiz.., 
kılap kütüphanesinin an ve alt tara- göre, maketin ön tarafı kaldırılacak, se~lerindekl ınt~ızlık v~ ~- Nazmnın Ankara ziyaretini memnu
fmd•ki dükkan, ev ve kahveler de ve maket bir at nah p!k!ini alacak- y~taızlik ve de~ ~~et maelesı uze • niyetle selAmlar, ve kendilerine mu
mrhal istimlik edilerek yerleri mey- tır. Makete nazaran Dolına~ahçe ha- rinde durarak buyük bir ekseriyeti vaUakıyetler dileriz. 
dana kalbedilecektir. Meydanın aağ va Jazı fabrikasına ait gaz tanJdan çalıımakla ha!at~ kazanan ~ .~ 
tarafında caminin alt kısmındaki da saha dahilinde kalmaktadır. Ma- bul halkına bır külfet ve bir uzwıtu 
dükkan ;e kahveler de istimlak edi- ketin bu tarafı bozulmıyacaktır. An- mabi!eti alan ~u hizmetlerin he~ feY 
lerek sahaya ilave edilecektir. cak gaz tanklarının derhal kaldirıl- den once tam:ııni iflnin belediyece 

lercımada Yeni llektrlk 
Bergama, (TAN) - Yeni elektrik 

tesisatı süratle yapılmaktadır. Ka
sabamızı bir baştan bir başa kateden 
yeraltı ana kablosu tamamen döfen
mi§tir. 

Parll, 9 (A.A.) - Boutelleau Lon 
dradan Figaro ıazetealne bildiriyoı:: 

Halifaka ile lılaiaki aruında dün 

yaplan mli.Tmda - ede-
bildiğimiz 811 mal\lmata göre 
aşağıdaki up verebilecek va· 
ziyette bulunuyoruz: 

1 - Sovyet htlk6metl Stnaı'· 
ın seyahati haberini ınemnaniyet-

SATILIK KOSK 
'CskUdar M. Tabsllit Müdür· 

liljilnden: 
Tarlabap maliye şubesine 

borçlu ölü Ahmet oğlu Abdul • 
lah veresesinin uhdelerinde bu· 
lunan Erenköy Bostancı Vüke • 
la caddesinde kain yeni 17-17 ve 
2 sayılı zemin katı kargir üç 
katlı 11 oda, hamam ve konf o -
ru havi yağlı boyalı ve zeminile 
birlikte 9960 metre murabbaı 

alan bahçesi duvar ve demir par 
maklıkla muhat dort tarafı cad 
de ve bahçesi çamhk ve müte -
addit meyva ağaçlı iki dönüm 
bağ, ahır, arabalık, mutfak ve u
şak odalarını havi vapur iskele
sine ve §imendifer ve tramvay 
"qta..-ı.-.- --a.-. -
ti f evkaladesı olan, 

köşkün tamamı vergi borcun • 
dan dolayı tahslli emval kanu • 
nu micibince sablığa çıkanı • 
mıştır. 

İhalei evveliyesi 28.6.939 çar
şamba günü saat 14 te Kachll:oy 
idare heyetinde icra kılınaca -
ğından tallp olanlann yüzde "/ ,5 
pey akçesiyle birlikte Kadıköy 

kaymakamhiuıa müracaatleri i-
~ lln olunur. 

KAYIP: Konyadan aldığım nü -
f us tezkeremi kaybettim, yenisini al· 
dığımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Boyabat mücadele doktoru Necip 

Koskaya giden cadd2nin sağ tara· ması mümkün olmadığından bunlar bir direktif ittihaz edilmesini ve e
fmda guzel bir belediye gazinosu in- sta.dyomla, arka taraftaki tribünler l~ktrik fiyatlannın da 1?11'in niabe -
p edıleceği gibi, gerek bu caddede- arasında kalacaktır. Tanklar şimdilik tınde ve halk~ ~~a aıt vası.talar -
ki, gerekse Beyazıt meydanındaki bir duvarla sahadan tefrik edilecek, dan daha genıı ıstifade edebilmele
tNmvay şebekesi yeni vaziyete göre fakat ilerde bu tanklar kaldırılarak rini temin ey liyecek ıurette indiril • 
tamim edilecektir. Bu esnada Kotka yerleri sahaya kalbedilecektir. Yeni melini latemış ve hükiimetin beledi· 
eadesinde refuj yapıiacajından tram tadillUan sonra maket 16 - 1 "/ bin ye hesabına yaptığı bu devir ve fe

_,_,.,,., •• JI yollan caddenin ıağ ve sol tara- kişi istiap edecek bir şekil alar.aktır. ra~d~n halk müstefit olmalıdır de -

Chamberlain'in 
Dünkü Nutku 

Saraç 11111 ve Makine KaHası ile Makine ile Dl· 
ker lrkek ve Kadın Terzi Aranıyor: 

ima -1Jnaoaktır.' Makete gore, stadyomun 700 bin mı§tır. {Btıfiarafı l incWeJ 
Beyazıt meydanı lse genişletildik- llt"aya mal olacağı anlaşılmı§lır. Bu- Kanunun heyeti umumiyesi üze- bilecek bir bal tekli etrafında mil· 

ten 10nra asfalt olarak yeniden tan- rada kurulacak stadyom, yakında be- rindeki bu müukereyi müteakip nakapdan çekinmlyecetlmbl bll-
&Jm edilecektir. ledlyeye intikal edecek olan Taksim maddelere geçilerek kanunun birin· dinniftlna. Fakat ayni amanda 

Bahçeler 118 Ko,..ervatuoar stadyomunun yerine kaim olacak, a- el müzakeresi ikmal edilmlftir. ba nıllsakerelerla mltekabll bir 
Doktor Lutfi Kırdar, diın Tepeba· sıl beynelmllel müsabakalann yapı - Diler miizalıcrela itimat havuı içinde ·eereyan ede-

11 bahçesi, Taksim bahçesi ve kon- lacağı modem stadyom, ilerde Yeni· Ruznamede mevcut ve Meyda - bileeellnl de Dral'la bydetmlt· 
..-vatuar mesel.esile de meflul ol- bahçede yapılacaktır. nekbez istasyonunun bir kilometre tim. 
auttur. Tepebqı bahçesi bu sene kıs- Diğer tetkikler şimali garbisinde bulunan 312 nu - Busb, böyle bir havayı yant-
men tevsi edilecektir. Yeni tiyatro- Doktor Liitfi Kırdar, maket üze- maralı hudut tqından Payasta deni- mata yardım etmlyecek tekilde 
aun inf&Sı bu sene mümkün olmadı- rlndeki tetkiklerini bitirdikten ve ya- ze kadar inen sahada hududa müte- Alıaanyatla 1apılmıı olan beyana· 
I' için şimdıki şehir tiyatro•u binası pılacak tadilat hususunda gerek Vi- allik olarak elyevm mert bilcümle i· ta dinliyuek bunlanlaa daydutmn 
ancak marttan sonra yıktırılarak As- ettvioll, gerekse phir mütehassısı dari, mali, iktıaadl abüm ve mua - inklsan tekrar etmektea blldlıai 
ıt sinemanın yerinde bir tıy.ıtro ya- Prostla mutabık kaldıktan sonra ph- melitın kaldınlmasım gözeten ka • alamadım. 
~tır. rin muhtelif llemtlerinde dolaprak nun liyihasının müzakeresine geçi • l,.Ptaenin '150 bin 

Yapılmakta olan Taksim bahçesin- tatbik plhının ıhzarmda nazan dik- lirken söz alan Hariciye Veklli Şilk· ulıeri olacalı 
.. kuçuk mikyasta bir de tiyat,-o ya· kate alınmak üzere bir çok notlar al- rü Saracoğlu, bu kanun IAyihuının Harbiye Nazın Bore Belisha 
pılacaktır. mışlar, lstimlik mıntakalarını vtt şeh müzakeresinin gelecek cuma günü bqtln Plymouth'da siyletlili bir 

Dolmabahçe •tad7'1nm rin seyrlsef er vaziyetini inceleuılıler- yaprlacak toplantıya tehir olunınaıı- autukta İnciltereain 1tt17Uk bir 
Bundan sonra Italyan mımarı Vi- dir. m istemiş ve bu talep tasvip olun - a1kerl deylet ol41alD• n bir ka~ 

.Uvloli tarafından Milin()da yapılıp -Butetklkler, bugün, pazartesi ve muştur. 878 kadar .Uü altmcla fll Ma as. 
ta dun şebr"mize getirilen Dolmabah- salı günü de devam edecektir. Bu Meclis, gelecek toplantuuu pa - kert balunaeatuu ehemmiyetle 
ıe ıtadyomuna ait maket tetkik edil- dört gün zarfında yapılacak tetkik- zartesl gilnil yapacaktır. bydeytemiıtlr. 

Bu tetkikat emamıda maketin, 25 
kişilik oturacak, 10 hin kişılik a
ta duracak bir stadyom için ha
landıgı görülmüştür. Halbuki Dol

n.abahçe stadyomu için lstimlAk edi
saha böyle bir maketi istiap et-

lerden sonra tatbik pllnı hazırlana-
caktır. Bu sebepten dolayı Ankaraya Harp Okulu Komutanllğındaa : 
gideceklerini yazdltımız belediye i- Bu sene hariçten harp okuluna glrmeğe iltıekll bulunanlar için yirmi 
mar müdürü Hüsnü ile harita müdü- döt"t yaşma henüz girmiş olanlarla üniversite ve diğer yüksek okullar. 
ru Galip, hareketlerini tehir etmiş- dan tahsilde iken harp okuluna ginnek iltlyen ıaı.belerin bulunduJdan 
!erdir . .Belediye müdürleri ancak çar~ sınıf imtihan neticesini beklemeden askerlik şubelerindeki talimata gö
şamba günü gidebileceklerdir. re evsafı haiz olanlann harp okuluna almacaklan ilAn olunur. (4127) 

1 - Tophanede 2. No.lu dikim evi için saraç el işi ve makine kalfuı 
ve aynca makbMt ile elbise diker erkek ve kadın terzi alınacaktır. 

2 - Y~ ve askerlik nazan dikkate almmıyacaktır. 
3 - tter.t haftalık verilmek üzere taliplerin hilsnühal ve tifo ap 

kllıtlarile birlikte• hem~n dikim evi müdürlüğüne müracaatlan. (4009) 

t s. tanbul Belediyesi ilanları 
Beyoğlu Kaymakamlığından: Bulunmut san renkte dişi bir Keçi ile 

alacab oğlağın beş gün içinde sahibi çıkmazsa satılacaktır. · (4142) 

lıta11bul Sıhhi Mieııeıeı... Arfflnna ve Ekıilhne 
Komlıyonu11da• : 

Leyli Tıp Talebe Yurdu talebelerine aid 1000 takım elMlentn imali işi 
kapalı zarfla ekllltnıeye konulmuıtur . 

1 - Eksiltme 12.8.39 Pazartesi günü saat 15,30 da Cağalotlunda Sıh· 
hat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu komisyonda va
pılacaktır. 

2 - Muhammen fiyat: Bir talrun elbise diklml 1100 kuruştur • 
3 - Muvakkat teminat: 825 liradır. 
4 - İstekliler prtname ve nümuneyl her gün Fuat Pap TUrbesl kar

flllDd• LeyU Tıp Talebe Yurdu Merkezinde görebilirler 
5 - İatek1iler 1939 yıh Ticaret Odaaı veslkasile 2490 sayılı kanunda 

yazılı vesikalar ve en az 500 takım elbiseyi iyi diktljine dair bir vesika 
ve dükkan sahibi tüccar terzi IDUfından bulunduğuna dair unvan tez· 
keresi ile birlikte bu 119 yeter muvakkat garanti makbuz veya banka 
mektubunu havl teklif zarfını ihale saatinden bir saat evvel makbuz mu
kabilinde komisyona vennelerl. "3688,, 



10 - 6 - 939 

KANZUK 
'KUVVET ŞURUBU 

VİTALİN 
Kansızlık, Dermansızlık, iştahsızlık gibi vak'a
larda kullanılan en tesirli şuruptur. Çocukların 
çabuk büyümelerini temin eder. 

VITALIN şurubu her eczanede bulunur. 

IN.GILIZ KANZUK ECZANESi -- Beyoğlu, lstanbul 

inhisarlar Umum Müdürlüğü Uanları 

Cinsi MikCarı 

Bel ipi 25.000 Kg. 
Tütün tozu 6.000 Adet 
çuvalı 

Muhammen 
B. 

Lira Kr. 

11250.-
1605,-

% 7 ,5 teminatı Eksiltme 
şekli saati 

l .. ira Kr. 

843 75 Kapalı Z. 16 
120 37 Açık ek. 16.30 

I - Şartnameleri mucibince yukanda cins ve miktarı yazılı iki ka
lem malzeme hizalarında gösterilen usullerle satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları eksiltme şekli ve 
saatleri hizalarında gösterilmiştir. 

III - Eksiltme 12/Vl/ 939 pazartesi günü Kabataşla levazım ve mü
bayaat şubesindeki Alım komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 
V - Kapalı zarf eksiltmesinde Mühürlü teklif mektubunu kanuni 

vesaik ile °O 7 ,5 güvenme parası makbuzu veya Banka teminat mektu
bunu ihtiva edecek olan kapalı zarflar ihale günü saat 15 e kadar 
mezkur komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde verilmelidir. Di
ger eksiltmeye girecekler % 7,5 güvenme paralarile birlikte müracaat-
ları ilan olunur (3628) 

* I - Sartname ve keşfi mucibince parlayıcı ve patlayıcı maddeler 
naklinde kullanılmak üzere 1 adet saç tekne kapalı zarf usullle eksilt
meye konmuştur. 

II - Keşif bedeli 16442.64, muvakkat teminatı 1233.19 liradır. 
III - Eksiltme 16 Vl/ 939 cuma günü saat 11 de Kahataşta levazım 

ve mubayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
iV - Şartname plan ve keşifnameler 82 kuruş mukabıJinde Anka

ra ve İzmir başmüdürlüklerinden ve Kabataşta levaz.ım veznesinden 
alınabilir. 

V - istekJilerin, mühürlü teklif mektuplarını kanuni vesaikle bir
likte % 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu 
ihtiva edecek kapalı zarfların ihale saatinden bir saat evveline kadar 
!Saat lO a kRdr) mezkür komisyon bqkanlığına makbuz mukabilinde 
vermeleri lazımdır. (3789) 

t'çoK Si YI· 
KAMA, PERMA· 
NANT, SAÇ BOYA· 
Si, GÜNEŞ ve RÜZ· 

GAR SAÇLARI SERT· 

LEŞTIREREK KIRAR. ~ 

PERTEV ~ 
Briyantini 

Terkibindeki huauaiyet itibarile 

saçların kırılmuma ve koruya· 

rak kepeklenme.ine mini olur. 

Saç.lan harici teıirattan korur. 

Tatlı bir yumuf&klık ve ta

bii bir parlaklık bahfeder. Her Eczane ve itriyat 
mağazalarında bulunur 

• 

'-----------------------------· ' .. , 
L. A. R. E. S. 

Hükömetin İştirakile İşletilen Romen Hava Postalan 

EMNiYET • SÜR'AT • iSTiRAHAT 
Dünyanın en Modern, Ticari tayyareleriyle 

tSTANBUL - BÜKREŞ HAVA POST ASI SEFERLERt 
lıtanbuldan: Pazartesi, Çarf&Jllba ve Cuma günleri saat 

8.15 de hareketle saat 10,30 da Bükrete muvasalat. 
Ayni mahallere ayni gün muvasalat eden ve Budapeşte, Viyana, 

Berlin, Belgrat, Zağrep, Venfdik, Milano, Turin, Amisterdam, Var
şova ve Parise hareket eden Tayyarelerle hemen aktarma yapılır. 
Biletler, Vagonli, NATTA, itta ve Galatada Tahir hanında Servis Ma-

T AN 

SINGER 
Bayanlara mahsus elmaslı ve pırlantalı S 1 N G E R saatlerinin 

yeni modelleri gelmiştir. Fiatlan 75 ila 500 liradır. 
- EMSALLERi GiBi ON BEŞ SENE GARANTiLiDiR -

Taşradan talep vukuunda yeni kataloğ gönderilir 
S I N G E R SAAT MAGAZALARI - btanbul Eminönil. Tel: 21964. 

Bayi olmıyan yerlerde SİNGER saatlerini satmak için bayi aranıyor. 

MEMUR ALINACAK~ 
TÜRKiYE DEMiR VE ÇELiK 

Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden: 
Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarında istihdam edilmek üzere 

Türkçeden fngiliu:eye ve İngilizceden Türkçeye tercüme yapabilecek 
kudrette imtihanla memur alınacaktır. 

Secme İmtihan; 12 Haziran. 939 Pazartesi günü saat 10 da Ankara
da Sümer Bank Umumi Müdürlüğünde ve istanbulda Sümer Bank İs
tanbul Şubesinde yapılacaktır. 

imtihana girebilmek için isteklilerin birer dilekçe i1e Sümer Bank 

Umumi Müdürlüğüne veya İstanbul Şubesi Müdürlüğüne müracaatla 

alacaklan matbu iş talimatnamesini kendi el yazrlariyle cevaplan

dırmalan v~ icap eden vesaikin asıl veya musadd:.k suretlerini de ek

llyerek 10.6.939 tarihine kadar Umumi Müdürlük veva İstanbul Sube

si Mudürlüi'üne tevdi etmeleri lazımdır. 

Lise veya muadili mektep mezunlariyle Askerlik ödevini ikmal 
edenler, Büro işlerine vakü bulunanlar ve Daktilo bilenler tercih edi
lecektir. 

Verilecek Ur.ret imtihan neticesinde alınacak neticeve 2öre tavin 

edilecektir. -
Ordu Hastabakıcı Hemşireler Okuluna Ait 

lem izahat ve Okula Kayat ve 
Kabul Şartlan : 

1 - Hastabakıcı bemlfre yetiştirmek üzere Ankarada M. M. Ve
klletl tarafından "Ordu hastabakıcı hempreler okulu,, açılmıştır. 

2 - 3433 sayılı kanun mucibince bu okuldan mezun olacaklar, 
memur oJup tekaüdiye alacaklardır. 

3 - Mezun olanlar 6 senelik mecburi hizmetlerini Ordu hasta· 
hanelerinde yapacaklar, ondan sonra arzu ederlene memleketteki bü
tün sıhhl teıekküller kendilerine açık olacaktır. 

4 - Tahsil müddeti 3 sene olup, bu müddet içinde okurlara ayda 
beı lira harçlık veril.cek ve late ve ilbaslan tamamen okula ait ola· 
caktır. 

5 - Okuldan mezun olanlar, barem kanununa göre 1'7,S aall ma
aıtan baılamak üzeı.. maaı alacaklar ve bu miktar gittikçe çoğalacak
tır. Bu zaman dahi ia19, lfydlrme ve MniM1ınu ordu;ya ait olacaktır. 

O - Oh.ul lö E;rlw S~S da t.C\lmat.a başlıy&cııklır. 

7 - Okula kayıt ve kabul şartlan şunlardır: 
A - Türkiye Cümhuriyeti tebaasından olmak ve Türk ırkından 

bulunmak. 

B - Sıhhati yerinde bulunmak ve durumu her iklimde vazife 
görmeğe müsait bulunmak "bunu herhangi bir hastahane heyeti ra
poru ile tevsik ettirmek ve evraka bağlamak lazımdır.,, 

C - Yaşı on altıdan aşağı ve yirmi ikiden yukan olmamak. 
D - Kendisİ, ana ve babası iffet ehlinden olmak "Bu vaziyet po

lisçe tevsik ettirilerek evraka bağlanacaktır.,, 
E - En az orta okul tahsmnı bitirmit olmak veya bu derecede 

tahsil gördüğünü isbat etmek "Tasdikname suretleri musaddak olarak 
eklenecektir.,, 

F - EVii veya nişanlı bulunmamak "Evvelce evlenip boşanan
larla kocası ölmü§ olanlar kabul edilir. Buna ait medeni hali bildirir 
müsbit evrak keza eklenecektir.,, 

G - Sıhht sebepler dıpnda okulu kendiliğinden terkettiği, yahut 
evlenmek suretile veya diğer inzibati sebeplerle okuldan çıkarıldığı 
yahut altı senelik mecburi hizmetini yapmadığı veya tamamlamadığı 
veyahut sıhhi sebepler dıpnda okuldan çıkanldığı takdirde tahakkuk 
ettirilecek mektep masrfalannı tamamen ödeyeceiine ve gösterdJlf 
vesikaların tamamen doğru olduğuna dair Noterden tasdikli ve kefilli 
bir taahhütname vermek. 

8 - Bu evrak sahipleri okula imtihansız olarak kabul edilecektir. 
9 - 6. cı maddedeki evrakı tamamlamıyanlar bunlar Ankarada

kiler M. M. v. Shh. fş. Dairesine, diğer vilayet merkezlerindekiler vali
liklerine, kazadakiler kaymakamlara takdim edecekler ve bu yol ile 
M. M. V. Shh. İş. D. ne yollanacaktır. Müracaatların 25 Ağustos 939 da 
sc·nu alınmış olacaktır. 

10 - Taliplerin kabul edildikleri ve mektebe hareket etmeleri 
ayni makamlar tarafından kendilerine bildirilecektir. 

11 - Kabul edileceklerin okulun bulunduğu Ankaraya kadar 
sarfedecekleri yol parası kendilerine ait olacak ve "M. M. V. Shh. İş. 
D. ne hitaben yazacaklan dilekçede bunu tasrih edeceklerdir.,, 

•-- Saç balonu 1 GüzelUtJn ea ltiriaei f8fb. 

Petrol Nizam 

"1016., "3559., 

\ : ~sta~ld~st~n~m~ın:'I 
Sakaçeşme sokağında Singer ar
kasında 31 numaralı MUNIR 
UYANIK (aabık Ana\.-) ince 
sarraciye, kadın çantası ve de. 
ri eldiven imalathanesi en son 
ÇANTA ve ELDiVEN modelle-

ltepekleri ve uç dökülmesını 
daVl eden teairl ı:nilcerrep bır 

rini gayet tenzilatlı ve fabrika 
fiyatına satışa çıkardığını sayın 

• müşterilerine müjdeler mi 
• ıllçtır 

15 Haziran Perıembe günü a~ıllyor. ·---------- Baker Ayakkabları 
~-lüyükdere BEYAZ PARK-, 

1 
1 O Kit ilik Büyük Or kestra J 

STRING • SWING CAZ 
Fransız Yıldızı ELVIRA MAY • Caz Kralı GREGOR 

' Taze ve canlı ista.kozlar ,.e balıklar 

DOKTOR 
Şükrü Mehmet SEKBAN 

Gureb• hHt•neal clld ve zlihrevf 

hHtalıkluı ••bık hekimi 
Caialoglunda, Kapalıfınn karşısında 

No. 30 Tele.ton : 21814. 
Hergiln saat 10-13 \C 18-18 kadar 

Rahat ve sağlamdır. 

Bu ayakkabları almakla iktı
sat etmiş olacaksınız. Hali ha
zırda yerli ve ecnebi malı zen

gin çeşitlerimiz vareır. Geliniz, 
eörünüz ve intihap ediniz. --! ............... . 

Devlet Oemiryolları ve Limanları ısletme U. idaresi ılanıa r ı 
Yolcu katarlannda izdihamı önlemek ve yolculuğun daha müsait şart

lar altında yapılmasını temin etmek maksadile 15/ 6 939 tarihinden iti
baren Ankara - Haydarpaşa - Ankara 'arasında işliyen 1 ve 2 No. lu 
Anadolu ekspres katarlarile 3 ve 4 No. lu sür'at katarlarındaki birinci 
ve ikinci sınıf arabalarda mevcut yer adedi nisbetinde bilet satılması 
mukarrerdir: 

Bu katarlarla seyahat etmek istiyen yolcular beher birinci sınıf yer 
için 25 kuruş ve beher ikinci sınıf yer için 20 Kr. teJiye etmek şartile: 

A - Ankara - Haydarpaşa arasında ve mütekabılen her gün seyrü
sefer eden 1 ve 2 No. lu Anadolu sür'at katarı: 

B - Pazar, Salı, Çarşamba ve Cuma günleri Anlı.Aradan hareket edt'n 
3 No. lu sürat katarı: 

C - Pazar, Salı, Perşembe ve Cumartesi günleri Haydarpaşadan ha
reket eden 4 No. lu sürat katarı: 
için Ankara ve Haydarpaşa mebde garları ile P\,latlı, Eskişehir, Kara· 
köy, Bilecik, Arifiye ve İzmit mutavassıt istasyonlardan yer koponu le
min edeceklerdir. 

Yer koponlannın satış mahalleri "" zamanlan 
1 - Ankara Garı: 
A - 3 No. lu katar için katarın hareket saatmden 24 saat evvel ve 1 

No. lu Anadolu katan için, katarın hareket ed.ceği günün saat 8 inden 
itibaren: 

2 - Haydarpaşa Garı; 

A - 4 No. lu sürat katan ile 2 No. lu Anadolu sürat katan için hare-
ket saatinden 24 saat evvel; 

3 - Polatlı İstasyonu; 

Bu katarların Ankara ve Eskişehirden hareketlerinden sonra; 
4 - Eskişehir Gan; 
Polatlı ve Karaköyden hareketlerinden sonr~ 
5 - Karaköy İstasyonu; 
Eskişehir ve Bilecikten hareketlerinden sonra; , 
6 - Bilecik İstasyonu; 
Eskişehir ve Arifiyeden hareketlerinden sonra; 
7 - Arifiye İstasyonu; 
Bilecik ve İzmitten hareketlerinden sonra; 
8 - İzmit istasyonu; 
Haydarpaşa ve Arifiyeden hareketlerinden sonra; 
Yer kuponları satacaklar, 
Mutavassıt istasyonlar kendi emirlerinde kalacak serbest 'Yer ~ 

tinde yer kuponu satılabilecektir. 
Yolculann aldıklan yer kuponlarmı sidecekleri mahallere ve kondfik

törler tarafından toplanıneıya kadar muhafaza etmeleri lazımdır. 
1 ve 2 No. lu Anadolu sürat katarlarmdaki bütün birinci ve ikinci sı

nıf yerlerin evvelden kapatılmall zaruridir. Yer kuponu almamış olan 
yolcular bu katarlarla seyahat edemezler. 
· 3 ve 4 No. lu katarlarda yer kuponu alamayan yolcular bu katarlarda 

buJunan serbest arabaya binebilirler, yer kuponu almaksızın No. lu 
yerleri işgal eden yoleUlar işgal ettikleri yerleri terketmiye mecburdur
lar. Bu mevzu hakkında Ankara ve Haydarpaşa garlarının istihbarat 
bilrolannda daha mufassal maldmat alınabilir. 

Umumi istirahatini ve herkeece matlup intizamın temini için sayın 
halkımızın istasyon ve katar memurlarmın tavsiyelerine uymalarını ve 
tahsis edilip kuponlan verilen yerlerden başka yerlere oturmamalarını 
ve herhaııp bir hopıut.uzluk vukuanda, dileklerini istasyon ve katar 
mmalll'lmı ,..nıncla buluna flkj)'M defterleliı'ıe yazmalannı ehemmi-
yetle rica ederim. "4023 •• 

• Umumi Müdür 

İstanbulda Yalı köşkü sokağında Eminönünde Topkapı tramvayları
nın durduğu yerde kain Bankamız emlilkinden Ayniye Hanında ayn 
ayrı kiraya verilmekte olan depolardan 6 numaranın kira müddeti 14 
Haziranda 1 ve 2 numaralıların da 30 Haziranda tamam olacaktır. 
Bunların hepsini veyahut herhangi birini kiralamak istiyenlerin 12 
Haziran 1939 Pazartesi günü saat 14 de her birisi için 500 lira ilk te
minat akçesi ile Bankamızın Yapı ve Binalar Servisine müracaat-
lan. (4109) 

Toprak Mahsulleri Ofisi lıtanbul Şubesinden : 
İdaremizde aşağıda cinsleri gösterilen takaslar satılıktır. Satış şartla

nnı öğrenmek ve muktezi malumatı alabilmek üzere taliplerin 15-6,939 
tarihine kadar Şubemize müracaatları. 

Hindi Çini Takası : Takriben S:.. 8200.-/ 
İngiliz Takası " ıC. 1000.-/ -

"'4032,; 

Beyoğlu Vakıflar Direktör.lüğü ilanları 

:ıCf uhammen kıymeti 
Lira Kr. 

107 60 Boğaziçinde Boyacıköyünde eski Dıvarcı yeni 
sokağında eski 15 yeni 13 sayılı ahpp hane. 

217 60 Sütlücede Mahmut Ala mahallesinin Filibos sokağında 
41-43-43 sayılı üç bap ahşap baraka. 

93 60 Kamerhatun mahallesinin Gaz sokağında 12 No: lu ahpp 
baraka. 

107 50 Ortaköyde eski Değirmen yeni Saatçi sokağında eski 15 
yeni 4 No: lu arsanın yan hissesi. 

Yukarıda yazılı gayri menkullerin mülkiyetleri peşin para ile satıt' 
ları on beş giin müddetle açık arttırmaya çıkarılmıştır. 

İhalesi 19/ 6 939 günü saat on dörtte komisyonda yapılacağından ta 
!iplerinin yüzde yedi buçuk pey paralan ile Ak.arat, Mahlülit şubesine 
müracaatları. (3920) 

1 Daimi Encümeninden : 
Gülhane parkmdald ahşap gazino, sahne, localar ile camekanlar ~ 

kazma 3 bin lira tahmin edilerek açık arttırmaya çıkanlmıştır. Şartna
me tatil gilnleri hariç olmak üzere her gün İstanbul Beledıyesind 
Zabıt ve Muamelat Müdürlüğü kaleminde görülebilir. 

İsteklilerin 225 liralık ilk teminat makbuz veya mektubile ihale tart 
hi olan 19/ 6 939 Pazartesi günü saat 14 buçukta Daimi encümende bu 
lunmaları lazımdır. (3973) 

Sahibi ve Neşriyat Mildilrll Halil Lt\tfil DÖRDCNCC, Gazetecilik ve 
Ne1ri1at T. L. Ş. Baadclıtı yer TAN Matbauı 
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Varım Litrelik Şişesi 

Perakende 100 Kurustur -
Satıcılara 0ıo 10 1 enzilat Yapılzr 

inhisarlar Satlş Kamyonlanndan. 

Satlş Mağaza ve Depolannd an 


