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PENCEREMDEN 

Üçüncü 
Evamiri Aşere 

Yazan: M. Turhan TAN 

Birinci Evamiri Aşere, Tevratın 
· Jıikıiyesine göre Turusinada 

Tann tarafından Hazreti l\Iusaya 
tebliğ olunmuştur. Gök korkunç 
surette gürlerken, şimşekler fasıla. 

sız çakarak muhiti alevler içinde hı· 
rakırken, Musa Rabbini gördii, ko
nuştu ve şu emirleri -iki Javhaya 
yazıli olarak -aldı: 
de;-u-di BC- b.ry 

1 - Ben Yehuvayım. Seni l\fıcırr
dan, esaret toprağından çıkaran 

Rabbinim, bana karşı ha ka mabut. 
)arın olmıyacak. 

2 - Yontma suretler yapmıyacak
sın, onların karşısında diz çöko1iyc. 
ceksin. Onlara hizmet ctmiyecck
sin, zira ben ebcdiyetim, senin Rab· 
binim, kudretli \'e kıskanç bir ma
budum. 

3 - Benim adımı ad olarak alma, 
kullanma. 

4 - Bana ibadet için istirahat 
gününii unutma. Altı gün çalış, bii
tiin işini yap, }'akat yedinci giin be
nimdir. O gün hiç bir iş görme. 

S - Anana, babana hiirmet et. 
G - Kimseyi öldürme. 
'1 - Zina etme. 
8 - Hırsızlık etme. 
9 - Yalan söyleme. 
10 - Komşunun evine, zevcesi

ne, hizmetçisine, hizmetçi kızına, e. 
şeğine, sığırına, hasılı komşuna ta· 
•llllk eden hiç bir şeye göz dikme. 

Büyük Harp sırasında da Almanlar 
(Evamiri Aşere) başlığı albnda şu 

öğütleri tesbit etmişler, mektepler. 
de çocuklara ve umumi yerlerde 
biitün halka telkine girişmişlerdi. 

1 - En küçük masrafında bile va
tanın kazancını diişiln. 

2 - Bir yabancı mahna iki para 
olsun vermek vatanın servetinden 
iki para eksiltmek demektir. 

3 - Paranı Alman malına ve Al
man işçisine ver. 

4 - Yabancı makine, yabancı ô. 
Jet kullanmak Alman sanatını, Al. 
man i çiliğini kirletmek sayılır. 

5 - Sofranda ecnebi eti, ecnebi 
~.ağı bulundurma. 

6 - Alman kalemi ile Alman ka· 
fıdı üzerine yazı yaz. Yazı~'J da Al. 
man siinger knğıdı ile kurut! 

7 - Yalnız Alman kumaşı kullan. 
8 - Ancak Alman unu, • Alman 

yemişi, Alman birası, Alman kuvve. 
tini hasıl eder. 

9 - Almanyanın arpa kahvesini 
iç, Alman çukulata ı ye. 

10 - Yabancı seslere kulağını tı
ka \'e dünyada en iyi ~eylerin Al. 
manyada çıktığına inan! 

Şimdi iiçüncü bir Evamiri Aşcre 
tertip olunarak Be.rlinde, Romada 
tedris ve telkin olunduğunu gazete
lerde okuduk. Alman ve İtalyan eva
miri aşerclerinin Berlinde ve Roma. 
da ders olarak okutulması halinde 
hiribirinden farkı Almanların Al
man, Jtalyanların İtalyan kelimele
rini kullanmalarıdır. Yeni on emir 
§Udur: 

1 - Harp, sulhten iyidir. Sulbü 
sevmek miskinliğe tahammlil etmek 
demektir. 

ı - Bir Alınan ffiomada bu keli
me İtalyan olur) kendi için değil, BU. 
yük Almanya için yaşar. Bu sebeple 
onun malı ,.e mcnali de Almanya· 
nındır. 

3 - Bir Alman (Komada ftalyan) 
radyosundan yabancı bir rnemleke. 
tin ne konferansı, ne musikisi du. 
yulamaz. Alman, ancak Alman rad
yo merkezlerinde yapılan ne~riyatı 
takip edebilir. 

4 - Evli bir Almanın (Romada f. 
talyanın) yatağı iiç kişilik ve bekur 
bir Almanın yatağı iki kişilik olma. 
lıdır: Çiinkü Alman erkeklerine ya
taklarında bile silahları refakat et. 
melidir. 

5 - Alman, kendi malı olan ek. 
meyi bulmadıkça aç, kendi fabrika
larından çıkmış kumaş bulmadıkça 
da çıplak kalmayı şeref tanımalıdır. 

6 - Alman Almanca roman okur, 
Alman piyesi ve Alman filmi seyre. 
der. 

7 - A1manyada seksen milyon 
nüfus, fakat bir baş ve bir kalb 
\'ardır. 

8 - Almanya tahialin miicadcle 
kanununa hürmet \ 'C itaat eder. Öl. 

(Sonu Sa: 8, Sü: 4) 
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ltalyan 
Şirketleri 

1 Temmuzdan itibaren 
Nafıa Vekaletine 
Geçmiş Bulunacak 

Memleketimizdeki Ita.lyan serma
yeli elektrik şirketlerinin satın alın
ması münasebetile Nafia Vekili Ali 
Fuat Ccbcsoy aşağıdaki beyanatta bu 
lunmuştur: 

.. _ Bursa Cer, Tenvir, Kuvvei 
Muharrike Türk Anonim Şirketine 
ait Bursa elektrik müessesesi ile miit 
tehit Türk Anonim şirketine ait, Bur
sa, Gaziantep, Balıkesir, Tekirdağ, 

Edirne elektrik müesseseleri ve l\Ier. 
sin elektrik şirketine ait hisse senet
lerinden bir miktarının hiiklımetçe 
satın alınması hususundaki mukave
le hazırlanmıştır. Bugün bu şirketle
rin murahhasları miihendıs Neri ve 
Bertola ile aramızda tanzim edilen 
mukaveleye göre, bu müesseselerin 
1 temmuz 939 dan itibaren fiilen dev. 
ri teslimine başlanacaktır. Şirketlere 
850 bin lirası peşin ve mütebakisi 
beş senede müsavi taksitlerle öden
mek üzere 1 milyon 750 bin lira öde
necektir. 

Bu paralar diğer şirketlerdeki ah
kam misillu memleketimiz mahsulle. 
rinin satın alınması suretile harice 
çıkarılacaktır. Şirketlerin heyeti u
mumiyeleri 20 haziranda satın nlma 
mukavelesini tasdik etmek üzere iç
timaa çağırılmış olduklarından mu
mukavelenin imzasını geciktirme
mek üzere Ankarada hazırlanmış o
lan mukavelenin imzası Istanbulda 
bulunmaklığım hasebile burnda ya. 
p1lımştır. 

Bu mukavelenin tasdiki hakkında
ki kanun layihasının Büyük Millet 
Meclisinin bu devrei içtimaiyesinc 
yetiştirilmesi mukarrerdir. 

Dahiliye Vekili 
Yalovaya Gitti 

Evvelki ak~am şehrimize g~len Da· 
hiliye Vekili Faik Oztrak dı.in sabah 
Yalovaya hareket etmiştir. Vekilin 
bu akşam Ankaraya avdet etmesi 
muhtemeldir. 

S U. A ·· J. _. 

S - Yeni barenı kanunu saati 
mesai haril'i iicretleri kaldrı~·or 

diye duyduk. Bir nıunznın \'azifc 
saati mesai haricinde bir memura 
tevdi edilirse hunun için de a:rrıca 
bir para verilmiyecek midir? 

C - Yeni kanun saati mesai 
harici ücretleri, esas itibariyle kal 
dırnuştır. Yalnız bir munzam va -
zife saati mesai haricinde bir me. 
mura verilirse, bu memura İcra 
Vekilleri Heyeti karariyle bir üc
ret verilebilecektir. Ancak asıl va. 
zifesine müteallik olarak saati me 
sai ile mukayyet olmaksızın fazla 
mesai jçin herhangi bir ücret ka • 
bul edilmiş değildir. Fakat her. 

Yeni Deniz ve Liman Teşkilatı 
Temmuzda Faaliyete Geçiyor 

Devlet denizyolları umum müdür Muhabere ve Münakale vekaletine 
!Xluavinliğine tayin edilen Izmir De- bağlı olan devlet deni.:ı: yolları ve li
nizbank müdürü Haşmet Oülge ev- man işletme umum müdürlükleri te
velki gün şehrimize gelmiş ve ça- şekkülleri kanunlarındaki bir madde 
lışmıya başlamıştır. ye göre, vekalet bu iki teşekkülü iki 

Münaknle Vekületince Denizbank umum müdürlük şeklinde tedvir e
umum miidür muavinlerinden Harun deceği gibi, lüzum gördüğü takdirde 
Bilmen~n vazifesine nihayet verilmiş. bu teşekkülleri birleştirerek bir u. 
tir. Denizbankın lağvı tarihi olan 1 mum müdürlük ile tedvir etmek sa
temmuza kadar bu işe miihendls Hıf- lahiyetini haizdir. Kanunun bu sarih 
zı tayin edilmiştir. maddesine nazaran bir sene znrfın-
Lağvı tarihi yaklaşan Uenizban - daki işler bu iki te~ekkülün ayrı ay

kın, Devlet denizyollan ve devlet li- rı mı, yoksa bir umum müdürlük 
man işletmesi umum müdiirlükleri. şeklinde olarak mı çalı~asının fay. 
ne devri etrafında lazım gelen mua- dalı olacağını gösterecek ve bir sene 
melelerin yapılmasına şimdiden baş- sonra da Vekalet, buna göre hottı ha
lanmış ve bu hususla meşgul olmak reketini kati olarak tayln edecektir. 
için teşekkül eden heyet faaliyete Devlet liman işletmesi umum rr.ü
geçmiştir. Diğer limanlarda da devri dür muavini Hamit Saracoğlu dün E-
teslim muameleleri hazırlanm - go vapurlle lzmire gitmiftir. 

dır. l temmuzdan itibaren bütün va- Mumaileyh Izmlrde Denizbank 
purların bacıılarıncla mevcut Deniz
bank rumuzunu gösterir "D. B.,, 
harfli forslar indirilecektir. Oğren

diğimize göre vapurlar yeni tesbit e
dilecek forsu ihtiva eder bayrak çc. 
keceklerse de bacalarda hiç bir işaret 
konulmıyacak ve sade bırakılacaktır. 

Tophanedeki 
Yangın Tahkikatı 

Evvelki gece Deniz yo!larının Top
hanedeki levazım ambarınd'il zuhur e
der. yangın hakkındaki tahlokata de
vam edilmektedir. 

Yugoslavyanın Yeni 
Sefiri Geldi 

Yugoslavyanın yeni Ankara elçisi 
lliya Chaumeııkovitch, dün sabah 
şehrimize gelmiştir. Bu akşam An· 
karaya gidecektir. 

Çumenkoviç, memleketinin siyasi 
hayatında büyük rol oynamış giızirle 
bir diplomattır. 

1884 te Nişte doğmuştur. Belgrat
tn hukuk tahsil etmiştir ve doktora 
almışhr. 

1912 de Hariciye Nezaretine gir
miş, biraz sonra Sofya sefaretinde 
katip, daha sonra Korfoda Hariciye 
Nezareti siyasi şube şefi olmuştur. 

Sonra Londra sefarethanesi müste -
şarlığına tayin edilmiş. 1920 de siya
si hayattan ayrılmış, 1924 te mebus 
intihap edılmiştir. Bir aralık Ticc::ıet 
Nazırlığı yapmıştır. 1927 de N:ıfia 

Nazırı, 1928 de devJet Nazırı 

olmuş. 1929 da Berne'dc sefir 

kadrosundan ayrılacak memurlar1n, 
liman işletmesi müdürlüğü ile Deniz. 
yolları müdürlüğü teşkili etrafında 

faaliyette bulunacaktır. Izmir Deniz 
bank binası liman işletmesine tahsis 
olunacak, bu binaya bitişik olan a
centelik binası da devlet deniz yolla
rına tahsis edilecektir. 

Binn küçük olduğu için devlet de. 
nizyolları muhasebe servisi liman iş
letmesine tahsis olunacak, Denizbank 
binasının üst katını işgal edecektir. 
Tersane ve havuzlar lstanbuldn dev 
let denizyollarına bağlanmış olduğu 
halde Izmlr Tersanesi liman işletmesi 
emrlne verilmiştir. 

lzmir liman işletmesi mü:iürliiğü
ne DenizLank Izmir müdür muavini 
Şevket, Deniz yolları ı'şletmesi rnü
dürlüwüne de lstanbul Denizbank i -
)etme miıdürü Zekeriya taym edile-
ceklerdir. 

lzmlr Denizbank kadrosunda mev 
cut olup bu iki yeni teşekküle taksim 
edilecek memurlar arasından hiç kim 
senin açıkta kalmıyacak ve değişik
lik mevcut kadronun ikiye bölünme
sıle yapılacaktır. 

Fatih Garaiındaki 
Tahkikat Bitti 

Belediyeye bağlı Fatih garajında 
bir müddettenberi yapılmakta olan 
tahkikat bitmiştir. Tahkikat iki cep
he~en yapılmıştır. Garajın idari işle
rine ait tahkikat belediye müfettişle
rinden Hüseyin tarafından, teknik 
iıı:lere ait tahkrKat belediye fen heye· 

:> • 
ti miişaviri Mustafa Hulkı tarafın. 
don yapılmıştır. l\'Iustafa Hulki, tram 
vay, elektrik ve Tünel işletmeleri 
müdür vckfıletine tayin edildiğinden 
evvelki gün bu tahkikatn ait rapo • 
runu hazırlıyarak fen heyeti mü
dürlüğüne vermiştir. 

Ateşin mazot varilleri arasına ko
nulmuş içi kağıt ve tahta parçaları 
ile dolu bir gaz tenekesinden çık -
ması, bu esnada kapıların da sımsıkı 
kilitli bulunması nazarı dikkati cel· 
betmiş, yangının bir kasıt eseri ol -
nınsına ihtimal verilmiştir. Dün pa
zar olması münasebctile tahkikat 
m~tlup derecede inkişaf 'dememiştir 
Bugün hem Beyoğlu müddciurr.umi
liği, hem de zabıta tahkikata devam 
edecek ve ateşin neden çıkhğı akşa
ma kadar anlaşılmış olacaktır. Hadi· 
se etrafında Denizbank idaresi de 
hususi şekilde tahkikat yapmakta ise 
de bu da henüz hiçbir netice verme
miştir. 

ve Cemiyeti Akvama aza tayin edil-
miştir. Dün Denizde Bir 

1931 de yine mebus seçilerek Ad- Gen~ Boğuldu 
liye nazırlığı etmiş. 933 te yine Tica- Beyoğlunda Hamalbaşı caddesin-
ret nazırı olmuş, 1934 te Maarif na- de oturan, rum lisesi taiehesinden 
zırlığına getirilmiş, şimdi de Ankara- 18 yaşında Panayot dün Moda sahil-
ya büyük elçi tayin edilmiştir. 1 lerinde yüzerken boğulmuştv.r. 

KARILERIMIZIN SUALLERiNi BURADA CEVAPLIYORUZ 

hapgi bir vazifesini alakadar etmi
yen bir memurun saati mesai hari
cinde göreceği bir işt'i!n dolayı ona 
Heyeti Vekilenin bir iicret verme
si esası, yeni kanunla kabul edil • 
miştlr. 

S - Yeni Barem liyihası bir 
memur için yalnız bir vazife esası

torluk için bazı kayıtlar konmuş
tur. Muallim, mlihendis ve dok. 
torlar, bu kanunla bu vazifelerin
den dolayı birinci için tam, ikinci 
vazifesinden 2/ 3, üçüncü vazife-
sinden de 1/3 diye bir takyit ya
pılmıştır. 

• 
nı kabul etmi!2 midir? Böyle kabul S - l!'eni Barem layihasında 
ediyorsa hususi kanunların bu hu • . terfi müddetleri herkes için •yni 
susta \.'erdiği imkanlar nasıl orta. mi olacaktır, hunun bir iıtiınası 
dan kaldırılacaktır? Yani iki üç olmıyacak mıdır? 

yerde memuriyet kabil olmıyacak C - Yeni llyiha normal olarak 
mıdır? iyi hizmet gören, ehliyet ve liya. 

C - Bu imkan yeni kanunda kat gösterenlerin asgari müddet. 
da gözetilmiştir. Ve bunlardan terde terfii esasını kabul ediyor. 
mttallimlik. mühendislik ve dok- Fakat fevkalade ve müstesna ma-

C E V A P-~--

hiyette hizmet eden memurlar icin 
~ , 

ayrıca ymc istisnai surette terfi 
kabul edilmemektedir. 

• S - Yeni · Barem layihasında 

çok çocuklu memurlar için daha 
fazla maa~ şeklinde bir esas var. 
mıdır? 

C - Yoktur. Diğer memurlar 
gibi maaş alacaklardır. 

• 
S - Devlet memurlarının ne 

kadarı maaşlı ve ne kadarı ücret. 
lidir? 

C - 42.755 maaşlı ve 14 bin üc
retli memur vardır. 

imtihanlar 
Başlıyor 
Hususi Liselerin 

imtihanları Devlet 
Liselerinde Yapılacak 

Bütün liselerin olgunluk imtihan• 
larına bugünden itibaren başlanacak· 
tır. Hususi, ecnebi ve ekalliyet lise· 
!erinden çıkan talebeler de olgunluk 
ımtihanlarını devlet liselerinde ver· 
miye mecbur olduklarından bunlar 
resmi liselere tevzi edilmişlerdir. 
Darüşşafaka mezunları Vefada, J. 

şık ve Boğaziçi liseleri mezunları Ka· 
bataşta, Istiklal, Yüce Ulkıi mezun• 
lnn Istanbul Erkek lisesinde, Şişli 
Terakki lisesi Inönü kız lisesinde, A· 
merikan kız, Hayriye ve Zabyon Ji. 
scleri lstanbul kız lisesinde. Sen Be
nuva, Kadıköy :5cn Jor.e.t, Sen Mişe!ı 

Notrdam Düsyon, It lyan ticaret ve 
Amerikan kolleji talebeleri Gulatasa· 
rayda, Bakırköy Bezazynn, GalntD 
Ketrotagan, Beyoğlu Rum Zograf · 
yon, Beyoğlu Alman ve Sen Jorj Al
man liseler} talebeleri Pertevniynl 
lisesinde, Y.ovakimyan, Fener Ruuı 
liseleri, Cümhuriyet kız lisesinde, Us· 
küdar Amerikan kız kolleji talebele
ri Erenköy kız lisesinde imtihanları· 
nı vereceklerdir. 

llkmekteplercle 
Ilk mekteplerin son sınıf imtihan

ları bugiin nihayet bulacak ve il1' 
mektepler yarından itibaren tatil de\" 

resine gireceklerdir. Bugün oğlecleıı 

sonra mekteplerde çocurl:ların karne

leri tevzi edilecektir. 

Muallim muavinliği imtihanları 
Orta mektep muallim muavinligi 

içln müracaat edenlerin imtihanları· 
na bugün başlanacaktır. Bugün öğle
den evvel türkçe, yarın tarih coğ .. 
rafya, çarşamba günü fizik, kimya, 
perşembe günü öğleden sonra da ma· 
tcmatik imtihanları yapılacaktır. 

Yapılacak olan bu imtihanlar tah• 
riridir. Bu imtihanlarda muvaffak o
lanlar 15 ağustosta Gazi Terbiye Ens 
titüsündc şifahi imtihanlarını vere• 
ceklerdir. 

TA K V I M ve HAVA 

19 Haziran 1939 
PAZARTESi 

ncı ay Gun; 30 

Arabi: 1358 
Hızır: 45 

Rumi: 1355 
Cem. evvel: 2 Haziran: 6 
GUneıı: 4.28 - Öğle: 12.14 
İkindi: 16.15 - Akşam: 19.43 
Yatsı: 21.47 - İmsAk: 2.07 

Hava Vaziyeti -
Yeşflköy meteoroloji istasyonundan alı

nan mnltlmnta göre yurtta hava Trak· 
ya ve Orta Anndolu bölgelerlle kısmcrı 
de Egede buluUu ve mevzii yağışlı geç
miş, Cenup Doğusu bölgesinde açık, diJcı' 
blSlgelerde bulutlu geçmi~. rüzgll.rlnr Doğtl 
Anadolu ile Karadenizin Şark kısımların• 
da şarki, diğer bölgelerde garbi istikamet
ten ortn kuvvette esmiştir. 

Dün İstnnbulda ha\•a az yağışlı c~miş, 
r!lzgll.r cenubu garbidcn saniyede 2 - 4 
metre hızla esmiştir. Saat 14 tc hava taı
yikı 1008,8 mJlibar idi. Siıhunet en yüksek 
24.7 ve en düslik 14.0 antiernt knvdedıl· 
mlştir. 
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Hatay için 
Bir Komisyon 

Kuruluyor 
Ankara, 18 (TAN Muha-

birinden) - Memleketimiz
le Hatay araaındaki hudu
dun kaldırılması ve Franaa 
hükumeti ile yapılan Hatay 
anltıfmaaının parafe edü
mesi üzerine hO.ıl olan va
ziyeti gözcl en geçirmek ve 
Vekaletlerle icap eden ted
birleri müftereken almak Ü· 

:zere yann Dahüiye V ekale
tind e bir komisyon toplana
caktır. Komisyona bütün 
Vekaletlerden birer mümu
ail İftirak edecektir. ,,.. 

Antakya, 18 (Tan Muhabirin
den) - Hatay hudutlarının kal
dırılması ve ana vatana kavuş
madan mütevellit büyük sevinç 
tezahürleri devam etmektedir. 
Halle büyük bir neşe içinde şe
hir ve kasabaları donatmakta, 
yer yer zafer takları kurulmak
ta, iltihakın resmen ilim edile
ceği g'ünü coşkun bir meserret 
içinde kuUamıya hazırlanmak-

l ı tad~tr~·~~~~!!!!iJ!!!!i!!~~I 

Fransız Tahtelbahirinin 
Bat+.ğı Yer Bulundu 
Saygon, 18 (A-A.) - Batan Fran

sız tahtelbahirinin 300 kadem derin
likte bulunduğu nokta nihayet Cam· 
ranh körfezinin açıklarında tesbit e· 
dilmiştır. Suyun yüzünde geniş bir 
yağ lekesi vardır. Kazanın vuku bul
duğu mahallin etrafında Fransız harp 
gemileri dolaşmaktadır. 

Denizaltı gemisi mürettebatını kur 
tarmak için hiçbir ümit kalmamış 
olmakla beraber iki kruvazör, üç a
viso ve iki tahlisiye gemisi kaza ma
hallinde do.laşmaktadır. 

Denizaltı gemisi ilk haberler hila
fına olarak, Camranh körf ezinae bat-
1nış değildir. Bu körfezin derinliği 
~ emier .olarak yirmi metreyi ae
çer. Denizaltı gemisi korfezln şimal 
aahilinden 12 kilometre açıkta bat
mıştır. Buranın derinliği haritalara 
göre, 112 ila 115 metredir. Binaena
leyh böyle bir derinlikte, denizaltı 

gemisi suyun tazyikine dayanıp par
çalanmasa dahi içindekileri kurtarmı 
ya imkan yoktur. 

Metaksas ve Haiti Hariciye Nazırı 
Laleau tahtelbahirin ziyaı münase
betile taziyet telgrafları göndc?rmiş
lerdir. 

90 Kiti Kudurdu 
Budapeşte, 18 (A.A.) - "Karcag,, 

tehri ahalisinden doksan kişi kuduz 
hastalığına yakalanmıştır. Bu hasta
lık bunlara kuduz bir köpek tara
fından ısırılmış olan ineklerden geç
miştir. Köpek evvelce bir çobanın 
oğlunu da ısırmış olduğundan has
talık bütün şehre sintyet etmekte 
gecikmemiştir. 

İçlerinde çocuklar da bulunan 22 
kişi Budapeşte kuduz enstitüsünde 
tedavi edilmektedir. 

Türkkuıu Filosu 
Konyaya Gidiyor 

İzmir, Karşıyaka 18 (TA!"i Muha
birinden) - Türkkuşu filosu bugün 
Gazi Emirde muvaffakıyetli hava 
gösterileri yapmıştır. Gösterilerde 
binlerce halk bulunmuştur. Gece fi
lo mensupları şerefine b.i.r ziyafet 
verilmiştir. Filo yarın Konyaya ha
reket edecektir. 

-<>-
Bir Adam Karısını Yurdu 

Mersin ...!.... Bahçe mahallesind~ o
turan Liman şirketi amelesinden 
324 doğumlu Süleyman karısı 24 
yaşında Zeynebi :rnrnından ve arka
sından olm.-k üzere dört yerinden 
bıçak lamıştır. 

Süleymanla ZeJnep üç aydır ay
n yaşamaktadırh~r. Süleyma~, kom
şularından birinin evine giderek ka
nsını yanına çağırtmış ve hiç bJr 
şey söylemeden üzerine atılarak, 

kadını dört yerinden bıçaklamıştır 
Hadiseyi müteakıp en küçük ço

euğunu yanına alarak firar etmiştir. 
Hastaneye kaldırılan kadının ya. 

Pası tehlikelidir. İfadesinde: '·Yara
larım çok ıztırap veriyor, cevap ve
l'emiyeceğim,. demiştir. 

TAN 3 

., __ .. __ _ . 
Radyo Bahsinde 
Denecek Şeyler 

Yazan: B. FELEK 

A nkarada ıüzel teçhiz edilmiş 

bir radyo istasyonumuz ol. 
masına raimen milletlerin dünyaya 
ve kendi yurduna karşı açılmış ağzı 
olan radyo hakkında denecek bir 
hayli söz \'e istenecek bir takım di. 
leklerimiz vardır. 

Bir kere, berşeyden evvel bilmeH
yiz ki radyo sahiplerinden alınan 

senelik on lira ücret fazladır, paha
lıdır ve açıkçası nisbetsizdir. Bir ta
raftan hükilmte halka 20 - 30 lira
ya ucuz radyo satmanın yolunu a. 
rarken her sene bir radyonun yansı 
veya üçte biri nisbetinde vergi al
mak, radyonun taammümüne kartı 
en mliessir bir engeldir. 

Uzak Şarkta lngiliz ve Fran.ızlarla Japonlann arasını bo:zmu' olan son hacliselere sahne olan Tien-Sin limanı ile Tien-Sine 
giJen yol üzerinde mtUke takmıf Japon aakerleri 

Vaktiyle radyo işleri şirket halin
de iken kar olsun ve şirketin daimi 
masrafları kapansın diye konmuş •e 
şimdi de aynen muhafaza edilmit o
lan bu paranın tamamen lağvı, ve 
herhangi idari sebeplerle huna im
kan olmazsa senede bir iki liradan 
fazla olmaması lazımdır. Göbels 

Bir Nutuk 
Söyledi 

Suriyede Kabine 
. Buhranı Devam Ediyor 

Gafenko 
Yarın 

Dönüyor 

Unutmamalı ki; Hüki'imet radyo 
vasıtasiyle yaptığı neşriyatın bir 
kısmını abonenin parasına mukabil 
dinletmek şöyle dursun umumi alet
lerle mutlaka halka işittirmek iste
mektedir. İş öyle olunca, dinleyiei
lerden para almak ta maksatla ta
ban tabana tezat teşkil etmez mi? 

--<>-

Alman Devlet 
Ali Komiser, Haziran Sonuna Kadar Buhran 

Halledilmezse Krallık ilan Edileceğini Bildirdi 
-~ 

Atinadaki 

Hakk1nda 

Tebliğ 

Görüşmeler 

Bir Resmi 

Neşredildi 

Sonra; radyosu bozulmuş veya is
tiınalden sakıt olmuş olanlara da 
cidden garip, güç bir takım külfetler 
yiikletilmektedir. 

Adamları Aras1ndaki 

ihtilaftan Bahsetti 
Dantzig, 18 (Hususi) - Dün ak

şam Dantzig tiyatrosunda soylediği 
bir nutukla doktor Göbels Dantzi
gin bir Alman şehri olduğunu ve 
Polonyanın bu şehir üzerinde bir 
hakkı olmadığını şiddetli bir lisanla 
iddia etmiştir. 

Alman propaganda nazın İngilte
reyi Polonyayı istediğini yapmakta 
serbest bırakmakla ve Almanyayı 
ihata etmek istemekle itham ettik
ten sonra, Alman milletfnln en iyi 
evlatlannı kendisini idareye memur 
etmiş bulunduğunu söylemiş ve hü
kumet erkanı arasında noktai nazar 
ihtilafları çıkabileceğini kabul et
miş, ancak bu ihtiliflann mesela er
kanıhabiyeler arasında zuhur eden 
ihtilaflar gibi ortaya çıkmakta oldu
ğunu beyan eylemiştir. 

Führerin siyaseti bir sanat gibi 
telakki ve o suretle takip etmekte 
olduğunu, çünkü kendisinin bir mi
mar tahsili görmüş bulunduğunu 
söylemiştir. 

"Politikacıların bazan onu anlıya
mamaları mümkündür, zira onlar 
birer artist değildirler, belkı sadece 
politika işçilerdirler., demiştir. Söz
lerine şöyle devam etmiştir: 
"- Dünya Führerin tehd\tlerin ö

nünde gerilediğini zannetmekle ha
ta işlemiş oluyor. Almanya nerede 
Alman varsa, oradadır. Binaena
leyh, sizin de bulunduğunuz yerde
dir . ., 

Dip1omatik mahfillerde hasıl o
lan kanaate göre, Göbbels'in nutku 
bu nevi tezahüratın çerçevesini ge
niş mikyasta aşan bir mahiyettedir. 

Şam, 18 (Hususi) - Elcezirede 

halkın Suriye memurlarını hudut 

haricine çıkarışı ve hükumet konağı

na Elcezire bayrağı çekişini hükümet 

ali komiser nezdinde protesto etmiş, 

bunun üzerine ili komiser çekilen 
Elcezire bayrağını indirip yerine Su
riye bayrağını çektirmiştir. Fakat 
Suriye memurları Elcezireye avdet 

edememişlerdir. • 

Ancak hükumet konağına tekrar 

Suriye bayrağı çekilmiş olması Elce

zireU Kürt ve Katolikleri sinirlen • 
dirmiş, bunlar Kamışlıda belediye 

reisi Mişelin evinde toplanarak Elce

zireyi beş mıntakaya taksim etıniye, 

her mıntakanın bir KatoJik lider ta

rafından idaresine karar vermişler

dir. Bu karara göre, Kamışlı Mişelin, 

R2sülayn Habib Meryemin, diğer 

nuntakalar da Naim Karazivan ile 
Ilyas Merşo ve Agop Merşonun ida· 
resinde bulunacaktır. 

Lazkiyede de ayni şekilde bir top
lantı yapılmış, muhafızlık meclisi a
zaları muhahz Şevket Abbasın dai
resinde toplanmış olan Lazkiye eşrafı 
Beyrutta ili komisere bir telgraf çe
kip Lizkiyenin ademi merkeziyet u
sulile idaresini istemişlerdir. 

... 
Suriyede kabine buhranı hali de-

vam etmektedir. Doktor Şehbenderlıı 
fırka arkadaşları kabjneyi teşkil et
mek üzere iken Elcezire hadisesini 
işitince yine vazgeçtiler ve hadiseyi 
hem ali komiser, hem dl! Cümhurre
isi nezdinde protesto ettiler. 

Söylendiğine gore, ali komiser Su-

riye Cümhurreisine bir tezkere gön
dererek haziran nihayetine kadar ka
bine teşkil edilmediği takdirde? Rei· 
~icümhuru müstaf addedeceğini 
meclisı mebusanı feshedeceğini ve 
krallık ilan edip yeni intihap yaptı
racağını bildirmiştir. 

Burada krallığa doğru kuvvetli bir 
temayül vardır. Fakat bu bahiste de 
halle iki taraftır. Şehbenderistrer E
mir Abdullah Hazretlerinin krallığı-

nı istemekte, mutediller ise bu hafta 
maa aile Fransadan Beyruta gelen 
ve yerleşen Emir Adil bin Ayyadın 
kral olmasını arzu etmektedirler. 

En son şayialara göre, Halep, Elce
zire ve Lazkiye Suriyeden ayrılacak 
ve müstakil bir §ekilde idare edile
cektir. 

Ha~p gençleri, Elcezireden Suriye 

memurlarının kovulmaları hadisesini 

teessürle karşılamışlar, hem ali ko

misere, hem de cümhurreisine pro

testo telgrafları göndermişlerdir. 

* T aberiyede iki yangın 
Taberiye, 18 (A.A.) - ihtimal bir 

kast neticesi olan bir yangın, ikinci 

asrın maruf yahudi ilahiyatçılannın 

en marufu Haham Nur yüzünden 

şöhret kazanmış olup meşhur bir zi

yaretgah olan mevkide inşa edilmış 

bulunan Sinagok'u tahrip etmiştir. 

Hasarat yüz binlerce İngiliz lira
sına baliğ olmaktadır. 

Ayni mıntakada yine bir kast e
seri olan diğer bir yagın külliyetli 

miktarda asfaltı muhtevi bulunan 

bir depoyu tahrip etmiştir. 

Atina, 18 (A.A.) - Metaksas -
Gafenko konuşmalarından sonra, a
şağıdaki tebliğ neşrediJmıştir: 

"Romanya Hariciye Nazırı Ga
fenko Atinada yaptığı ziyaret esna
sında 15 ve 16 haziranda Yunan 
Başvekili ve Hariciye Nazın Metak
sas ile bir çok mülakatta bulunmuş
tur. 

16 haziranda Majeste Kral Jorj, 
Gafenkoyu llıtfen kabul edc.:rek öğ
le yemeğine alıkoymuştur. 

Balkan antantının şimdiki reısı 

sıfatiyle Gafenko Yunan Başvekili 
Metakse.sa geçen ay içinde Yugos
lavya Hariciye Nazırı Markoviç ile 
yaptığı konuşmaları bilctınniştir. 

Keza nomanya Hariciye NaZ1n son 
günlerde Türkiye Hariciye Vekili 
Şükrü Saracoğlu ile yaptığı konuş
maları ve Ankaraya vukubulan res
mi ziyaretinin çok memnuniyet ve
rici neticelerini de arzetmiştir. 

Başvekil Metaksas, Balkan an
tantının ana prensipleri olan vahdet 
ve katiyen muslihane ~iyasetini~ 

teyit edilmiş olduğunu müşahede et
mekle bahtiyar olmuştur. Bu siya
setin bu suretle yeniden teyit edil
miş olması dört dost ve müttefik 
memleket arasındaki münasebetleri 
daha ziyede itimatlı ve daha ziyade 
sıkı kılmaktan hali kalmıyacaktır. 

• 
Romanya Hariciye Nazırı Gafen-

ko Romanyaya dönmek üzere pazar
tesi günü Dacia vapuriyle Pire'den 
hareket edec~ktir. 

Gafenko İstanbuldan geçerken 

1 rum patriğini ziyaret edecektir. 

Meseli şahsen benim bir radyom 
var ki eskidi, lambaları bozuldu. 
Yı:rine bir yenisini aldım. Eskiyi !ÖY
ie bir kenara koymak ve bulursam 
birine satmak istiyorum. Bu müm
k&n değil. Çünkü böyle kullanılmı. 
yacak radyosu olanlar bir istida ile 
en yakın posta telgraf merkezine 
müracaat edecek. Bir de tam radyo 
makinesini istiap edecek şekilde A. 
merikan bezinden bir torba dikecek. 
İşine röre 15 - ZO kilo çeken nd
yoyu omuzuna vuracak, gideeek 
postaneye. Orada limbalannı çıka. 

rıp cihazı torbaya koyacaklar ve üs
tünü iplerle bağlayıp resmi mühür
le \'e balmumu ile mühürliyecekler. 
Siz de iletinizi bu halde evinize ge. 
tireceksiniz. 

Bu doğru mudur? Ben o ileti sat
mak istersem ne olacak? Ona da ce
vap veriyorlar. 

- Postaneye getirin! Müşteriyi de 
birlikte alın. Burada tecrübe edelim. 

Bu kabili tatbik şey midir? 
Hem neden bu derece takyidat! 
Yani bir radyo makinesinin ölümü 

insanın öllimönden güç. İnsan öltlr. 
Elbette onu bir kaldıracak bulunur. 
Halbuki radyo ileti öldü mü cesedini 
alıp postanede mühürletmezseniz si
zi tecziye ediyorlar. Bilmiyorum haL 
kı böyle külfetlere sokmanın faydası 
ve mantığı var mıdır? 

'Eğer senelik ücret kalkarsa biltlln 
bu kü!letlere de lüzum kalmaz. 

HADİSELERİN iÇYüzü 

Sonra iki senedenheri meriyet 
mevkiine girmiş olan telsiz kanunu 
mucibince radyo dinleyicilerini iaç 
eden sanayi parazitleriyle mücadele 
etmek üzere bir komisyon teşkil edi. 
lecektir. Bu komisyon teşkil edildi 
mi bilmiyorum. Fakat muhakkak bi
liyorum ki; postaneler böyle halla 
izaç eden sanayi parazitlerine karp 
hiç bir tedbir alamamakta ve müra
caatları Nafıa Vekaletine rönder. 
mekle iktifa etmektedir. 

8 lngütere, Fransa ve Pı:>lonyanın bupnlerJe Dan
zig me•ele•inin halli için yeni ue müfterelt bir 
deklarasyon yapmaları muhtemeldir. Bu üç dev
let Danzig Hrbat felarinin bugünkü uaziyetinde 
yapılmaı lazım gelen deği,iklikleri münalıa,aya 
hazır oltluklarını bildireceklerdir. 

• * Almanyanın resmi gazetesi Volldshe Beobachter, fn
gllterenin Almanya ile müzakereye clrebllmesl için 
evveli şu şartlann tahakkuku lazım eeldijini yazmak
tadır: 

ı - tngiltere Bohemyanın ilhakını kaltul edecektir. 
2 - İngiltere, Almanya - Polonya ihtilifma kantını· 

yacaktır. 

3 - Baltık devletleri ile Romanyanın Sovyet tesiri 
altına girmesine müsaade edilmlyec:ektlr. 

4 - İnıriliz - Türk anlaşması feshedilecektir. 
5 - Sovyet Rusya ile müzakerelere devam edilmiye

cektir. 
İnıiltere bu ıartlan kabul edene Almanya beynelml· 

• Alman erlıônıharbiye•i, hükumete, bir harbe haf· 
lamaılan evvel Çeko.lovakyanın tamamen Al
manycıya ühalnnı ve lan ne bahasına olursa ol
•un Y ugo.lavycı ve l•panya Üe birer aalıeri itti
fak akdini tav•iye etmi,tir. 

Bu da radyo işinin bellibaşb ek
sikliklerinden biridir. 

Daha sonra, Türkiyenin en bilyilk 
şehri olması itibariyle İstanbula be
hemehal bir radyo istasyonu lhun. 

Almanya, Paris, Londra, Sofya ve Belrrad sefirlerine dır. 
ıu talimatı röndermiştir: Ankara radyosu bir propaganda • 
V k• k ak • vasıtası ve hükilmet merkezinin ill-

a ıt azanm ıçin, bu memleketlere bazı ekonomik 
zumlu bir cihazıdır. Lakin İstanbul 

meseleleri, bilhassa ham madde meselesini konuşmak gibi, spor ve güzel sanatlan itibarile 
üzere Almanyanm beynelmilel bir konferans akdine memleketin en kesif hareket merke. 
tarafdar olduğu kanaati verilecektir. Yalnız konfe- zf olan yerde radyo istasyonu olma-
ranstan evvel demokrasilerin Alman ve İtalyan me- ması bir eksikliktir ve İstanbul din.. 

tallbatJndan bazdannı peşinen kabul etmeleri tarttır. leyicileri her fırsatta bize müracaat 

B d l ederek bir radyo merkezi istemek· 
u meyan a A manya ve İtalya hayati saha hndutla- tedirler. 

nnı kendileri tayin ve tahdit edeceklerdir. Alman 
diplomasisinin bugünkü hedefi, sulh cephesinin ta- Kaldı ki; Ankara radyosunun da 
mamlanmaıına mani olmak, koridor ve Danzi~ mese- meseli tiyatro ve eilence kısmı ma-
lesini de sulhen halletmektir. alesef matluba klfi olmaktan uzak • ._ _______________________ ._ ____________ ...;.~:;,....:.:,~::.::,,.:::::;:::;::;:::;:.:_ ____ _. ______ J tır. Zaten 800 bin kilometre murab. lel bir konferansa hazırdır. 

(L6tfen sayfayı eevlriniz) 
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'"' Yeni Bar_,e_m_P_ro_i_e_ıe_r_i __ o_· z_e_r_in_d_e_A_n_ke_+_J \.. ___ _ 

Memurlar 
Projeleri için 
Düşünüyorlar ? 

Barem 
Ne 

(Yeni Bal"em projeleri üze
ı·inde memurlarımızın düşiiıı
celerini tesbit için açtığımız an
kete gelen cevapları aşağıda o
kuyacaksınız. Okuyucularımı
zın, temas etmek istediklel"i 
ııoktalar hakkındaki dileklerini 
en kısa §ekilde yazarak gönder
melerini rica ederiz. Bunları sı
rasiyle neşredeceğiz.) 

• 
BankalarBareminin 

Mahı1uru 

"Bankalar bareminin m::ıhzurlnrı me
murlar arasındaki umumi kı>.naate göre, 
bilhassa şu maddelerde toplanmoktadır: 

1 - Ter:fi edebilmek için konulnn za
man kaydı her memuru atalete &~vkede
cek, dolayısile beklenilen raı;ıdıman elde 
edllemiyecektir. 

Bir memur ne kadar zeki ve çalışkan o
lursa olsun en tabii arzusu olan inkişaf 
ve yükselmek gayesi ile hamle yapmasına 
ve kendisinden müessesenin azami istüa
de edebileceği kallbiyetini ortaya koyma
sına imkan yoktur. Nasıl ki, cilmhuriye
timizin gayesi u .... i.inlük ise, onun bir ferdi 
olan memur da dalına ilerleme imk!nları 
düşünür. Bunun önüne sed çekmek memu
run hayatı, müessesenin menfaati ve do
layısile memleketin iktısadiyatı Ozerine 
çok menfi tesirler yapabilir. 

2 - Bankacılık tamamile bir ihtisas 
meselesidir. Burada diplomanın değil, ya
pılan \'C başarılan işin kıymeti vardır. 

Veznedarlıktan umum mildür!Uğe yük
selen bulunduğu gibi, olduğu yerde sayan 
nice yüksek mektep mezunları vardır. 

3 - Banka memurhırının tckaüdiyesi 
mevzuubahs değildir. Bilümum. hukümet 
memurları bu haktan istifade ederken, 
banka memurlarını bunun haricinde bırak
mak, bu mesleğe intisap edeceklerin ade
dini ı:ızaltacıığı gibi, halihazırda mevcudun 
da bir kısmını ayrılmağa sevkedecektir." 

(İmzası mahfuzdur) 

Muallimlerin Vaziyeti 

"Y'eni barem kanununda Üniversite 
mezunlarına ilk memuriyete giri§lnde 30 
lıra maaş gösterilmektedir. Bu kanuna gö
re, yüksek tahsil gören muallimlerin mes
leğe 30 lira ile girmeler! icap etmektedir. 
Halbuki orta tedrisat kanunu yüksek tnh
sll gören muallimleri 25 lira ile başlat
maktadır. Baremin neşrinden sonra da or
ta tedrisat kanunu hükümlerinin değişmi
yeceği söyleniyor. Orta tedrisatta yüksek 
tahsil görmüş pek az muallim bulundu
ğuna göre, aradaki bu fark halledilmedik
çe yeniden muallimlik meslelıine girecek
lerin sayısı ~Uphesiz azalacaktır." 

Bedriye Yalçın 

Hayat Ucuzluğu 

"Bence hayatı ucu1Jı:ıtmadıkça barem 
kanununun, tadili, bizim gibi bir dikili a
gacı olmıyan çok nufuslu ufak memurların 
yaşayışında bir degişiklik ~npmıyacak lrn
nantlndeyim. Çlinkü her §ey ciddi bir tet
kik mevzuu olacak kadar pahalıdır." 

Romz.I 

Terfi Müddeti Meselesi 

"Ben yeni barem projesinin, biiyük bir 
haksızlık ve adaletsizlik meydana getire
cek olan bir noktasını belirtmek istiyorum. 
O da şudur: 

"Yilksek tahsil diplomasına malik olan 
memurlar üç senede bir, olmıyanlnr ise 
dört senede bir terfi edeceklerdir." 
Diplomalılar zaten memuriyete alınır

ken yüksek maaşlııl'la işe başlatılıyor. Bu
na bir diyeceğimiz yok. Fakat bu tercih 
kfifl değilmiş gibi bir de diğerlerinin ter
fi müddetinin! kısaltmak neden? 

Bugün ilk ve orta derecedeki okullar 
öğretmenlerine şamil olan 1702 numara
lı terfi ve tecziye kanunu vardır. Bu ka
nuna göre ilk okul öğretmenleri 16, orta 
okul ve lise ö~retmenleri 25 lirıı ile işe 

başlatılır. Terfi miiddeli hepsi için 3 se
nedir. Halbuki yeni bnrem 1702 numaralı 
kanunun hlikiimlerini ortrıdan kaldıraca

ğma göre bundan sonra yük~ek tah~il 

görmemiş oldukları için ilk okul ö~l'et

menleri dört senede bir zam görecekler
dir. 

Bundan başka bugün orta okul ve lise 
öğretmenleri içinde öyle bir zümre vaı·dır 
ki, ellerinde yüksek tahsil diploması bu
lunmadı~ı halde, vaktlle bu okullara öğ
retmen alınmışlar ve senelerdenlıeri eh
liyet \·e liyııkatlerinl fiilen isbat etmişler
dir. Cihan ve İstlklll.l harpleri yUzünden 
yüksek tahsillerini yapamadıkları halde, 
ilmi noksanlarını kendi kendilerine ta
mamlıyan bu knhraman neslin bu fazilet
li çocuklnrı da dört senede bir terfi ede
ceklerdir. 

Zaten ö~retmenlerin terfi etmesi ic;in a
radan yalnız muayyen olan senelerin geç
mesi kfıfi deglldir. İyi sicil almak suretile 
ınuvaffakiyetini isbat etmek lfızımdır. Bun 
dan sonn:ı muvaffak olan iki memurdnn 
biri diplomalı olduğu için liç senede ter/! 
etliği halde diğerinin barem kanununun 
bir nınddesi hükmüne ittıba edebilmesi i
çin nfıhakyere bir sene beklemesi haksızlık 
ve adaletsizlik olımyacak mıdır?'' 

F. M. 

Dikkat Edilecek Nokta 

"Umumi harbin ilk yıllarında henilz 
16-17 yaşlarında ve orta tahsil sıralarında 
bulunanlardan (muallim mekteplerinin 1. 
sınıfı dahil) alınaralc ihtiyat zabit talim
gahma sevkedilen ve Milli savaşla bt:lik
te B yılını memleket müdafaasındR geçir
dikten sonra dönen ihtiyat zabitleri var
dır. Bunlar harp meydanlorında can ve
rip şan alırken, tevellüt tesadüfü, talih 
sevki \•eya bir kulpunu bulmak suretilc 
mektebinde kalanlar resmi tahsil senele
rini doldurup diploma aldılar. Bu eksikle
rini Umumi harpten sonra, İstiklıil cida
line iştirak etmemek suretUe, tel!ıfi ede
bilenler de vardır. 

Her iki harpte ordudan ayrılm:ımak su
retile vaziyetlerini k'urtaramıyan ve şimdi 
- ı:ıanırım - adedi pek mahdut kalan bu 
kabil ihtiyat zabitleri için bareme bir hO
küm konulmıyacak mı? Onların 8 yıllık 

ordu hizmetinde iktisap ettikleri yüksek 
kabiliyet, kendi kendilerini hazırlamak i
çin - harp rasılalarındak! - kültürel me
saileri ve nihayet kazanrlıkları B. M. Mec
lisi takdirnameler!, İstikl1'ıl madalyaları 
herhangi bir diploma yerini tutmamalı 

mı? Vaktinden 4 - 5 yıl evvel askere alın
mak ve 8 yıl ayrılmamak suretile kaybet
tikleri haklarının (bir kursu takip edecek 
bir imtihanla veya başka bir yoldan) te
lafisi kadirliinaslık ve madelet icabı degll 
midir? .. " 

H. K. 
(Adresi mahfuzdur.) 

Baremde Hakiki ihtiyaçlar 

"Baremde en evvel bir memurun hııkikt 
ihtiyaçlarının gözöni.ine alınması lı'ızım

dır. Bir memurun ihtiyacını tesbit etmek 
gilç bir şey değildir. Meselfl, her aile sa

baı genişliğinde 18 miJyon nüfuslu hibi bir memurun en aşıığı beslediği nli-
bir memlekete bir tek radyo istasyo- fus· adedi dörttür. Buna göre hesap edilir
nu kafi değildir. Bulgaristan gibi bir se bu oile İstanbulda şu masrafı yapmak 

f mecburiyetindedir: avuçluk bir memlekette So ~·a, Var. 
l·:t, ekmek. kömi.ir, ynğ. şeker, sebze, 

na ve Eski Zagrede o1mak üzere zeytinyağı, peynir için giınde 150 kuruştan 
iiç radyo merkezi vardır. ayda 4500 kuru~. Duna 1500 kuruş ta ev 

Binaenaleyh İstanbula gerek şeh. kfrası ilave edersek 6000 eder. Şimdi ayda 
rin, gerekse coğrafi , .0 siyasi vazi. 2 lira su, 150 kuruş sabun, 200 kuruş ten-

\'ir, 300 kuru~ teshin panısı. doktor, ili'ıç ve 
yetinin icaplariyle mütenasip bir haftada bir küçük tenezzüh parası için 300 

radyo merkezi ister. Hatta İstanbul- kuruş, aile reisinin zaruri yol parası ic;in 
dan sonra bir de İzmire yapılmak de 500 kuruş rlahıı llftve edelim. Ycki'ın 85 
lazım gelir. lirayı bulur. İşte dürt kişUfk bir ailenin 

on para tasarruf imkanını bulamadan her 

dur. Binaenaleyh, bu esaslar iizerinde ya
pılacak derin tetkikler neticesinde her sı
nıf vatandaşlnr için hazırlanacak bı:ırcm
lerde hayat şartlarına uygun h!ikümler 
bulunması şnyanı temennidir. 

Diploma meselesine gelince, bir memur 
için çok mühimdir. Yeni gireceği vazifede 
diplomalı, olgun bir adamın kavrayı~ ka
billyetııe, diplomasız ve az tahsilli bir a
dam arasında elbette fark bulunmalıdır. 
Ancak bu nokta kanunun nesri tarihinden 
muteber olmalı ve makabline şümulli 

olmamalıdır. Çünkii 30 sene evvel başlı
yan harpl~r ve istila olun:ın memleketler 
ahalisi zoru zoruna idadi, ri.işti velhasıl 

mlirnki.in mertebe bir tahsil görmQş ve ha
yata atılıp hayat mektebinde de bilgisi
ni çoğaltarak bulunduğu memuriyetin e
hil bir elemanı ve muktedir bir rüknü ol
muş ve hattfi daha l!P.riye gidersek mesle
ğindeki bilrdsile yüksek mevkilere çıkmıı;
tır. Bu gibi meınurlnrm lise veya daha 
yüksek tah~il şahııdetnamesi yoktur diye 
mağdur olmamaları U'ızım gelir. Fakat 
bundan sonrn yeni memuriyete lntlsnp e
decekler için bu kaydın bulunması tahsil 
hevesini arttırmak noktasından IUzumlu
dur. 

Bekarlık meselesi; nice bekarlar vardır 
ki birçok ev1' 're taş çıkartııcak vaziyette
dir. Mütemadi harplerle dul ve yetim ka
lan nna, karqeş ve \ ız kardeşlerini, onla
rın çocuklarını bakma.ita mahkOm, nice 
nice zavallılar vardır ki, bir ekmelt parası 
için bütün ömrünü onların varlığı ic;in fe
da etmiştir. Bu noktayı, bugün dedet ma
kinesini ellerinde tLM.anlar elbette bizden 
daha fazla bilirler." 

M. M. A. 
(Adreei mahfuz.dur) , 

Yeni Baremin Esasları 

••Barem kanununda küçük dereceli me
murlara verilecek maaı.ı miktarı ııu ı>ekil

de hesap edilmelidir: 
Maaııın aslı: 

10 x 5 ::; 50.-
15 x 4 = 60.-
20 x 3.5= 70.-
25 x 3.5= 82.5 
30 x 3 = 90.-
35 x 3 =105.-
40 x 3 =120.-

1 - Bunlar küçük rnanş sayudığı cihet
le, bu şekilde olması adalete muvafıktır. 

2 - Kadro darlığı yilzlinden 8 seneden 
fazla bir müddettenberi terfi edememiş O• 

lanların derhal birer derece terfi ettiril
meleri ve kanunun neşrinden sonra da bu 
şekilde hareket edilmesi. 

3 - Büyük Harp ve Milli Mücadelede 
ihtiyat zabiti olarak çalıştıkları için yük
sek tahsillerini ikmal edemiyenlerden bir 
çokları 11imdi on beş, yirmi liralık memu
riyetlerdedirler. Bu kahraman vatandaşla
rın maaşlarının askeri rütbelerine mahsus 
dereceye çıknrılmalı:ırı hak ve adfilete uy-
gundur." 

(İmza okunamamııtır.) 

Yardım Sandığı 
Maarif memurları yardım sandığı, 

senelik kongresini, Maarif müdürü 
'l'evfik Kutun riyasetinde yapmıştır. 
Kongrede yardım sandığmın senelik 
faaliyet raporu okunduktan sonra 
sandık isminin (Maarif Men&uplan 
Yardım Sandığı) ismine çevrilmesine 
ve Istanbuldaki muallimlerin yardım 
sandığına aza olarak kaydedilmesine 
karar verilmişitir. 

--0--

Maarif Şurası . 
Maarif Vekaleti, maarif şurasının 

toplanma tarihini tesbit etmişti.•. Şu
ra 17 temmuzda toplanacaktır. Ve
kAlet, şuraya iştirak etmek üzere U
ııiversıte profesörlerile şehrimizdeki 
lise müdi.irlerini, Istan bı.ıl maarif 
müdürünü, Istanbuldaki vekalet u
mumi müfettişlerini davet etmiştir. 
lstanbul ilk tedrisat müfettişleri na
mma da iki müfettiş, şura toplantı
larına iştirak edecektir. Dünya efkarı umunıiyesi ve bilhas- ny harcetmeğe muhtaç olduğu mebH'ığ bu-

sa koınşu mem~keileri pek yakından=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Deniz banyoları mevsiminin fevkaladeliği... 
alakadar eden Türk neşriyatı ne ka. 

dar çeşitlenir, ne kadar zenginleşirse 

maksada o kadar yaklaşırız. 

Bu bendi bitirirken, bir de An
karada kısa dalga neşriyatının u7.un 

dalgadan ayrılabilmesi tertibatının 
da iknta1ini temenni eder ve radyo. 

nun ehemmiyetini herkesten ziyade 

kanaını~ bir idan•yc karşı ~·aptığı. 

ınız bu tcmcıınilcrin tahakkukundan 

emin 
teriz. 

olduğumuzu ilfn·c etmek is-

Her vücude uygun ve yal<ı,an 
MAYO Beyoğlunda y::.ı· ınıı 

B A K E R 
••••••••••••••••• mağazalarında satılır. 

TAN 19 - 6 • 939 

lstanbul Daimi Encümeninden : 
RADYO Muhammen Teminat 

bedeli miktarı l:' apıJacak ı~ 

ANKARA RADYOSU 
13681,67 1026,13 Kadıköyünde Klaptancı. 'I'ulumıbacı Emin, Su

adiye Plaj yolu, Erenköy Tellikavak, Bağdad 
caddesi sokaklarının şose olarak inşası, 

Türkiye 

Türkiye 

Radyodifüzyon Posta1arı 

Radyosu Ankara Radyosu 

Dalga Uzunluğu 
15089,04 1131.68 Fatlhte Marmara, Balat Mahkeme altı, Elifli· 

Ahmet ve Elektrik, Molla Hüsrev, Sofalıçeşme, 
1639 m. 183 Kes. 120 Kw. 

T. A. Q. 19.74 m. 15195 Kes. 20 Kw. 
T. A. P. 31.70 m. 9456 Kc!!. 20 Kw. Merkezefendi, Eğrikapı ve Muvakkithane, A

ğaçayırı ve Ağaçkakan sokaklarının adi kaldı Pazartesi, 19. 6. 1939 
rım tamiri, 

14807,52 1110,56 Beyoğlu kazası dahilinde Havuzlubahçe, Eşref 
efendi sokakları adi kaldırım, Şairnigar sokağı 
parke kaldırım inşası. 

12.30 Program, 12.35 Türk müziği - Pı. 

13.00 Memleket saat ayan, ajans ve me
teoroloji haberleri. 13.15 - 14 l\IIlizik (Ka
rışık program - Pl.) 

19.00 Program, 19.05 l\Tüzik (Bir solist 
- Pl.), 19.15 Türk müziği (Fasıl heyeti), 

11336,86 350,26 Üsküdar kazası dahilinde Halk dershaneleri, 
Selamsız, Dolap, Miroğlu, Selvili sokaklarında 

20.00 Memleket saat ayarı, ajaııs ve mete
oroloji haberler!, 20.15 Neşeli plaklar - R. 
20.20 Ti.irk müziği: ı - Bayatiaraban peş

revi, 2 - Haşim bey: Bayatiaraban şarkı 
(Nimeti vuslün için), 3 - Rahmi beyin: 

adi kaldırım tamirile İskele sokağında istinad 
duvarı inşaatı. 

12747,2E 956,05 

• 
Eminönü kazası dahilinde Şehsuvar. Latif, Kü
çükayasofya, İbrahimpaşa, Nişancıfırın. Fırın 
aralığı sokaklarının adi kaldırım tamiri, Keres- Bayatiaraban şarkı (GllnlOmü hicrana 

yaktı), 4 - Kanun taksimi, 5 - Suyolcu: teciler, Çiçekpazarı, Taşçılar sokaklarının par
ke kaldırımlarının tamiri. Bayatinraban şarkı (Neyleyeyim nlcede

yim olamam), 6 - Bayatiaraban şarkı 

(Düşme dağda gezen geyiğim), 7 - Baya

tiaraban şarkı (Saz ııemalsl), 8 - Leylft 

hanım: Hicaz şarkı (Zevkı sevda duyma
dım), 9 - Salfıhattin Pınıır: Hüzzam şar

kı (Ümidimi kirpiklerine), 10 - Hayri 
Yenlgiln: Hüzzam şarkı (ÖlUrsem yazıldır 
sana kanmndan). 21.00 Konuşma (Dokto
run saati), 21.15 MUzlk (Ferhunde Erkin 
tarafından Brahıns'dan piyano parçaları), 
21.35 Müzik (Melodiler - Pl.), 21.45 Ko

nuşma, 22.00 Müzik (Küçi.ik orkestra ... 

Şe1: Necip Aşkın), 1 - Paul Dletrich: 

Yukarda muhammen bedellerile teminat mikdarları yazılı yol inşa 
ve tamirleri kapalı zarf usulü ile eksiltme:ve konulmuştur. Bunlara ait 
keşif ve şartnameler Zabıt ve Muamelat Müdürlüğünde görülebilir. İs
teklilerin bu işlere benzer iş yaptıklarına dair almış oldukları vesaikle 
eksiltme tarihinden 8 gün evvel İstanbul Belediyesi Fen heyetine mü
racaat ederek alacakları fenni ehliyet vesikalarile 1939 yılına ait Tica
ret Odasr vesikasını ve muvakkat teminat makbuz veya mektuplarile 
2490 numaralı kanunun çevresinde hazırlıyacakları kapalı zarflarını 

ihale tarihi olan 4/7/939 Salı günü saat 14 de kadar Daimi Encümene 
vermeleri. "4316 .. 

Flfreler (Marş), 2 - Karı Komznk: Vi

yana aşkı (Potpuri), 3 - Paolo Tostı: Bir 
puse için, 4 - Anton Rubistein: Romans. 
5 - J. Lanner: Romantik vols, 6 - Mlche
li: Şen serenad, 7 - l\Iascngni: Kavalleria 
rusUkana operasından potpuri, 23.00 Son 
ajans haberleri, ziraat, esham. tahvilat, 
kambiyo - nukut borsası (Fiat), 23.20 Mü
zik (Cazband - Pl.), 23.55 - 24 Yannki 
program. 

~~~. 
HER YERDE SAT/LiR 
DEPOSU: GALATA, GÜMRÜI< 

SOl(AK N'! 36 

Temmuz 1939 23 
TÜRK G·O N O 

Bütün Amerika bu büyük günü 
kutlamağa hazırlanıyor. 

NEW YORK 
Sergisine ve bu büyük güne 

yetil}ecek olan seyahatlar 
tertip edilmi,tir. 

5 TEMMUZ KAFiLESi: 
Simplonla Parls 

Pariste 7 Gün otel ve yemek 
Queen Maıry'de Kamara ve Yemel< 

Newyork'un en muhteşem oteli 

Barbizona 
1

Plaza'da 16 gün ikamet 

Normandie ile Havre'a avdet 
Ayrıca cep parası temin edilmiştir. 

40 Gün 40 Gec:e 
Kayıtlar Kapanıyor acele ediniz 

N A T T A 
Galatasaray Tel. 44914 

i LA N 
22.3.939 tarihinde Finikenin Adra

san feneri civarında karaya oturmak 

suretile deniz kazasına maruz kalan 

Denizbantca mensup (Sadık zade) va

purunda veya yükünde alakadar o

lanların bu baptaki dileklerini İstan

bul Asliye Birinci Ticaret Mahkeme

since hakem - Dispeççi tayin kılın

mış olan Şevket Dorukc~ tevdi ey

lemek üzere Galatada Me~ez Rıh

trm hanırun ikinci katında bu işle 

meşgul büroya pazartesi ve perşem-

be günleri saat 14 ten 17 ye kadar 

göııdermeleri ve 29.6.939 tarihinden 

sonra vaki olacak müracaatların na-

zarı ilibara alınınıyacağı 

nur. 
ilfın olu-

inhisarlar Umum Müdürlüğü llcinları 

İsin Nevi 

Gerze bakım evi 
inşaatı 

Gümüş Hacıköy ba
kım evi inşaatı. 

Keşif bedeli 
lira kuruş 

78.815 49 

81.157 83 

% 7,5 teminatı 
lira kunış 

5911 16 

6086 83 

Eksiltme 

şekli saati 

Kapalı zarf 10 

" 
,, 

11,30 

I - Sartname, plan ve keşifnameleri mucibince yukarda yazılı Ger
ze ve Gümüş Hacıköy bakımevlerinin inşaatı kapalı zarf usulile eksilt~ 
meve konmuştur. 

ıİ - Keşif b~deli muvakkat teminatları eksiltme saatleri hizalarında 
gösterilmiştir. 

III - Eksiltme 27 /Vl/939 salı günü Kaba taşta levazım ve mübayaat 
şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Keşif ve şartnameler hergün sözü geçen şubeden (394 ve 405) 
kuruş mukabilinde alınabilir. 

V - İsteklilerin yüksek mühendis veya mimar olmaları olmadıkları 
takdirde aynı evsafı haiz bir mütehassısı inşaahn sonuna kadar daimi 
olarak iş başında bulunduracaklanm noterlikten musaddak bir taahhüt 
kağıdı ile temin etmeleri ve (70.000) liralık bu gibi inşaatı muvaffaki
yetle yapmış olduklarına ait vesika vermeleri lazımdır. Münakasaya iş
tirak edecekler yukarda yazılı vesaikin 8 ı?Ün evveline kadar inhisarlar 
umum müdürlüğü inşaat şubesine ibraz etmeleri ve tekliflerinin kabu
lünü mutazammın vesika almaları lazımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu ve beşiDci maddede yazılı kanuni 
vesaik le % 7 ,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubu
nu ihtiva edecek olan kapalı zarflar eksiltme günü ihale saatlerinden 
birer saat evveline kadar yukarda adı geçen komisyon baskanlığına 

makbuz mukabilinde verm~!cri lazımdır. "4033., 

* I - "11.200,, adet büyük boy kurşun kalem lastiği müteahhidi hesa-
bına pazarlıkla satılacaktır. 

II - Pazarlık 21/Vl/9~9 carşamba günü saat 10 da Kabataşta leva
zım ve mübayaat şubesindeki alım. satış komisyonunda yapılacaktır. 

111 - Nümuneler her gün sözü geçen şubede görülebilir. 
IV - Pazarlığa girecekler eksiltme için tayin edilen gün ve saatte 

% 15 teminat paralarile mezkur komisyona jilelmeleri. "3992,, 

Toprak Mahsulleri Ofisi istanbul Şubesinden! 
İdaremizde E- 150 -/- (150 istcrling) kıymetinde İsveç takası satı

lıktır. Taliplerin 19/6/939 tarih saat 14 de kadar idaremize müraca
atları. 
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19 Haziran 939 

TAN 
Muharrir, bu yazısında mekteplerde rasyonel bir tedris tekniğinin, temin edeceği faydaları 
anlatıyor. Mekteplerimizde zaman ve enerii israfını önliyecek tedbirler üzerinde duruyor. 

ABONE BEDELi 
TUrklyo E~nebl 

1400 
750 
400 
150 

Kr. 
n 

n 

• 

1 Seno 
6 Ay 
3 Ay 
1 Ay 

2800 Kr. 
1500 

800 
aoo 

.. 
111 

• 
Milletlerarası posta ittihadına dahil 
olmıyan memleketler için abone 
bedell müddet ıııraslyle ao, 18, Si, 
3,15 liradır. Abone bedeli peşindir. 

Adres değfştirm&k 25 kuruştur. 

Cevap için mektuplara 10 kurualult 
pul i!Avcsl l~dır. 

GÜNÜN MESELELERİ 

Gizli 
Propaganda 
Dost uyur, düşman uyumaz, 

derler. 
Bütün memleketlu bu uyumıyan 

düşmana karşı müdafaa tertibatı al
malda meşguldürler. 

Taymis gazetesinin Sofya muha. 
biri, Bulgaristanın her tarafa casus. 
larm faaliyetine, düşmanların pro. 
pagandasına karşı halkı uyanık bu. 
lunmıya davet eden afişler astığını 
yazıyordu. 

Bu tedbir yalnız Bulgaristanda 
değil, Almanyaya varıncıya kadar 
bütün memleketlerde tatbik edil
mektedir. 

Dün matbaamıza daktilo ile teksir 
edilmiş bir propaganda mektubu 
geldi. İçinden devletin mali haysiye. 
tini, paranuzın kıymetini, milli itiba
rımızı bozmıya çalışan gizli bir elin 
faaliyetine delalet eden bir beyan. 
name çıktı. 

Düşman herşeyden evvel manevi. 
yetimizi bozmak, bizi içimizden fet. 
hetmek ister. Gizli propagandanın 
en sarih hedefi budur. 

Dost uyur, dilşman uyumaz, va· 
tandaşlar böyle gizli ve el altından 
yapılan propagandaya karşı uyanık 
bulunmalıdır. ,. 

* Belediye Yapar, 

İstanbul bir yaz boz tahtasına dön
dii. Bir taraftan belediye sokakları 
genişletmiye, şehri giizelleştirmiye 
çalışıyor, bir taraftan da evkaf so. 
kakları kapatmıya, şehrin nefes ala. 
cak yerlerini binalarla doldurmıya 
gayret ediyor. 

Misal mi istersiniz? Postane karşı. 
sında yeni inşa edilmiye başlanan 

evkaf binasına dikkat ediniz. 

• Postane binası ile dördüncü vakıf 
han arasında dar bir saha vardır. Ve 
bu saha üzerinde zahire borsası, bir 

türbe ve bir sebil mevcuttUl'. Şimdi 
evkaf bunların arasına bir taraf tan 
postane binasını, diğer taraftan dör· 
dilncli vakıf hanı körletecek yeni . bir 

han yükseltmek üzere~ir. Halbuki 
bu hanın yeri Bahçekaprnm yegane 

nefes alacak yeridir, ve medrese, 
türbe ve sebil ortasında küçük bir 

bahçe olmıya fcvkalado müsaittir. 
Buna rağmenj evkaf bu dar yeri 
doldurarak buranın teneffüs saha

sını kapatmıya teşebbüs etmiştir. 

Şehrin imarında belediyenin sala. 
hiyet hududu nedir? Belediye ~ehrin 

güzelliği bakımından bazı inşaata 

müsaade vermemek, bazı inşaatı 

tahdit etmek gibi salahiyetlere ma. 
lik değilse, şehrin güzelleşmesine 
imkan yoktur. 

Bu bir davadır ki, şehrin imarı 

ile alakadardır ve halli lazımdır. 

* illi Tecrübe 

M ekteplel'de rasyonel bir (ted
ris tekniği) nin temin e

deceği neticeler şunlardır: 
1 - Enerji israfı yoktur. Mual· 

limin ve talebenin emekleri ve 
cehtleri azami verimlidir. 

2 - Zaman israfı da yoktur. Her 
talebe, sınıfta ve mektepte geçir
diği zamandan ve yapılan işlerden 
azami istifade eder. 

3 - Muallim ve talebe, büyük 
bir alaka ve şevk ile çalışırlar. Iş· 
ler, yük, angarya olarak can sıkın· 
tısı içinde yapılmaz. 

4 - Her talebenin hususi isti
datları, fikri ve seciyevi şahsiyeti 
azami inkişaf eder. 

Fakat esefle kaydetmek mecbu
riyetindeyiz ki, mekteplerde u
mumiyetle büyük bır enerji ve za
man ısrafı olduğu kadar muallim
lerin ve taleLelerin faaliyetlerin
de de, şevk ve heyecandan ziyade, 
18.kaydi ve isteksizlik hakimdir. 

Bütün metodlar ve programlar, 
istidatlarl ve şahsiyetleri tebarüz 
ettirmek için değildir. Belki kör
letmek, boğmak için tertip ve tan
zim edilmişlerdir. 

Bu vaziyet, dünyanın bütün 
memleketlerinin mekteplerinde 
- hususi haller tabii müstesna ol
mak üzere - az çok aynidir. Ara
larında ancak derece farkı vardır, 
diyebiliriz. 

Bu vaziyetin hakiki sebebi ise, 
hemen bütün mekteplerde tatbik 
edilen (müşterek tedris) sistemi
dir; yani muallimin tedrisatını sı
nıf denilen talebe grupunun heye
ti umumiyesine, daha doğrusu mu
tavassıt talebe tipine göre ayarla
ması, bütün talebeye ayni izahatı 
ve ayni vazifeleri vermesi, onla
rın hepsinden ayni işleri, ayni za
manda ayni muvaffakıyetle yap • 
malarını istemesidir. 

Hemen bütün sınıflardaki tale
beyi, zeka ve fikri kabiliyet bakı· 
mından üç büyük grupa ayırabi
liriz: Çok yüksek, orta ve çok za
yıf olanlar. 

Tedrisat, hemen bütün smıflar
da bu orta vaziyette olan talebe
ye göre ayarlanmıştır. Yüksek ze
kada olan talebe ile meşgul olan 
muallimler pek azdır. Zayıf tale
be ile, hususi bir surette uğraşan 
muallimler yok gibidir. 

Halbuki bu sistem, talebenin 
kıymetli zamanlarını ve e

nerjilerini israf ettirdiği gibi, bir 
kısım talebeye tembellik ve ih -
makilik itiyatlarını kazandırmak
ta, diğerlerinin cesaret ve ümitleri
ni kırmaktadır. 

Filhakika, mutavassıt talebeye 
göre ayarlanmış bir tedris siste
minde, sınıfın en zeki olan talebe
si zaman kaybetmektedirler. Çün
kü, muhtaç olmadıkları izahatı, 
- buna ihtiyacı olan talebe He be
raber - dinl~miye mecbur tutul
maktadırlar. Mutavassıt talebenin 
mesela iki izahta anlıyabilecekleri 
bir mevzuu hır izahla kavrıyıicak 
kadar zekıdirler. Onların iki saat
te yapabilecekleri bir vazifeyi ko
laylıkla bir saat içinde yapabilir • 
ler, hatta diğer talebenin yapamı
yacaklıırı vazifeleri dahi başara • 
bilirler. 

Sıntflarda bazı zeki talebenin 
muallimin izahları esnasında, baş: 
kıt şeylerle meşgul olmaları, rne.1.'~· 
la roman yahut daha zayıf olduk
ları bir derse ait kitapları okuma
ları hadisesi - hiç olmazsa kıs
men - bu vaziyetle izah edilebilir. 

Buna mukabil, üçüncü grupa da
Büyük .Millet Meclisinde teşekkül hil olan çocukların ayni mevzuu 

eden müstakil grup, Barem Kanu- kavrıyabılmeleri için, daha fazla 
nunun .Meclisteki müzakeresi esna-

izahat vermesine lüzum vardır. 
sında ilk tecriibe devresini geçir. Halbuki muallim - mutavassıt ta-
mektedir, lebeye hitap ettiğine nazaran, bu 

Bu tecrübe, müstakil grup tesisi üçüncü kısım talebe derste dikkat 
fikrinin parlamento hayatımızda ne kesilseler dahi bu izahat kendile
kadar faydalı neticeler vereceğini rine kifi gelmiyor, bütün hüsnü 
göstermiştir. Grup baları, Barem niyet ve gayretlerini sarfettikleri 
Kanunu etrafında mühim meselele. takdirde dahi, mutavassıt talebe, 
re temas etmekte, bir çok noktaların gözönünde bulundurularak verilen 
aydınlanmasına, bazı noksanların ta. vazifeleri, onlar kadar muvaffakı
ınamlanmasına yardım etmektedir. yetle yapamıyorlar, azarlanıyorlar, 
ler. Bu tecriibe, miistakil grupun fena not alıyorlar ve en nihayet 
hundan sonra oynıyacağı faydah ro- cesaretleri ve ümitleri kırılıyor, 
lün ilk miijdesidir. . k~!l'1İlerine itimatlarını kaybcdi -

• • • 

celktcep 
Yazan: 

Sadrettin Celal Antel 
yorlar, çalışmanın ceht sarfetme
nin faydasızlığına kanaat getiri
yorlar ve büyük bir bedbinliğe dü
şüyorlar; mektepten, dersten, ho
cadan soğuyorlar. 

Verdiğimiz izahattan anlaşılı
yor ki, müşterek tedris sis

~eminde, hem çok zeki, hem de ıtz 
zeki olan talebeler. yani sınıfın he
men yarısı feda ediliyor. 

Dersleri istifade ile takip eden 
talebenin miktarı ne kadar çoksa, 
muallim, o nisbette zayıfları kuv
vetlilerin zararına olarak terakki 
ettirmiş, tedrisatının seviyesini al
çaltm1ştır. Fakat, istifade ettirdiAi 
talebe miktarı ne kadar azsa, o nis
bette kuvvetlilerJ zayıflarıh zara
rına olarak terakki etmiştir. 

Her ders senesi sonunda sınıfla· 
rın vaziyeti şudur: 

Bazı talebe - yani az zekiler -
programda tesbit edilmiş olan mev
zuları ders senesi içinde öğrenmi
ye muvaffak olamamışlardır. Bun
lar, sınıfta kalacaklardır. Ekseri
yet sınıfı geçecektir. Fakat bunla· 
rın arasında, istikbal için ne kadar 
endişe verici bir müsavatsızlık 

vardır. Çünki.i bunlardan bir kıs

mı çok zor geçmişlerdir ve çok sat
h.i malumat kazanmış1ardır. Bu 
hal onları cesaretlendirecek ve on
lara, ancak zorla kabul ettirilebilen 
bir bilgi, gayret derecesini normal 
olarak telakki ettirecektir. Sınıf ge
çenlerin diğer bir kısmı - yani 
en zekı olanlar - prog.ram muhte
viyatını daha az zamanda ve daha 
iyi öğrenebilecek olanlar da bütün 
tahsil senelerinde, tembellik ve 
ihmalcilik itiyatlarını kazanmışlar
dır ve bütün hayatları müddetin
ce bu itiyatların esiri kalacaklar
dır. 

Bir çok memleketlerde, bir çok 
mekteplerde muallimler bu müş
terek tedrisin mahzurlarını gor
müşler, zayıfların cesaretlerinin kı-

rıldığı, kuvvetlilerin tembelliğe ve 
ihmalcillğe alıştıkları, şevk ve he· 
yecanın bulunmadığı bu ölü sınıf
larda ne kadar derin bir yeis içındt:t 
çırpınmışlardır. Fakat teşekkür o· 
lunur ki, bu üzüntü ve ıstırap çok 

velut olmuştur. Çünkü kuvvetli
leri ve zayıfları biribirlerine feda 
etmeksizin, bütün talebenin !zami 
istifadesini temin edecek metotla
rı, tedrisatı ferdileştirmiye doğru 

götüren hayırlı cehtleri doğurmuş
tur. 

Esasen, psikoloji tetkik ve tec
rübelerinden anlaşılmıştır ki, psi
kolojik hakikatlerle müşterek ted
ris sistemi arruıında derin bir te
zat vardır. Muhtelif neviden test
lerin tatbiki neticesi meydana çık
mıştır ki, çocukların zekAları, isti
datları, mizaçları arasında kemi
yet ve keyfiye_t farkları vardır. 

Bütün bu farklar, tedrisatın fer
dileşmesini, her talebenin zekasına 
ve fikri tipine göre ayarlanması
nı icap ettirmektedir. 

Tedrisatın ferdileşmesini isti
yen diğer bir zaruret te, 

~ı;timai iş bölümünün mütenevvi 
tipte insanlar istemesi keYfiyeti -
dir. Muhtelü içtimai vazifelerin i· 
yi yapılabilmesi için muhtelif ka
biliyet ve şahsiyette ınsanlara ih
tiyaç vardır. 

Burada, tedrisatın ferdileştiril -
mesi lehine olarak şunu da söyli
yebiliriz: 

Ferdi cehtler, ancak tabii isti
datlara hitap eylediği nisbette aza
mi verim temin ederler. Çok evvel 
Baeon da tabiate, ancak kanunla
rına itaat edilerek hakim olunabi
leceğini söylemişti. 

Hayvan tedribcileri, bizlerden 
çok daha evvel bunun farkına var
mışlar ve her hayvanın, kendi ta
biat ve istidatlarına en ugun olan 
kabiliyetlerini inkişaf ettirmiye ça
lışmışlardır. Maymunun elinden, 

J. ........................ _ ... _ .. ___ ... _ ____ =, l 
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Terbiye 
Yazan : Hasan - Ali YÜCEL 

Terbiye, ergin n~slin, heniiz ol
gunlaşmamış yeni nesli yetiştir
mesidir. Bunun bir nev'i, evde, 
mektepte ve kışla gJbl müessese
lerde olur. Evde, ananın, babanın 

ve umumiyetle daha yaşlıların; 

mektepte, öğretmenlerin, kışlada 
zabitlerin çocuğa, talebeye ve ne· 
fere yaptıkları tesirlerde göriilür. 
Ana • baba, öğretmen ve ı;ubny, 
gördükleri iş ne olursa olsun birer 
miircbbidirler. Bunda gerek tesiri 
yapan, gerek o tesirleri alan, yap
tıkları ''e aldıkları tesirlerden ha
berdardırlar. 

Bunlardan başka bir de haber
siz terbiye vardır. Bu, havadaki 
oksijenin demire tesir etmesine 
benziyen bir terbiyedir. Ne oksi
jen, ne de demir, yaptıkıan i~ler
den haberdar değildirler ve demi
rin bundan haberdar olmama111, 
paslanmasma mani olmaz. Cemi· 
yet hayatında da bu böyledir. Me
sela evde ve aile içinde ana ile ba
banın, bunlarla hizmetçilerin mi.i
nasebeti, kavgaları, dedikoduları, 

kendilerinin dunundaki insanlara 
muamele edişleri, hic farkında ol-

madan o evin çocuğu ve çocukları 
Üzerinde müessir olur. 

Dahası var, yetişmiş insanların 
sokakta, sinema ve stadyom gibi 
unıumi yerlerde gezmeleri, otur· 
maları, kalknıalan, konuşmaları, 

kendinden büyiiklere veya kiiçük
lere gösterdikleri saygı \'e sevgi 

\'eya bunun zıtları, orada bulunan 
çocuklar ve gençler üzerinde derin 
izler bırakır. Soğuğu, sıcağı, ku-

ruluğu ''e ynşhğile nasıl bir tabii 
muhit ve iklim "arsa aynile insan· 
larm diişiincc, iman Ye karakter
lerinden doğan bir ictlmai muhit 
ve iklim de canlı olarak bizim dı
şımızda yaşamaktadır. 

İcthnai iklim şartlan, tıpkı ta
bii iklim şartlan e:ihi fert üzerine 
müessirdir. Yetl~kin nesil, vetiş

tirmek vazifesini üstüne aldıkı ye· 
ni nesle hangi vasıflan telkin et· 

mek istiyorsa önce o vasıflan ken
dinde yaratmış olmalıdır. Kendi
mizde olınıyanı başkasından iste-. 
mekte haklı olabilir miyiz? Haber
siz terhi~·enin formiilii budur: 

Adam etmek i('in adam olmak ... 

filin hortumundan istifade etmiye 
uğraşmışlar, fakat hiçbir zaman 
kazı trapezden atlatmıya çalışma
mışlardır. 

Halbuki insan mürebbileri, hay
van mürebbileri kadar olamamış
lardır. Onlar, üzüme olv~rişli bir 
topraktan buğday almı~ra çalışmak
tadırlar ve cehtlerinin muvaffakı
yetle neticelendiğini göı·dükleri za
man da, kızmakta, üz llmekte, ü
mitsizliğe düşmektedirler. 

Son, yirmi, yirmi beş seneden· 
beri bir çok terbiyeciler bu mühim 
mesele ile ciddi bir surette aliıka
dar olmakta ve bu çetin mesele· 
nin hallinin ancak ( Olçü üzerine 
mektep) formülü ile ifade edilen 
bir tedris sistemi ile mümkün ola
bileceğini söylemektedirler. • 

(Olçü üzerirıe mektep) tabirin
den şu manayı anlamalıdır: Ismar
lama bir fotin veya elbise, ayağa 
ve vücude nasıl tıpatıp uyuyorsa, 
mektep te talebenin fikri tenevvü
lerine öyle uymalıdır. 

Bir terzi yaptığı elbiseyi vücude 
uydurur .. Eğer müşteri şişman ve 
kısa boylu ise ona, vücudüne gö
re, çok dar olan bir kostümü, umu
miyetle o uzunlukta olan insanla
rın bu genişlikte elbise giymeleri 
lazım olduğu iddiasile. zorla kabul 
ettirmiye çalışmaz. Bir kunduracı, 
her mü~erinin ayağının hususiyet
lerine göre kundura yapar. 

Işte mürebbinin de, bedene ve 
ayaklara verilen ehemmiyet kadar 
fikre de ehemmiyet vermesi, bü
tün zihinleri ayni suretle giydirip 
kuşatmaması, bütün çocuklara ay
ni fikri gıdayı, ayni zamanda ve 
ayni metot1arla vermekten vazgeç
mesi lazımdır. 

Bu (ölçü üzerine mektep) fik
rini tahakkuk ettirmek için 

terbiyecilerin teklif ettikleri hal 
suretlerini iki esasta toplamak 
mümkündür: 

1 - Mütecanis sınıflar teşkili; 
2 - Tedrisatın ferdileşmesi. 

!kinci şekli başka bir makaleye 
bırakarak, bugün yalnız birincisi 
hakkında bir fikir verelim: 

Mütecanis sınıflar teşkili mese
lesini, en siskmli bir surette ( Man 
neheim) sistemi halletmiştir. 

Her çocuğa ayni hakkı tanıyan, 
fakat ayni fikri gıdayı değil, bel
ki muhtaç olduğu fikri gıdayı ver
mek esasına dayanan bu sistem, sı
nıfların yaşlara göre, şakuli taksi
mine, bu sınıfların içindeki talebe
nin zeka ve ıstidatlarına göre bir 
ufki taksim ilave etmiştir. 

Manneheim sistemi, aşağıdaki sı
nıf tiplerini ihtıva etmelttedir. 

1 - Zeka ve seciye bakımların
dan normal olan çocukların devam 
ettiği sınıflar: 

2 - (Förderklassen) denilen, in
kişafları daha ağır ve geç, dikkat 
ve hafızaları zayıf olan, çabuk yo
rulan çocuklara mahsus sınıflar; 

3 - (Hilfklassen) ismi verilen, 
ve normal çocuklar için tertip edi· 
len ders programını bitirmiye muk 
tedir olmıyan, normal metodlarla 
yapılan tedrisatı takip edemiyecek 
vaziyette olan zihnen geri çocuk
lara mahsus sınıflar; 

4 - Kulakları ağır ışiten yan sa
ğır çocuklara mahsus sınıflar: 

5 - Programı, diğer çocuklar
dan daha az zamanda bitirmiye 
muktedir çok zeki ve kabiliyetli o
lan çocuklar için, orta tahı;il ile ir-
tibat sınıfları. -

Bu son vaziyetteki çocukların 
tahsil meselesi üzerinde bi

raz durmak icap eder. 
Şüphesiz, geri, zayıf, malül olan 

çocuklara yapılan ihtimamlarda in
sani bir gaye ve endışe vardır. Fa
kat ne de olsa, bunlar, - Üzerle
rinde ne k •lar çalışılırsa çalışıl

sın - ancak kendi hayatlarını 

güçlükle kazanabilecek bir vaziye
te gelebileceklerdir, ve ekseriya ce
miyetin omuzuna yük olacaklardır. 

Halbuki (Surnorınaux) yani nor
malin üstünde yüksek bir zekaya 
sahip olan çocuklar cemiyete çok 

(Sonu Sa: 8, Sii. 4) 
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ra0:tınm~ 
Memleketin Ücra 
Köşelerini "'•.\; .~1 
Aydınlatan Işık 
Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

B arcm Kanunu Mecliste müza 
kere edilirken eski maarif 

müsteşan Rıdvan Nafiz, memlekete, 
dolayısiyle istikbale , .e tarihe ışık 

tutan muallimlerin derdini şu cfün. 
lelerle anlattı: 

"Muallimi tanırsınız. Memleketi 
dolaşırken en ticra köşelerinde on. 
lar karşımıza bir ışık gibi çıkar. 
lar. Bu gençler inkılabın sessiz ve 
meçhul kahramanlarıdır. Muallim
ler muallim mektebine muadil 
tahsil veren diğer memurlar ara
sında muallimler aleyhine olan 
bariz fark bu maarif unsurlarının 
başka mesleklere akmasına sebep 
olmuştur. Yalnız beş sene içinde 
5,000 den fazla muallimin başka 
mesleklere geçmek, veya yüksek 
tahsil için mesleklerinden ayrıl

dığını söylersem maarif hayatının 
bu afetten ne derece müteessir ol. 
duğu anlaşılır . ., 

· Muallim, bugünkü hayat norması 
içinde, daimi harp halinde bir nefer. 
dir. Ordu. memleketin dış kapılarını 
bekler. Hariçten gelecek düşmana 

göğsünü siper eder. Muallimler or .. 
dusu memleketin içini, ilim, irfan se. 
viyesini, istikbale hakim olacak ne
sillerin yükseliş sınınnı bekler Kale .. 
yi içinden fethedecek diişmanla harp 
eden, çarpışan, göğüslerini siper e. 
den nmallimlerdir. Bunun içindir ki 
memleketin en iicra köı;ıelerinde on. 
lar bir ı ık gibi knrşrınıza çıkarlar. 

:\Icmlcketin dış kapısını bekliyen 
orduyu terfih etmek, hayatlariyle 
ödedikleri fedakarhkların mukabele. 
sini vermek nasıl borcumuzsa, iç ka. 
pıları bekliyenlerin hakkını ödemek 
te o kadar borcumuzdur. 

1\1ua1Jimler, yaptıkları büyiik fe. 
dakarhklara, feragatlere rağmen, 

terfih hususunda, ~·ükselme husu. 
sunda sok dar bir çerçeve içine alın
mışlardır. Maaşların azlığı, muallim. 
leri meslekten uzaklaşmıya sevket .. 
tiği gibi, kendilerinden fazla randı .. 
man emeliyle mesai saatlerinin ço .. 
ğaltıJması da fikir sahasında yüksel
melerine ele engel olnrn~tur. 

Günde yirmi dört saat ders veren 
muallim, bunun haricinde okumak 
için nasıl imkan bulabilir? Okumı
yan bir muallim, elindeki kör ışığı, 
memleketin her tarafına ışık salan 
bir meşale haline nasıl getirebilir?. 
İlim, müJemadi)·en arayan, mütema
diyen bulan, mütemadiyen ileri~·e a. 
kan bir seldir. Muallim hu dar çer· 
çeve içerisinde ancak sınıfta \'ereee. 
ği dersle kalır, bunun haricinde ya
şıyabilmek için başka işler bulabil. 
mek peşinde koşarsa, memlekete 
verdiği ziya, bir yağ lambası dere. 
cesinde kalır ki, bundan muallimle
ri ithama ne hakkımız olur? 
Beş sene içinde 5,000 muallimin 

ba~ka mesleklere akması, iizerindc 
kuvvetle durulacak, \ ' o diişiinii1c. 

cek bir meseledir. İnkıliıp Türkh esi, 
endüstrisi yiiksek, ziraati mekanize, 
kültür seviyesi en ileri milletlerle 
ayni ayarda olmak davasında ve ız
tırarındadır. Her türlü terakki ve 
tekamiilün, ilmin me~alesini elinde 
tutanlar, hayat bakımından, irfan 
bakımından dar bir cernber içine a
lınırlarsa, ilmin son terakkilerini ta. 
kip imkanlarından mahrum kahrlar .. 
ı;a, ileri milletlerle ayni al·arda ol
mak dava~ına zarar veririz. 

!Uuallimlerden fedakarlık istemek, 
imkansızlık tahtında belki bir zaru
rettir. Fakat bu iedakfirlık, devletin 
her ~ubesinde çalı. anlnrla ıniisavi 

olmalıdır. ;'\luallinıliği, istikbali ka. 
ranlık, maddi ve fikri yiikselme im
kanları mahdut bir meslek haline 
getirirsek, bundan Jalnız muallimler 
değil, inkılabı ellerine bırakaca{;'lmız 
nesiller de zarar göriir. Dış kapıları 

bekliyen neferle, iç kapıları bekli. 
yen neferleri layık oldukları hayat 
seviyesine, ilim ve kiiltiir seviyesi. 
ne çıkarmak, İı;tikbali endişesiz bir 
emniyet altına almaktır. Yağ kandi
linin ışığı azdır. Elektrik lazım. 

Kaşta Bir Yangın 
Kaş, (Hususi) - Karndağ köyün

den Ali adında bir köylünün evinde, 
küçük çocuğu ateşle oynarken atC'Ş 
sıçramış ve çıkan yangın evi kül ~t· 
mi~tir. Çocuk kurtnrılnuştH". 



1 TAN 19 • 6. 939 

s 
1 

GALATASARAYJN GALiBiYETi iLE NETi CELENEN DONKO GALATASARAY • DOGANSPOR MAÇINDAN iKi MUHTELiF ENSTANTANE 

Ankaradaki Maç -- e ---

2-0 Y enıldıler j · 

A nkara, 18 (A.A.) Şehrimizde 

bulunan İngiliz Middelesx 
Wanderreers klübünün centilmen 
futbolcüleri 25.000 seyirci önün. 
de Ankara şampiyonu ile bugün 
yapmış oldukları ikinci karşılaş. 
mayı 2/0 kaybetmişlerdir. 

Dünkü maçı 4 - 1 kazanan ve 
yüksek bir sportmen olduklannı 
her vesile ile ispat etmiş olan İn
giliz oyuncuların yüksek teknik 
kabiliyetlerini bir defa daha gör
mek için sabırsızlanan halk "19 
Mayıs,, stadının muazzam tribün. 
!erini maç saatinden çok evvel dol-

• 
durmuş bulunuyorlardı. Havanın 
da müsait oluşu oyunun tam bir 
mükemmeliyet içerisinde cereyan 
etmesine yardım etmiştir. 

Balkondaki maruf simalar ara. 
sında Başta, Başvekil Dr. Refik 
Saydam olduğu halde bir kısım ve. 
k iller, mebuslar ile teşkilat ileri 
gelenleri ve İngiliz ve Sovyet bü
yük elçileri kendilerine tahsis o. 
lunan yerleri işgal etmiş bulunu. 
yorlardz. 

Oyun saati geldiği vakit hakem 
İhsanın daveti üzerine evvela mi
safirler ve biraz sonra da Demir. 
sporluların sahaya çıkışları halkın 
şiddetli alkışları ile karşılandı. 

Düdükle beraber sağdan yapı.. 
lan İngiliz hücumu, müda

f i Gazinin uzun bir vuruşu ile iade 
olundu. İki tarafın da biribirini de.. 
nemek suretile hareket edişi oyu. 
nu mütevazin bir şekle sokmuştu. 
Fakat, hücum avantajının daha zi. 
yade takımımız lehinde oldugu gö. 
rülüyordu. 

Ankara şampiyonu 13 üncü da. 
kikada müthiş bir gol tehlikesi ge
çirdi. 

Çok güzel işliyen muavin hattı. 
nın yardımı ile kalemize kadar 

.~ .. -~--.. . ~ ~ , . 
~~ t .,· ~ ~ ./ 

J( " ~., t.J' ~'g" ,. 
sarkan İngiliz muhacimlerin çek. 
tiği kuvvetli bir şüt ile gelen top 
kale direğine çarparak geri geldi. 
Fakat, tam zamanında yetişen Şev 
ket tarafından kaleden uzaklaştı
rıldı. Gayet seri bir seyir alan ma. 
çın her safhası ayrı bir zevk ve he. 
yıx:an içerisinde takip olunuyordu. 
Oyunculanmız sahaya tamamen 
hakim vaziyetteler. Bir gün evvel 
yüksek oyunlarına şahit olduğu

m uz İngilizler bugün Demirsporun 

bu çok üstün oyunu karşısında a. 
deta beceriksiz ve aciz vaziyete 
düştüler. 

Demirsporun yine, İngiliz akın. 
larına cevap teşkil eden çok sıkı 
bir hücumu M. W. kalesini allak 
bullak etti. Takımımızın çok haklın 
oynamasına rağmen gol çıkarama
ması sırf hücum hattını teşkil eden 

gençlerimizin vaktinde şüt atama. 
malarından ileri geliyordu. Bilhas

sa Orhan çok müsait vaziyetle. 
re girdiği halde ya yersiz 
bir pas veriyor veyahut lüzumsuz 
bir dribling yaparak topu ayağın. 
dan kaptırıyor ve bu suretle de el
de ettiği bu gol vaziyetlerinden 
istifade edemiyor. 

Q yun bu tempo ile takımımı. 
zın hakimiyeti altında ve 

İngiliz yarı sahasında devam etti. . 
ği bir sırada ani olarak harekete 
geçen İngilizlerin yaptığı akın az 
kalsın bir gole mal oluyordu. Fa
kat, Necdetin ok gibi yerinden fır. 
lıyarak İngiliz muhacimlerin aya. 
ğından kaparak uzaklaştırdığı top 
bu büyük tehlikeyi de geçiştir. 
mişti. 

Ankaralıların biribirini kovalı
yan akınları M. W. müdafilerini 
çok müşkül vaziyetlere sokuyordu. 
İngiliz müdafiler bu içinden çıkıl. 

1 
maz müşkülleri ancak topu korne. 
re atmakla yenebiliyorlardı. 

28 inci dakika olmuştu, yine ve
rilen bir kornerden gelen topu Or. 
han mükemmel bir vole şütle İngi. 
liz kalesine havale ederek takımın 

ilk sayısını yaptı. Devre bu netice
yi muhafaza ederek 1/0 Demirspor 
lehine bitti. 

İkinci haftaym başladığı vakit 
İngilizler yedikleri golün telafisi 
için, Ankaralılar da elde ettikleri 
bu çok kıymetli avantajı kaybet. 
memek için canla başla çalışıyor. 

lardı. Fakat, bu devre de, yavaş 
yavaş takımımızın hakimiyeti al
tına geçmiye başladı. 

36 ıncı dakikada yine bir korner 
vuruşundan gelen topu Arif bütün 
rakip oyuncuların üstünde srçrıya. 
rak nefis bir kafa vuruşu ile ikinci 
defa olarak İngiliz kalesine sok. 
muş bulunuyordu. 
Yapılan bu golün verdiği sevinç 

tarifsiz bir hal aldı. Dakikalarca 
dinmek bilmiyen alkış arasında 
başlıyan oyun yine ayni hakimiye. 
timiz altında sona erdi ve maç An
kara şampiyonunun 2/0 galibiye. 
tiyle neticelendi. 

Dünkü yüzme müsabakalarına iştirak eden yüzücülerimiz 

I"' 
Milli Küme Puvan Cetveli 

... 
Takım Maç G. B. M. A. Y. P. 

A. Gücü 13 8 1 4 31 19 30 
G. Saray 11 9 - 2 38 19 29 
Demir S. 11 8 l 2 31 14 28 
Fenerbahçe 11 6 1 4 26 18 24 
Beşiktaş 10 5 1 4 27 14 21 
Doğan S 14 3 1 LO 13 49 21 
Vefa 12 3 2 7 28 32 20 
Ateş ~ . 12 1 1 10 10 38 15 

Yüzmeler 
Dünkü Yarış/arda 

• 

Galatasaraglılar 4 
Birincilik Aldılar 
J stanbul bölgesi tarafından 

ter tip edilen deniz yüzme 
yarışlarının birincisi dün Beşikta. 
şm stat içindeki güzel yüzme havu 
zunda yapıldı.Çok muntazam geçen 
bu yarışlara Galatasaray, Beşiktaş, 
Beykoz yüzücüleri iştirak ettiler. 

Neticede sarı kırmızılılar en iyi de. 

receleri alarak günün birincisi ol. 

dular. Yarışlarda aşağıdaki dere. 
celer alındı. 

100 METRE SERBSET: 

Birinci Galatasaraydan Sadullah 

derece 1,9) ikinci Galatasaraydan 

Kemal, üçüncü Beşiktaştan Nezih. 

100 METRE smT ÜSTÜ: 

Birinci Galatasaraydan Şamil 

derece (1,9) ikinci Galatasaraydan 

Necati, üçüncü Beşiktaştan Ad. 

nan. 

200 METRE KURBA(iALAMA: 
Birinci Beykozdan, İsmail, dere. 

ce "3.26,, ikinci Beşiktaştan Hik. 
met. 

400 METRE SERBEST: 

Birinci Galatasaraydan Sadul

lah derece "6,3.9,, ikinci Beykoz. 

dan Nevzat. 

BÖLGE BAYRAK YARIŞI: 

Birinci Galatasaraydan "Şamil, 

İsmail, Sadullah,, ikinci Beşiktaş 

takımı "I:f:alil, Hikmet, Adnan,, de. 

rece "2.46,,. 

Yüzme havuzu bir Avrupa ha. 

vuzunu andırıyordu. Havuzu ida

re edenler her türlü tertibatı al. 

mışlardı. Bu tertibat sayesinde 

yarışlar zamanında başladı ve za. 

manında bitti. Beşiktaşlıları bu 

güzel eserlerinden dolayı tebrik 
etmek icap eder. 

Umumi tasnifte: Galatasaray 

dört birincilik, bir ikincilik, Be

şiktaş üç ikincilik bir üçüncülük 

Beykoz bir birincilik bir ikincilik 

aldılar. 

\ 

Fener Şampiyon 

Doğanspor 
7-0 Yenildi 

D ün lstanbulda günün en he
yecanlı karşılaşması, Do

ğansporla Galatasaray arasında ol
du. Takımlar sahaya şu şeki2de çık
tılar: 

GalatHaray: Osman - Faruk, Ad
nan - Musa, Rıza, CelAl - Bedii, Sala
hattin, Cemil, .Boduri, Sarafim. • 

DoOanspor: Mahmut - Fethi, Reşat -
İrfan, Hıılit, Sait - Mehmet, Macit, Fu
at, Yusuf. SabrJ. 

Hakem: Adnan Akın. 
Ilk hücum Izmirlilede. Müdafa

ada kırıldı. Galatasaraym mukabil 
hücumu ofsaytla neticelendi. Gala
tasarayın soldan açılan bir hücu
munda top Cemile geçti, yakından 
sıkı bir şüt direği sıyırarak avuta 
gitti ve Izınirliler ilk gol tehlike
sini atlatmış oldular. Galatasaray 
açıklar vasıtasile biribirini takip e
den inişler yapryorlar. Izmir mü -
dafaasında Reşat çok çalışıyor. Ce
milin bir sıkı şütü daha kalecinin 
ellerinde kaldı. Izmirin ani bir h;j 
cumu Faruğun müdahalesile neti
cesiz kaldL 

29 uncu dakikada Galatasaraylı
lar soldan indiler ve top ortaya 
geldi. Boduri güzel bir şütle köşe-

den ilk Galatasaray golünü kay • 
detti. 

33 üncü dakikada ortadan bir 
Galatasaray hücumu. Kaleci lüzum 
suz bir çıkış yaptı. Boduri topu ka
leciden sıyırdı ve boş kaleye rahat 
rahat girerek ikinci Galatasaray 
golünü de yaptı. 

Bunu takip eden bir Izmir hü
cumunda Osmana ilk d~fa iş düş
tü. Bir plonjonla bir gol tehlikesi
ni bertaraf etti. 
' 44 üncü dakikada top, soldan Iz
rnir kalesine indi. Sarafimden top, 
Boduriye geçti. O da daha müsait 
vaziyette olan Cemile verdi. Iki 
metreden hafü bir vuruşla üçün
cü defa top, Izmir ağlarına takıl
dı ve devre de 3 - O Galatasarayın 
lehine kapandı. 

1 kinci devrede oyuna Izmir
liler çok canlı başladılar. 

Galatasarayın hücumunda Boduri 
bir ara pas aldı. Topu sürerek Iz
mir kalesi önüne kadar götürdü. lz
mir müdafii. müdahale etti ve düş
tti, hendbol oldu. Bu suretle bu gol 
tehlikesi geçiştirildi. 

Dokuzuncu dakika sağdan bir 
hücum .. Cemil Bediiye, Bedii tek
rar Cemile verdi. Beş metreden sı
kı bir şüt ve dördüncü defa olarak 

top Izmir ağlarına takıldı. 

Bir dakika sonra Galatasaraylı
lar tekrar Izmir kalesine indiler. 
Avut çizgisinden Bedii topu orta
ya gönderdi. Boduri kaleye şilt çek
ti. Topa yetişen Cemil beşinci Ga
latasaray golünü de kaydetti. 

Oyun, Galatasarayın hakimiyeti 

altında devam ediyor. Biribirb1i 
takip eden Galatasaray hücumları 
fazla dribling yüzünden neticesiz 
kalıyordu. 21 inci dakikada Musa 
topu Bediiye geçirdi. Güzel bir sü
rüşle kaleye inen Bedii sıkı bir 
şütle Galatasaraya altıncı golü ka
zandırdı ve vaziyet 6 - O oldu. 

Izmir müdafii, hakem oyunu ta
kip ederken mütemadiyen top ol
madığı halde Boduriye tekme vu
ruyordu. Yan hakem, hakemi lkaz 
etti ve ihtar verildi. Boduri de bu 
vaziyet karşısında sağ açığa geçi
rildi. 

41 inci dakikada ortadan bir Ga
latasaray hücumu. Cemil güzel bir 
atakla topu Izmir müdafiinden kur 
tardı ve müsait vaziyette olan Sa
rafime verdi. O da Galatasaraya ye
dinci golü kazandırdı. 

Maç ta bu suretle 7 - O gibi bü
yük bir farkla Galatasarayın gali
biyeti ile neticelendi. 

NASIL OYNADILAR: 
Galatasaray ilk yirmi beş daki

kada o kadar iyi oynamadı. Fakat 
her şeye rağmen şanssızdılar. Os
rnana hiç iş düşmedi. Müdafaa va
zifesini yaptı. Muavin hattında en 
iyi oyuncu Musa idi. Rıza, Celal 
Üzerlerine düşen vazifeyi yaptılar. 
Hücum hattı her fırsatta şüt :ıttı. 

Boduri en iyi oyuncu, Bedii, Sala
hattin vasat, Cemil eski oyunlarına 
nazaran bugün nedense durgundu. 
Sarafim iyi gününde değil, fena 
idi. 

lzmir1iler yedi gol yemelerine 
rağmen baştan nihayete kadar can
lı oynadılar. Müdafaada Reşat ve 

Fethi iyi idiler. Muavin hattında 

burada ismini bile yazmak isteme
diğimiz bir oyuncunun Bodurıye 

kadar yaptığı kasti hareketler çok 
çirkin ve sporculuğa vakışmıvan 

hareketlerdi. Hücum hattı Galata
saray müdafaası ve muavin hattı ö
nünde bir iş göremedi. Hakem Ad-

(Sonu onuncu sayfada) 
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KADIN 
ve 

M ODA 
Manikürde 

Neye Dikkat 
Etmeli? 

Ellerimize itina 
Etmenin Baıhca 

Şartları Nedir 7 

Yazı yazan, dlklf diken, süptı. 
ren, temizlik yapan, yemek 

pl§ireıı ve bulqık yıkayan her 
kadınm eli itinaya muhtaçtır. Bu 
itina neticesinde beklenen şey de 
ellerin temiz, cildin yumuşak ma. 
nlkürün cazip ,görünmesidir. 

Bu gayeye vasıl olmak için ne
ler yapmalıyız? 

1 - Elleri yıkarken veya elle 
bir py yıkarken suyun çok sıcak 
olmamasına dikkat .etmeli. Daiına 
elleri ıhk su ile yıkamalı. 

2 - Elleri yumuşak el sabunu 
ile yıkamalı ve sık ıık liınon suyu 
sürmeli. 

3 - Haftada bir defa elleri yu. 
muptmıya mahsUI kremle elleri 
ulufturduktan sonra bol bir eldi. 
ven giyerek bir iki 1aat öyle bu-ak. 

~ - Her hafta tırnaklan maııL 1 
kür yapmalı. 

•aııilrürtle aaslar : 

ı: Evvel& tırnaklar üzerindeki 
clliyı cllA çıkartmıya mahsus su 
ile ~ ve tJrnaldan ıerbest 
bırakmalı. 

2: Tırnaklan istenilen uzunluk-
ta (fakat çok uzun bırakmamak da. 
ha muvafıktır) keserek kenarları.. 
ııı törptllemeli 

de bir 111üddet bır arak, etler 
yumuşatmalı. 

4: YumufIYan etleri ucu sivri 
fakat keskin olmıyan manikür i
leti ile yavaı yavaş kaldırmalı. 

fS: Kaldırılan etler kanatmaksı
zm kesildikten sonra da tırnak uç. 
1armnı altına beyaz gösterecek 
koyu bir krem veya ıulandınlınış 
pudra sürmeli. 

6: En sonra da be.lenllen renkte 
cill tedarik edilerek pürüz yap. 
maksızm ve tırnak diplerindeki ya. 
nm daire ,eklinde olan beyazlık 
bırakılarak kalan kısım tırnak uç
larına kadar boyanmalı. Maamafih 
son günlerde tırnaklan tamameıt 
boyamak temayülü artmaktadır. 

f .. .. ...... .. .. ...... .. ·1 
SAÇ MODASI 

Uzun~ modıam, ıeııe ahp ~ 
rıilnilftür. B1l ..,_ bukle. 

ler _..,,. toplamııaktadu: itte. 
size aQzel bir örnek: 

Sfflaruı ön IUlnU A. ODdiiltd 
7apıbp ahnda topJammftir. Arka
da. dümdh taranıp buklel•le en.. 
lede ve yanlarda aiha1etı•m1 .. 
tir. Buıdelerüı 7anlara yapılması 
bUbı• mwı yilzler için tavBt.ye 
ecm.wur. ~ 1İ1d JUYU"lat 

# 

Y AZLllC SPOll ICETEN ELllSELEıc . 
Yukarıdaki elbiseler, çabşan ve kırlara p:mıiye dden ı:enc kızlara tavsiye eiileblllr. Her Udsla .. de 

ayn sadelik ve sarafet vardır. 

Sütten K 
r 

Gıda Vermeli 
Mama ile Beslenen Çocuğun 1 

Yemek Listesini Neırediyoruz ı 
bulamaç yapıp sonra sütle sulan- 1 
dırinalı. Lezzet vermek için bl. 
raz tuz ilive etmeli, fakat §eker 1

1 
koymamalı. 

Kallanılacalı laubuhat unları .. 

1 
İlk zamanlarda çocuğa verile

cek hububat unlarmın en muvafık 
ol•nJın arpa unu, pirinç unu, aro
rot uu 1•ı ..- • ...,. ~ 
ri1mlf yullfl. ... ui, IO~ ,lıU 

...ı.r ..... ~Juld .... 
nu ve\~ •wtıe'flr. "Wl•l'!, 

ndellltfıh..-.-..ıu 
.... ~ .. •J'l'IC& ...... 

Mama 1le bellenmlye bafbran 
çoculun bir lin1Qt yemek u.tml 
plur: 

8A8A1I T: • - - tnlD 
... ile IÜt, kaanmf ekmek, ~ 
hutBr.-ı.t. 

IAllAJf AA'lı 1 - BAtiia bii 
pOrtakalm IUJU. 

8A8All a': 10 - Hububat 
anuncbm ll'Q;'•, fincanla iAt, bir 

--... Çocuk IÜiÜ- ... ı 
ve qpkla tuıa lçmedtli tüdir-

de llelde nıımell. 1 
----·-· 1 ._ Hububat unu ma,. 

IWUlla; Net .... atıt, .,,,.. (çoeuk 

taJq •> ·~ peltell. 
MA'I: ll - Bu~~ .... 

.... aac.na. 11ı. Mmek, elma ....... 
SAATZ n-280 IJ'&D) P., illltl. 

• BU liitedıhclldlat edilecek nok
ta ... ~ aramda,, .6IJe. 
cllİll llilnnld ~ ' .... 
m. oJmiliHbr. 

Taggor 

' 
Tavsiyeler 

Ev Eşyasını Seçmekte 
isabetli Hareket 

Edigor musunuz? 
Aıağıdaki. Resimlere Göre Bir Tercih Y apın12 

ve Sonra Neticeleri Gözden Geçiriniz 

Bu resimde gördüğünüz vazolar, bardaklar, klğıt desen
leri ve çay fincanlan çift çift konulmU§ ve her biri ay

n ayn A. B. gruplanna ayrılarak numaralannuştır. Bu grup
lann her birinden bir tanesini eviniz için tedarik etmek iste
diJjniz takdirde hangişini tercih edeceğinizi tayin ediniz. 
Bundan sonra da qajıdaki yazılan okuyarak zevkinizin isa
betli veya isabetsiz olduğunu c1eneviniz.. 

1. Bu grupun içinde B vazosu 
desen itibariyle A dan daha sade 
ve zevke uygun olduju gibi, B Din 
alzına yakın yerlerde delikler ol. 

dutunctan içindeki ıu fazla oldu. 
ju veya vuo yerinden oynadılı 
takdirde dökülür. 

2. A bardaiJ ltçllik bakımından 
makbul olmakla beraber fekli mu-
rabba oldufundan ve ayafı da 
süslü olduğundan tutması güçtür. 

Halbuki B bardalı hem sadedir, 
hem de kullanması kolaydır. 

3. Bu iki delenden B diğerine 
tercih edilebilir. Çünkü motiflerin. 
de ahenk vardır. Halbuki Adese
ninde düz ve yuvarlak çizgiler a
rasmda ve küçük motiflerle biL 
yük motifler arasında uyıunJuk 
yoktur. 

4. B bardalı llÇilik bakımından 
A dan daha hafif olmakla beraber 
ku11anıht ve lleVk itibariyle A fin
canına tercih edilir. ÇünJdl A 
fincanının lapl tutulmuı ıtlç ola
cak dreecede ifU olclufu gibi taba. 
II da kahve kaşığı içinde dura. 

Ekseriyetle yazın güneşin fazla 
harareti pencerelerdeki licivert 
mupmbalann ten tarafını soldu· 
rur. Perdeler yeni olcluiu halde 
bu 10lukluk Adeta eski manıarası-
nı verir ve bir çok vulyetlerde 
bunlann nasıl boyanılacalJ bilin. 
medilf için büyük bir masrafla ye
nisi tedarik edilir. Bu hUIUlta a.. 
f8iıdaki tavsiyelerimizi dlnllyen.. 
ler bundan IODl'a büyük bir üzün. 
tii ve muraftan kurtulurlar .• 

MALZDD: Gen1f bir pencere 
perdesi MUI üzerine, yanın paket 

Holltlna llylh toz boy.. yarım 

paket Bolatlaa lWvert toz boJ• 
il, le l:ııUlü .... 

IJIRJl!rlla...., ...... boJalan 
u -~--- IJjce hiribfrlne b. 
rlfllp!Jp ~ i»uJamıç 7apmız. Ve 
it .,....,... ""'11 da bJ,Dattıktaa 
... - hlJ=tcı 78"1 bnftı. 
~ ... aüp 'bir miktar kay • 
natnm. Ve lndtrip IOiuttuktan 
IODl'a bir 6rça ile muntazam btr 

b'ette perdenin her tarafım bo. 
1&11* ft l9nlf bir baltoaa ft1A 
lpe ~ tarafmdan &tip kuru
tunuz. Bundan IODra da JWlne .. 
ınnız. 

Eti ......,., roeto ..,. ..... 

.. JÇbktan - clWm 
dWm b1bm. Ve bi,.at Jemek ta. 
hapua ~ evvel& bir. tabeb 
Jelll .... J&plp bulma a..... 
ele 4Wim dOlm damatemleri ,.,.. 
llia. 'Ollriae tilru tas ......... 
Banan da e.rme _,.. eti tliJllQ 
dDlm .,... -.ı.nm .. .,, ...... , 
.,...,. lef' - •• ., ......... J1llD1ll'ta 
dfJfmW a. ......,._ V• IOlra-
,.. ... &iım. Ba tars ,..._ YL 

cat 1tı1Jı M-. cıılla A. .. C. D v1. .. ...... .,...._ ... 

Bir iğne 
Yastığı için 

Malzeme 
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Hünkir Ağlıyordu 
,, 

"Benim Hayat Köşküm Harap Oldu, Bizim Bu Köşke 
Gelişimiz de Sondur.. Diye Söyleniyordu . 

Hasan, gördüğü düşü hiç bir 
şey ilave ve hiç bir şey tayetme
den padişaha bildirmeyi sadakat 
borcu saydı ve uyandığı vakit 
padişah haremde bulunduğu için 
vakıayı bir kağıda yazarak arzet
ti. Sultan Murat, dediğimiz gibi, 
heyecana ve endişeye kapılmıştı. 

Bir tabirciye yol verip, öbür ta
birciyi dinlemek suretiyle rüya
nın delalet ettiği manayı anla
mağa çalışıyordu . .Müverrih Ali
nin bile değer vererek eserine 
geçirdiği bir tabir şekli ö~kilere 
nisbetle hünkarın idrakine uygun 
gelmişti. Bu şekli bulan rtiya 
tabircisi, dört siyah koyunun bü
yücek tahsisat almak sebebiyle 
hazine sahibi olan dört büyük 
şehzadeye, sekiz benekli koyunun 
aylıklarını alır almaz, harcıyan 

henüz olgunlaşmamış sekiz şeh
zadeye ve kırk beyaz koyunun da 
haseki unvanını alınış kırk cari
yeye delalet ettiğini söylüyordu. 
Fakat o da, başka tabircile:- de. 
Kanuni Sultan Süleymanın Saat
çi Hasana rüyasında emrettiği 

ışın yapılmasını, tayin olunan 
renklerde elli iki koyun buluna
rak kesilmesini tavsiyede tered
düt etmemişlerdi. 

Sultan Murat, dedesinin emrini 
yerine getirdi. Sekiz benekli, dört 
siyah ve kırk beyaz koyun aldır
tarak bunları kurban olmak üze
re kestirtti. Lakin derin ve en
dişeli hayretinden kurtulamadı. 

Gezerken, dolaşırken, hep bu rü
yayı düşünüyor ve ürpermeler 
geçiriyordu. İştipli şeyhin lstan
bula dönmesine de hemen emir 
vermişti. Payitahta gelmesile be
raber onu, ziyaret edecekti, ken
disinden af ve dua dileyecekti. 

İşte bu hayretli ıztırap ve bu 
mülahazalar içinde o, bir gece Si
nan Paşa köşküne gitti. Bu köşk 
Ahırkapı tarafındaydı, pek zarü 
bir yuva idi ve Murat, bir çok 
gecelerini orada geçirmeyi itiyat 
edinmişti. Oraya - mütehayyir 
ve muztarip bulunmakla bera
ber - yine eğlenmek için geli
yordu. Her şey erken erken ha
zırlandığı için o, ikindi üzeri köş-
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ke girince, sofrayı, neşeli bir ku
cak ve saz heyetini şataretli bir 
dudak gibi kendini bekler gördü 
ve minderine oturarak sakilere 
şarap dağıtmak, sazendelerle ha
nendelere de fasla başlamak em
rini verdi. 

B u zevk düşkünü padişahın 
değişmez bir adeti vardı. 

Sazcndelere, şunu çalın, hanen
delere şunu okuyun, demee;di ve 
ne çalınıp okunursa, derin bir 
zevkle dinlerdi. Bu gece ilk defa 
olarak o adete riayet etmedi. Baş 
sazendeye, cücelerden birini gön
dererek: "Bimarım ey ecel bu 
gece bekle yanım al - cananı

mın emaneti<lir gel de canım al,: 
şarkısını okumalarım emret.ti. 

Sanatkarlar bu emri büyük bir 
iltifat sayarak şevke gelmişlerdi, 
ruhlarını tellere vererek, isteni
len şarkıyı terennüme başlamış

lardı. İşte bu sırada bir top sesi 
gürledi ve sultan Muradın yanı
başındaki pencereler zangır zan
gır titredi. 

Bu top, Mısırdan gelen iki harp 
gemisi tarafından ve padişahı se. 
selamlamak için atılmıştı. Zaten 
Akdeniz ve Karadeniz dönüşle

rinde donanmaların sarayı selam
lamaları adetti. Lakin o güne ka
dar top sesinden köşk camlarının 
sarsıldığı görülmüş değildi. On
dan ötürü hünkar, şaşırdı, bön 
bön etrafına bakınmağa }>aşludı. 

!kinci topun sarsıntısıyle camların 
baştan başa kırılması ve salona 
toz duman dolması üzerine ise. 
büsbütün bönleşti: 

- Bu kafir yoksa yıkılır mı, 

bu kafir yoksa yıkılır mı?. 
Diye söylenmeğe koyuldu. Al

lahın yeryüzünde gölgesi, pey
gamberin halifesi olan şevketh1 

sultan Muradı şarap ve saz ale
minde bilmiyerek, sezmiyerek te
laşa düşüren gemiler uzaklaştık
ları için bu korkulan akıbet ta
hakkuk etmedi, Sinan paşa köş
kü yıkılmadı. Fakat meclisin de 
tadı kalmadı. Kırılan camların 

döküntüsü meze tabaklarına ka
dar sıçramıştı, halılar ise kırıntı 

içindeydi. Bu sebeple hünkarın 

sinirleri tamamiyle bozulmu~ bu
lunuyordu: 

- Benim hayat köşküm de ar

tık harap olmuştur! 
Nakaratını tekrar ederek hün

gür hüngür ağlıyordu. 

Nedimler onu teselliye çalıştı

lar, çeşit çeşit dil döktüler, bir 

türlü neşelendiremediler. O, uzun 

uzun ağladıktan sonra, bitkin bir 

durumda ayağa kalktı: 

- Bizim bu köşke gelişimiz 

c;ondur! 
Deyip yürüdü. Yine gözleri 

yaş doluydu ve bu yaşlar dizi di

zi sakalına akıp kayboluyordu. 

S arayda da ayni ıztırap, ayni 
ağlama devam etti. Bir 

ıandan da midesindeki sancılar 

ş~hlanmıştı, manevi elemlerini 

kamçılayıp duruyordu. Safo, şef

katli elleriyle onu soydu, yatağa 

yatırdı ve baş ucuna oturup ız
tırabına merhem olacak sözler 

ıöylemeğc koyuldu. Fakat bu di

dinmelerin akamete mahkum kal-

ması mukadderdi. Çünkü e<:el gel

miş, Osmanlı tahtında bir deği

şikliğin daha vukuu takarrür et

mişti. 

Safo, mukadderat aleminde im
zalanan bu karan, ölüma mah

kum hastadan daha önce sezdi, bir 
aralık odadan dışarı çıkıp, kızla
rağasiyle - gizlice - konuştu, 
sıkı sıkıya emirler verdi ve son
ra hastanın başına dönüp bekle
meğe koyuldu. Gözleri onun yü
zündeki hatları değil, o hatlarda 
satır satır beliren yirmi sekiz yıl
lık hayatı okuyordu, 28 yıl! .. Bu 
dile kolay gelen, fakat safha saf
ha ve sahne sahne tahayyülü bile 
akla durgunluk veren rengarenk 
bir hayat devresiydi. Bir korsan
lık vakıasiyle açılan bu devre i
çinde ne aşklar, ne ihtiraslar, ne 
heyecanlar, ne endişeler, ne zevk
ler. ne zaferlı:.r vaşanmıştı? 

(Devamı var) 

Ölçü Üzerine 
Mektep 

(Başı 5 incide) 
faydalı olacaklardır. Onları, diğer 

çocuklarla beraber ayni tedrisata 
tabi tutmak, kuvvetlerini israf et
tirmek, yerinde saydırmaktır. 

Daha 1884 te Berlinde, ilk mek
teplerin çok kabiliyetli olan ço -
cuklarını reel liselere almak teşeb
büsünde bulunulmuştur. 1905 te 
bu nevi çok zeki olan çocuklar i 
çin hususi sınıflar açılmıştır. 

Umumi Harpten sonra, ilk mek
tebin en zeki ve kabiliyetli tale
besini alarak altı sene içinde ol -
gunluğa hazırlıyan (Anfbaushulen) 
ler açıimıştır. 

Bu nevi çocuklar için sınıflar ve 
mektepler, diğer memleketlerde de 
açılmaktadır. 

Bunlardan başka, seciye teşev
vüşleri gösteren diğer bir nevi ço
cuklar vardır ki, bu vaziyetleri do
layısile normal mektep hayatına 

intıbak edemiyen bu çocuklar için 
de hususi sınıflar ve mektepler a
çılmaktadır. 

Burada mürebbinin vazüesi da
ha ziyade terbiyevi ve ahlakidirT 
çocukların irsiyetlerini, muhitleri
ni, seciyelerini iyi tanımak sureti
le onları ıslah etmek, içtimai ha
yata az çok intıbak edecek bir va
ziyete getirmektir. 

MüreDbinin bu vazifesinde mu
vaffak olabilmesi, iyi bir psikoloğ 
olması ile beraber çocukların ai
lelerile daima temaslan sayesinde 
mümkündür. 
Başka bir makalemizde, bu (ffiü: 

tecanis sınıf) sisteminin tatbikatta 
gösterebileceği mahzurları, buna 
karşı yapılan itirazları gözden ge
çirdikten sonra, doğrudan doğruya 
tedrisatı ferdileştirmek suretile bu 
meseleyi esaslı bir surette halle
den tedris tekniklerini tetkik ede-
ceğiz. 

Üçüncü 
Evamiri Aş ere 

(Başı 2 incide) 
menıek için öldürmek bu kanunun 
biricik maddesi ve biricik hükmü

dür. 

9 - Ser ver, sır verme. (bu emir, 
bir Türk darbımeselinden intihal e
dilmiştir). 

10 - Yarın iyi yaşamak için bu
gün biraz sıkılınıya tahammül et. 

Bakalım. dördüncü "evami aşcre,, 
bize neler öğretecek? 

Bir Adam Kendi 
Silahile öldü 

1 Kaş, (Hususi) - Islamlar köyünde 
1 Bayram adında bir köylü, domuz bek 
1 ıerken si1i.hr ateş almış ve Bayram, 
kalbinden ağır surette yaralanmıştır. 
Yaralı Fethiyeye gitmek isterken, 
yolda ölmüştür. 

19 - 6 - 939 

1 
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Bayan GABY WAGNER hakiki yaşını 
derece cazip bir tarzda nasll güzelleştiğini iıah ediyo 

On gün kadar evvel çektir
diğim Fotografımı gördükçe gözle
rime inanamıyorum. En aşagı 40 
yaşında görünüyordum. Alnımda 
ve gözlerle ağzımın etrafında bu-

ruşukluklarım vardı. Tenim esmer 

ve sert idi. Bugün ise cildim yu
muşak ve dostlarımın gıpta naza
rile baktıkları açık ve buruşuksuz

dur. Herkes benim hakkımda 35 
yaşında olduğum halde ancak 25 

yaşında göründüğümü söylüyor. 

Yegane cild unsuru olan Tokalon 
Kreminin gece için Pembe rengini 

ve gündüz için beyaz renktekini 
kullaiıarak güzelleşmeye muv::ıf
fak oldum. Tok.alon kremini tav
siye ettiğ"im dostlarımdan bir çok
ları de. benim gibi memnuniyet
bahş semeresinden hayrette kaldı
lar. 

Cild unsuru olan Pembe re 
ki Tokalan kreminin tcrkib" 
Viyana Üniversitesinden meş 

bir Profesörün keşfi ve Biocel 
bir edilen kıymetli gençlik cevh 

vardır. Akşamları yatmazdan 
vel pembe rengindeki Toka 

kremini kullanınız. Siz uyurke 
besleyici ve güzelleştirici tesi 
gösterir. Cildiniz yumuşayıp 

zelleşir ve buruşukluklarını gi 
rir. Gündüz için de beyaz ren 
deki Tokalon kremini kullanı 

Siyah benleri yok eder ve a 
mesameleri sıkıştırır ve cildin 
beyazlatıp kadife gibi yumuşat 

Bu basit usulü bilen her kad 
"günde beş dakika" daha genç 
rünebilir ve tene yeni bir güzel 
verebilir. Tokalon kreminin se 
resi garantilidir. Aksi takdirde 
ranı:.ı: iade olunur. 

Matbuat Umum Müdürlüğü.nden : 
Matbuat umum müdürlüğü 1939 mali yılı zarfında bastıracağı on 

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

1 - Mecmuaya ait beher formanın muhammen bedeli yirmi beş lir 
dır. Ayın tarihlerinin bir senelik forma mecmuu azami olarak 420 d 
Ve her nüsha Ayın Tarihi 1100 olarak basılacak ve 1100 olarak tesellü 
edilecektir. 

2 - Muvakkat teminat yedi yüz seksen yedi lira elli kuruşur. 
3 - Eksiltme 22/ 6/939 tarihinde Ankara Dahiliye Vekaleti bin 

sındaki Umum Müdürlüğün satın alına komisyonunda saat on beşte y 
placaktır. Taliplerin tayin edilen saatten nihayet bir saat evvel teki 
mektuplarını komisyon reisliğine vermeleri şarttır. 

4 - Şartname Ankara Matbuat Umum Müdürlüğünde ve İstanb 
da Vilayet binasındaki matbuat bürosu şefliğinde parasız olarak veril" 

5 - Taliplerin il.cin edilen günde komisyon reisliğine 2490 numara 
kanunun emrettiği vesaikle beraber şimdiye kadar Ayın Tarihi tekn 
ğinde eser bastıklarına dair ala.kadar dairelerden tasdik edilmiş b. 
nümune getirmeleri şarttır. "2205,. "4133,, 

bap muamelesi yapan bu yegane zengin insan 
kaybetme.ıc istemiyordu: Bu muamele, ona, neden 
se ekmekten bile lezzetli geliyordu: Koskoca bir 
doktorun, zengin bir ahbabın dostluğunu, - başka 
yerlerden de istenilebilecek olan - bir kaç kuruş 
sad:ıka uğrunda feda etmeğe bir türlü kıyamı
yordu. 

Zaman geçtikçe, fakirlere, acizlere yardım et
mek, doktor Memduh Şerifte acaip bir itiyat, aca
ip bir ihtiyc..ç hafini alıyordu. Onun içindeki iyllik 
etmek ihtiyacı, belki de, vicdanını sızlatan azapla 
birlikte artıyordu. Ve o, fazla azap duyduk~a, faz
~a teselli bulmak için iyilik yapmağa çalışıyordu. 
Fakat, hasisliği, el uzattığı fukaralara, cüzdanını da 
açmasına manidi: Ona, iyilik etmek çok tatlı, fakat 
masrafa girmek, çok acı geliyordu. Bunun içindir 
ki, iyilik etmenin zevkini, tesellisini, mümkün 
mertebe ac?.ıZ tatmak istiyordu. Bunun çaresini dü
şünürken, vaktiyle yarım yamalak intisap ettigi 
mesleğini hatırladı. Vaktiyle lüzumsuzluğuna i
nandığı doktorluk diploması, birdenbire gözüne 
çarptı, ve gözüne girdi: Ve fukaralara, para yeri
ne, reçete ve nasihat dağıtmağa karar verdi. Bu 
kararı verişinden sonra, bedava iyilik edebilmek 
zevkini tatabiımek uğrunda, hayl'i fedakarlığa kat
landı: Topkapı dispanserinin ziyaretçi hemşireleri 
gibi, F.dirnekapı evlerini hemen hemen, birer bi
rer dolaştı: Tçlcrine, ışık ve hava bile girmiyen 
yerleri ziyaret etti. Yarım yamalak bilgisini, o bi
care insanlara tıpkı dilencilere altın serpen ho
varda bir mirasyedi cömertliğiyle saçtı: Leş ko
kan, küf kok~ın, ölü, ve öl'üm kokan döşemesiz, 

hatta bir çokları penceresiz fukara kulübelerine 
girip çıktı. Rutu~etli toprağa serilmiş, patlak ot 
şilteler üzerinde bir hayli çocuk doğurttu. Paçav
ralarla yarı örtülen cılız göğüsleri, irinli çıbanla
rı, uyuz başlan ve vücutları, ateşe saldıran bir 
kahraman gururiyle elledi. O ışıksız, havasız, ve 
gıdasız izbelerde yaşıyan insanların kirli dertlerin
den iğrenmemek feragatini gösterdi. 

TEFRI KA No. 5 

Bir gün, doktor, Ayşe hanım1n en küçük oğlu 
H :.iseyinin ayağındaki yarayı sarmıştı. Küçük Hü
seyinin klıçük aklı, ayağında.ki yaranın niçin sarıl
dığına ermemişti. O, daha evvel, kaç defa yara
lanmıştı. Fakat o yaralar, kendi kendilerine iyi ol
muşlardı. Şimdi, ayağına lüzumsuz bir takım bez
ler sarmak için canını acıtan bu adama da ne olu
yordu?. 

Vakıa o, şehvani isteklerden tiksindiğini snnı

yordu. Fakat kendisini bu izbelere sürükliyen ka
ı ışık hislerin :ırasına. inkar ettiği bu duygunun da 
biiyük bir yeri vardı. 

Çünkü Memduh Şerif, o yarı karanlık ve sefü 

kulübelerde birbirine sığınan, birbirine sokulan, 
hatta - pek daracık olanlarında - blrbiri üzeri
ne yığılan vücutlar arasında, fena ve acı arzula
rın, zehirli birer mantar gibi üreyeceğini seziyor
du. 

Bu seziş, onun gözünde, konağının karşısındaki 

bodrumun cazibesini de arttırmıştı. Küçük Mürüv
vete p:ıra ve hediye vermekle giriştiği münasebeti, 
az zamanda ilerletmiş, ve "Bodrum Palas,, a sık 

sık uğramağa başlamıştı. 

Ayşe hanım, Memduh Şerüe ikide !:ıirdc gebe 
kaldığından şikayet ediyordu. Uzerindeki elbise 
artığının, göğsünden birer ıslak para kesesi gibi 
sarkan pörsümüş memelerini gizliyememesine rağ
men, Ay~e hanım, doğurma kabiliyetinin tüken
mediğini ifşa etmekten hazin bir gurµr duyuyordu. 

Vakıa, biçare kadıncağızın, yıpranmamış, ihti-
yarlamamış yeri kalınamıştı. Fakat kendi vücu-
dünde ei. kalmamış olmasına rağmen, o hala, dün
yaya, yeni yeni, taze taze etler getirmeğe çabalı

yordu: Çünkü gebe kalmak, çocuk doğurmak, ona, 
ihtiyarlıktan ve ölümden uzakta bulunduğunu 
müjdeliyen birer hadise gibi geliyordu. 

}'akat biçare kadın, analığın yaratma gururunu 
çoktan kıaybetmişti: Yeryüzüne bir insan yavrusu 
daha cıkarmak, ona vırtık cebinden kirli bir men-

dil ı;ıkarnıak kadar basit geriyordu. Dindar bir ka
dın olduğu için, çocuk doğurmayı, bir sevap sayı
yordu. ÇocukJar öldükçe, kendi kendine: 

"- Ne yapalım? Derdi. Ben vazifemi yaptım. 
Fakat Allalım emri böyleymiş. Benim alnıma, ço
cuk doğurmayı yazan da o, çocuğumun alnına ölü
mü yazan da o: Mübareğin, görünmez elleri nur 
olsun: Hikmetinden sual olunmaz a?,, 

Memduh Şerife gelince, o, Ayşe hanıma, heı 
ziyaretinde bir sürii nasihat, biraz da para veri
yordu. 
Ayşe hr.nım, Memduh Şerife . son derece -minnet

tardı: Çünkü doktor, verdiği ilaçlarla, bodrumda 
yaşıyanlan, büyük bir dertten, yani bitten kurtar
mıştı: Doktorun nasihatleri, ve ilaçları, imdatları

na yetişmeseydi, Ayşe hanım, kaşınmaktan iş gör
meğe vakit bulamıyacaktı. 
Ayşe hanım, Memduh Şerifi gördükçe, ondan 

başka şeyler istemek ihtiyacım da duymuyor de
ğildi. Fakat nedense, Memduh Şerıfle karşılaşınca, 
dilenme itiyadını, istidadını, kabiliyetini birdenbi
re kaybediyordu. İhtimal, esvaph, paralı bir insa
nın kendisine bir ahbap muamelesi yapmasından 
tuhaf bir gurur duyuyordu. Eğer para isteseydi, 
Memduh Şerif te, onu bir dilenci yerine koyacaktı. 
Halbuki, Ayşe hanım, kendisine bir komşu, bir ah-

Hüseyin, evvela böyle düşünerek huysuzlanmış, 
ağlamıştı. Fakat sonra, Memduh Şerifin ihtimamı, 
küçük yavruya masum bir lezzet verdi: Büyük bir 
insan, - c;ınını yakarak ta olsa - kendis•yle meş
gul o<uyordu. Ha"tta, o gün, doktorun hatırı için, 
anası bile kendisine tatlı ve yumuşak bakıyordu. 
Bütün bu zevkleri, o gün, daracık ömründe ilk de
fa tadan kür;ük Müseyin, yarasını .. Kaııı ve yara
yı sevdi. 

Doktor, bu küçük ameliyatı bitirip bodrumdan 
yeryüzüne çıkarken, Ayşe hanım, taş merdiven le
rin b:ı.şında, ona lamba tutuyordu. Elinde tuttuğu 
lambanın şişesinden, vapur dumanı gibi is savru
luyordu: Çünkü lambanın gazi tükenmek üzerey
di. Lambadan savrulan isler, bodrumun karanlı
ğını daha fazla kesüleştiriyordu. Lamba ışığının 
uzanamadığı yerlerde başlıyan karanlık, hudutsuz 
sanılıyordu. 

Ve o hudut~uz sanılan karanlıklardan, çocukla
rın sesleri geliyordu. Doktor taş merdivenleri çı
karken, Ayşe hanım bermutat arkasından dua edi
vordu: 

"- Allah size uzun ömür versin.. Allah sizden 
razı olsun!,, 

(Devamı var) 



19 • 6 • 939 TAN 

. ' iıııılhlıllı 1 

TefrDlka Neo>. 79 

Ahmet Rıza Bey Gitmişti 
Damat Ferit Bu Ayrıhştan Memnun Olmuş ve 
Memnuniyetini Beyan İçin Söze Başlamıştı ki ... 
.Affı d e v 1 e t 1 e r i n e 

istinat ile arzetmek cüre· 
tini gösteriyorum ki, sabık vü!tçla 
heyetinin gerek işgal meselesinde 
ve gerekse konferansa iştirak kazi
yesinde pek acı muvaffakıyetsiz

liklere, hayal sukutlarına maruz 
olmasının yegane sebebi, prdgram
sızlık ve bilhassa kabine azaları 

arasındaki tehalüf ve zıddiyeti ef
kar 'olmuştur. Binaenaleyh, heye
ti vükela listesinin tanzim ve ihza
rından evvel, teşkili arzu olunan 
bu kabinede de yine Başvekfileti 

ihraz buyuracak olan Ferit paşa 
hazretlerinin, vaziyeti hazıray1 tev
lit eden esbap ve avamil ile, takip 
buyurmak tasavvurunda oldukları 
siyaset hakkında bir nebze olsun 
beyanatta bulunmaları, talep ve 
ricası elbette ki hakkımızdır. Ma
ruzatımın biraz uzamasından do
layı aflarını temenni ile iradeleri
ne intizar ederim. 

D amat Ferit, Ahmet Rız1 be
yin pek makul ve mantıki 

olan bu beyanatından sıkıldığını 

tavırlariyle gösterdi. Cevap ver
meğe yeltendi. Fakat, sözlerini 
uzattıkça, mevzuunu kaybetti. Bir 
çok tezatlara düştü. Ahmet Rıza, 
Ali Kemal ve İhsan beyleri bı
yık altından güldürdü, bir aralık: 

- Vaktin müsaadesizliği sebe
biyle, dedi, sözü kısa kesmek, he
men icraata geçmek mecburiye
tindeyiz. Şahsi ve siyasi kanaat 
ve içtihatlarım, zannediyorum ki, 
cümlece malümdur. Takibi arzu
sunda bulunduğum siyasete ge
lince, bunun istifsarını zait :ıdde
derim. Hiç şüphesiz ki, içtihat ve 
g~em. harici ve dahili siyasetim 
litirriyet ve itilaf fırkası progra-
mına tamamiyle tevafuk ve teta
buk edecektir. Binaenaleyh ah
val ve vaziyet.. 

Ahmet Rıza bey, manalı bir 
tavırla gülerek muhatabının sö
zünü kesti ve: 

- Şu halde paşa hazretleri, 
d edi. Hürriyet ve itilaf fırkası 

programına sadık kalacak ve ta
mamiyle bir fırka kabinesi teşkil 
buyuracaksınız, demektir. 

- Ona ne şüphe efendim. 
Ahmet Rıza bey, hayret üade 

eder bir tavırla: 

- Yanıldığımı şimdi anladım 

efendim. Davetiniz ve bilhassa 
kabinede bendenize vazife teklif 
edişiniz, badema müstakil çalışa
cağınız zehabını vermişti kulunu
za. Bu vaziyette teşriki mesai 
imkanını göremiyorum. Çünkü, 
fırkanızın esasa müteallik bazı 

madde ve hükümleri, hiç te, kana
atlerime tevafuk etmiyor. Sizi 
!azla meşgul ve rahatsız etmiye
yim efendim. 

Demiş ve hazır bulunanlara ve
da ile salonu terketmişti. 

Damat Ferit, Ahmet Rıza bt?
yin gidişinden tabii mem

nun olmuştu. Çünkü, hariciye 
nezaretini, Ahmet Rıza bey şöyle 
dursun, hatta, kimseye vermek 
arzu ve tasavvurunda değildi. O, 
Ahmet Rıza beyi, münhasıran pa
dişahın iradesini yerine getirmiş 
olmak fikriyle, bu içtimaa iste
miyerek davet etmişti. Ahmet 
Rıza bey salondan çıkar çıkmaz, 
memnuniyetini tavır ve hareket
leriyle izhar etti ve hadiseyi, bil
hassa onu, biraz didikle.yip çe
kiştirmeğe vesile ittihaz eylemek 
istedi ki, istihzalı bir tebessümle: 

- Hay Ahmet Rıza beyefendi, 
hay, dedi. C::aliba bizleri de ... 

Bu esnada, Ali Kemal bey gü
lerek ayağa kalktı ve damat Fe
ride hitap ile: 

- Pardon paşa hazretleri, de
di. Ahmet Rıza beyle, otedenbe· 
ri kanaatlerimiz, içtihatlarımız i
tibariyle, birbirimizin tamamiyle 
zıt ve muhalifiydik. Fakat, bugün 
fikir ve mütalcalarımızda büyük 

bir müşabehet ve müşareket gör
düm. Müsaadenizle arzedeyim ki, 
bendeniz de ayni fıkir ve kanaat
teyim. Hatta mümkünse, kabine
ye alınmaları, zatı devletlerinr.e 
mukarrer bulunan diğer zevatı 

kiram da davet buyurulsa da, hep 
birlikte görüşsek ve kabineye, da
hili ve harici bir siyaset veçhesi 

tayin eylesek. Pek muvafık ve 
çok müstahsin olurdu. Kabine de 
sık sık vukubulan tebeddülat ile 
sarsılmaktan kurtulurdu. Takdir 
buyurulur ki, bu gibi tebedrl \"\er, 
efkarı umumiyetle hiç te hoş te
sirler bırakmıyor. 

M üzakere bir · hayli uzamıştı. 
Münakaşalı mevzular açıl

mıştı. Nihayet, Ali Kemal bey, 
icraatında tam bir istiklale sahip 
olmak şartiyle ve müdahale vu
kuunda derhal istifa etmek kay
diyle dahiliye nezaretini kabul 
etmişti. Fakat Şevket Turgut pa
şa bir türlü harbiye nezaretini 
kabul etmiyor, bir çok özürler, 
mahzurlar ileri sürüyordu. 

Şayet, kabinede bulunmasına 

lüzum görülüyorsa, kemafissabık 

nafıa nezaretinde ibkasını rica e
diyordu. Damat Feridin, hatta A
li Kemal beyin ısrarlarını neza-

ketle red ve istifsarlarını cevap
sız bırakmıyordu. Fakat, nihayet 
o da hakikati söylemek mecburi
yetinde kalmı~tı ve: 

- Jsrarlarınızdan cüret alarak 
arzediyorum paşa hazretled, de
mişti, mah"ınıu devletleridir, ben
de>niz ~e '1ürrıyr:t ve itılaf "ırkası 
müntes;bi ılegilım. Harid ve da

hili siyasette kabinede umumi 
kararlara mütavaat ile beraber, 
deruhte edeceğim her hangi bir 
nezarette, idare hususunda ser -
bestiyi ve istiklali bendenız de ar
zu ederim. Nitekim, hundan ev-

velki kabinenize de bu şartla da
hi] olmuştum. 

Damat Ferit, Şevke! Turgut 
paşayı da kandırmakta zorluk 
çekmemişti. Bugün, cömertliği 
üstündeydi. Dilenildiği kadar mü
saadekar davranıyor, serbesti ve 
istiklal dağıtıyordu. Herkesi hoş
nut etmeğe çalışıyordu. 

Nitekim, işgal meselesinde, 
İzmir kolordusunun elini, kolunu 
bağlanıakta, topluca düşman ku
cağına atmakta yardımını gördü
ğü Şakir paşayı da unutmamıştı. 
Harbiye nezaretinden ayrıldığı i
çin duyduğu teessürü izaleye ça
lışmıştı. Onu da kabineye çanta
sız nazır yapmıştı. 

V ükela heyeti 1istesi 
retle hazırlanmıştı: 

Sadrazam ve Hariciye Nazırı: Ferit pa
şa, Şeyhülislam: Mustafa Sabri efendi, 
Dahiliye Nazırı: Ali Kemal bey, Harbiye 
Nazırı: Şevket Turgut paşa, Bahriye 
Nazın: Avni paşa, Adliye Nazırı: İlmi
yeden Vasfi efendi, Evkaf Nazırı: Da
rülhikmetülislamiye reisi Hamdi efen
di, Maarif Nazırı: Gelenbevi zade Sait 
bey, Maliye Nazırı: Tevfik bey, Ticaret 
ve Ziraat Nazırı: Ethem bey, ŞQrayi 

Devlet Reisi: Vekaleten Ethem bey. 
Şurayı Devlet riyasetine asale

ten tayin edilecek bir zat bulu
namamıştı. Hünkar bu riyasete 
Ziya paşanın tayini arzusunda 
bulunmuş ve fakat paşa ahvali 
sıhhiyesin. ıleri sürerek yapılan 

teklifi nezaketle reddetmişti. 

L istenin tebyizi bitmiş ve baş
mabc.yinci ile alelacele sa

raya gönderilmişti. O esnada ha
zır bulunanlar da birer bırer ko
nağı terketmişlerdi. Yalnız kay
makam Zeki ile Ihsan bey kul
mıştı Salon t€nnalaşınca r:lamat 
Ferit ayağa k:ı:ktı kollarım kal
dırıp gererelt uzun uzun gerindi, 
birbiri ardın;. esnedı ve: 

(Dtıvanu var) 

BAHARDA KÜKÜRT YENİR MI? 
Bunu da İstanbuldaki sayın o

kuyucularımızdan D. A. diye im
za eden bir bayan soruyor. Gaze· 
teye gönderdiği mektubundan 
kendisinin henüz genç olduğu an
laşılıyorsa da, bir kocakarıdan 
duymuş olacak, ilkbaharda kü
kiirt yemek kanı temizlermiş, in
sanın viicudiinii değiştirir, yeni
lermiş diye kükürdü şekerle karış
tırmış, kaşık kaşık yiyormuş ... 

İlkbaharda kan aldırmak gibi, 
eskiden kalmış zararlı itikatlar
dan biri de böyle kükürt yemek i-

" şidir. Bunu da dört yiiz yıl önce 
büyük hekim Paraclsüs çıkatınıı,
tı. Fakat her büyük adam ancak 
kendi zamanına nisbetle büyilk· 
tiir. Onun için bir hekim zama
nında ne kadar büyük olursa ol
sun, asırlar geçtikten sonra onun 
sözü mutlaka muteber tutula· 
maz. 

Vakıa, kükürt buf!ün de değer
li bir ilaçtır ama, yerine göre kul
lanılmak şartile. Mesela uyuz 
hastalığında kükürtlü merhem 
pek iyi gelir. Belki o hastalığı ha
tırlattığı içindir ki şimdi kanı te· 
mizler diye klikürt yemek pek çir· 
kin J;{elir. İnsan onu şekerle karış
tırsa da, yediii'i vakit uyuz merhe· 
nıi hatıra geldikçe ... 

Zaten bu rhkinlik hatıra gel
mese de, kükürt yemek zarar 
vermeden kalmaz. Pek az miktar
da - bir hekimin reçetesinde yaza
bileceği kadar - olunca faydası ola
bilir. Fakat insan kendi kendine 
ve kaşık kasık kükürt yiyince en 
hafif marifeti karın ağnsı ver
mektir. Daha sonra da midede ve 
barsaklarda iltihap yapmıyacağı
nı kimse temin edemez ... 

Kiikiirt. öyle kaşık kasık yeme
den de, Yiicudtimiizde daima bulu
nur. Fakat, ancak miligram ve on
dan da daha küçük miktarda ola
rak ... Canlı cisimlerin hepsinde 
olduğu gibi insanın kanında ve u-

zm•larında kükürt vardır. Hep 
miligram hesabile. Mesela en çok 
kükürtlii olan karaciğerde 20 ile 
21 miligram, be:vinde 11 ile 14 mi
ligram, böbreklerde 4 ile 9 milig
ram arasında, öteki uvuzlarda ve 
kanda daha az. 

Vücudiimüze lüzumlu olan bu 
kadar kükiirt bize ~ene miligram 
hesabile yemeklerimizden ızeJir. 
En cok kiikürt veren yemekleri
miz etlerle balıklardır. Tavuk e
tinde hile ondan :viizde 148 milig
ram bulnnur. Binekte ve kiHba~
tıda tahii daha zivade. Balıklal'da 
ondan fazla: Mes~la uskumrunun 
yüz ~ramda 190 miligram. 

Hiç et yemiyenler de, vücntle
rine lüzumu kadar kükürdü ne
bati yemeklerde ırene bulurlar. 
Ekmekte 150 miliırram... Kuru 
fasulyede daha cok: Yiiz J?T&mda 
220 ve 270 miliın-am. Bezelye ta· 
nelPl'İnde bile 210. 

Her mevsimde daima yediği
miz paateste yüzde 45 kükürt hu
lunursa da hu mevsimin taze seb· 
zelerinde daha azdır: Fakat pan
carda bolcıı: 124, pancar hususu
nun kine geçmemesine de hkbir 
sebep yoktur. Yüz gram pancar
dan vanılacak tursu icinde o ka
dlll'cık kükihdii tatlı tatlı vemek, 
kiikHrdii şekerlP. kan<:tıra~ak ka
şık kasık yemekten daha faydalı 
olur ... Kıs sebzelerinde daha cok
tur. Hele bayır turpunda pek bol: 
Yiizde 199 mili~ram. 

Taze vemislerde kükiirt az bu· 
lunur. En co~u iizümde, o da an
cak yüzde 19 miligram. Fakat ku· 
ru '\·emi~lerde ehemmivetli nishet
te: ·MPsela bademde 160, cevi7de 
1 72, fındıkta hepsinden çok 198 
miliı?ram. 

Viicude liizumu kadar kiikiirt 
verecek bu kadu çok :vivecek şey 
varken, kacıık kasık kükiirt ye
mekten beklcnil~ek şay, ancak 
kann ağrısı olabilir. 

Tiensine 
Harp Gemisi 
Gönderilecek 

(Başı 1 incide) 
kanaate göre, Tientsin hadiseleri hak 
kında Londrada yapılan beyanat, J a
ponyanın başka devletlerin menfaat
lerine de dokunmak kararında oldu
ğunu göstermek gayesini istihdaf e
diyor. Tientsin Ingiliz imtiyazlı mın
takası abloka edilmeden bir gün ev
vel büyük Britanya hükümeti Lon
dradaki Japon büyük elçisine verdi
ği teminatta müttehem Çinlilerin tes
lim edileceğini bildirmişti. Binaena
leyh, 14 haziranda muhtelit bir ko
misyon teşkili hakkında Tokyoya ya
pılan teklif kabul edilemezdi. 

Japonya Ingiltereden Çindeki hat
tı hareketini değiştirmesini istiyor 
ve bunun Uzak Şarkta menfaatleri o
lan diğer devletlerin siyasetile, In
gilizlerin iddiası hilafına olarak hiç 
bir alakası yoktur. 

Vaziyet vahim ati d edili.yor 
Tientsin hadiseleri dolayısile, si

yasi temaslar devam ediyor. Ingiliz 
Hariciye Nazırı Lord Halüaksın haf
ta tatili esnasında Londraya avdeti, 
İngiliz, Sovyet müzakerelerinin cere~ 
Y'an ettiği ve Ingiltere ile Japonya a
rasında Tientsin hadisesi dolayısile 

hasıl olan gerginliğin izalesine çare 
bulunmadığı şu sırada diplomatik va
ziyetteki vahameti tebarüz ettirmek
tedir. 

Imtiyaz mıntakasının iaşesini te
min etmek üzre Tientsine harp gemi
leri gönderilmesine dair henüz bir 
karar verilmediği söylenmektedir. 
Bu hususta bir teşebbüse girişilmesi 
Çin sularındaki lngiliz deniz kuvvet
leri kumandanının kararına bağlıdır. 

Maamafih, ihtiyat tedbiri olarak 
bir filo gönderilmesine karar verile. 
ceği zannediliyor. 

Eğer vaziyette süratle bir deği. 

şiklik olmazsa, yarın toplanacak o
lan kabine harici işleri komitesi mu
kabele bilmisil meselesini tetkik e. 
decektir. 

Bütün buhranlı vaziyetlerde ol
duğu gibi, ikinci derecede bir mese
lenin tehlikeli bir ihtilaf çıkarması 
daima mümkün olduğundan nazırlar 
vaziyetin heyeti umumiyesini tetkik 
edecekler ve icap ederse ihtiyat ted. 
birlerine de tevessül eyliyecekler
dir. 

Amiral Kayes bugün Londra civa. 
rında Hornsey'de söyfodiği bir nu. 
tukta demiştir ki: 

"Tien - Sin hadiseleri ve İtalya 
ile Almanyanın Japonyaya müzahe. 
retleri Büyük Britanya İmparator
luğuna karşı harp ilanına muadildir 
ve cevap verilmesi icap eden bir 
meydan okumadır. 

Eğer İngiltere azimkar davranır 
ve bütün zenginliklerini, ôütün sa
nayiini ve bütün insan kaynaklarım 
kullanarak harbe hazır olduğunu 

bütün dünyaya gösterirse, silaha 
müracaat etmeden harbi kazanabilir 
kanaatindeyim. 

Fakat eğer tereddüt edecek olur. 
sak, küçük düşeceğiz ve bunun ne. 
ticesi de harp artık önüne geçilmez 
olacaktır.,, 

Devletler arasında istişareler 
Fransız Hariciye Nazırı Bonnet de, 

Ingiltere sefirim kabul etmiştir. Na
zır bundan sonra Uzak Şarktaki va
ziyetin inkişafı ve Sovyetlerle ya
pılan müzakereler hakkında telefon
la Fransanm Londra elçisi Corbin i
le konuşmuştur. Ingiltere, Fransa ve 
Amerika arasında Tientsin hakkında 
yapılan fikir teatilerinin sırf istih
bari mahiyette olduğu öğrenilmiştir. 
Bununla beraber salahiyettar Fran
sız mahfillerinde izhar edilen kanaa
te göre, Amerikanın tarzı hareketi, 
vaziyetin gelecek inkişaflarında kati 
bir amil olacaktır. 

Amerika, Londrayı bekliyor 
Amerika Hariciye Nazırı Hull de, 

Fransız ve Sovyetler birliği sefirleri
ni kabul ederek görüşmüştür- Va
şington mahafiline göre, son vakalar, 
Italya, Almanya, ve Japonya tarafın
dan yapılan üç taraflı tehdit hakkın
da Roosevelt ve hükümet namına söz 
söyliyen diğer zevatın sık sık öne 
sürdükleri görüşleri teyit etmektedir. 
frmumiyetle matbuat ve efkarı umu
miye Ingiltere ve Fransanın yardı

m.ile Amerikanın enerji.k bir hattı 
harekette bulunmasına taraftardır. 

Zannedildiğine göre, Amerika, her 
şeyden evvel Ingiliz kabinesinin bu 
meseledeki sarih kararını bekliyecek
tir. 

9 

Mis.af irimiz Ankarada 

lnönü Mısır Hariciye 
Nazırını Kabul Ettiler 

<Başı 1 incide) 
diğimiz saatler, tam bir aıle muhiti
nin samimıyet ve muhabbeti içinde 
geçti. Sabahleyin sekiz buçukta Top
hane rıhtımından hareket eden U· 
lev, Yalovaya doğru ilerledikçe Türk 
matbuat mümessilleri ile Mısırlı mi-
safirlerimiz arasındaki hararetli 
ve dostça sohbetler ilerliyor. 
hatıralar anlatılıyor. iki memleket 
arasındaki sarsılmaz bağlardan. kök
lü münasebetlerden bahsolunuyor, 
hikayeler, fıkralar naklediliyor, kı
saca çok güzel ve çok istifadeli bir 
vakit geçiriliyordu. 

Bütün heyet güvertede idi. Ab
dülfettah Yahya Paşa. bir köşede o
turmuş denizi ve tabiati temaşa edi
yor. Yanına gidip oturanlarla tatlı 

tatlı sohbetlerde bulunuyordu. 
Mısırlı heyetin erkanından her bi

ri, bir veya bir kaç gazetecinin orta
sında ileri sürülen he.r bahis üzerin-

- Cümhurreisiıniz hakkındaki i 
tıbaınız? 

- Ştiphe yok ki, kendilerinin e 
büyük takdirkarlarındanım. K?nd 
lerini gördükten ve kendileriıe g' 
rüştükten sonra bu his tasavvur 
mun kat kat fevkinde yükseldi. 

- Mısır ile Türkiye arasındaki m 
nasebetler ne merkezde? 
- Çok iyidir ve bu ziyaretten sonr 

da daha çok iyileşecektir. 
- Mısır ile Iran hanedanları ar 

sındaki sıhriyet iki memleketin m ·· 
nasebetleri üzerindeki tesiri ne me 
kezdedir? 

- Gayet iyidir. Çünkü iki tarafı 
münasebetleri sıklaşmış ve bu say 
de iki milletın çok iyi tanışmaların 
ve aralarındaki münasebetleri aza 
derecede yi1~selmesine imkan h 
sıl olmuştur. 

Ankaraya hareket 
Ülev vapuru Pendiğe saat 17.4 

de konuşuyorlardı. ta vardı. Muhterem misafirimi 
Hariciye Vekaletinin misafirleri i-' Pendik caddesinin iki tarafını dold 

zaza memur ettiği Sadun Terem ve 
Mennan Teblen, en kibar dikkatle ve 
en ciddi ve asil alaka ile vazifelerini 
ifa ediyorlardı. 
Fotoğraçlılarımız, doya doya fotoğraf 
almakla meşgul oluyor ve Mısırlı mi
safirlerim iz onların her arzusunu i
saf ediyorlar. 

Ulev, Yavuzun hizasından geçer -
ken Yavuzun resmi selamı ifa etmesi 
üzerine Abdülfettah Paşa da selamı 
karşıladı ve adaları bir müddet te
maşa etti. 

Y alovadaki merasim 

ran büyük halk kütlesinin hararet 
tezahüratı arasından geçerek ista 
yona girdiler ve hususi tren, misaf" 
rimizi, Ankaraya müteveccihen yo 
la çıkardı. 

Bir Hırsızın iddiası 
Evvelki akşam Sirkecitle Peker ha 

nındaki kağıt deposuna girip bir mik 
tar kağıt çalan sabıkalı Cemal, ma 
halle bekçisi Kasım tarafından su 
üstünde yakalanmıştır. 

Dün cürmü meşhut nöbetçisi ola 
Bu hava içinde Yalovaya muvasa- asliye ikinci ceza mahk~mesine ve 

lat edildi. Hariciye Vekili Şükrü Sa- rilen Cemal kendisini şu suretle mü 
racoğlu, misafirleri istikbal için iske- dafaa etmiştir: 
leye gelmişti ve iskele Türk - Mısır - Sirkeciden geçiyordum. Bu bek 
bayraklarile donanmıştı. Yalova hal- çi yanıma sokuldu ve bana "gel, d 
kı misafirleri karşılamak içi.n birik- di şu depoya şimdi bir hırsız girdi 
mişler, askeri bir kıta resmi selamı i- bana yardım edersen yarın bahşişin 
fa için vaziyet almıştı. alırsın,, Ben de onunla beraber git 

!ki Hariciye Nazırı samimiyetle bi- mekte tereddüt etmedim. Halbuki i 
ribirinin ellerini sıktılar. Daha sonra çeri girer girmez birdenbirr. üzerim 
Mısır heyeti erkanı, Hariciye VekiJi- atıldı ve "yakaladım,, diyerek bağır 
mize takdim olundular. Halkın canlı mıya başladı. Bu sırada yanımıza bi 
alkışları ve askerlerimizin selamı a- de polis geldi. ikisi birden beni alı 
rasında otomobıllere binildi. On da- karakola götürdüler. Kendilerin· 
kika sonra Termahn salonunda idik. soylediğine göre, burada bir kaç d 
Kısa bir istirahatten sonra. _evve~a ı .fa daha hırsızlık ol~uş, bu suçla:.ı 
Abdülfettah Yahya Paşa, Mıllı Şefın failleri bulunamadıgmdan bana boy 
köşküne gitti ve Şef tarafından ka- le iftira edip diğerlerini de yükleme 
bul olundu. Daha sonra Mısırlı misa- istiyorlar. Halbuki benim hiç kaba 
firlerimizin hepsi de köşke doğru in- hatim yoktur. 
diler ve Milli Şef tarafından verilen . Mahkeme, hadiseye sonradan vaz' 
ziyafette hazır bulundular. ıy~t eden polis Ahmedin Je ifadesin 

Saat on beşe doğru Türkiye v~ Mı- müracaat etmeyi lüzumlu bulmuş 
sır Hariciye Nazırları ile Mısırlı mi- Ahmede celpname çıkartılması içi 
safirler tekrar Termale geldiler. Hep- müddeiumumiliğe müzekkere yazıl • 
sinin yüzünde sevinç, samimiyet bü- masına karar vermiştir. Cemalin bun 
tün kuvvetile okunuyordu. dan başka iki sabıkası olduğu anla 

Termalde kısa bir istirahatten son- şıldığından duruşmanın mevkufen 
ra, tekrar Yalova iskelesine inildi ve yapılmasına karar verilmiştir. 
Ulev vapurile Pendiğe geçildi. Hari
ciye Vekilimizle refikaları da heyet
le birlikte bulunuyorlardı. 

Misafirimiz.in beyanatı 
Mısır Hariciye Nazırı, vapurda ga

zetecilerin muhtelif suallerine şu ce
vapları verdi: 

"- Çok sevdiğim memleketinize 
girdiğim ilk dakikalardan itibaren 
bana karşı gösterilen kardeşçe ve 
dostça hüsnü kabul ve misafirperver
likten dolayı fevkalade mütehassis 

Bir Hakaret Davası 
Dün Sirkecide Yaşarya isminde bi 

risi ile tramvay vatmanı Cavit ara 
sında kavga olmuş, Yaşary:ı, Ca-vJd 
hakaret ettiğinden cürmü meşhu 

mahkemesine verilmiştir. Yapıla 

duruşma neticesinde Yaşaryanın su 
çu sabit görülmüş ve bir gün haps 
di!mesine, 16 lira da para cezası öde 
mesine karar verilmiştir. 

bulunuyorum. Bu husustaki intıba1a- Ankarada Bir Kaza 
rımı hakkile üade edecek kelime bu· Ankara, 18 (Tan Muhabirinden) -
lamıyorum. Hukuk fakültesi ikinci sınıf talebe 

Hatta tabiatın müstesna güzelliği ı sinden 3701 numaralı Tokatlı Yaşar 
de bu hislerime ayrıca bir revnak i Yazıcıoğlu dün akşam saat bır rad 
vermektedir. ! delerinde leyli talebenin p~ınsiyon o-

- Yalovayı nasıl buldunuz? \ larak ikamet etmekte olduğ:.ı Evkaf 
- Fevkalade güzel buldum ve çok 1 apartmanının en ü3t katından cacldc-

beğendim. ve düşerek ölmüştür. 
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Afyonlu Bir Kadın 

Altı Senedir 

Uyu yamı yar 

Fener Şampiyon Uzak Şarktaki 
Son Hadise 

Niçin Mühimdir? 
(Başı 1 incide) 

dındır. Beni tanır. Gazeteci olduğu
mu da. kendisilc ne maksatla görüş
mek istcdiğimı de bilir. Böyle oldu
ğu için, benden büsbütün kaçınıyor· 
du. 

Doğanspor 
7-0 Yenildi 

(Baştaratı 1 inc1dcJ 

vel İngiliz bölgesınde bir Japon ban-1 
ka mudürünü oldürdiiler. Ingıliz za· ı 
bıtası Japon zabıtasiyle birleşerek a. 
raştırma yaptılar. Katil olarak dört 
Çinliyi yakaladılar. Bu dört Çinliyı 
evvela Japonlar isticvap ettiler. 
Çinliler suçlarını itiraf ettiler, fakat 
lngilizler tarafından muhakeme e. 
dildikleri zaman suçlarını ınkar et· 
tiler ve Japonların tazyiki altında 
böyle bir itıraı ta bulunmıya mecbuı 
yldıklarııu söylediler. İngilizler ay. 
rıca tahkikat yaptılar ve bu dort 
Çinlinin masum olduğu neticesınc; 

vardılar. Ve Japonların mücrimlen ı 
kendilerine teslim etmeleri için va
ki olan taleplerini reddettiler. 

Vapurların Haftahk Hareket Tarifesi 
19 Hazirandan 26 Hazirana ka da r muhtelif hatlara 

kalkacak vapurların isimleri, kalkış gün ve 
saatleri ve kalkacakları rıhtımlar. Fakat dün, işimin başında 'J?eni ya

kalıyan küçiık bir çocuk: 
- Sizi, Hayriye teyzem çağırıyor! 

Deyince, ne derin bir hayret duydu
ğumu tarif edemem. 

Hiç ummadığım bu davete ne bü
yük bir tehalük, ve ne derin bir _m_e
rakl:ı koştuğumu tasavvur edersınız. 

Tam altı yıl uykuaw: 
Bayan Hayrıye, beni giilünısiyerek 

karşılauı ve: 
"- Artık, dedi, sükuttan bir ha

yır gelmiyeceğini anladım. Zaten ne 
zamandanberi, konuşmak, derdimi 
dokmek ihtiyacını duyuyordum: Fa
kat bugün artık bu ihtiyaç yenilmez 
bir hale geldı ve artık sı:ıklamıya ça
lısmak lüzumunu duymuyorum: Her 
k~s gibi siz de bilirsiniz ki, altı se
n:?dir uyku bana haram oldu. Bu ka
dar zaman içinde bir ;tek gece bile u
yuduğumu hatırlamıyorum. Faknt i
nanır mısınız, her günü mii: 

"-Belki bu gece uyurum1,, ümi
dile geçirdim. Ve bu acayip hastalı
ğın günün birinde kendi kendine ge
ceceğinden emin olduğum için sesi
~i çıkurmayıp sabrettım. Fakat, ar
tık anlıyorum ki, ben. bu dertten, 
kendi kendime kurtulamıyacağım ve 
bugün sizi, bana büyük bir yardım
da bulunmanızı rica etmek için da
vet ettim.,, 

Bu son cümle, bu odaya girdiğim 
~ndanberi duyduğum merakı büsbü
tün derinleştirmişti: Ben, bu kadına 
nasıl faydalı olabilir, ne yapabilir· 
dim? 

Hayretimi gizlemiye çalışarak sor-
dum: 
"- Söyleyin: Becerebileceğim bir 

hizmetse, tereddütsüz yaparım:,, 
"- Sizin Tan gazetesilc alakanız 

var değil mi?,, 
"-- Evet ... Tan'ın Afyon muhabi

riyim!,, 
"- Lokman Hekim imzasile yazı

? lar yazan zatı tanıyor musunuz .• , 
"- Hayır .. Faknt kendisinden bir 

rtcamz varsa, tavassuta çalışırım.,, 
''- Geçenlerde, Tan gazetesinde o

nun bir vazısını okudum. Uykusuz
lardan b~hsediyordu. Bu yazıyı oku
yunca, büyük bir ümitle kendisine 
bir mektup yazdım. Fakat, maalesef 
cevap alamadım. Tahmin ediyorum 
ki, o zat, bu hususta da bana iaydnh 
olabilecek mallımat sahibidir. Acaba 
siz de rica etsenız, derdıme bir çare 
düşünemez mi? 
'- Sizi görmeden, dinlemeden, 

derdinizin ne zaman, nasıl başladığı
nı anlamadan ne söyliyeililir? Istan
buJdaki doktor, Afyondaki hastayı 

ezbere muayene, tedavi edebilir mi? 
isterseniz, ben kendisine yazarım: 

lakat bana kalırsa, sizin oraya git
meniz daha iyi olur! 

Bayan Hayriye: 
"- Haklısınız, dedi. Ancak şu an

da oraya gidebilmcmc maddeten 
imkan yok! Onun için, ben size, has
talığımı, dilimin döndüğü kadar an
la.tayım: Siz yazın kendisine gönd~
rin: lhtimal bana bir yardımı olabı
lir! 

Bu teklifi yerine getirmenin ona 
fcydalı olacağını hiç sanmıyordum: 
Fakat bana faydalı olacağı muhak
kaktı! Zira ne zamandanberl peşin
den koştuğum murat, ayağıma gel
miş bulunuyordu. Tabii sevinclmi 
sezdirmeden sordum: 

Altı ayda bir yarım •aat 

(Sonu 6 ın~da) 
r.an Akın oyunu çok güzel bir şe
kiJde idare etti. 

Fener Şilt Şampiyonu 

H alk Partisi tarafından on se
ne müddetle ortaya konan 

şild maçlarının son yıl müsabaka
J:n ı da dünkü Fenerbahçe - .Hilfı1 
arasında yaptlan oyundan sonra ni 
hayete ermiştir. Sarı lacivertliler 
dünkü maçı 7 - 3 kazanmışlar ve 
dört sene devamlı olarak isimlerini 
ya~:rarak şildi hak etmişlerdir. 

Fencrbahçeliler di.ın sabah T:ık
!li.'ll stadında yapılan final ma;ma 
Esattan mahrum olarak şu şekilde 
çıktılar: 

Müfit - Yasor, Lebip - Ali Rıza, Ay
tan, M. Reşat - Nacı, Fıkrct, Ş:ıbnn, 

Rcbii. Basri. 
Buna mukabil Hilulliler de şu 

şekilde idi: 

Murat - Kırkor, Muammer - Snllm, 
Zeynel, Murat - Rüstem, Lutfi, Hakkı, 
Bekir, Orhan. 

Hakem: Ahmet Adem Göğdüm. 
Oyun çok seri başladı. Ilk daki

ka!.:>!' mlitevazın geçiyr:rdu. F'e -
ncrb!lhçenin Fikret va"ıtasile yap
tıı:elnı 1 hücumlar muhakkak golle 
neticeleJJmek lazım gelirken akim 
knldı. Kaleci ile karşı karşıya ka· 
lan 1'""ikret, gerek kalecinin yerın
de mi.idahalcsl, gerak tereddüdit 
ylızi.:nden muhakı:eak gol fırsatları 
koçırdı. 

B1r hücumdn Naci Fenerbahçe · 
lilcre ilk golü kazandırdı. Çok geç
meden Fenerbahçe mı.idafaasının 

hatalı bir hareketii>en3ltı cezasına 
sebep oldu. Bunu gole tahvil eden 
llılalliler beraberliği temin ettiler. 

Yine bir FenerbJhçc hücumun
da Dasri şr.hsi bir hücumla ikinci 
Fe~<ır golünü yaptı. Bunu Fikre~in 
çok gi.izcl bir golii ta'kip etti. Hak
k: tekrar beraberliği temin eden 

bir gol yaptı ve devre 3 - 2 Fener 
~elur.c neticelenui. 

1 kınci devreye HiJalliler ÇC'lk 

canlı başladılar. Soldan açı
lan b;r Fener hücumunda Şaban 

dordüncü defa topu IWal ağlarına 
taktı. Orhan da Hılalin üçürıcit go
Jiinü kaydetti. Şabanın beşinci Fe
ner golü takip etti. 

Hilal beş gollük ""ticeye rağmen 
bozulmadan güzel bir oyun oynu
yo! du Son on beş dakikada Bnsri 
ve !{cbii vasıtasile iki gol daha ka
zanan Sarı li\civertliler, maçı 7-3 
bitirdaer. Bu suretle ~39 şild şam
piyonluğunu kazanmış oldular. 

görmeden kendir.ıe geli v~rıynruırı. 
Burada, manevracı Şakırın hare

mi, Bayan Ayşe var ya? U. bundan 
epeyce evvel tn,m altı ay deliksiz uy
ku uyumuş. Sonra uyanmış. Şimdi, 
herkes gibi, zamanı gelince uyuyor, 
zamanı gelince uyanıyor. Yeniden 
tabii bir insan oldu yani.. Benim en 
yakın dostum odur. Ona sokulurken, 
sahip olduğu sonsuz uyku istidadın
dan bana da sirayet edeceğini mi u
muyorum, nedir? Ondan daima, o u
zun uykuya nasıl daldıgını sorarım. 
Fakat her gün icat ettiğim suallere 
rağmen, derdime derman olabilecek 
bir şey öğrenemedim. 

- Bu uykusuzluk sizi vücutçe sar
sıyor mu? 

- Çok .. Bir kere iştahım azaldı. 
60 kilodan da 52 kiloya düştüm. 

"-Hastalığınız ne zaman başladı? Ah, bir uyuyabilsem! 
"- Altı sene evvel... Bir kürtaj 

ameliyatından sonra... Bu ameliyat. - Geceleriniz nasıl geçiyor? 
doktoru da, beni de, tam yedi gün - Onu hiç sormayın .. Hele uzun 
uğraştırdı. Yedi gün sonra, bir gun, kış gecelerimle, hiçbir işkence rnah
durup dururken düşüp bayıldım. A- kümu benim kadar sıkıntı çekmez, 
yıldığım zaman öğrendim ki, kürtaj diyebilirim. Yatağa giriyorum: Bı.i
için beni yedi gtın uğraştıran doktor. tim dünyanın gc>Zlerini yumduğu o 
iıstelik çocuğu da alamamış ve çocu· saatlerde, gözlerim kırpılmıyor: Ta
ğu, beni ayıltan diğer doktor almış.., vanlara bakarak, alabildiğine düşünü 
"- Bu ameliyatlardan evvel uy- yorum, aklıma neler gelmiyor bilse-

kunuz muntazam mı idi?,, niz? Ve korkuyorum. 
"-Tamamen .. Her gece yatağıma Ah siz .. Sizler. O uykunun ne bü-

girer girmez, uykuya dalar ve sekız, yük bir saadet olduğunu kabil değil 
dokuz, hotta bazan çok yorgun olur- kestiremezsiniz ... Uyumak .. :iorlıya, 
sam, on saat, deliksiz uyku çeker- horlıya .. Derin derin .. Rüya görerek, 
dim.,, kabus görerek, tatlı tatlı uyumak yok 

"Bu altı sene içinde hiç uyumadı- mu? Jiepsinden vazgeçtim. Her gece 
nız mı?,, bir saatçik uyuyabilsem .. Ben buna, 
"- Hiç mi hiç dlyebilirm. Altı ay- değil bugünün dünyasını, yarının 

da bir yarım saat kadar içim geçiyor., cennetini bile değişmem!,, 
Fakat dogru dürüst bir rüyacık bile Bayan Hayriyenin gözleri dolmuş-

Karışık Takımlar Maçı 

K arışık takımlar aPEısındaki 

maçlar da dün Taksim sta
dmda Pera ıs'tanbulspor muhtcliti 
Beykoz Kurtuluş muhtcliti ile Kar
~laştı. 

'l'akımlar sahada karşılıklı ola· 
rak şu şekillerle dizildiler. 

Pcr•, iatanbulııpor: ÇafaUno - Cive
lek, Hristo - Çiçovlç, Etlen, Stclyo - '.l'a
lea, Koço, Mcslnczi, Bamblno, TQdori. 

Beykoz, Kurtuluı: İstrato - Bahadır, 
Cnhlt - MusUıfa, Drago, Mnnol - Tur
han, Po\yos, Tnnaş, Şahap, Veno. 

Hakem: Nuri Bosut. 
Oyunun ilk dakikaları miiteva

zin gcçıyordu. 29 uncu dakikada 
bır Pera hücumunda Bahadır ka
fa he topu kaleciye vermek istedi. 
Ku.eci tutamadı. Meslnezi topa ye
tişerek sıkı bir şiltle topu ağlara 
takarak ilk golü kaydetti ve birin
ci cicvr'.? de karşılıklı hücumlar a
rasmda 1 - O Pera Jstanbulsporun 
lehıne kapandı. 

!kinci devre baştan nihayete ~;:a 
dar Pcra Istanbulsporun üstiin o
yunile geçti. Daha dördüncü da
kikada Peralılar bir hücumda mer
kez muhacimin ayağtle ikinci golle
rim de kazandılar. Bu hakimiyet 
devam ederken sağdan açılan bir 
Pcra hücumunda top ayaktan aya
ğa dolaşarak Mesinezinin ayağına 
geçti. Yerden ve sıkı bir şiitle to
pu Beykoz Kurtuluş ağlarına ii
çiıncü defa olarak takıldı. Bunu 
merkez muhacimin yaptığı dördtin
cü gol takip etti. Oyun artık tama
mile Beykoz Kurtuluş nısıf saha
sına intikal et mi I i. Oyun da Pera 
lstanbulsporun biribirıni takip e
den hucumları arasında 4 - O ola
rak netıcelendi. 

'Beden Terbiyesi Kupası 

B eden terbiyesı kupası maç
larına dtin rakslm""Stacıın

da devam edildi. 
Ilk karşılaşma Dcmirspor - Ka

dıkby spor arasında oldu. Çok çe
tin bir karşılaşmadan sonra birin
ci devre 2 - 2 beraberlikle neti
celendi. !kinci devrede Demirspor 
daha üstün bir oyunla iki gol daha 
kaydına muvaffak oldu. Buna Ka
dıköyspor bir golle mukabele etti 
ve maç ta 4 - 3 Demirsporun ga
libiyetile neticelendi. 

!kinci oyunu Beylerbeyi, Galata
gcnçlcr yaptılar. Beylcrbeyliler gü
zel bir oyun oynadılar ve iki gol 
kaydederek maçı 2 - O kazandı
lar. 

tu. Ben, onu ciaha iızecağini umdu • 
ğum bu bahsi kapamak niyetile aya
ğa kalktım ve: 

•·- Pekfıla .. dedim. Ben yazarım 
da, inşallah, sizi, özlediğiniz saadete 
kavuşturur. 

O, elimi sıkarken, yanakları göz 
yaşile ıslanmıştı: 

"-Ne olur? dedi. Ihms.l etmeyin .. 
Çünkü o haldeyim ki .. Uzun bir uy
kudur, dıye ölüme bile imreniyo
rum!,, 

H. K. 

Kızdtepede 

Hayvan Miktarı 

Japonlar bu dört Çinlinin bir eş
kıya çetesine mensup olduklarını id· 
diada ısrar ettiler. Bun~n üzerine; 

1 İngiltere biri Japon, biri lngliz, birı 
de bitaraf bir devlet mümessilinden ı 
mürekkep bitaraf bir hakem heyetı ı 
teşkilini ve suçluların bu heyete 
teslimini teklif etti. Japonlar bunu 
da reddettiler. Fakat İngilizler Çin
lileri vermekten imtina ettiler. 

Bunun üzerine Japon hükumeti 
şehirdeki İngiliz imtiyaz bölgesini 
abloka altına aldı. Fransız imtivaz 1 
bölgesi de İngiliz bölgesine bitişik 
olduğu için, o da abloka altın"a gir
miş oldu. Japonlar imtiyaz bölgeleri· 
ni ayıran demir telleri elektrikledi
ler. İngilizler bölgenin çevresine as. 
ker gönderdiler. Bu suretle vaziyet 

ciddileşti. Çünkü İngiliz ve Fransız 
bölgesinde bulunanların hariçle mu

nasebetleri kesildi, içerde hayat pa. 
halılandı. Ve akıbetin ne olacağı 
hakkında endişe başladı. 

Şimdi İngiltere ile Japonya ara
ı;ındakl ihtilaf mevzuu budur. 

* 
Fakat bu hadisenin ehemmiye. 

tini kavramak için bazı mü. 
him nokta ve hadiselerin göz önünde 
tutulması lazımdır. 

1 - J a.P.on,yanın ~ak S.ttrktaki 
hedefi bütün sarı ırkı nüfuzu altına 

almak ve Uzak Şarkta mutlak su. 
rette hakim olmaktır. Bu gayesine 
varmak için, evvelce oralarda nüfuz 

mıntakaları tesis eden, imtiyazlar a

lan diğer devletlerin menfaatlerile 

çarpışmıya mecburdur. Bu mecburi. 

yet onu Berlin - Roma mihverine 

sempati beslemiyc sevketmiştir. Al

manya ve İtalya onun bu sempati
sinden istifade ederek Japonyayı An

tikomintern pakta almıya muvaffak 

olmuşlardır. Şimdi de onunla askeri 

bir ittifak akdine teşebbüs etmişler. 

dir. Berlindc Japon erkanı harbiye. 
siyle Alman erkanı harbiyesi arasın. 
da müzakereler cereyan etmektedir. 

2 - İngiltere Japonyanın Ber- 1 

lin - Roma mihveri ile askeri bir 

ittüak ile bağlanmamasını temin 

için elinden gelen her fedakarlığı 

yapmaktadır ve yapmakta devam e. I 
decektir. J aponlar İngiliz gemilerini 

bombardıman etmiş, İngiliz tebaası. 

nı casusluk ithamiyle tevkif ederek 

asmış, Hong Kong karşısındaki adayı ı 
zaptederek İngiliz kuvvetine darh<' 

vurmuş, fakat İngiltere bütün bun-1 

lara ses çıkarmamıştır. Çünkü Ja

ponyaya karşı gösterilecek şiddet bu 

devleti derhal Almanya ve İtalya ile 

askeri ittifak yaptnıya sevkedebillr 1' 

Bu ise İngilterenin işine gelmez. İn. 
gilterenin menfaati Japonyanın Çin' 

Kızıltepe (TAN) - Yapılan yeni 
sayım neticesinde, ilçemizde 52541 
koyun, 32087 keçi, 5522 sığır, 1051 
deve, 51 tiftik keçisi bulunduğu an
laşı imıştı r. 

12 
bataklığında uğraşıp, yıpraması, ve 

yorulup bitap olmasıdıı". 
Kaçak olarak ancak 13 keçi, 

sığır ve 10 koyun bulunmuştur. 
3 - Japonyada iki cereyan var. 

Kastamonuda Yeni Binalar dır: Biri Berlin - Roma mihveriyl<> 1 
Kastamonu (TAN) - Şehir otel ve askeri ittifak taraftarı olan askeri 

gazinosunun inşasına başlanılmışt ır. kltg; diğeri Antikomintern pakta 
İnhisarlar müstakıl müdürlüğü 

girmekle beraber, askeri ittifak ya. binaslyle depolar inşası için de, şeh-
rimizın merkezinde büyük bir arsa parak Avrupa devletleriyle mukad 
satın alınmıştır. Bunların inşasına deratı birleştirmek istemiyen siya. 
da yakında başlanılacaktır. • si zümre. İngiltere, Amerika ve 

Tokadın Yeni Valisi Fransanın göstereceği müşterek mu. 

Karadeniz hattına Sah l2 de (Ankara), Perşembe 12 de (Cum
huriyet). Pazar 16 da (Güneysu). Gala~a rıh
tımından. 

8arhn hattana S:.i.lı 18 de (Antalya), Cumartesi 18 de (Mer
sjn). Sirkeci rıhtımından. 

tzmit hattına Salı, Perşembe ve pazar 9.30 da (Uğur) 

Tophane rıhtımından. 
Mudanya hattına Paznrtesı 13 de ve diğer günler 8.45 de (Sus) 

sistemi vapurlardan biri. Cumartesi ayrıca 
13.30 da ve Pazar ayrıca 20 de (Marakaz). 
Galata rıhtımından. 

Rnndırma hattına Pazartesı, Çarşamba ve Cuma 8.15 de (Ma
rakaz). Ayrıca Çarşamba 20 de (Mersin). 
Cumartesi 20 de (Antalya). 

Karabiga hattına Salı ve Cuma 19 da (Seyyar). Tophane rıh-

lmroz hattına 
Ay\'alık hattına 

İzmir Siir'at hattına -
Mersin hattına 

NOT: 

tımından. 

Pazar 9 da (Tayyar). Tophane rıhtımından. 
Çarşamba 15 de (Saadet), Cumartesi 15 de 
<Bartın) Sirkeci rıhtımından. 
Pazar 11 de CEge) Galata nhtımtnıfan. 
Salı 10 da (Anafarta), Cuma 10 da (Çanak
kale). Sirkeci rıhtımından. 

Vapur seferleri hakkında her türlü malumat aşağıda telefon nu
maralan yazılı acentelerden öğrenilir. 
Karaköy Acenteliği Karakiiy, Köprii başı 42362 
Galata Acenteliği Galata, İstanbul J,iman mın

takası reisliği binası altında 40133 
Sirkeci Acenteliği Sirkeci Yolcu salonu 22740 

(4308) 

Türkkuşu Genel Direktörlüğünden : 

Orta Okulu Bitiren Gençlerden 
Gedikli Tayyareci Ahnacak. 

l - Genel Kurmay başkanlığının tensiplerlle Türkkuşu Genel Di
rektörlüğünün emri altında bu yıl açılmakta olan (Hava gedikli hazır
lama yuvasına) Orta okul mezunlan alıncktır. 

2 - Hava gedikli hazırlama yuvasına girmek istiyenlerde aranacnk 
belli başlı şartlar aşağıda gösterilmiştir. . 

A - Türk olmak, Anası ve babası Türk ve Türk soyundan olmak. 
B - Bekar olmak ve ynşı en az 16. En çok 18 olmak. 
C - Sağlık durumu uçuculuğa elverişli olmak, 
D - İyi htil sahibt bulunmak, 

E - Ana ve babasının yoksa, velisinin nzasını gösteren vazıh d
rcsli vesika göstermek. 

F - Hava gedikli hazırlamn yuvasını ve hava okullarını bitirdik· 
ten sonra hava birliklcrınde 12 yıl hava gedikli erbaş olarak vazüe 
görmeyi taahhüt etmek (Bu taahhüt gedikli hazırlama yuvasına gel· 
dikten ve hava sağlık heyetince yapılacak kat'i muayene iyi netice 
verdikten sonra masrnfı Türkkuşunca ödenmek surctile yapılacaktır.) 

3 - Gedikli olmadan evvel ve olduktan sonra alınacak aylık ve tay
yareci zamlarının miktarları ile diğer esas ve şartlar hakkında daha 
fazla malumat almak istiyenler orta okul, lise ve kültür direktörliik
lerine, askerlik şubeleri başkanlıklarına. Tiirk hava kurumu ile Türk
kuşu şubelerine gönderilen matbu broşürleri görebilirler. 

4 - Kayıt muamelesine 30 haziranda son verilecektir. L6.ıım gelen 
şartları haiz olduğu görülen gençler temmuz ayı içinde Ankarada 
Türkkuşuna sevkedileccktir. 

5 - Hava gedikli hazırlama yuvasına girmek istiyen orta okul me
zunları kayıt edilmek üzere Türk hava kurumu şubelerine, l\nkarada 
Türkkuşu genel direktörliığüne müracaat edilmelidir. (3845) 

10 15 
Adedi Kuruş 

Fennin yarattığı a sri yenilik lerin bir eseri olarak 

E M 1 R yer li tra~ bıçaklarımızın yüzleri 

ÇAPAKSIZDIR 
Gaye t kesk in olmasının sırrı bundadır. 

ca kızdırmaktan çekiniyorlar. Bu defa da İngiliz - Rus muza" 
Fakat Tien - Sin hadisesinin Av. kerelerinin cereyan ettiği bir and• 

rupa hadiseleri ile olan altıkası in- Japonların böyle bir hadise çıkat• 
Tokat CTAN) - Ankara vali mu- kavemet Japonyayı derha1. askeri 

avinliğinden Tokat valiliğine tcıyi_n kliğin eline düşürebilir ve o vakit 

olunan Salfihattin Umer şehrimize Uzak Şarkta harp başlıyabilir. 
kar edilemez. maları hiç te tesadüfi değildir. 

gelmiş, Turhal istasyonunda kuman

dan ve ileri gelen memurlar tara
fından karşılanmıştır. 

1 şte bu üç sebepten dolayı tn. 
gilizler, Amerikalılar ve 

Fransızlar şimdilik Japonyayı fazla-

J aponya daima Avrupa devletle- Onun için Uzak Şark hadiselerinfll 

rinin en meşgul olduğu zamanlarda bugün aldığı şekil Avrupa demokra· 
bu devletlere karşı tecavüzünü art- silerini düşündüren "bir ehemmi-ve 
tırmıştır. kesbt>tmistfr 
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D 1 K KAT: 

-= FAR- L 
EN BiRiNCi KAN, KUVVET, 1$TIHA ŞURUBUDUR 

FOSFARSOL 'u, bütiin kuvvet ıuruplanndan aywa n ltaıllca hassa : Devamlı bir surette Kan, Kuvvet ve lıtah temin etmesi ve illi liullananlarda 
bUe tesirini derhal töıternteıldlr. Her Eczanede buluaur. 

Teknik Okulu Sa+.nalma Komisyonu Baıkanllğından: 
Yıldızda bulunan okulumuzun 1939 mali yılı için satın alınacak gıda 

maddelerinin cins, miktar, tahmin bedeli ve ilk teminatlarile eksiltme
lerin saatleri yanlarında )'Ulhdır. Bunlardan Et kapalı, diğerleri açık 
eksiltmedir. Eksitmeler 12 ayn prtnamecte yapılacaktır. Kapalı zarf 
usulile yapılacak eksiltme için latek lilerin teklif mektuplarını 2490 sa
yılı kanun mucibince ve prtnamede yazılı vntkalarla birlikte muayyen 
saatten bir saat evveline kadar makbuz mukablllnde komisyon reisll
jine vermeleri. Açık eksiltmede late klilerin ticaret odası ve şartname
lerde yazılı belgelerlle ilk temlnatlanm yatlrnılf olarak ebiltmenin ya
pılacağı 7 - 7 - 938 Cuma pnü Gümü puyunclaki Yilbet mühendis mek
tebi muhasebeclQlncl• toplanacak olan komisyonumuza ıelrneleri. 

Şartnanıeyi görmek ve ilk temlna tı yatırmak lsteyeıılerln eksiltme
den bir gün evvellne kadar okulumuza gelmeleri. 

Kapalı zarfta. 1>0lı.da vW olacak ıecUmıe kabul edilmez. ( 4383) 

Cimi 

Yeşil ıalata 

Prua 
İspanak 
Havuç 
Lahana 
Kök kereviz 
Patlican 
Taze bamya 
Domates 
Semizıotu 
T. Bakla 
D. Biber 
Fasulye A. K. 

" Çalı 

" .Barbunya 
T. Bezelya 
s. Kabak 
Enginar 
B. Kabak 
Kama bahar 

S. Yaprak 
T. Yaprak 
Y. Soğan 
Maydanoz 
Dereotu 
Nane 
K.Sarmuaak 
Pancar 
Kr. Turp 
Marul 
Ebegümeci 
Yer elması 

Dathc eti 
Kanman etf 
Kuzu eti 

Mıktan 

Azı Coiv 

4000 6000 
3500 5000 
3500 5000 
1000 1500 
3500 5000 
1000 1500 

11000 15000 
700 1000 

3500 5000 
1000 1500 

1000 1500 
700 1000 

2000 3000 
300 &00 
300 soo 
200 300 

2000 3000 
4000 6000 
1500 2000 

700 1000 

300 500 
200 300 
700 1000 
700 1000 

2000 3000 
300 500 
100 150 
300 500 
700 1000 

4000 8000 
200 300 
200 300 

40000 DOOOO 

ısooo 

8000 
8000 

4000 5000 

<;!mnıpr )'lbma ı 55000 '10000 

Tnıık eti 
Hindi ,. 

Ayva 
Elma 
T. \'ipe 
Kavun 
Karpuz 
ç. UtOm4 
Y. Ustımü 
Poı1ab1 
T. Kaya 
Kiru 
Ç51ek 
Tue Erik 
Armuı 

Yumurta 
K. Fasulve 

2500 3000 
700 1000 

4500 6000 
1200 1500 
1500 2000 
1500 2000 

12000 15000 

'100 
3000 
1500 

1500 
1500 
1500 
1300 
'1000 
200 
'100 
aoo 
180 
300 

1000 
5000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 

10000 
300 

1000 
600 
2IO 
IOO 

40000 50000 
2000 3000 

11 
-• ı:ı ·a 
~ 

Kurut Lira Kq, Lira 

1 
4 
5 
5 
5 
7 
4 

20 
7 
3,5 
5 
9 

13 
11 
12 
10 
8 
7 
5 

12 

17 
17 

1 
1 
1 
1 

15 

' 2 
3 
7,5 
5 

9,5 

53 
80 
18 

100 

4,5 

81 
55 

30 
17 
70 
45 
3 

15 
30 
20 
16 
13 
2S 
15 
5 

ao 
11 
il 
12,1 
21 

2 
22 

60-
200-
250 -

75 -
250 -
105 -
600 -
200-
360-

52 so 
75 -
90-

390-
55-
80-
SO-

240 -
420-
100 -
120-

85 -
51 -
10 -
10-
30-
5-

22 50 
20-
20-

180-
22 50 
15-

4256 00 ----
47SO -----7950 -
2500 -
1590-

12040 00 ----5000-----3150 -----
1980 -
550-

2500 00 ---,.-
1800 -
255 -

1400 -
800-
450-

4805 ------
150 -

1500 -
400-
320-
280-
800 
aoo-
500-
80-

180...; 
171-
31 25 

121 

4531 25 ----1000 -
660-

319.20 

Ul.21 

903.-

375.-

238.25 

11'1.SO 

360.37 

339.84 

Kr. 

10 

10.30 

11 

11.11 

11.30 

ıı.a 

14 

14.30 

"KODAK" 
0 BRAUNI " JUNIOR 620 
H atta yeni ba•laya n lar 

b ile çok net v e p arlak 

resımler cek e b illr ler. 

MAKBUL 8 1R Hl!DiVE 

Bütün KOOAK satıcılarından ar~ıtuz 

ve ya şu adrese müracaat ediniz 

"KODAI VERllROM" filmi ile i 
1 

h iç b i r poz zayi olm az 

8 pozdan 

daima 
8 ,...m 

Daima Genı 
Daima Güzel 

-, 
İngiliz Kanzuk emyıneal 

müstahzaratmclan 

. Krem Balıamin 

K ANZUK 
ile 

Eksir Balıamln 
KANZUK 

isimli 2 şaheseri, bütün dllnyanm en 
Mükemmel Riizellik miı.tahzarları
dır. ötedenberi memleketimiz kibar 
aleminin takdirine mubar olmQltur. 

Krem lalıaml11 Ka_. 
Kadın «lzelltllnin ıihrinl terki

binde sakhyan en ctddl ve .,.yanı iti
mat markadır. Gen~ ve ihtiyar bü
tün kadınlar için zaruri bir ihtfne
tır. Cildin letafet ve taravetini art

.... ..._.......,.,.... ......... _.~~~~M!!ll~..._..r-.._.._ ...,_ 
ır. 

1 ~ tanbul Belediyesi ilanları 

Ekılr lalsamln Kannli 
Cildin daimi yumuşaklıimı temin 

I[ Dökülen sac:lann..,. ıvı na.. - eder. Yüzdeki oil ve lekeleri alır. 

~
I Sivilceleri tamamen izale eder. gür aç 1 ~::~n sonra cilde litif bir serinlik 

j fngiliı KANZUK eczanesi • 
Majaza ve dü:kkAnlardan caddelere doğru amudi fe)dlde asılan lev· ı AÇ·~~. BEYOOLU • İŞTANBUL 

halann tehrin ıüzelliiini bor.dutu cihetle menedilmeline •• tarifedeki 
bunlara ait fıkranın da çıkanlmalllıa Umumi Meclisçe 17/5/939 tari
hinde karar verilmlı olmakla keyfiyet alikaclarlarm maldmu olmak 
üzere ilAn olunur. ••f341,. 

Yalcd Paralar Müclilrliiğiinden : 
15/12/936 tarihinden önce idaNmbden ödlhıç para almıı olanlar

dan lpotelderinln durumu talimatnanıemiz hüldimlerine ıöre müuit 
olduğu halde yalnız (500) liradan aNı olmuından dolayı tecdit edlle
mtyen mukavelenamelerln, yüzde omı peşin ödmk w bir defap 
mahsus olmak kayıt ve prtile 7.U.nmesine mezuniyet verilmiştir. 
Vakıflar Umum Müdürlütünün 1enidln aldJiı tedbir w kararlarla Di§
terllerimlze göstermekte oldulu ba kolaylıkJaııdaa Wttfede edilmek ve 
bu bapta daha fazla maltimat ve tsahat alınmak üzere alikadarlann 
derhal idaremiz ikraz vefllline müracaat etmeleri llln olunur. (4381) 

K. Bamya 80 100 100 100 -
K. Barbwaye 600 1000 12 120 -
K. Solan 4000 8000 7 ,5 450 -
Tuz 11100 2000 6 120 -
Sirke 1000 1500 10 llO -
Zeytin 1500 2000 34 880 -
Sabun 2000 3000 35 1050 -
llercimet. Y. 300 500 15 '15 -
Salça 180 200 30 80 -
Patatea 15000 '1000 7,5 52S -

Zeytin yalı 
Toz ,eker 
Un 
Pirinç UDU 

llakarna 
fJehriye 
İrmik 

Kok kamllrü 
Odun 

2000 
8000 
3000 

100 
1400 
150 
200 

4000 

'°°° 80 
200 

4000 

3000 52 
8000 2T 
4000 16 
150 24 

2000 25 
200 24 
300 16,S 

IOOO 18 
8000 • 

100 120 
300 120 

8000 . 18 

200 Ton 

40 ~· 
1900 
1080 

,.._ 
----1560-
2180 -
MO-
11-

IOO-
41-
49 IO 

4993 50 --------120 ---1080-

2380 00 ----3800 -
432 

374.11 15 

374.51 15.30 

177.00 15.'5 

4232 317.40 18 

~ ....................................... . 
ÇAKMAK TAŞI iHRAÇ 
VE NAKiL MÜNAKASASI 

Tlrldye Demir ve Çellk Fabrlk•lan 

Mleıı .. esl Mldlrllğlnde11 : 
Balıkısık istasyonuna takriben sekiz kilometre melafede a3steri

lecek yerden 10.000 ton çakmak taşının ihracı, prtnamest veçhile 
kırılması, Balıkısık istasyonuna nakli ve vagona tahmlli lfl bir mil
teahhide verilecektir. İhale 26 Haziran 1939 puartea1 s&nG 1Ut 11 de 
Karabükte Milesıese Müdürlüğünde yapılacaktır. Talip oJanlama tik· 
Uf meıktuplanm, 2000 liralık muvakkat teminat lkçelerlle- ltlrUkte 
ihale afinil oWı saat 14 e kadar muhaberat ......_.. teslim .-.. 
lerl ilAıı olunur. 

Bu hUsustaJd şartname beş Ura mukablllnde müessesemizden te
min olunabilir. 

Müessese bu işt dilediği talibe vermekte serbesttir. 

IZMIR PAMUK MENSUCATr...u 
T. A. Ş. TARAF iN DAN 

ötedenbert sağlamlığı ile tanınmıı ve halkımızın rağbetini 
kazanmıt olua mamulitmwt KABOT BULDININ 

Pamuk Fiaılarınm yübelm•indan dolqı )'9nl Satıt fiatlarımıza 
Mart 3 den itibaren tatbik olmak üzere aplıda ıosterilmlştir: 

4 No. Tip Atlı 85 S. En 38 Metrelik 715 Kq. 
' .. .. • 75.. .. • • 645 • 
1 • " ~ IO ., ., 1t " 810 • 
5 " " •• 81 .. .. • .. 770 • 
8 it " Geyikli • .. .. .. " '185 • 

s •• " ''··" " 695., 
9 • " Tayyarell 85 ., " .. " 695 • 
9. .. .. '15. .. • " 830. 

11 • .. Kapekll 85 .. • • " 67ı0 • 
11 .. it Leylekli Astar 90 " • " .. 830 • 

1 - SatıflllUZ bmlrde fabrlbcla teallm ve pefindlr 2 - Yuta
nc:laki •bı ft7atlanmız uprf bir balya içindir. AmbalAJ masar1fl 
mllfteriye aittir. 3 - Yukandald utış fiyatlarına ~ 2 um edilmek 

IUJ'etlle fabrlbda tesUm uprl olarak bir top ubf yapılır. t- t. 
tanbul atat mahalH: Fincancılarda Mahnnı~ bAnmda 12 numara 

dadır. 
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LIMO KOLONYASININ 
Benzerine dünya ıtriyatında tesadüf edilemez. Sinirlere ve hastalara ıifa ve hayat verir. Bu emsalsiz kolonyaya tapan ecnebiler Türlilyeden llmon çTçelilerl, 
Hasan kolonyası alarak Avrupaya hediye götürüyorlar. Şipr, Fuier, Bahar çiçekleri, LeylCik, Yasemin ve yeni kokulu Losyon ve hivantaları ve sair ıtriyatı 

ısrarla isteyiniz. Deposu: Hasan Deposu, Sirkeci, Liman hanı altında. 

~adyolarını 
tePclh edel'lsenlz: 

V~dlğln!z 
parJanın 

1
' DAMAR ' I 

SERTLiKLERi 

1 

DiKKAT 

Gripin kutularının Üzerine resimde gördüğünüz tekilde 
kabartma pullar ilave edilmi,tir. 

Her yerde ısrarla pullu liutular·ı isteyiniz." .......... ~ .......................... , URINAL 
ile geçer. 

Urinal, karaciğer, böbrek, taş 

ve kumlarmdan mütevellid san
cılarınız, damar sertlikleri ve 
şişmanlık şikayetlerinizi URİ· 
NAL ile geçiriniz. 

lı~~~~~~~İİİİiiiiiiOiiii~~~~ 

TEfiZİLATLI YENİ FİYATLAR: Peşin için % 10 
tenzilat yapılır. 

(Jgalu, ~ TllDPJK modell 6 lbmlJa1i ll. B.f, • 

il il il il 11 il ,, 2ZO.. 
(60z RYRRI HRlllÇ) 

• ~ "" miilıJm taofgo ~ o&A Fi&dJ/114da 
PMILCO llJIDYD ArtD TELEVl11DN CDAP. ~ 

TÜllHİ'IE UllU/1 llÜHt5JİLI HELİDS MÜESSESRTI. #.fl1fo"o:1Jllf.8f/6ı6 

Bütün Ada çamlarımn ve lavanta çiçeklerinin 
sıhhi kokularını terkibinde saklayan 

ç Kolonyası 
ciierleri zayıf ve ıinirleri bozuk olanlann 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, latanbul 

IMPOS• 
G A Z O Z U N U tercih ediniz. 

Harareti keser • Sıhhati korur. 
Meyva usan ve tekerle mamuldür. 

ŞiŞELERE EL DEYMEDEN 
Atri ve ııhhi tekilde doldurulur. 

lktısat Vekaletinden: 

1 
1 

URINAL 
Vücudde toplanan asid ürik ve 
oksalat gibi maddeleri eritir. 
Kanı temizler. Lezzeti hoş, 

alınması kolaydır. Yemekler
den sonra yarım bardak su içe
risinde alınır. 

DABKOVIÇ 
ve Ski. 

Vapur Acentar.;ı 

«SCHULDT • ORlENT • LlNEıı 

Eşyayl Ucarfye nakli için serJ posta: 

SARK • GARP HATTI (Hıımburg, 

Bremen, Anvers, Yunanistan, Tür· 

kiye, Bulgaristan, Romanya) ve av
det. 

Esya tahliyesi için beklenen va
purlar: 

Donnu vapuru 28 Hazirana doğru. 

Tt1hml1 tein beklenen vapurlardan· 

Marib:a vapuru 20 Hazirana cloj{ru. 
Donau vapuru 5 Temmuza doğru. 

H. P A J KUR 1 Ç 

Vapur Acentası 
.,zETSKA PLOVIDBA A. O.• de 
Kotor B•lk•n •nt•ntının ekonomik 
konferan•ınd• teslı edilen enter· 
bıılkanlk hııt. BUvUk lllkı modern 

"L O.V C EN .. 
vıpuru ile lıt•nbul, Kl!ıtence, Pi· 
re. Korfö. Arnavutluk. D•lm•çya 

uhlll, Trlyute, Venedlk ve Susak 
•r•11nda muntaz•m poıtl. 

Yolcu ve eşyayı tJcarlye alır. 
TP.nezzOh ve -ıevk seyahati lçln 

Müstesna fırsat. 

KÖSTENCEYE 
İlk posta 11 Temmuz saat 13 te. 
PİRE, KORFU, Arnavutluk, Dal· 

maçya sahilleri, Venedlk ve Trlyes

teye ilk posta 14 Temmuz saat 15 te. 
Her nevi tntsilA.t için Galatada 

<Yolcu salonu karşısında) umumJ 
acentellğe: Telefon: 44708 ve bütün 
seyahat idarehanelerine milracant. 

Sınai Müessese ve Maden Ocakları Sahiplerinin 
· Nazarı Dikkatine : Devlet Demiryolları ve Limanları işletme U. idaresi ilanlar·, 

l - 3457 sayılı kanun hükümlerine göre gündelik işçi vasatileri yüz 
veya daha fazla olan sınai müessese ve maden ocağı sahipleri müesse· 
selerinde mesleki kurslar açılacaktır. 

2 - Birinci maddede yazılı evsafı haiz bulunan sınat müessese ve 
maden ocağı sahiplerinin 3457 sayılı kanunun tatbikine dair olup 
15 • 5 - 939 tarih ve 4208 sayılı Resmi gazetede neşredilen nizamname· 
nin 13 üncü maddesine göre hazırlıyaca.klan müfredat programlarını 
15 - 7 - 939 tarihine kadar İktısat Vekaleti Sanavi lTlllltm Müdürlüğüne 
göndermeleri ilan olunur. (2268) (4196) 

Muhammen bedeli 296,500 lira olan 200 ton lokomotif metali ile mu
hammen bedeli 68.936,25 lira olan 50 ton külçe kalay 1 Ağustos 1939 Sa
lı günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile ve ayrı ayrı ihale edilmek üze.. 
re Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin metal için 15.610 kalay için 4696,81 liralık 
muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve teklifleri ayni 
gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler (345) kurusa Ankara ve Havdarı:>asa veznelerinde satıl· 
maktadır. .(4170) 

11 

Deutsche Lufthansa 
Junkers Ju 52 tipinden 3 motörlü büyük tayyare ile 

Pazar günleri müstesna olmak üzere seyrüsefer tarifesi: 
İstanbuldan hareket 7.55 
Sof yaya . muvasalat 10,45 
Belgrada " 11,40 
Budapeşteye " 13,35 
Viyanaya '' 14,45 
Berlinc " 17.10 

Gidit • Dönüt bilet ücreti ayni zamanda tediye edi:. uk 
oluna, dönüt bileti ücretinden 

Yüzde 20 tenzilat yapılar. 
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. 

izahat ve malfunat almak üzere ve kayıd muamelesi için, 
tayyare bileti umumi satıf acentaaı 

" Hans Walter Feustel .. 
İstanbul - Galata Rıhtım caddesi No. 45 adresine müracaat olunmalıdır. 

(Telefon : 41178, Telgraf : HansaOug) 

ZULFARUZ .5. 
GALATA 

Radyoları 

S11hihi v11 Neşriyat Müdürü Halil Lötfil DÖRDÜNCÜ. Gazetecilik ve 
Neşriyat T. L. Ş. Bastldıtı yer TAN Matbaası 
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