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5 KURUŞ G ÜN LÜK SIYAS-1 HALK GAZETESi 
Bu kuponlardan 15 tane getirene kitaplar İstanbulda 150, 
memleket dahilinden gönderilenlere 200 kurusa verilir. 

lngiltere ile Fransa Kat-'i Zafer 
için Müşterek Tedbirler Aldılar 

Askeri, lktısadi Her işte T ek1 Almanyada 
Bir idareye Tabi Olacaklar Karışıklık Var 

Mareşal Blomberg 'in Öldürüldüğü ve Prag 

'ı Üniversitesinin İşgal Edildiğ i ve Her Tarafta 
Nazizm Aleyhtarlığının Alıp Yürüdüğü Bildiriliyor 

MEKTEP I 
Kitapları 

Meselesi 
Yazan: M. Zekeriya SERTEL 

M uallimlerden birinin Türk ede
biyatı tarihi kitaplarından bir 

tanesinde bazı lisan, gramer ve imla 
hataları bulunduğunu ortaya atması 
büyük bir alaka uyandırdı. l\Iaarjf 
Vekaleti derhal edebiyat muall.imle. 
rini Ankaraya davet etti. Orada yapı
lan tetkik ve münakaşalardan sonra 

edebiyat kitapları üzerinde tetkikat 
yapmak ve icrası lazım gelen tadilatı 
tcsbit etmek üzere bir komisyon teş
kil edildi. 

Bir bardak suda koparılan bu fır
tına tuhafınıı7"' s•o•. ~ ••• h..1 lJu~un 

..... ~1-~.r .ı.::"-plClrı hatasız ve mükem
mel imiş te, bunlardan bir tanesinde 
bir hataya tesadüf edilince garip bir 
hadise ile karşılaşmış olanların hay. 
ret ve teessürü izhar edildi. 

Bir hadisenin hayret ve teessür u
yandırabilmesi için gayri tabii olma
sı, beklenmiyen, umulmıyan, tahmin 
edilemiyen bir şey olması lazımdır. 

Halbuki mekteplerde okutulan edebi
yat kitaplarımızdan birinde hata bu
lunması kadar tabii bir hadise olabi. 
lir mi? 

Bizce mesele, üzerinde durulan e
debiyat tarihi kitabından ibaret de
ğildir. Mektep kitaplarının bila istis
na hepsi noksan, hepsi, hatalı, hepsi 
bozuktur ve yalnız bir kitap üzerin. 
de değil, bütün mektep kitapları ü. 
2erinde durmak gerektir. Çünkü 
mektep kitaplarının hepsi yeniden 
Yazılmıya ve ıslaha muhtaçtır. 

B undan sekiz on sene evvel ço
cuklarımız ilk mektepte iken 

okuduklan kitapları tetkik etmek ih
tiyacını duymuştuk. O zamanki ilk 
ınektep kitapları o kadar perişan, o 
kadar dağınık, o kadar zavallı ve o 
kadar cahilane tertip edilmişlerdi ki! 
l'efikamla birlikte bize ilk mektepler 

için pedagoji. ve psikoloji kaidelerine 
uygun bir seri okuma kitabı yazmak 
lnecburiyetini duyurdu. Bu sahada 
en ileri gitmiş olan Amerikan metot
larını tetkik ettik. Muhtelif metot
larla yazılmış yüzlerce okuma kitabı 
getirttik. Okuma kitaplarının nasıl 
)'azılması lazun geldiği hakkında en 
lalahiyettar Amerikan pedagoglan
ll.ın eserlerini de getirtip tetkik ettik. 
l3izim mekteplerin müfredat prog
'tarnJ.arınr, çocuklarımızın ihtiyaçları

bt da gözden geçirdik. Bu uzun tet
kikat neticesinde "Yemi Kıraat,, ismi 
altında bir seri okuma kitabı vücude . . 

(Sonu Sa: 6, Sü: 3) 

! Londra, 17 (Hususi) - Berlinden gelen haberlere göre, At. 
·1 manyanın dahili vaziyeti aon derece karıfıktır. Bir kere Nazi li
" derler arasında şiddetli ihtilaflar hüküm sürdüğü haber verilmek
,. tedir. Bunların her bir gnıpu ayrı bir siyaset takip etmekte ve 

1 ayrı hattı hareketler tavsiyesinde bulunmaktadır. 

'f.ükıek Harp Konaeyine if l irak edenlerclen General Gamelin, Daladier, Chamberlain, Halilax 

YüksekHarpKonsegilftı;;;~-.;i~iÇi~··:: 
L d 

1

J 116 ••h • Tahsisat isteniyor j on raua lY.l u ım t\,nkara, 17 (TAN" Muhabirin- ı 
den) - Nafıa Vekaleti tarafından 

V l T T d • bazı limanlarımızda yapılacak olan A ar ar ar v er l inşaat, tes~sat Ve tevsiat halckındaki 
kanun lll.yıhası hazırlanmıı>tır. Bu

L'ondra, 17 (Hususi) - Müttefik devletlerin Yüksek Harp :Kon· 
seyi bugün lngilterede toplanmı, ve Konseye ik i tarafın en yük
sek şahsiyetleri iş.tir ak etmişler ve F ransa namına Bat vekil Da
ladier, General Gamelin, Amiral Darlan bulunmutlardır. lngiltere 
namına da hastalık yatağından kalkan ve sızlayan ayağına bir 
terlik geçirip bir bastona dayanarak Downing caddesindeki ika· 
metgahından bugün ilk defa çıkan Chamberlain i9tirak etmittir. 

Bugünkü yüksek harp meclisi. ı--

günlerde Meclise gelecektir. Bu l~
yihaya göre, hükumet Meclisten 27,5 
milyon liralık tahsisat istemektedir. 
Bunun 10 milyon lirası İngilterenin 
Türkiyeye açtığı krediden ve 17 ,5 
milyon lirası da her sene bütçeye 
konulacak tahsisattan ayrılacaktır. 

Limanların inşa, teYsi ve tesisine ait • 
işler 1945 mali senesi sonunda ta- f 
mamen bitmiş olacaktır. t ........ ....-.-. ..............• 

Çekler Almanya aleyhinde gayet 1 

sarih bir vaziyet almıştırlar. Bu 
yüzden bugün Prag Üniversitesi iş. 
gal edilmiş ve işgal hareketi sırasın
da mitralyöz, tank ve top kuvvetleri 
tethiş için kullanılmıştır. Maksat, 
Çek gençliğinin geçenlerde Meçhul 
Askerin mezarı önünde yaptığı nü
mayişlere mukabele etmek ve Al
manyanın otoritesini tahkim etmek. 
ti. Fakat vaziyet Alman otoritesinin 
mütemadiyen gevşediğini ve düştü

: ğünü göstermektedir. 

Avusturyada Hoşnutsuzluk 
İsviçre hududundan gelen haber • 

ler de A vusturyada Nazizme karşı en 
derin hoşnutsuzluğun haklın oldu
ğuri.u ve Avusturyalıların fırsat gö
zetlemekte olduklarını göstermekte
dir. 

Matin gazetesinin aldığı hususi 
haberlere göre geçenlerde Lausberg 
kalesine hapsedildiği bildirilen Gene 
ral Blomberg kurşuna dizilmiş ve 
yüz elli arkadaşı da hapsolunmuş.. 
tur. 

Haberin doğru olup olmadığı henüz 
anlaşılmamış olmakla beraber Al -
manyada hüküm süren dahili karı
şıklık bu gibi hadiselerin vukuuna 
imkan vermektedir. 

Hitlerin Tereddüdü 
Anlaşıldığına göre, Hitler, Garp 

cephesinde derhal büyük bir taarru
(Sonu Sa: 6, Sil: G) 

şlındiye kadar toplanan meclislerin i ç,- k 1 
en mühimmi sayılabilir. Çünkü mec. o c u arım ıza 
lis hakikaten mühlın kararlar ver-

Neler Okutuyoruz? 
miştir. Bu kararların hulasası, iki 
memleketin askeri ve iktısadi her sa. 
hada müttehit ve müşterek hareke. 
tidir. Bu münasebetle neşrolunan 

tebliğde iki hükumetin kara, deniz, 
hava harekatında, mühlınmat, ipti. 
dai madde, deniz seyrüseferini idare 
hususunda, iktısadi harbi idame et. 
nıek ve şiddetlendirmek bahsinde, 
müşterek bir hattı hareket takip et
meleri kararlaştınlınıştır. 

Bundan başka iki memleket, mÜŞ
terek bir ithalat programı takip e
decek, bu işe ait her hususu birlikte 
hazırlanacak ve bütün bu hususata 
nezaret edecek, bu işlerin idaresi ilo 
meşgul olacak bir icra heyeti vücudc 
getirecektir. Bu icra heyti vakit ge
çirilmeksizin seçilecek ve iş başrna 
geçecektir. 

(Sona Sa. G, Sil. 5) 

Mektep Kitapları Hatalı, 
Kusurlu, Bozuk, Fenadır 

Hele İlkmektep Kitapları 
Ele Alınamıyacak Kadar 

Büyük Bir Faciadır 
1 - Çocuklarımızın eline verdiği

miz kitapların türkçesi bozuktur. 

İtalya, Rus 
Yayı lmasını 

•• • 
Onlıyecek 

Meşru EmeHerinden de 
Vazgeçmiyormuş l 

Roma., 17 (AA.) ~ (Rcutcr) Trt. 

buna gazetesi, Duçenin nutkunda 
kullandığı "Silahlı banş,, tabiri hak 
kında izahat vermektedir. 

İtalya harbe iştirak etmemekte.. 
dir. Fakat bu istink:ifı diğer bitaraf 
memleketlerinkinden farklıdır. Bu 
bitaraf memleketlerden birkaçı ta.ar 
ruzlardan korunmayı diğer bazıları 
ise türlü taarruza karşı birlikte mu. 
kavemct için toplanmayı düşünmüş 
lerdir. İtalya ise Avrupa mukadde. 
ratına alakasız kalmak istemiyor. O. 
nnun Avrupa ve dünyada yapacak 
vazifeleri vardır. Bunun için silahlı 
kalmaktadır. Bu suretle İtalya ne 
barış tekrar teessüs ettiği zaman, ne 
de harp müddetince namevcut olmı. 
yacaktır. İtalya, kendisinin Avrupa 
hayatı haricinde telakki edilmesini 
kabul etmemektedir. Meşru emelle.. 
rimiz tatmin edilmediği müddetçe 
silahlı barış halinde kalacağız. 

Gazetta del Popolo da, Sovyet 
kuvvetlerinin ilerlemesi imkan ve 
ihtimali hakkında bir makale neş. 

retmektedir. Gazete diyor ki: 

"İtalya, Sovyetlerin Karpatlardan 
(Sonu Sa. 6, Sü. ! ) 

EN SON DAKiKA 
Paris, 17 (Hususi) - F.ra:m:ı 

! arye Nazırı bugün 1946 bütçe
sini takdim edel'ek bun'CJ?ı. 770 rn1 l
... r frank duğunu izah etmiştir. 

* Ingiltere biye Nazır1 ır~r 
Belişa Fnnsaya gelmiş ve In~i!iz 
Başkumandanı Lord Gord tua
fından i.!tlkbal edilmiştir. Ho1 Be
lişa, cephede bir kaç gün kaldık. 
tan sonra Pariste Dnladier ve Ge
neral Gam len ile görüşecektir. 

* Polonya hükumet PEıi:ııi Gf'-11 r:ı al -, 
1 Kitap Fiatına 56 I 

Bütün matbuat ve bütün maa
rif, hataları ortaya çıkarılan b ir 
tek edebiyat tarihi kitabı ile meş

gul. Muallimler toplanıyor, ko
misyonlar kur uluyor, ve edebi
yat tarihi kitaplarının ıslahına 

teşebbüs ediliyor. 

2 - Mektep kitaplarının lıiçbiri 

pedagoji ve tedris kaidelerine uygun 
değildir. 

3 - Mektep kitaplarının hiç biri 
çocuğun psikolojisi ve dili nazarı 
dikkate alınarak yazılmamıştır. 

Sir..kovski bugün Intiliz dtıırnn~a
sına iltihak eden Poloava ,.;ırhJı
ları mıirettebatına hltaben "~ıut
te.filderin muzaffer olacağını v" o 
zaman mustakil PoJonyal'lln Baltı. 
gın muhafızı kalacağını.. ö. •'e.rn.ı~
tir. 

Lutf en Yedinci Ş~yfadaki izahatı 
, ~ ,:. . ~ 1 

' , ' ~ l 
..___----~~~~·~··~~---------------~ 

M aaril V ekili Hasan Ali Yücel 

Halbuki bir kitap üzerinde bu ka. 
dar gürültüye ne hacet. Hangi mek. 
tep kitabımızı açarsanız açımz, bin 
bir hata, bin bir kusur, bin bir nok
sanla karşılaşırsınız. Bütün mektep 
kitaplarımız şu dört hastalıkla malUl
dür: 

4 - Mektep kitaplarının baskısı, 
şekli, tertibi çirkindir. 
Kusurların sebepleri nedir? 
Mektep kitaplarının bu dört kusur. 

la malul olmasının bir çok sebepleri 
vardır: 

(Sonu Sa: 6, Sü: 4) 

Tan, makinesindekJ husus! tertibat sa
yesinde bu sütunda her gün en son da
kika gelen haberler! verecektir. Haber 
olmadığı giln bu kısım bos kalacaktır. 



z 

İki İmzah 
Bir Makale 
Yazan: NACI SADULL"AH 

Dün "Son Telgraf,, refikimizde 
garip bir siyasi makale gördüm: İş
bu ·makalenin üzerinde "Ali Kemal 
Sunman",, altında da "Ahmet Şükrü 
Esmer,, imzası vardı. Acaba, muhte.. 
rem refikimizdeki siyasi makalelerin 
baı: tarafını bir muh~rrir, son tara. 
fını da başka bir muharrir mi yazı· 
yor dersiniz? 

Tevekkeli değil, mübarek makale. 
lerin altı iistünü tutmuyor! 

• 
Neden Dönmüşler? 

Dün yine ayni refikimizin sayfa. 
lanndan birinde şu serlavhayı oku
dum: 

11
- Edebiyat muallimleri döndil

ler!,, 
Onlann yanhş dolu kitaplal"l!ll ha

tırla:"t'TP ta hu serlavhayı 1 
görünce, 

kendi kendime gayri ihtiyari şu su· 
ali 5ordum: 

- Acaba neden döndüler? 
Fakat havadisi okuyunca anlad1m 

ki, onlar, Ankaradan dönınüşlermiş. 
Halbuki... Ben onlann bir edebiyat 
imtihamndaı \ döndüklerini sanmış
tım! 

•• 
Bay Hayati Altınele: 
- Gazeteler, bayramlardaki ka

zançlannı "lCızılay,, müessesesine 
bırakırlar. "Kızılay',, bittabi matha
ıısı, makinesi olmadığı i~in, gazete. 
;;ini, mevcut matbaalardan birisinde 
bastırır. Bu maksatla, gazeteler ara. 
smda bir münakasa a~ar. Neticede, 
"Kızılay,, gazetesini, en ucu-z bas· 
mayı taahhiit eden matbaa çıkarır. 
''Kızılay,, gazetesi, bu sene, ''TAN,. 
:Matbaası tarafından ~ıkanldığına 

göre, bahsettiğiniz gazete, bu yıl, 

bn münakasayı kıızanamanıı~ ola
cak! 

SPOR: 

Bu Haftaki 
Lig Maçları 

Yarın her üç statta birden lig maç 
ls.rına devam edilecektir. Haftanın 
en mühim maçı Taksim stadında Be
şiktaş • Vefa arasında olacaktır. Si
yah beyazlılar bugüne kadar oyna
dıkları bütün maçları kazandıkların
dan tam puvanla başta gitme~dedir. 

Diğer oynanacak maçlar da şun

lardır. 

Taksim stadında: Galatasaray =
Kasımpaşa, Beylerbeyi - Yeniyıldız 

Şeref stadında- Fenerbahçe - İs
tanbttlspor, Eyüp - Kale. 

Fener stadında: Beykoz - Topka
pı, Süleymaniye - Hilal. 

'.Askeri Liseler aran.nda 
Bugün askeri liseler voleybol, ya

rın da fut bol şampiyonasına başlana
caktır. Voleybol şampiyonasına bu
gün halkevinde saat 16 da ve futbol 
maçlarına da yarın Şeref stadında 

saat dokuzda başlanacnktır. 

Fener • Galatcuaray 

maçı meselesi 
Fenerbahçe - Galatasaray klüpleri

miz arasındaki hususi maçta hakem 
tarafından oyundan çıkarılmak iste. 
nen ve çıkmaması üzerine yartda ka. 
lan maç dolayisile, Ali Rızaya yük
sek hakem komitesi tarafından dckt 
ay boykot cezası verildiği söylenmek
tedir. Fakat şuna işaret etmek iste
riz ki. hakem komitesinin ceza ver
miye salahiyeti yoktur. Cezai karar. 
Jarı ancak federasvonlar ve genel di
rektörlük verebili;. Saniyen o günkü 
hadisede ceza verilmesi icap eden A
li Rızadan ziyade oyundan çıkarıla
mıyacağını sahaya gelerek hakeme 
söyliyen ve Fener takımını sahadan 
çeken başkaptandır. 

Hakem Komitesi Başkanlığı 
Uzun zamandanbcri yüksek hakem 

komitesi başkanlığını yapan Nüzhet 

Abbasın genel direktörlükçe vazife

sine nihayet verilmiş, yerine futbol 
federasyonu reisi Danyal Akyel tayin 
edilmiştir. "' .. - .,.. 

1940 Olimpiyatları 

İhtiya~tan Fazla Olan Pamuklarımıztn da 
İhracına Müsaade Edileceği Kanaati Var 
Amerikndan piyasamıza gelen telgraf ve mektuplara göre A-

merika fabrikatörlerinin Türkiycnin bütün yapak stoklarını 
satın almak istedik1eri bildirilmektedir. 926 senesine kadar A
merika yurdumuzun yapak stoklarını almakta idi. 
Bu sene ihtiyacın fazlalığı ve Su- ı 

riyeden aldıklaq miktarın kifayet e- POLiSTE : 
dememesi Çinden ele harp dolayısi1e 
mal alamamaları üzerıne fiyatlar 75 ç t 1 d a· 1(.. ... 
kuruşa fırlamıştır. Bu fiyattan mii- a Q Ca a ır oy U 
bayaat yapmak istiyen Amerikalıla- Arkada-:ını yaraladı 
nn tekliflerine mukabil yerli fabri- ~ 

kalarımız yapaklarımızı 45 kuruştan 
toplamak isti~'orlar. Piyasada yapı. 
lan tahminlere göre mevcut yapağı
nın miktarı on milyon ~ilo kadardır. 
Bu miktarın üçte biri yerli ihtiyacı. 
mıza kifayet edecektir. Yapak tüc
carları pazartesi güni.l mıntaka tica
ret müdürlüğüne müracaat ederek 
vaziyeti izah edecekler ve bir de ra. 
por vereceklerdir. 

Pamuk ihracına müsaade 
Pamuk ihracı için dış piyasalardan 

ve bilhassa İtalya ve Romanyadan 
talepler artmıştır. lzmirde satışlar 
fazlalaşmıştır. Esnaf Bankası dün iki 
bin balya pamuk almıştır. Akala ve 
KlevlandJar elli kuruşa, yerli pa
muklar kırk kuruşa yükselmiştir. Zi
raat Bankasının Romanyaya gönde
rilmek üzere mühim miktarda pamuk 
satın almakta olduğu bildiriliyor. 
Banka bu pamuklara mukabil Ro -
manyadan petrol mübayaa edecek
tir. Pamuk ihraç vaziyeti Ticaret Ve
kaletince tetkik edilmektedir. ihtiya. 
cımızdan fazlasının füracın:ı müsaa
de edileceği kanaati hakimdir. 

Mahsul liyatlan yükseliyor 

Yeni ihracat kararnamesi henüz a. 

Evvelki gün Çatalcanın Atalan 
köyünde bir kavga olmuş, Mehmet 
isminde bir köylü komşusu Emini 
tabanca ile muhtelif yerlerinden a
ğır yaralamıştır. Vaka şöyle olmuş
tur: 

Mehmetle Eminin arası bir kadın 
meselesinden dolayı açık bulunmak
tadır. Vaka günü köy meydanında 

birbirine tesadüf etmişler ve' ağız 
kavgasına başlamışlardır. Biraz son
ra Mehmet, tabancasını çekmiş, E
minin üzerine ateş etmeğe başlamış
tır. 3 muhtelif yerinden yaralanan 
Emin, Gureba hastanesine getiril. 
miştir. Suçlu tabanca ile beraber ya
kalanmıştır. 

Bir Beygir, Bir Kızı Isırdı 
Tarlabaşmda Hasanpaşa sokağın.. 

da oturan Mihalin Jpzı 5 yaşında 
Paraskuval evlerinin önünde dola
şırken Yaninin idaresindeki yük a
rabasının beygirlerinden birisi kız
cağızın yanağını ısırmıştır. Çocuk 
kuduz hastanesine kaldırılmış, hay
van müşahede altına alınmıstır. 

Yugoslav Elçisi 
lakadarlara tebliğ edilmemiştir. Bu Ankaraya Gitti 
kararnamede ihracı serbest bırakı - On beş gündenberi Belgratta bu-
lan maddelerin fiyatlan yükselmiş- lunan Yugoslavyanın Ankara büyük 
tir. Keçi ~ılı .42 kuruştan 53 kuruşa elçisi !lya Simenkoviç dün sabahki 
çıkmıştır. Ingıltere, İsveç, ve Norv:ç, semplon ekspresi ile şehrimize gel • 
İtalya alıcılar arasındadır. Zahrre 1 miş ve dün akşam Ankaraya git
piyasası da ylikselmiştir. Kilo başı-' mistir. 
n~ 1 _ - .~ ~uruş artış. ka~dedilmekte- Büyük elçi Sirkeci istasyonunda 
dır. Ikı gun.de 225 b~ kıla fındık sa- Yugoslavya başkonsolosu Haci Yor
tılmıştır. Fıyatlar 3::> kuruştur. İn- giyeviç ve konsolosluk erkanı tara-
gilizJer piyasamızdan Giresun fındığı :fından karşılanmıştır. •, 
almaktadırlar. Fransızların aldıkları 
fındıkların bir kısmı Amerikaya sa
tılmaktadır. Amerika ile takas mua
melemiz olmadığı için gerek fındık, 
gerek Antep fıstıkları Fransaya ta. 
kasla satılmakta ve Franslz firmaları 
da bu mallan Amerikaya satmakta
dır. 

tngiltereye bin balya tiftik. kilosu 
87 kuruştan balmumu, Nevyorka tuz
lu barsak, Avusturyaya piyasamız

dan ve Samsundan külliyetli mik
tarda tütün gönderilmistir. İhracat 
vaziyeti günden güne iyilcsmcktedir. 
Limanımızda bulunan 14 İtalyan ve 
Yunan gemisine 300 b!n çift torik ve 
palamut yüklenmiştir. İtalva, Ro
manya, Bu1garistana da tuzlu balık 
ihraç edilmektedir. 

Kalay azaldı 
Son günlerde ithalat maddeleri a

rasında kalay bulunmadığı ir;in mev
cut kalay stoku tük2nmiştir. Piyasa
da çok az miktarda kalay kalmakla 
beraber ihtikar heyetinin aldığı ted
birler sayesinde•fiyatlar yeniden yük 1 
selmemiştir. Toptan fiyatlarda kala. 
yın kilosu 325 _ 400 kurustur. Bir
kaç tüccarımız İnı;ilterey; yeniden 
sipariş vermişlerdir. İlk parti bu ayın 
sonlarına doğru beklenmektedir. 

Boya buhranı 

Yeni Yapılacak Sokaklar 
Şişlide Pazaryolunda Bulgar çar

şısına kadar yeni bir cadde açılma... 
sına, Kayışdağı ııe Bağdat caddesi 
arasında bulunan Mustafa Mazhar so
kağının katranlanmasına, Raminin 
yeni bir cadde ile Eyübe bağlanma
sına karar verilmiştir. 

Köprülü, Parise Gitti 
Sorbon üniversitesi fahri profesör

lüğüne tayin edilen Köprülüzade 
Mehmet Fuat, kendisine verilecek 
fahri profesörlük unvanı dolayısHe 
icra edilecek merasimde bulunmak 
üzere Parise gitmiştir. Bu merasim, 
bir kaç gün evvel yapılmış ve Köp
rülüzadeye fahri profesör unvanı ve
rilmi~tir. 

s. - Allahın Cenneti fllmlndeki E• 
mirgan korusu evvelce Mısırlı İsmail 
Paşaya alt olan koru mudur? 

C. - Evet. 

• 
S. - Dlnarh Mehmet Türkiye 9an1• 

Piyasada kafi miktarda boya ol -
duğu halde dokumacılar kooperatifi 
ve esnafı ihtiyaçlarını temin edebi- 1 

lecek kad~r ~oya tedarik :demedik- ı 
!erinden şikayet etmektedırler. Bu 
boyaların toptançılar tarafından yük 1 

sek fiyatla verilmek istenildiği ve bu 
işte de ihtikar yapıldığı aliıkadarlora 
şikayet edilmiştir. 

piyonluk maçlarına neden lftlrak etti· 
rilmlyor? iştirak ederse, nasıl bir ne· 
tice alacağını tahmin edersiniz?. 

C. - Ti.lrkiye profesyonel güreş şam
piyonasına iştirak Dinarlı Mebme
din elinde olan bir keyfiyettir. Fakat 
şimdiye kadar vaki bütün davetlere 
rağmen güreşlere iştirak etmekten c;e
kinmiştir. Böyle bir karşılaşmada Di~ 
narlı teknik bir gi.ire~çi olmakla bera
ber Tekirdağlının faik gelmesi ihtima
li çok kuvvetlidir. 

1940 Balkan atletizm olimpiyatları 

Ankarada yapılırken bir Balkan fut

l>ol turnmrası da yapılması kararlaş
tırılmıştır. 

Bir müddettenbcri ham maddesiz
likten faaliyetini tatil etmiş olan 
mum fabrikası Romanyadan parafin 
ve Fransadan fitil tedarik ettiği için 
yeniden faaliyete geçmiştir. 

• S. - 1, 3, 5, 7, 10 ve 12 yaştlrında 
6 çocuk anaaıytm. Çocuklarımın baba• 
sı geçen sene öldil. Bunları. baktl' o· 

, Deniz Lisesinin 
Yeni Muallimleri 

Deniz lisesine öğretmen yetiştir -
mek üzere üniver:;itede okutturulan 
6 talebeden üçü üniversiteyi ikmale
derek Deniz lisesinde muallimlik va
zifelerine başlamışlardır. Bunlar, 
coğrafya, jeoloji öğretmeni Zeki De
niz, fizik kimya öğretmeni Mithat ve 
tarih öğretmeni Ömer Kaynaktır. Yu 
kardaki resimde yeni öğretmenler De 
niz Harp okulu erkanı reisi binbaşı 
Tevfik Samurkaş ile birlikte görül
mektedir. 

Almanlar Doğu'yu 

Torpillemiyecekler 
Almanyada inşa edilen 5300 tonluk 

vapurlardan Doğunun tesellümü için 
teşebbüsata devam edilmektedir. Bu 
cihet henüz katiyet kesbetmemekle 
beraber Almanyantn Doğuyu torpil
lemiyeceği hakkında teminat verdiği 
anlaşılmaktadır. Bu takdirde Doğu
nun mürettebatı vapuru limanımıza 
ıtetirmek üzere Almanyaya gidece:ıt
tir. Denız yolları idaresi Doğunun 

mürettebatını se:çmiştfr. Ankaradan 
emir gelir gelmez mürettebat Al
manyaya gönderilecektir. 

5300 tonluk vapurlardan Egemen 
de Almanyadan limanımıza getirile
cektir. Bu vapurun inşası tamam -
lanmıştır. Mürettebat ağlebi ihtimal 
önümüzdeki hafta Almanyaya gön -
derilecektir. Yeni seneye kadar Al
manyada insa edilen diğer vapurla
rın da tesellümüne çalışılacaktır. 

Bir Avukat Hakkında 

ŞikcSyet Y aplldı 
Jozefin isminde bir kadın müudei

umumiliğe müracaat ederek bir avu
katın, hullıs ve saffetinden istifade 
ederek kendisinin üç yüz lirasını al
dığını Vf! işine bakmadığını iddia et
miştir. 

Jozefinin kocası Turgı.1tluda bir ka 
çakçılık meselesinden rlolay: tevkif 
edilmiş, kendisine bir avukat tavsiye 
olunmuş. Jozefin de bu avuka!la ko
nuşmuştur. Avukat: 

- Ben kocanı bir celsede kurtarı
rım, demiş ve kendisinden üç yüz li
ra almıştır. Fakat parayı aldıktan 
sonra mahkemeye gitmediği için J o
zefin başka bir avukat göndermiye 
başlamıstır. Müddejumumilik hazır
lık bürosu tahkikata başlamtşhr. 

kutamıyorum. Bu yavruları himaye e

decek bir mUesseae ve okutacak bir ya· 

tılı mektep yok mudur, nereye mUra· 

caat edeyim? 

C. - 6 c;ocuk anası olduğunuz tçln, 
kanunen ikramiye almak hakkınız var
dır. Bulunduğunuz yerdeki sıhhat mü-

dilrüne bir tstfda ile müracaat ederek 
bu parayı isteyiniz. Çocuk EsirgemP 
Kurumu, c;ocuklarınızı himaye etmek
le mükelleftir. Bulunduğunuz yerdeki 
Çocuk Esirgeme Kurumu teşekkülüne 
müracaatla himaye isteyiniz, eğer müs-

bet netice alamazsanız, ayni istidayı 
Kurumun Ankaradaki merkezine gön
deriniz. Çocuklarınızı okutacak yatılı 

mektepler vardır. Bulunduğunuz yer
deki maarif müdürlüğilne istida ile 
müracaat ediniz, buradan netice ala
mazsanız, yine istida ile Ankarada 
Maarif Vekaletine baş vurunuz. 

ömür ihtiyacı 
Temin Edildi 

45 Gün 

Karabük 

içinde lstanbula 

Koku ve Sömikok 

16 Bin Ton 

Getirtilecek 
İktısat Vekaletiyle Belediye İktısat Müdürlüğü tarafındatt 

mii~tcrcken ahnan tedbirlerle İstanbuldaki kok ve sömikok kö
mür buhranımn önüne geçilmiştir. Yapılan tahkikattan İstan• 
bulun kömür ihtiyacının 25 bin ton olduğu anlaşılmışiır. - ı Bunun bir kısmı geçen seneden 

Hava Hücumuna Karşı kalma stoklardan temin edilmiş b~ 
lunmaktadır. Bir kısmı da halen k(); 

Umumi Sığınaklar için mür depolarında mevcuttur. Kalan 
kısım da Zonguldak ve Karabükteo 

Tetkikat y apıhyor temin edilecektir. Bunun için şefui~ 

Muhtemel bir hava hücumu için 
seferberlik umum müdürlüğünün al. 
dığı korunma tedbirleri arasında ev 
bahçelerinde sığınaklar yapılacağını 
yazmıştık.' Bu hususta hazırlanmakta 
olan siper nümuneleri gelmiş ve bir 
tanesi muvafık görülerek alakadar
lara gönderilmiştir. Planlar üzerinde 
çalışan mühendisler bir bahçe nümu
ne siperinin kaça mal olacağını da 
tesbit edeceklerdir. 

Gerek bazı camilerin, gerek bazı 
eski binaların altında mev~ut bulu· 
nan tabii sığınaklardan istifade edil
mek için tetkikat yapılmaktadır. Bil. 
hassa Beşiktaşla Yıldız arasındaki 
mahzenin bütün İstanbul viUyeti 
memurlarını istiap edecek kadar ge
niş olduğu anlaşılmış, sadece bazı 

menfezler açılmak suretile ve az bir 
masrafla burasının sığınak haline 
gelebileceği anlaşılmıştır. 

Yakında seferberlik müdürlüğü 

memurlanndan bir zatla bir beledi
ye fen memurunun bir çok camiler 
ve eski binalarda mevcut olduğu bil
dirilen mahzenleri tetkik edecekleri 
de bildirilmektedir. 

Unkapanı Köprüsünü~ 

Yükseklik Sebepleri 
Cümhuriyet bayrammda küşat res

mi yapıl~n Gazi köprüsünün hali ha,. 
zır vaziyetile gerek Azapkapı, gerek
se Unkapam cihetindeki başlarının 
yüksek olduğu ve her iki tarafta da 
köprüden karaya geçifüken fazla bir 
meyil mevcut oldu~u görülmektedir. 
Köprünün bu suretle yüksek oluşu 
bir inşnat hatası değil, proje iktıza
sıdır. Çünkü projeye göre, köprünün 
Unkapanı cihetindeki ucu, Unkapanı 
değirmeninin yanına kadar temdit e
dilecek ve temdit edilen kısmının al
tında yapılacak inşaat küçük sam.t. 
lara tahsis edilecektir. Bundan baş
Js_a Unkapanından Eyilbe uzatılacak 
cadde de bu ilave kısmından geçe
cektir. Köprünün böyle yüksek ola
rak inşa edilmesi, biraz da Azapkapı 
tarafındaki Meyit yokuşunun meylini 
azaltmak zaruretinden doğmuştur. 

Adiiye Vekilinin 
Tetkikleri 

fstanbulda bulunan Adliye Vekili 
Fethi Okyar dün öğleden sonra müd
deiumumilii~e gitmiş, muhtelif adliye 
isleri hakkında izahat aldıktan sonra 
k~dastro dairPsindeki m"hk0 melerde 
tetkikat yapmıshr. Adliye Vekili 
mahkeme salonlarını ve mesai tarz
larım ayrı ayrı tetkik etmis ve ha -
kimlerle ı;?Örüşmi.iştür. Bundan sonra 

ı yeni adliye sarayının ku.rulacağı sa
ha olan eski hapishane bınasmın bu
lunduğu yeri gözden gecirmiş ve 

ı müddeiumumi Hikmet Onattan malU. 
mat almıştır. Vekil inşaata bir an ev. 

l vel başlamlması için icap edenlere 
1 • t' 
1 emirler vermış ır. 

Limana Gelen ve 
Giden Vapurlar 

Limanımıza gelen giden vapurlar 
gittikçe artmaktadır. Dün de muhte
lif memleketlere mensup yedi vapur 

1 gelmiştir. Bu vapurlar limanımıza ka 
ğıt. cam, demir, ktrtasiye levazımatı, 
c,;inko, nişadır, pamuk ipliği, madeni 
yağ. radyo ve aksamı. elektrik mal
zemesi, asfalt malzemesi ve teneke 
getirmişlerdir. 

mizdeki firmalardan birisi bu iki kö.
mür merkezine 16 bin ton kömür si• 
pariş etmiştir. Bu miktardan 9 biri. 
tonu dün akşama kadar kısmen Koz.. 
luya, kısmen Ereğliyc, kısmen da 
Zonguldağa indirilmiştir. Bu kömür~ 
lerden 150 tonu motörlerle dün şeJı.; 
rimize getirtilmiştir. 1360 t~nu da 

bu gün getirilecektir. Firmanın ki.. 
raladığı diğer bir vapur bu hafta i
çinde ikinci bir sefer daha yapmak 
suretile 1400 ton daha getirilecektirJ 

Firmanı.n kömür merkezlerile yaptığı 
mukaveleye göre bu 16 bin ton kömii 
rün Kanunuevvelin sonuna kadar ts .. 
tanbula sevkedilmiş olması şarttır~ 

Ancak sömikok kömürlerile Karabük 
kömürleri arasında biraz fiyat farkı 

vardır. Bu fark kısmen Karabükten 
Zonguldağa kadar olan nakliyat mas
rafından, kısmen de Karabük kömü· 
rünün fazla bir kuvvei hururiyeye 
malik olmasından ve bir de bu kö
mürün tozsuz ve saf olmasından ile-
.,.i gelmektedir. Vekalet Karabük fab 
rikasının -ayda 10 bin ton kömür is. 
tihsal ettiğini, icap ediyorsa bu ıstı.n
salatın tamamile İstanbula sıwkedi
lebileceğini de bildirmiştir. 

Sular idaresi 

Kullanılmıyan Su için 
Para Almıyacak 

Sular İdaresi, abonelerden ücreti 
maktua nam.ile senede aldığı 500 ku
ruşu kaldırmıştır. Buna mukabil sa. 
at kiraları üç ayda 90 kuruştan 100 

kuruşa ve suyun metresi de 14,5 tan 
15 kuruşa çıkartılmıştır. Bu taksitten 
itibaren bu şekilde tahsilat yapılmak· 
tadır. 

75 Bin Lira 
Tazminat Verildi 

Çanakkalede İtalyan bandıralı Ko
popina vapurunu batıran İspanyol 
bandıralı Macellanos vapurunu lima.: 
nımızdan İspanyaya götürecek mü • 
rettebat dün sabahki konvansiyonel. 
le şehrimize gelmiştir. 25 kişiden mü 

rekkep olan İspanyol gemkileri Ma· 
cellanosa yerleşmişlerdir. Haliçte ya. 

tan geminin hacizden kurtarılması i
çin İspanyollar K.apapinonın acente· 

sine 75 bin lira tazminat vermisler• 
dir. 

TAKViM ve HAVA 

18 Sonteşrin 1939 
CUMARTESİ 

11 inci ay 
Arabt: 1358 
Şevval: 6 

Gün: 30 

Güneş: 6,50 - Öğle: 

Kasım: 11 
Rumt: 135!) 

İkinciteşrin: !5 

İkindi: 14,34 - Akşam• 
Yatsı: 18,25 - İmsak: 

11,!59 
16,49 

5,07 

- Hava Vaziyeti -
Yeşilköy Meteoroloji istasyonundan alJ"' 

nan malılmata göre, hava yurdun DoğıJ 
ve Cenubu Şarki Anadolu bölgelerinde 
bulutlu, diğer bölgelerde çok bulutlu ve 
yer yer yağışlı geçmiş, rüzgarlar DoJIJ 
bölgelerde sakin, diğer yerlerde Şarkt iS' 
tıkamcttP.n orta kuvvette esm!ljtir. 

Dün İstanbulda hava kapalı ve c;\seıl' 
tili geçmiş, rüzgar Cenuptan saniyede 1 _.,, 
2 metre ht7.ln esmiştir. Saat 14 de havıı 
tazyiki 1012.4 milibar idi. Sühunet efl 
yüksek 25,9 ve en düıiük 11,4 santigrııt 
olarelt kııydl:'dilmMlr. 



f suGüNI 
i ngiltere İle 
Fransanın 
Müşterek 
Hareketi 

Yazan: Ômer Rım DOC.RU L 

Dün Londrada toplanan İngi · 
liz - Fransız yiiksek Harp 

Konseyi çok mühim kararlar ver. 
miştir. Bu kararlara göre iki mem· 
leket bundan böyle, tam manasiyle 
müşterek bir tarzda hareket edebile. 
cektir. İki memleketin kara, deniz 
ve hava kuvvetleri arasında hareket 
birliği temin olunduktan başka, mü. 
himmat, iptidai madde, iktısadi harp, 
vesair ithalat işlerinde de müşterek 
faaliyet temin edilmiştir. 

Kararın ehemmiyetini tebarüz et. 
tirmek için yalnız şunu söylemek 
kafidir: 1914 harbinde bu müşterek 
faaliyet ve harek~t ancak harbin 
son senesinde temin olunmuş, ,,e da. 
ha önceden temin olunmaması har
bin uzamasma sebep olmuştur. Müt· 
tefiklerin bu defa harbin başlama. 
smdan ikt ay sonra askeri', iktısadl 
her sahada müşterek faaliyeti, müş. 
terek hareketi ve müşterek idareyi 
temin etmiş olmalan geçen harbin 
derslerinden hakkıyle istifade etmiş 
olduklannt göstermektedir. 
Müşterek hareketin en sağlam e

saslara bağlanması ve bir icra heye. 
tine bırakılması İngiltere ile Fran
sanm harbi mutlaka kazaqmak azmi 
ne hareket ettiklerini de tebarüz et· 
tirmektedir. İki memleketin bütün 
kaynaklarını biribirine bağlamal~rı, 
yapacaktan her işi davanın zaferini 
temin edecek şekilde yapnııya karar 
vermeleri, herhalde şimdiye kadar 
verilen her karardan fazla Almanya 
üzerinde kati bir tesir yapacaktır. 

Çünkü Alınanyanın hala Fransayı 
f ngiıtereden ayırmayı düşündiiğü, 
Almanyada yapılan biitün neşriyat. 
tan, biitün propagandadan Ye en sa. 
Jihiyetli devlet adamları tarafından 
irat olunan - .. ı ... ı..J .. ut .... duıaşıımak. 

1n..ı.,. 11:.1a Almanya, ''İngiltere, son 
Fransız askerini malıvedinciye ka. 
dar dövüşecek!", yahut ''İngiliz as
kerleri Fransız kumandası altında, 
fakat Fransız ricali İngiliz ricalinin 
kumandası altındadır!,, tarzında pro· 
pagandalarla, yahut Alınanyanın 

Fransadan hiç bir şey istemediğini, 
onun için iki taraf arasındaki har. 
bin manasız olduğunu ileri siirmek. 
le bu iki miittcfik arasındaki bağla. 
n kesmeyi iimit ediyordu. 

İngiltere ile Fransanın askeri, ik
tısadi, mali her sahada müşterek ha
rekete karar vermekle ve hu müş· 
tcııek hareketi tanzim etmekle Al
ınnnyada beslenen biitiin iimitlere en 
katt darbeyi indirmişlerdir. 

Artık Almanyanın tam ciddivetle 
başmrn ~aresine bakması lazım· gel. 
mektedir. 

Fakat bu karulann kı;\·meti Al. 
manyaya bu hakikati tebarüz ettir. 
ınesinde değildir, onun kıymeti da
ha fazla müttefiklerin kati zaferini 
temin etmesindedir. Çünkü İngiltere 
ile Fransaıun sonsuz kaynaklannın 
elele vererek faaliyete geçmelerinin 
mAnası, en ciddi harbi yaparak en 
katı neticeyi almaktır. 

En son sulh teşebbüsiinün akame· 
te uğramasından sonra verilen bu 
kararlar, İngiltere ile Fransanın da 
artık lıiç bir netice vermiyecek sulh 
teşebbilsleriyle değil, fakat miitte. 
fiklerin harp hedeflerini tahakkuk 
ettirecek netice ile alakadar olacak
larını gösteriyor. 

Onun için harbin yepyeni bi; saf. 
haya gireceğine inanabiliriz. 

Yeniden JstimlCik 

Edilecek Yerler 
Ankara, 17 ('l' AN Muhabirln

den) - Kabataş vapur iskelesi mey
danının genişletilmesi, Ayaspaşa -
Dolınabahçe yolunun yaptlması, Har 
biye tramvay durağı caddesinde Sel
başı sokağı köşesindeki binalann yı. 
kılması İstinye doku civarının açıl. 
ınası ve Sirkeci Hocapaşada bazı bi. 
naların yıktırılması için İstanbul 
belediyesince istimlak kararı veril. 
nıiştir. Dahiliye Vekaleti, bu yerle
rin istimlaki hakkında menafii u
ınumiye karan vermiş ve kararını 
lstanbul belediyesine bildirmistir. 

Fransada 
Komünist 
Faaliyeti 
Fazlalaştı 

Belçikalzlar, Henüz 
Tehlikenin Berta-Paf 
Olduğuna inanmıyor 

İhracına 

Müsaade 
Edilen 

Maddeler 
Paris, 17 (A.A.) - Alman - Sov

yet paktını alenen tasvip etmiş oldu. 
ğu için 26 eyllllde hüklımetin bir ka. 
rarnarnesi ile lağvedilmiş olan Fran
sız komün~st partisi azası yapılan bir 
çok tevkifata, ağır mahkumiyetlere 
ve polis baskınlarına rağmen son za
manlarda gittikçe büyük bir :faaliyet 
göstermektedir. 

Holanda. Evvelce Aldığı T edb~rl~ri Ref' ediyor 
Ankara, 17 {A.A.) - 4.9.939 tarih 

ve 2/ 11869 sayıh kararnameye ektir: 

Lağvedilen partinin gösterdiği giz
li faaliyetin ehemmiyetini ölçmek 
müşkül olmakla beraber her gün ye.' 
ni tevkifat yapıldığı ve muzur mal. 
zeme ele geçirildiği malflmdur. 

f/.olanda 

Dün öğleden sonra dört kişi tevkif 
edilmiştir. Humanite gazetesinin giz
lice basılması için kullanılan malze
me müsadere edilmiştir. Risale tev
ziatını menetmek üzere büyük gay. "' 
retler sarfedilmektedir. Dün Paris 
mıntakası divanıharbi bir fabrikada 
komünist risaleleri dağıtmış olan 
Charles Durand isminde l!>ir ameleyi 
üç sene hapse mahkum etmistir. Dün 
tevkif edilenler meyanında Faris be. 
lediye meclisinin iki azası bulunmak
tadır. 

Brüksel, 17 (A.A.) - Hariciye na
zırı Spaak, mcbusan meclisi hariciye 
encümeni huzurunda yaptığı beya
natta Almanyanın son günlerdeki hat 
tı hareketi karşısında hükumetin en
dişelerini gizlememiştir. 

Polis bu sabah da faaHyetine de
vam etmiştir. Meydana çıkarılan giz
li bir matbaada Humanite gazetesi. 
nin bir çok propaganda nüshaları el
de edilmiştir. 

Resmi mahafil ve halk, buhranın 
atlatıldığını müşahade etmekle bera. 
bcr her türlü tehlikenin bertaraf e. 

dildiğine inanmamaktadır. 

Amsterdam, 17 (A.A.} - Holanda 
hükumeti Escaut ağzındaki Vielingen 
geçidi üzerinden seyrısefainin tekrar 
tesisine karar vermiştir. Holanda hü
kfımeti bir kaç gün evvel bu havali
de bazı tedbirler alınmasına lüzum 
görerek geçidin ağzına bir kaç torpil 
koymuştur. 

4/ 9/ 939 taTihli ve 2/ 11869 sayılı 
koararnarneye bağlı 1 sayılı listeye 
dahil olan ve ihracı menedilen mah
sullerden bezelye, nohut, fasulye, 

, mercimek, börülce, fiğ, burçak, dan, 
1 pamuk tohumu, kepe, pirina yağı, ke. 
çi kılı, zeytin yağı, kendir keten to

l humu, her l'l.evi konserve, keresteler
i den yalnız fırınlanmış kayın ve kat
i ran keresteleri ile yabani kestane, 
fındık ve kızılcık çubukları ve şlın
şi rin ve lisansa tabi tutulan ve 2 nu
maralı listeye dahil bulunan tütik, 

1 barsak, balmumu, küçük baş hayvan 
derileri, yumurta, zeytin tanesi, su. 
sam. bakla ve soya fasulyesinin 2/ 
7005 sayılı kararnamenin 1, 2, ve 4 
frrıcii maddesi hükümlerinden isti.. 
• fade eden memleketlere ihractnın 

serbest bırakılması ve bu üç sınıf 

memleket haricindeki yerlere ihra-
cının lisans usulüne tabi tutulması 
yüksek tasdike iktiran etmiştir. 

Almanların Elde 

Ettikleri Vesikalar 

in9iliz Radyosunda 

Türkçe Neşriyat 
Ankara, 17 (A.A.) - İkinciteşri

nin yirminci Pazartesi gününden iti
ı-.... o,., T .rmrf.-.... ::ıdvosu Türkiye saa. 
tiyle saat 18,55 den 19,10 a kadar ıb 

Finlindiyada Mühim 
Toplantılar Yapılıyor 

Berlin, 17 (Hususi) - Varşovanın 
zaptı esnasında Almanya tarafından 
ele geçirilen evrak arasında çok mü.. 
him vesikalar bulunmuştur. Bunlar
dan biri de İngilterenin Ajax zırhlı
sının harpten önce on gün kadar kal 
mak üzere Riyo dö Janeyroya yap
tığı bir ziyarete aittir. Polonyanın 

Riyo sefiri tarafından gönderilen ra
pora göre, İngiliz zrrhlısı harp ihti
maline karşı Brezilya sahillerinde 
devriye gezerek Almanya ve !talya
nm iptidai madde ve erzak tedarik 
etmelerine mani olmak vazifesiyle 
mükellef kılınmıştır. 

dakika müddetle 31 metre 32 ve 19 
metre 60 dalga uzunluklarında Türk. 
çe neşriyat yapacaktır. 

Pazartesi günü neşriyat başlama
dan evvel Londra Büyük Elçimiz 
Doktor Tevfik Rüştü Aras kısa bir 
hitabe ile bu neşriyatı açacaktır. 

-o-
Japonyanın Rusya İle 

Anlaşmak İstediği Anlaşılıyor 
Tokyo, 17 {A.A.) - Japon gazete

lerinin ekserisi Rus - Japon müza. 
kerelerile meşgul olmakta ve Japon. 
yanın Rusya ile anlaşmak istediğini 
yazmaktadır. 

Nişi Nişi gazetesi diyor ki: 
İki memleket arasında münase. 

betleri normalleştirmek zamanr ar
tık gelmiştir. 

BaJtıktaki Almanların 
Helsinki, 17 (A.A.) - l\foskovadan 

dönen Finlandiya heyeti dün kabine 
toplantısında izahat vermiştir. Bu 
toplantıda Meclis Reisi ile muhtelif 
siyasi grup liderleri de hazır bulun
muştur. 

Baltıktaki Almanlann nakli 
Riga, 17 (A.A.) ~ Baltık memle

ketlerindeki Almanların memleket. 
lcrine iadeleri işi faaliyetle devam 
etmektedir. Evvelki gün üç ve dün 
de iki vapur, 4.200 den fazla Almanı 
hamil oldnğu halde Rigadan hare
ket etmiştir. 

Estonyadaki Almanların nakli işi 
tamamlanmıştır. 

Sovyetler tarafından işgal edil. 

Nakli Tamamlanıyor 
mekte olan Polonya topraklarından 
110.000 Litvanyalı Vilnoya gönderil
mektedir. Buna mukabil Vilnodaki 
Ruslar Sovyet topraklanna sevkedi
liyorlar. 

Moskova, 17 (A.A.) - Alman - Sov 
yet ahali mübadelesi muhtelit ko. 

Alman maokarnatı, bu vesikadan 
İngilizlerin daha 19 Ağustostan iti. 
haren harbe muhakkak nazariyle 
baktıklannı öne sürmekte ve bunu 
da İngiltereyi harbi hazırlamakla it. 

misyonu bir anlaşmıya varmıştır. Ko hama bir vesile saymaktadır. 
misyonun Alman azası dün akşam Polonyada yeni hudut ·-
Berline dönmüşlerdir. Anlasmada 
S R ~ ' Umumi Vali Frank, Almanya ile ovyet usya tarafından işgal edi. 
len eski Polonya eyaletlerinde sakin, işgal altında bulunan Polonya top. 
aslen Alman takriben 115 bin kişi- raklarırun yeni hududunu gösterir 

. işaretlerin dikilmesini emretmiştir 
nın Almanya ve Almanya tarafından · 
işgal edilen Polonya topraklarındaki Rusyaya nakledileceğini tasrih et _ 
Ukrayn~ R~tenyal~, _B~y:ız RusyaJı ı mektedir. Yahudilerden ve Polonya
ve Rus bır mılyon kışının de Sovyet lılardan bahis yoktur. 

------------------------------------~------------~----------------------------

Alman Erkô.mharbiyesinin erkanıharp zabitleri 
için neşrettiği "Modern Harp,, adlı gzli kitap 
bugünkü hadiseleri izah eden birçok mühim nok
taları ihtiva etmektedir. 
Bu kitapta yalnız askeri meselelerden bahsedil· 
mekle kalmıyor, düşmanın maneviyatını bozmak, 
bitaraf memleketlerdeki itibarını kırmak ve or
duya Alman davasının haklı olduğu kanaatini 
vermek lüzumundan da bahsediliy~r. 

"Y 1 * an ış :rnaIUmat vermek sanati,, bahsinde şu iiç di. 
rcktif veriliyor: 1 - Düşmanın dikkatini yanlış istika. 
mete çevirmek için her an harekete geçileceği kanaa. 
tini vcl'en Yanlış haberler neşretmek; 2 - Bitaraf 
memleketlerde yanlış, siyasi 1ıaberler yaymak; 3 -
Diişmanın milll mukadderatına kiifretmek. 
Bu talimat, Alman ordusunun IIolanda ve Beldkava 
hücum etmek üzere olduğu hakkında çıkarılan hab~r. 
lcrin mahiyetini anlatnııya katidir. 

• 

ltalya el altından Macarutanı Balkan blokuna 
girmeğe iknaa çalışmaktadır• ltalyan matbuatına 
hükumetin bu faaliyetinden bahsetmemesi için 
emir verilmiştir. 

* Almanların Garp cephesinde 100 fırka askerleri var. 
1fır. 

. .. 
ita/yanın Balkanlardaki faaliyeti Sovyetleri kız. 
dırmaktadır. Sovyet gazeteleri Balkanlarda ltal
yanın iştirakile bir bitarnl blok tesisi hakkında 
şu mütaleada bulunuyorlar: 
"ltalya kendisini Balkanların bekçisi olarak ilan 
ediyor. Ne sahtekarlık, ne suiniyet ifadesi. Bal
kan devletleri dikkat etsinler, yoksa onlar da ya
kında ltalyan emperyalizminin ayakları altında 
ezileceklerdir. Bu devletler daha ziyade kendile
rini ita/yanın fena tasavvurlarından kurtaracak 
olan Rusyaya dönmeli ve onunla dostluklarını 
takviye etmelidirler. Bu devletlerden bir kumı 
şimdiden bize müraca.at ederek ita/yanın niyetin
den rahatsız olduklarını bildirmişlerdir. ita/yan 
propagandası bu memleketlerde korku ve endişe 
tevlit etmektedir. Rusya kardeşlerinin tazyik ve 
esaret altında bulunma.sına müsaade etmiyecek
tir.,, 

3 

Parçaların 
Kıymeti~ 

Yazan: B. FELEK 

B ir paYçalı bohça hatırınıza gel
mesin! 

Hatta edebi bir parça da hatırınız
dan geçmesin! 

Musiki parçasından bahsediyorum 
da sanmazsanız isabet edersiniz. 

Ya nedir? 
Efendilerim! Sizi üzm.iyeyim. Ba~ 

setmek istediğim şey öteberi parça. 
larıdır. 

Ne gibi? 
150 Liraya bir fotoğraf makinesi 

almışsınız... İçinden bir parçası kı· 
rılmış. Makineyi satana müracaat e. 
diyorsunuz. Parçası yok ... 

300 liraya bir radyo almışsınız. 
.Falan lambası veya filan kondansa. 
törü değişmek lazım. Acentası parça 
veremiyor. 

3000 liraya bir otomobil edinmiş
sınız. Frenin apostrofu bozulmuş. 
Parçasını bulamıyorlar. 

Haydi; nihayet bütün bunlar birer 
liiks eşyadır diyelim de, keyif için 
alınmış bu şeyleri başlarına bela e. 
denlerln, parçasızlıktan dolayı mih
net çekmelerini mehel sayarak ge-· 
çelim. Lakin baıJka parçalar var: 

Mesela 30 lira vermiş bir sofra ta .. 
kımı, yani tabak çanak bataryası al. 
mışsınız. Tabak denilen şey, evvel! 
çatlamıya, biraz sonra da kınlınıya 
mahsus avadanlıldır. Zaten kırıl
mazsa, fabrikalar iflas eder. Tabak. 
Iarın bu mukadder akıbete kavuş. 

malanna evinizdeki hizmetçi, aşçı 
da elden geldiği ve güçleri yetti,ği 

kadar yardımda kusur etmezler. 
Günün birinde bakarsımz ki; sizin 

sofra takımından üç büyük yemek 
tabağı ile bir salatalık, bir yemişlik, 
bir çorba kasesi, sekiz de piyata de
diğimiz tabak elı:silmiş. 

Hemen bunları aldığınız yere gi. 
dersiniz: 

- Efendim! Bizim sizden aldığı. 
mız şu şemailde bir sofra ta1ommıız 
vardı. Lakin bunlardan bir kısmı kı· 
nldı. Acaba... Sözünüzü bitirmeden 
diikkancı sorar: 

- Ne desen var? (Yani ne resim. 
de bir şey?). 

- Deseni yok! Dftz pembe! 
- Biz pembe takımları altı ay 

evvel likide ettik. 
- Şimdi ne olacak! 
- Siz bilirsiniz. Başka takım alı. 

nız! 

Bu suretle ya evinizdeki bu otuz 
liralık takımı kaldırıp sokağa atmak, 
yahut utannıazsanız başka tabaklar
la kanştırıp alacalı bulacalı bir sofra 
takımı ile yemek ycmiye mecbur. 
sun uz. 

Bu neden böyledir'. 
Basit! Hiç kimse, böyle ileride 

parçası aranacak bir malı getiren. 
Jere: 

- Sen bunun parçasını getirecek 
misin? Diye sormamışjır. Eğer 

sorsa: 
Bu adamlar ya: 
- Evet! Djyip parçalan bulun

durmayı taahhüt edecekJer, yahut: 
- Hayır! Diyince bu mallnrı içeri 

sokamıyacaklardır .. 
Bu.günkü vazi~·et ise halka kurul. 

muş birer tuzaktan başka bir şey de. 
ğildir. ı 

Fotoğraf makinesinden tutun da, 
dediğim gibi sofra, çay, bıçak çatal 
hulUsa yeknesak bir kolleksiyon ha· 
linde kullanılması zaruri olan giin

dclik hayat va~ıtalarma kacfay hiç 
bir şeyin bizde yedek parçası yoktur 

ve bu yokluk halk için senede yiiz 
binlerce zar~rı mucip olmaktadır. 

Meteliğe kurşun atılan bir devirde 
bu zararın önüne geçmek Hızını de. 
ğil midir? 

HaJka, ileride yedek parçası a· 
ranması zaruri olan şeyleri satanla. 

rın, yedek parça getirmemeleri se. 
bebini acaba zarardide olan himaye· 

siz müşteriden başka hiç bir mücs. 
sese araştıramaz mı? 

-==================="-"==-
Tütün Piyasası . 

Hitler, harbi bizzat idare-:debilmek için bir müd
dettenberi harp stratejisi dersi almaktadıır. Ders 
veren General Von Witterstein'dir. Bu zatı Hit
ler kendisi seçmiştir. Erkanıharbiye bu general 
vasıtasüe kendi takip Ve tatbik etmeği düşün
dükleri plan ve stratejiyi öğretmektedir. Bu suret
le Führerle aralarında harp stratejisi bakımından 
görüş farkı kalmamasını temine çalı,maktaJırlar. 

* • 
ızmir, 17 (A.A.} - Tütün piyasası * ilk tahminler hilafına olarak dün a-

İngilterenin de icabında kullanılınak fizere, nıilthi• l G ı 
Sovyet Rusya, bu seneki petrol istihsalinin % 20 nok • 
san olduğunu söyliyerek, nisana kadar Almanyaya 
petrol veremiyeceğini bildirmiştir. 

• ~ çı mamıştır. azetc ere göre, teah-
tahripkar gizli bir silahı bulundu!u ifşa edilmiştir. hürün sebebi Amerikan tütün kum-
YaJnız bu silah, ancak harbin gayri insani bir şekil a). panyalarının henüz m erkezlerinden 
dığı zaman kullanılacnktır. · · l" 

---------------~-·----~~~-------------~lmü~y~~ın~ımatveemk ~ma-
mış olmalarıdır. 
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ŞUBEYE DAVET 
Emlnönil aske rlik ,ubeılndcn: 1 

CHARLES BOYER 
ANNABELLA 

ANKARA RADYOSU 
Türkiye Rndyodifüzyon Poo;t:ılnn 

Tiırkiye Rad~·osu Ankara Radyo u 
Dnlııa Uzunlnı?u 

MİREİLLE BALİN - ERİC VON STROHEİM TÜRK Ç E 939 teşrin ikinci celbi için aşağıda do
ğum ve sıru!lan yazılı erat se\ kolun cak
lardır: 

1 - Şimdiye kadar askerlik yapmamış 
olanlarla yoklama kaçağı ceuılı ve bAkfı
ya ve tebdilihava erattan 316 ili\ 334 do
ğumlulardan müslim ve gayrimüslim pi
,.adclerle harp sanayi sınıfı sevkedilecek
lerdir. 

2 • GASPARONE 
MARİKA RÖKK 

2 • Demir Bacakh Haydutlar 
BUCK JONES 

r. 

lr 
1648 m. 182 Kes. 120 Kw • 

A Q. 19.74 m. 15195 Kes. 20 K·v 
A P. 31.70 m 1Wi6 Krıı 20 Kw 

2 - Evvelki celpte bedel verip sevkleri 
l mayıs 940 tarihine bırakılan bilumum 
müslim ve gayrimüslim bedel eratı scv
kedileceklerdir. 

----====;·--.. ·-·--çEN B E"'R L i ;:·Aş 
Sinemaları mevsimin en fevkalade filmlerini göstermek için iş birliğini yaptıklarını İstanbulun sayın ·=.S 

• sinema meraklılarına müjdelerler. 
! ------ 3 • ---· •••••••••••••••••••••••••• __ .................................................. - ................... _ .... . 

FERAH ve 
Cumartesi, 18. 11. 1939 

13.30 'Program ve Memleket saat ayan, 
13.35 Ajans 'e Meteoroloji haberleri, 
13.50 Türk l\Tüzi 11. C lanlnr: Vecihe, Ru
şen K m, Re at Erer. Cevdet Kozan. I -
Okuyan; Muzaffer İlkıır. 1 - Ferahfeza 

3 - Toplanma günü 24/2. teşrin 939 
cuma günü !<aat 9 dadır. Bu do{!umlu era
tın mezkür gün ve saatte ~bede bulun
maları. 

, ,,~ ..................... llmR ....................................... . 
peşrevi. 2 - Khım Uz - Ferahfeza ,:,ar
kı: (Dün gece tabı seher), 3 - Sedat Öz-

1 

toprak - Ferahfeza şarkı: (Nale ettikçe), 
4 - Lemi - Fcrahfe1.a şarkı; (Dlnlendi 
başım), 5 - T nburl Cemtl - Ferahfeza 
saz semaisi. 

On gündenberi bütün İstanbul 

LALE • 
BeyoAlu yaba "cı aske rlik ıubcslndcn: 

Bugün TAKSİM 
2 nci 

SiNEMASINDA 
hafta 

l - Hiç askerlik yapmamış, yoklama 
kaçağı, saklı olup şubemizde kayıtlı ve 
muamelesi bitmiş olan 316 ilii 334 doğum
lu piyade ve gayri islAm erler askere a
lınacağından derhal şubeye müracaat et
meleri. 

Salonlarını alkıştan sarsıyor ... 
Takdirden çınlatıyor... Sinema 
aleminin eşsiz mucizesi ERROL 
FLY~~ - OLİVİA DE HA
VILLAND Büyük kudretlerinin 

ŞARKIN VE ARAB DİYARININ YEGANE S ES KRALI 
·AŞKIN GÖZYAŞLARI., ve 
YAŞA SIN AŞK., filmlerinin 

unutulmaz san'atkarı A B D Ü L ·v E H A B 
ın a~k ... heyecan \'e hicranlarla dolu 

II - Okuyan: l\'rf>lek Tokgöz. 1 - Ye
sari Asım - Suzinak şarkı: (Ayrı düştum 
~evdiğimden), 2 - Rahmi Bey - Suzinfık 

sarkı: (Bir sihri tarap), 3 - Sadettin 

1 
Kaynak - Gülizar şarkı: (Ba1!nma taş ba-
saydım). 4 - Sadettin Kaynak - Muhny-

1 yer şarkı: (Batan glln kana benziyor), 
2 - Geçen blrlncitesrln celbinde bedel 

vermiş olan !slam ve gayri islfımlar da ı 

bu celpte askere scvkedıleceklerinden 28 
iklnciteşrin 939 gününde şubeye müraca
aUan llfın olunur. 

ölmez temsili 

VATAN BEYAZ GOL Türkçe sözlü 
Arapça şarkllı 

14.30 :Milzik (RiyaseUcilmhur bandosu -
Sd: İhsan Küncer). l - L. Blankerbur~ 
iıırş, 2 - J. J. Paderewsky: Miniletto, 

3 - J. Massenet: Phedre operasının U\·cr-
tOrU, 4 - H. Fevrler: Monna Vanna ope
rasından fantezi, 5 - A. B. Ketelbcy: Bir 
1ran Çarşısındn. 15.15/15.30 Muzik (Dans 
l 'l1Uzlgi - Pl.). 1 

Şaheserini seyretmek için fstanbulun her semtinden koşuşan 1000 ler ce sinema meraklılarmı TIYATROL_AR_ı ~~T:sr: 1 
Bu akşam saRt 20.30 da başka hiç bir s inemada göste- ı 

TAKSİM SiNEMASI 'nın 
,·as i salonu istiaba ka fi gelmiyor. (Lutfen tam seans saatlerinde teşrif olunması ... ) 

Seanslar: 12,15 - 2,30 - 4,45 - 7 ve 9,15 te. 
Saat 12,15 ve 2.:rn da matinelr.r ten.,-Jlıltlıdır. 

TEPEISASIŞe~i~ :~:tr~suKISMINDA 1 Bu filim bu sene Beyoğlunda 1 
S E R M 1 N rilmiyeccktir. İlaveten: En son 

K~~I Ka~ hti~~ cad~~"~ g~cn METRO JURNAL B~ ~-~~~-~~~-~~~~~~-~---~-----~-~-~~~-!~~~~~~~~ 

18.00 Program, 18.05 Memleket saat a
yan. Ajnns ve Meteoroloji haberleri, 18.~5 
Müzik (Radyo caz orkestrası), 19.00 Tilrk 
müziği: Eski İstanbul şarkılarından nü
munelcr ve s 1 eserleri. Ankara radyosu 
küme okuyucuları ve 18 snz bir arada. 
20.00 Konu 0.15 TOrk Muzi!il: Yeni 
şarkılar. Okuyanlar: Radife Erten, Sadi 
Hoşses. Çalanlar: Hakkı Derman, Şerif 

İçli, Hasan Gür, Hamdi Tokay. 21.00 Mü
zik (Kücuk orkestra - Şef: Necip Aşkın), 
1 - A lols Pnchernegg: Viyana sultl: a)' 
Küçük geçit resmi, b) Operada Bale mü
ziği), c) Grabendc gezinti, d) Prj\ter'dc at
lı - karınca. 2 - Ernst Sorı::e: Köy evin 
de ışıklar (Vals), 3 - Mozart: Re Majör 
divertimento'dnn Menüet. 4 - L6vlne: 

Bugün saat 14 de (KEL OGLAN ·· t 11 d 1 d T ·ı•t 1 
Çocuk Oyunu) Operet gun saa e ve e enzı a -

BiR MUHASiP ARANIYOR h Halk matineleri, Suareler nu- ,. 
Halk Opereti rnaralıdır. 

BUGÜN MELEK SINEMASINDA 

l\.1USİKİ - RENK - ve GÜZELLİK FİLMİ, SANAT Şl\HESERİ 
---... , • 

Bu akşam "eski Çağlayanda" saat 21 de Telefon: 43595 ___ _.,,,. 
ESKi HAMAM ESK i TAS 

Pazar: Matine 16 da 
-o- -

SEViŞTiGiMiZ GÜNLER 
İnkılap Tiyatrosu 

l':m1rgAn Gençlerbirliğl Salonunda bu ak
şam saat 20.30 da CEZA KAN UNU 

Komedi 3 perde 

Vh•iane Romnnce ,.e 
J ean Gabinin şa· 

he eri 

SON VALS ı 

JEANETTE l\.1AC DONALD NELSON EDDY 
Filme ilave olarak: Yeni FOX dünya handisleri.. 

Seanslar 12,30 - 2,15 - 4,30 - 6.30 ve 9 da. 

Hümoresk, 5 - Mannfred: Bir Karnaval 
hillyası (Entermczzo), 6 - Mcndelssohn 

-
Udi Herantın Senei Devriyesi 1 
SanatkAr udi Herant'ın 21 inci senei 

1 devriyesl, sonteşrin 19 uncu pazar günü 
I'aksim Kristal salonunda mümtaz davet· ı 

lller huzurunda tcsit edilecektır. 

a 

Tamam~n renkli . 1 ~--••••••••• Bugün saat 12,30 ve 2,15 de tenzilatlı matineler. t1 
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Londrtı 

Parls 

5.24 
130.36 

2.96875 
O.'T01CIU' 

29.2690 
69.405 

6iil ...................................... ~ 
Bugün seanslar ıaat 12 - 2 - 4.15 - 6.30 ve 9 da 

DiKKAT : Saat 12 den 2 ye kadar tenzilatlı bilet verilir. 

MllAno 
Cenevre 
Amsterdam 
Berlln 
Brliksel 
Atına 

Sofys 
Prag 
t.fadrfd 
VarııoYa 

Buda peste 
BOkres 
Belçad 
Yokohama 
Stokholm 
Moskova 

21.41 
0.97 
1.6375 

13.6825 
Gülünüz ..• Çocuklarınızı da g üldüriiniiz ... K ahkaha Kralı ~ ........................................................... -........ , 

E D D İ E C A N T O R 'un son filmi 

Ali BABANIN MiRASI GARY COOPER'in , ' ALEMDAR ve MiLLİ 
24.0925 
0.92 
2.495 

31.225 
31.19 

Türkçe sözlü ve şarkılı büyük komedinin 
Bu sene göreceğimiz yegane filmi 

MERLE OBERON ile beraber çevirdiği 
Sinemalarında 

ALLAH iN 
CENNETi S A K A R Y A Sinemasında KOVBOYUN AŞKI 

ESHAM VE TAHVİLAT 

Ergani 19.70 

20.40 

111.-

10.50 

Gördiltü rağbet hasebile BiR HAFTA DAHA gösterllecektlr. Mevsimin en 
neş'eli, en eğlenceli ve en kU\'\'eUi !ilmidir. İUıveten: FOKS JURNAL. Bugün 

saat 1 ve 2.30 da tenziıtıtlı matineler. 
Fransızca sözlü filmidir. 1 En bii yük Türk filmi 
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Sıvas - Erzurum ııı. 
Merkez Bankası peşin 
BomonU - Nektar 

~ ............................................ ~ 
!Ki GÜNL ÜK HULASA: 

Doktor Ferhat hem ikramiye almış, hem de tam ma
qla tekaüt edilmiştir. Kendisi İran işi yemekler! pek 
sevdiği gibi, farsçaya karııı da derin bir sevgisi vardır. 
Henüz Galatasaray talebeliğinden ba:ılıyan bu sevgi, 
hAlA devam etmekteydi. Mıırsllyad:ın Sirkeciye kadar 
vapurda hep Hayyamın bir kitabını okudu. Doktor Fer
hat, hocası Nnhz Pn~nın bOtün nrzulanna rağmen, 
mülkiye tıbbiye mektebine hoca olmayı reddetti, çünkü 
İstanbulda bile kalmak istemiyordu. Nihayet harielye 
nazın Tevfik paşanın dclAletile Tahran elçiliğimize ba• 
doktor tayin edildi. 
Ankara - Bağdat yolile memuriyetine hareket etti, fa
kat geçtiği yerlerde memleketin sıhhi vaziyeti kendisi
ni müteessir etti. Yollarda gördilğil şeyler! iyice dU
§llndü. Nıhayet Tahrana vardı, elçılikten kendisini yal
nız: kavas karııılamış, başkaca ehemmiyet veren olma
mışb. Yalnız Uçuncu gun, elçilikte doktorun şerefine 
bir ziyafet verildi. 
Sofrada padi:ıahın sıhhatinden, kızlıırağasının vaziye
tinden bahsedilmeğe başlandı. 

- Pek iyidırlcr efendim. zatıalinize hususi se· 
Umları var. 

-- Allah ömürler versin! Getiren götüren sağ olr 
sun!. 
Ferh:ıt, ettiği alayın çakılmadığına içten içe gül· 

diı. 

-- Basmabeyinci Hacı Ali paşa hazretleri yine 
n argile içiyorlar mı ? 

- 'l'abii efendim tabii. Hatta bendenize nefis Irrın 
t önbekisi görıdermekllğimi emir buyurdular. 

- Aman beyefendi oğlum, siz zahmet buyurma
yınız, ben ~ahnmetlü Şnh hazretlerinin tönbekisin
den gönderirırn. 

Doktor şendi, keyifliydi, şakacı idi ama, bu kada
rma tahaınmiılü yoktu. 

Ziyafetten sonra misafir bulunduğu Hayatütdevle 
n in konağına dönerken, yolda konuştulnr: 

- Elçiniz haz.retleri sanırsam, sizi Yıldız sarayı· 

n a mensup biliyor. 
- Ne münasebet üstadım? 
- Burada rahat etmeniz için kendisinin bu zan-

larını tashih etmeviniz. 

- Oy1e lazım geldiğini anlıyorum. 
- Size bu akşamdan itibaren kıiçük bir sürpriz 

bazırladım. Fakat şimdiden haber vercbilidr:r. Be
nim bir yeğenim Eşrefüddevlc Mirz3 Bsedullah 
Han vardı . Uç yıl önce öldü. Onun Talının civarın
da Kasrı - Şirin adında büyücek bir kôşkil vartlır. 
Rahmetli balıanız her ikimizin de son derece dostu
muzdu. Burada müsteşar bulunduğu yıllar hep ora
da oturıırdu. Siz de burada bulunduğ:.muz miiddet
çe, orada oturacaksınız. Merhum•1n yatak odasını 

olduğu• gibi muhafaza ediyoruz. Yetenimin ailesi, 
kasrın bulunduğu parkın araksındaki !diçük köşkte 
oturur. His rahatsız edilmiyeceğinize emin olabilir
siniz. 

Doi<!or Ferh::ıt pek basit bir şekilde anlatılar. 

Kasrı - Şirin'in park kapısından girince şaşırdı. En 
süslü nğnçlar, en bulunmaz çiçekler, gül tarhları, a 
ğaçlarda yüzlerce tavuskuşu. renkli güvercinler, ka
feslerde pap::ığrınlar, tuti kuşlnrı, ve tabiatin bol bo' 
gönderdiği bülbüller .. , 

- Tavusların seslerinden rahatsız olmıyacaksı. 
nız. Kasır o ter tipte yapılmıştır ki, yalnız bülbül 
sesleri duyulur, bir de şadırvanların, şelalerin su 
sesleri. Rübab ve tar ahenginden hoşlanır mısınız? · 

Genç doktor tonturaklı teşekkürlerd\?n sonra 
Kasrı - Şirin·e postu serdi. Münasip bir ahçı bulu
nu ncaya kadar Hayatüddevlenin vaktile Paristen 
getirttigi ahçının yetiştirmesi Sevdimali mutfağa ba.. 
kacak; ihtiyar Bak.ırcan uşaklık ed ecek; totnbul Ter-

b eyaz da sofracılık ve oda hizmetleri..: 
Doktor Ferhat ilk günlerde tombul diye Terbe 

yaza pek o kadar bakmadı, çünkü tombul kızdan 

tombul kadından hoşlanmazdı. (Kadın, ltaranfil s:ı 

pına benzemeli) derdi. 

Bakmayışına da iyi ettiğini bir kaç hafta sonr. 
anladı. Bir sabah erden kalktı. Bahçeyi dolaşırker. 
birdenblre durdu. Şellalei - Rengin denilen havuzun 
öte kenarında karanfil sapına benziyen bir kız veya 
bır ger.ç kadın beyaz güvercinlere yem serpiyordu 
ve sol omuzunda yeşilli, beyazlı bir ?apağaıı tünü. 
yordu. Kirpik.erinin uzunluğu ve kapı<ar:ı g0zlcrınin 
iriliği ta, buradan .belli. Sebuendam bir dilber ki an
cak lran diyarında yetişebilir. Acaba t)mer Hny
ya.n bi)ylclerin toprağından yapılmış çan aklarla mı 
şarap ıçti? Eğer öyle olmasaydı o şiirler dünya yi'ıı.ü
ne ve insan benliğine doğmazdı . 

Dokto: olduğu yerde mıhlanıp kalmıstt. 

Karanfi! sapı, beyaz güvercinleri yemledikten 
sonra iki kı:ı:ın getirdiği ipekli bir sedire oturdu. Sa
bahın pembe ışıkları altında altınlaşan fokfon semıt
vcrde n ince bir duman t ütüyor. Sedirin köşesinden 
ince saplı Rebat büyüklüğünde b ir şey aldı. Düzen
l edi. Sağ kolunun h areketlerinden bir şey, bir saz 
çaldığını anladı. Fakat n e yazık ki, sazın sesi, bu. 
lunduğu yere kadar gelmiyor, üç beyaz mermer ku
ğunun ağızlarından dök ülen sularda kayboluyordu 
Biraz düşününce buldu. Bu bir rübabtı . .U.uhları m{'s: 
eden ince, vumusak sesli rübab. 

'-----~---------..) 
Ve biılbiıller şakımıya başladılar. 
Blilbiiller ... Onları Boğaziçinde, Emirgandaki Hi

div lsmail Paşanın korularında da mayıs snbahları 
ve mayıs geceleri çok dinlemişti. Fakat Kasrı _ Şi
rin'in btilbü!lerı o bülbüller degildı. Onları Emirgfın 
tepelcrincfo coşturan; Gürcü halayıkların kulpunu çe
vire çevire çaldıkları tırtıllı, dolap çalgı idi. Bunları 
coşturan bir irı siyah gözlü karanfil sapı ile ince 
belli göğsüne dayadığı rübab ..• 

Güllerin arasına gelişi güzel konulmu~ bir kü
çük somakı sedire oturdu. Dirseklerini dizlerine, ya
naklarını :ıvuçlarına dayadı, gözlerini kapadı. Yeni 
bir ses dinlcmiye başladı. Güzel kız veya kadın Ira.. 
nın en güzel sesi ve en berrak lehçesile bir şarkı o. 
kuyordu. Kelimelerin tercümeleri ateş böczkleri ha
lınde beynir.de uçuşuyordu: 

Şiriıı erken uyandı. Bülbülleri ötmekten, gülleri 
açılmaktan, şadırvnnları köpürmekten alıkoyma
mak içın ... Her sabah hepsi onun erken uyanmasını, 
ve kc•ndi1erini riibab ile selamlamasını bekler. 

Kuşiar. çiçekl~r, sular .. Seherin ışıkları ve meh
labın altıll sütü.nları, her şey onundur. Fakat o, kim. 
senin değil 

Annem babamm ardından hala göz yaşı dökii
yor. Irar. der. 'zlerinin incilerini yaratan bu göz yaş
ları mıdır•t Bir gitn anneme sordum. Ilasta bir tuti 
sesi ile dedi ki. Saksısız, topraksız, susuz fidana dön
düm. 

Anne' Aşk bu mudur? dedim. Böğründeki kol
lanın açtt, bütün tabiati kucaklarcasına. Sonra iki 
elinin parmaklarını dudaklarına değdirdi ve bütün 
tabiatc bir öpüs gönderdi: Aşk budur, baban bunla
rın hepsi idi. dedi. 

Ben neyim anne? dedim. Başımı hıçkırık dolu 
göğsüne bastırdı: Sen o hepsi olanın, her şeyim ola
nın Şirin eser Şirin'sin, dedi. 

Ne yazık ki. o eser kimsenin değil. 
• Ses durdu. Rübab sustu . Kuşlar mest, çiçek. 

;e:- mest. harcll sular mest. -Y -~ -- .- -
<Deva:ittrwrl 
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Milletlerarası posta ittihadına dahil 
olmıyan memleketler için abone 
bedeli müddet surasiyle 30, 16, 9, 
3,5 liradır. Abone bedeli peşindir. 

Adres değiştirmek 25 kuruştur. 

Cevap için mektuplara 10 kuruşluk 
pul ilavesi lazımdır. 

GÜNÜN MESELELERİ 

Mektep 
Kitaplarındaki 
Yanhşlar 

Y anlış Kitap dedikodusu, hala 
devam edip duruyor. Mevzuu 

biliyorsunuz: Mustafa Nihadın, on 
senedir mekteplerde okutulan bir e. 
:seri var. Bu eser "Edebiyat Tarihi,, 
dir. İsmail Habip geçenlerde, dört 
yazı neşrederek, -kendisinin de on 
senedir okutmakta bulunduğu- bu 
eseri dolduran küçüklü, büyüklü ha· 
talan ortaya koydu. Ondan sonra, 
ortaya çıkan başka bir zat ta, İsmail 
Habip tarafından kaleme alınmış o
lan eserlerdeki hataları tenkit etti. 
Onu müteakıp, mekteplerimizde o. 
ltutulan kitaplar aleyhindeki iddia. 
]ar birbirini takip etti: Birisi ''Riya. 
2iye kitaplan da yanlışla doludur!,, 
Dedi. Bir diğeri fizik kitaplarım, 
bir başkası da tarih kitaplarmr hata
h buldu. Ve biribirini takip eden bu 
iddialar, pek tabii olarak, mektep 
kitaplarımız hakkında menfi bir 
kanaati körükledi. 

Fakat, bu arada ortaya atılan id. 
dialardan bir tanesi, hayli şayanı 
dikkattir: Bu iddia sahibine göre, bu 
münakaşalara sebebiyet verenlt>r 
tam bir hüsnü niyet sahibi değildir. 
ler. Bu münakaşalar, bir dost kav. 
gası değil, bir post kavgasıdır, Ve 
Köprülü Zade Fuatteıı inhilal eden 
Edebiyat Profesörlüğü Kürsüsü et. 
rafında kopmaktadır. 

Bu kiirsilye namzet sayılanlardan 
birisi Aliınet Hamdi Tanpınar, diğe. 
ri l\fustafa Nilıat, üçiinciisü de İsma. 
il Habiptir. Ve İsmail Habip, rakip 
saydığı bu iki namzetten birisini ta· 
mamen ekarte edebilmek içindir ki, 
onun eserini yere vurmak ihtiyacını 
duymuştur. 

İsmail Habip, hakkındaki bu itha. 
ma bugiine kadar cevap vermiş de. 
ğildir. Bu iti.barla, alakadar bulun. 
duğu bu meselede, ne düşündüğünü 
bilmiyoruz. Fakat, doğrusunu söyle. 
nı.ek lazım gelirse, on yıldır okudu· 
ğu ve okuttuğu bir eseri tenkit et. 
Jn.ek için, böyle bir sırayı seçmesini 
G.oğru bulmadık. Zira bu hareket, o. 
tıun maksadı hakkındaki haklı veya 
haksız şüphelerin uyanmasını ~ok 

tabii olarak tahrik etti. Bu şiiphele. 
re inanmak lazım gelirse, en münev. 
"Ver şahsiyetlerin bile, şahsi ihtiras· 
lara kapılmalarını teessürle karşıla. 
lll.amak, elbette mümkün değildir. 

Açılan ilmi ve edebi bir münaka. 
şanın bu itham yüziinden bermutat 
şahsiyat vadisine dökiilmesi ise, bizi 
Yine ziyanlı çıkardı: Zira bu arada, 
''yanlış kitaplar,, meselesi, ikinci 
plana geçmiş oldu. 

Halbuki, bizce, bu münakaşayı 

tahrik ettiği iddia olunan şahsi se. 
bepleri tamamen unutmak, veyn 
rıonraya bırakmak, ve doğrudan doğ. 
:ruya, meselenin kendisiyle meşgul 
olmak lazımdır. 

Bugün tekrar tazelenerek ortaya 
konulmuş acr bir hakikat karşısın· 
dayız. Ve bu hakikate göre, talebe~ 
leriınizln ellerindeki kitaplardan bir 
~okları, hatalarla doludur. Bize dil. 
Şen de, bir an c'\·vel, bu hatalı eser. 
lerdcn kurtulmanın çarelerini ara. 
llıaktır. Bizce, bu escrlerdon bir çok· 
larının hatalı oluşları, yalnız birer 
kalemden çıkmış bulunmalarıdır. 
lt'araza, bir edebiyat tarihi yazmak, 
-ne kadar kiiltiirlü ve kabiliyetli 
olursa olsun- yalnız bir vatandaşın 
layıkı ile ha~arabileceği basit bir 
Vazife değildir: İsmail Habibin eser. 
lerinde de, l\fustafa Nihadm eserin. 
de de bol bol hata bulunmasının asıl 
Sebebi de budur. Çok geniş bilgi, 
Çok büyiik emek, ve çok derin ihtı. 
sas istiyen eserleri, dikkatle seçilmiş 
lleyetlere hazırlatmak kararını ve
~P tatbik edemediğimiz müddetçe, 

Muharrir, bu yazıs1naa 1 - geçenlerde yüZüncü yıfc:JOnumü idraTC eelilen T anzimatın B•!4UH ~ 

maarifimizde ne gibi değişiklikler yaptığını ve veni neler getirdiğini tetkik ediyor. 

o o o 

Tanzimat, Maarifimize 
Zavallı "'?. ~ ~ .13 "1 

Balkanhlar 
Yazan: Sabiha Zekeri.ya 'Satel 

Balkan hükfunetleri, Osmanlı 

saltanah zamanında hiç sön. 
mJyen bir volkandı. Osmanlı İmpa
ratorluğu lehine büyümek istiyen 
Avusturya İmparatorluğunun üfle· 
diği ruh, verdiği silah ve yardımla 
mütemadiyen Türkiyeye karşı isyan 
eder, muazzam istiklal davalan gü. 
derlerdi. Her milletin mukadderatL. 
na hakim olmasına taraftar olduğu
muz için, istiklallerine kavuşan 

Balkanlılara, bugünkü Türk nesll. 
nin, Cümhuriyet Türkiyesinin hiç 
bir iğbirarı yoktur. Zaten Türkiye, 
saltanatının inkıraziyle beraber em
peryalist siyasete son vermiş dev· 
!etlerden biridir. 

. 

Yeni ·Neler Getirdi? 
Fransa birliaç ay evvel, 

Büyük ihtilalinin yüz 

ellinci yılını parlak bir surette 

kutlulamıt; bu münasebetle 
gazetelerde ve mecmualarda 

ihtilal üzerine birçok yazılar 
yazdmıf, kitaplar çrkınıt, kon
feranslar verilmişti. 

Fakat, Türk devletinin hayatın
da mühim bir merhale teşkil eden 
Tanzimatın yüzüncü yıldönümü 
memleketimizde merasimle kutlu
lanmamıştır. Yalnız gazetelerde ve 
mecmualarda bazı yazılar çıkmış
tır. 

,Rükranla kaydedelim ki, Maarif 
Vekaleti Ankara ve İstanbul üni. 
versitelerini, Tanzimat hareketini 
muhtelif cephelerden tetkik eden 
etütler yapmıya sevketmişUr. Ha
zırlanan bu etütlerin pek yakında 
kitap halinde çıkacağım zannedi
yoruz. 

Ben bu makalemde, Tanzima.
tın maarifte ne gibi deği. 

şiklikler yaptığını, yeni olarak ne 
getirdiğini tetkik edeceğim. 

Tanzimat, hiç şüphesiz, garp me
deniyetine doğru atılmış bir adım, 
hükumet makinesini dinin mutlak 
esaretinden kurtaran, vüstai ve o
tokratik bir devlet yerine az çok 
Avrupai mahiyette bir devlet kur
mak hususunda hayırlı bir ham
ledir. 

Bununla beraber Tanzimatın, 

Avrupa zihniyet ve metodunu, i. 
liın ve tekniğini tam manasile 
memlekete sokamadığı, yani Tür
kiye için hakiki bir Rönesans ol
madığı da muhakkaktır. 

Bu muvaffakıyetsizliğin en baş 
sebebi, hiç şüphesiz. bütün yenilik. 
lere düşman olan dini taassupta a
ramalıdır. 

Her derin inkılap; bir taraftan 
hayat ve cemiyet telakkisinde vu. 
kua gelen değişikliklerin, ilmj te
rakkilerin, diğer cihetten, iktısadi: 
ve teknik sahalardaki değişiklikle
rin neticesidr. 

Fransız ihtilali, bir taraftan, ser_ 
best tefekküre yol açan Rönesan
sın, rasyonalist on yedinci asrın, 

din ve mutlakiyet esaslarını mer
hametsizce baltalayan on sekizinci 

asrın, diğer cihetten, buharın sa
nayie tatbiki ve ilmi keşifler neti
cesi istihsal vasıtalart::ı.da, sanayi
de vukua gelen değişiklikledn 
mahsulüdür. 

Halbuki Tanzimatın ilanında 
memlekette, derin bir inkılap için 
zaruri olan şartlar mevcut değildi. 

Objektif şartlar bakımından 
memlekette iptidai bir teknik ve 
küçük el sanayiinin hakimiyetini 
görüyoruz. 

Sübjektif şartlar bakımından da 
memlekette, Fransız inkılabını ha

zırlıyan mütefekirlerin eserl.zrin. 
den hiç olmazsa bir kısmının türk
çeye tercüme edilmediğine ve bun· 

lara benzer eserlerin Türk müt~
fekkirleri tarafından yazüınadığı
na şahit oluyoruz. 

Bunun içindir ki, Tanzimat ri. 
caJi, devlet teşkilatında, hükümet 
mekanizmasında ı?saslı değişiklik

ler yapamadılar, mevcut vüstai mü
esseselere dokunamadılar. Aynen 
ibka ettikleri şer'iye mahkemele_ 

rinin yanında nizami mahkemeler 
açtılar; bir taraftan, fıkıh ahkamı

na müstenit bir (Mecelle) vücude 
getirirken diğer cihetten. Avrupa 

kanunları esaslarına uygun, asker. 

çocuklarımızı yanlışsız kitaplara ka. \ 
vuşturamıyacağımız muhakkaktır: 

Ve eğer bu hakikati artık kavrıya. 

bilirsek, kendimizi bu acı münaka. 
şadan karlı çıkmış sayabiliriz! 

Yazan: , 
Sadrettin Celal Antel 

liğe, cezaya ve ticarete ait kanun
lar tanzim ettiler. 

Maarif sahasında da, dini ana
.nelerle alakayı keserek yahut gev. 
şeterek, medreseleri kapatmak 
- hatta ıslah etmek - cesaretini 
göstermeksizin, sadece onların ya
nında ve umumiyetle onların te
siri altında, mahdut miktarda, Av. 
rupa mektepleri tipinde mektepler 
açabildiler. 

Bununla beraber Tanziınatm, 
maarifin dünyevileşmesi, asrileş.. 

mesi ve millileşmesi istikametin
de umumi bir harekete başlangıç 

teşkil ettiğini inkar etmek nankör
lük olur. 

Eevvela, Tanzimatın başlan

gıcından 1869 tarihine ka
dar yapılan icraat ve teşebbüslerin 
en mühimlerini kaydedelim: 

1846 senesi maarif işlerile esaslı 
bir surette meşgul olmak üzere bir 
(Daimi Meclisi Maarif), bir sene 
sonra (Mekatibi Umumiye Nezare. 
ti) tesis edilmiştir. 

Mevcut rüştiye mekteplerinin 
seviyeleri darülfünuna talebe yetiş
tirmiye kafi gelmediğinden, bu ga
yenin temini maksadile 1849 da 
(Valide Mektebi) açılmıştır. Son
radan (Darülmaarif) ismini alan 
ve üç seneHk bir. tahsil veren bu 
müessese, bizde ilk açılan idadi 
mektebi olarak sayılabilir. 
Osmanlı imparatorluğunun idari 

ve mülki hizmetlerini gören resmi 
devlet dairelerinde osmanlıcayı sa.. 
dece okuyup yazmağı bilen memur. 
ların yok derecede az olması göz
önüne getirilecek olursa Tanzi
matçıların, böyle münevver insan
lar, yeni devlet teşkilatını idare e. 
debilecek kabiliyette memurlar ye. 
tiştiren mekteplere verdikleri e
hemmiyet kolaylıkla anlaşılır. 

Işte (Mektebi Maarifi Adliye) 
bu maksatla tesis edilmişitir. 

Diğer cihetten, Osmanlı devle
tinin yabancı devletlerle münase· 
betlerini tanzim eden (Reisülküt
tap - Hariciye vekili) lerin, ya. 
hancı devletlerin elçilerile - 1453 
senesindenberi faaliyette bulunan 
Fener Rum mektebinden yetişen • 
Rum tercümanlar vasıtasile konuş
mıya mecbur kalmalarının, devle~ 
tin başına büyük ielaketler getir. 
diğini gören TanzimatçJlar, memur
lara fransızca öğretmek maksadile 
Babıalide bir (Tercüme odası) aç
mışlardır. 

1850 senesinde, d:ırülfünun aç1-
lıncıya kadar orada okutulacak i
limler hakkında açık osmanlıca ile 
yazılmış kitapları haz•rlamak ga. 
yesile bir (Encümeni Daniş) açıl
mıştır. Mustafa Reşit Paşa, Ali Pa· 
şa, Ahmet Vefik Paşa gibi devrin 
en meşhur adamları, bu encüme
nin azaları arasında idi. 

Sadaret Müsteşarı Fuat Efendi 
(paşa) ile Meclisi Maarif azasın -
dan Cevdet Efendinin (paşa) ha
zırladıkları (Kavaidi Türkiye) bu 
encümenin takdirle kabul ettiği 

ilk kitaptır. 
1858 senesi, kaymakam ve nahi· 

ye müdürü gibi mülkiye memur
ları yetiştirmek maksadile (Mek
tebi Mülkiye) tesis edilmiştir. 

1868 senesi, tam bir lise tahsili 
veren (Galatasaray Sultanisi) a
çılmıştır. Bunlardan başka, açıla. 
cak olan darülfünuna muallim ye
tiştirmek maksadile, SeUm Sabit 
Efendi ile Hoca Tahsin Efendi Pa
rise tahsile gönderilmişlerdir. 

Türkiye maarif tarihin(le 
1869 senesinin büyük ve 

hususi bir ehemmiyeti vardır. Çün· 

kü bu senede, Saffet Paşanın hi:m.. 
meti ile hazırlanan ve neşredilen 
(Maarifi umumiye nizamnamesi), 
ilk defa olarak maarıfi umumi bir 
devlet hizmeti olarak telakki ede. 
rek, o zamana kadar parça parça 
yapılan maarif ıslahatmı bir bütün 
olarak teşkiJa tlandırmıştır. 
Tanzimatın maarifte yaptığı en 

büyük ve hayırlı icraat olan bir 
(Maarifi Umumiye Nizamnamesi), 
az çok tadilatla, ikinci Meşrutiye
tin sonuna kadar meri kalmıştır. 

Bu nizamnamenin esas hüküm
leri şunlardır: 

1 - İlk tahsil mecburiyeti esa
cıınm konması. 

2 - Umumi mekteplerin muh
telif kısımlara ve derecelere ayrıl
ması. 

3 - Tedri:; usullerini!'l ıslahı. 
4 - Muallimlerin bilgilerini, i

tibarlarını ve refahlarını temin e
decek tedbirlerin alınması. 

5 - Maarif merkezi idaresinin 
tensik ve tanzimi, vilayetlerde ma
arif idarelerinin tesisi. 

6 - Taleöenin -?evk ve gayretini 
celbedecek imtihan kaideleri ko
yarak muhtelif derecelerine ait 
(ruus) mezuniyet usulünün ihdası. 

7 - İlim müesseselerinin çoğal
tılması. 

8 - Umumt maarif müessesele· 
ri için halktan iane a!ınınasL 

Bu kısa izahattan sonra, Tan
zimat maarifinin, muhtelif 

bakımlardan, yeni olarak neler ge
tirdiğini hulasa ve tesbit edebiliriz: 

UMUMi MAARİF SİYASETİ 
BAKIMINDAN: Maarifi esaslı bir 
devlet vazifesi olarak kabul eden 
(Maarifi Umumiye Nizamnamesi) 
ne göre mektepler fai kısma ayrıl. 
mıştır: Birinci kısma dahil olanlar. 
nezaret ve idaresi devlete ait olan 
umumi mekteplerdir. İkinci kısma 
dahil olanlar, yalnız nezareti dev. 
lete, tesis ve idaresi efrada veya 
cemaatlere bırakılmıştır. 

İlk tahsil mecburiyeti esası kon
muş, ilk mektepler (Subyan mek
tepleri) cemaatin ve evkafın elin
de bırakılmıştır. 

Maarif işlerini dini makamların 
tasallutundan mümkün olduğu k~
dar kurtarmak ve dünyevileştir • 
mek gayesile, umumi bir maarif i
daresi esasları tesbit edilmiştir. 
TERBİYE GAYESİ VE HEDE· 

Fİ BAKIMINDAN: Tanzimattan 
evvelki devirlerde bütün ilim ve ir
fan müesseseleri, Ders Vekaletine 
bağh olan medreseler ve onların 
nüfuzu altınc!tı bulunan subyan 
mekteplerile, sarayın içindeki (erı· 
derun) mektebinden ibaretti. 

1789 senesinde açılan Mühen. 
dishanei Berrü Humayun ile, 182'i 
de açılan Mektebi Tıbhiye ve 183-1 
de açılan Mektebi Harbiyeyi bun. 
lara iUve etmek lazımdır. 

Tedris lisanı arapça olan med
reselerde bütün manasile dini bir 
terbiye, bir (ümmet terbiyesi) ve
riliyordu. 

Tanzimatın fonksiyonlarını ta_ 
mamile kaybedip bir taassup ve ir. 
tica ocağı haline gel~n bu medre
seleri kaldıramadığını söylem1ş
tim. 

Medreseciler, dinsiz saydıklarJ 
Tanzimatçılan subyan mektepleri
ne de yaklaştırmamışlardır. 

Bunun içindir ki, Tanzimatçılar, 
henüz bir dini ananesi teşekkül et
miyen rüştiyelerle, devlet memu. 
ru yetiştirmek maksadile açtıkları 
idadiye ve lise derecesindeki mek
tepler ve yüksek tahsil mücssese
lerile uğraşmışlardı. 

Fakat medreseciler, burada da 
Tanzimatçıların karşısına çıkmış

tır. 1869 da açılan Darülfünu..11un, 
müteassıp ve terakkiye düşman 

medresecilerin tezviratı neticesi üç 
sene sonra kapanması, bunun en 
kuvvetli misalidir. 

Tanzimatçılar, yeni açtıkları 
mekteplerde (Osmanlılık) ideali_ 
nin tahakkukuna çalı:ııyorlardı. 
Şüphesiz ne medr~selertn (ümmet 
terbiyesi), ne de Tanzimatçıların 

(Osmanlı terbiyesi) milli bir terbi. 
ye sayılamazdı. 

Ancak Tanzimatçıların bütün 
mekteplerde ana dilini tedris lisa
nı olarak hakim kılmalarının, mil
li şuurun teşekkülü be.kurundan. 
milli terbiyeye doğru atılmış mü
him bir adım olduğunu unutma -
mak lazımdır. 

MEKTEP BİNALARI VE 
TEDRİS TEKNİGİ BAKI

MINDAN: Tanzimat, cami avlu
lannda, mezarlıklar içindeki ha. 

'7asız ve ışıksız harap binalarda 
tedrisat yapan subyan mektepleri

ni - umumiyet itibarile - değişti
rememekle beraber, yeni tesis et

tiği mektepleri geniş ve aydınlık, 
muntazam binalarda. açmıştır. 

Muallim kürsüsü, yazı tahtası, 

harita, mücessem küre ... gibi med

resecileree küfür alameti olarak 
telakki edilen ders vasıtalarını bu 
mekteplere sokmuştur. 

Mekteplerin program1ar1nda da 
esaslı değişiklikler yapmıştır. Din 

dersleri yine tedrisatın sıklet mer
kezini teşkil etmekle beraber, he
sap ve hendeseden ba§ka, tarih, 
coğrafya, fizik, tabiiye dersleri de 
programlara konmuştur. 

Tedris metotlarında da mühim 
bir yenilik göze çarpar. Ezbercilik 
esas kalmakla beraber, program

lara yeni konan derslerin mahiyet. 
leri icabı olarak, muhakeme ve 

müşahadeye de az çok yer verilmi. 
ye başlanmıştır. (Balmumu) usulü, 

muallimin takririne yerini terket.. 
miştir. 

Hulasa, Tanzimat, medreseler -
den tamamile ayrı sistemde, Av

rupa tipindeki mektepleri ve bin. 
netice bu müesseseleri az çok garp 

kültürü ile yetişenlerin miktarını 
çoğaltmakla, kara kuvvetle mede-

niyet kuvveti arasmdaki mücade
leyi. ikincinin lehine olarak kuv
vetlendirmiştir. 

Hiç şüphesiz, uzun astrlardanbe
ri bütün yeniliklerin önüne geçe. 

rek memleketin geri kalmasında 

en büyük mesuliyet hissesini taşı
yan medreselerin kapanmasını A
tatürkün dehasına ve yüksek irade
sine borçluyuz. Tamamile milli ve 
modern bir terbiye sistemi kurmak 

cümhuriyetimize nasip olmuştur. 
Fakat bu keyfiyet bizi, Tanzimatı, 

memleketin medeniyete doğru i1er
lemesini mümkün kılan ve kolay. 

laştran bir hareket olarak kutlu
lamaktan alıkoyamaz. 

~mniyet Umum l\lüdürü 
Ankaraya Döndü 

lzmir, 17 (A.A.) - Evvelki gün 
İstanbuldan şehrimize gelerek bura
da bazı tetkiklerde bulunan emniyet 
umum müdürü bu sal'><>lıki trenle 
Ankaraya dönmüştür. 

Mısır • Irak Başvekilleri 
Aı·asında Bir Görüşme 

Fakat Osmanlı İmparatorluğunun 
istismarından kurulan zavallı Bal
kanlılar, bu kadar kan pahasına eL 
de ettikleri istiklallerine bir türlü 
sahip olamadılar. Daima emperyalist 
devletlerden birinin himayesi altın

da, Balkanlarda çarpışan emperya. 
list davalarda biri bir devletin, öteki 
diğer devletin siyasi bir aJeti ol. 
maktan kurtulamadı. Balkan harbi
nin sonunda ganimet]eri paylaşmak 
yüzünden biribirlerine girdiler, Ci. 

han Harbinde bir kısmı Alman İm. 
paratorluğunun, bir kısmı İngiliz 
İmparatorluğunun kanadı altında 
harbe sürüklendiler, harp sonunda 
da zahiri bir çok kazançlarla çık· 

malarına rağmen, biiyük devletlerin 
tama' nazarlarını çeken devletler ol
maktan kurtuJanıadılar. 

1918 den 1939 a kadar geçen dev. 
re zahiren bir sulh denesi olmakla 

beraber, içinden daima harbe hazır
lanan bir devre idi. 1933 te Bitler 

ve Nazizm iktidar mevkiine geldik
ten sonra Avrupa devletlerinin ikin.. 
ci bir emperyalist harbe hazırlıkları 

açık açık kendini gösterdi. Japonla
rın l\Iançuryayı i5(ilasiyle başlıyan, 
İtalyanın Hahcsistnnı, İfolyan. v• 

Alman faşizminin İspanyada hareke. 
ti, en nihayet Arnavutluğun istihl"ı 

ile tamamlanan emperyalist hare. 

ketler kar~ısında artık Avrupa enı· 
peryalizminden şüpheye mahal kal. 
mamışh. Zaman zaman Almanlanu, 
İtalyanların Balkanlarda rol oyna. 
dıkları, her devletin devlet meka
nizmasını ellerine alarak dahildeki 
kütleleri biribirlerine kattıkları, si. 

yasi fırkaları lağvettikleri devrede 
Balkan de,·letleri hu emperyalist 
manevralara alet olmaktan kurtula

madılar. Hatta bir çokJan faşist ele· 
manları iktidar mevkiine getirerek 
bu istilacı siyasetin Balkanlara ya. 
yrlmasına miisaade ettiler. 

1939 harbi patladıktan sonra Bal. 
kanlar daha geniş mikyasta bu si
yasi manevraların merkezi oldu. Fa

kat Balkanlılar, aralarındaki küçük 
davaları hallederek büyük düşmana 
karşı birleşecek yerde, biribirlerine 

karşı besledikleri itimatsızlık yüzün. 
den her biri bir tarafa temayül ede· 
rek bir tfirlii bir Balkan Bloku mey. 

dana getiremediler ... Şimdi yine em. 
peryalist hamilerin ta,·assutu ile bu 
bloku meydana getirmiye hazırla· 

nırken kaybettikleri fırsatlann, ve 
5imdi içine dfü:mcleri muhtemel olan 
tuzakların hala farkında değillerdir. 

Balkanlar falan devletin nüfuz 
mıntakası olacakmış, akdedecekleri 
konferansta, falan veya filan devlet 

müşahit sıfnti:.rle bulunacakmış, Bal. 
kan bloku filan devletin himayesi 
altındıı olacakmış .•. nıümkiin... fa. 
kat Osmanlı saltanatından kurtul· 

mak, himayesinden halas olmak için 
bu kadar kan döken Balkanlıların 
bu ikinc) hinıa~·elere boyun eğınele. 

ri, hami dcği~tirmekten başka ne 
mana ifade eder? :\Jüstakil bir Bal. 
kan bloku, ancak bütiin emperyalist 

iddialara kafa tutan bir istiklal blo· 
ku demektir. Hami, mUşahit, vasi. 
Balkanlılann istiklallerini korumak 

için ise_. mektep kitapları üzerine si. 
lah dayıyan hamilere ve emperya. 
list iddialarından vazgeçmediklerini 

Kahire, 17 (A.A.) - Mısır Başve- avaz avaz haykıran vasilere bakıp 
kili, Irak Başvekilini kabul etmiştir. ibret almak gerektir... Balkanlılaı 
Yerli gazetelere nazaran iki başve. cezalarını çekiyorlar dememek için. 
kil, iki memleketi alakadar eden me. zavallı Balkanlılar diyor, ve gaflet• 
seleleri ırözden j?ecirmi~lerdir. lerine acıyorum 
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Almanya nesaoma 6 sene casusluk etmiş bir İngilizin hatıralan 

ltirallannı yazan:. Reginald George Patrick Garbutt 

Ar~ık Çekoslovak 
Kıslalarına Giriyordum 

Tefrika No. 3 
-
lıd GtlNLÜK HULASA ile çevirecekti. 

O Alman gençleri, ihbar ettiğim 
delikanlıların Almanya lehindeki 
duygularını arttıracaklardı. O Slo
vak ve Çek delikanhlan ise, günün 
birinde, orduda vazife alacaklardı. 
Ve Alınan gençleri, onlnrı, kışlala

rına kadar takip edecekler, Alman
ya lehindeki duygularını, Çek biL 
yüklerine kadar işittirmelerini te
mine çalışacaklardı. Zaten bu Gesta
ponun, eski Hilesiydi: Bir insanı her 
hangi bir hareketin içine karıştırır
lar, ve o adam mimlenince, onu, bü
tün srrlanm ihbar tehdidiyle, gizli 
vazüesine devam etmiye mecbur bı
rakırlardı. 

Verdiğim listede isimleri bulu
nan gençlerden bazıları, Nazizme 
son derece düşmandılar. Hatta on
lar bana, Südet Almanlarına karşı 

nasıl çah~tıklannı bile ifşa etmişler. 
eli. Gestapo, onların isimlerini öğ

renmekle, Alman ordusunun Südet-
lere gireceği gün, kimleri nezaret al
tında bulundurması lazım geldiğini 

de anlamış oluyordu. 

Hindistanda doğan, İngilterede büyO.
yen ve okuyan Reginald George Pat
rJck Garbutt, muhtelif işlere girdikten 
ve çalıştığı ~irket hesabına birçok se
yahatler yaptıktan sonra, günün blrln
de, şirketin llnl ifl!sı karşısında, me
teliksiz bir halde Londraya dönmüştür. 
Reginald Garbutt, kendine epey müd
det iş aradıktan sonta Viyanaya gel
miş, orada Himler ve Henlayn ile kar
OJ].a.şmış, onların Alınan davasının ne 
derece haklı oldu{:,'11 hakkındaki ağlı

yarak vaki sözlerine kapılmlş ve Al
manya hesabına casusluk etmeyi knbul 
etmiştir. Kendisi, altı ~ene Çekoslo\'ak
yada ingilizce profe~örü ol::ırak çalı~
mak suretiyle yüzlerce Çek ve Slovak 
genci ile tamşmış, bunların samimiyet
lerine nüfuz ederek, siyasi düşüncele
rini. nazilik hakkındaki telakkilerini 
öğrenmiş, bu gençlerden askere giden
ler sayesinde de Çekoslovak garnizon
la:nna girip, çılamya başlamış, bu saye
de askerlerin de muhtelit sahalard:ıkl 
.fikirlerini öğrenmiştir. Garbutt.. Çekos
lovakyada eilindiği malumatı, günü gü
nüne Henlayn'e bildirmiş ve onun va
sıtasiyle Münlhe göndermiş, bu suretle 
daha Südetlcr meselesi ortaya çıkma
dan önce Almany:ı, nazi doştlarını, o 
zamanki Çekoslovakya hükümeti taraf
tarlarını, Slovakların ayrılmasını tercih 
edenleri ve nihayet Almanlığın şiddet- Yine ayni listede, Almany::ıya, ve 
le aleyhtarı bulunan Çekoslovak genç Nazizme karşı son derece sempati 
ve askerlerini tanımış ve bunlar hak- besliyen gençlerin isimleri de vardı. 
kında mükemmel bir dosya elde etme- Vakıa bu gençler, bu sempatilerini 
ğe muvaffak olmuştur. izhar etmekten son derecede cekini-
Garbutt, altı yıl bu hizmeti yaptıktan . . • . 
sonra. şimdi bu hakikatleri, cilğer fn- ı yorlardı. Ve Almanyaya fııli bır 
glliz gençlerinin, kendisi gibi, yabancı yardımda bulunamryorlardı. Fakat 
bir memleket hesabına calışmamalan Gestapo, bunların isimlerini öğren. 
yolunda ikaz maksadiyle i!~aatta bu- mekle, sırası gelince, kimleri kulla
lunmaktadır. ~ fi '2 ~ ·• nabileceğini, kimlerden istifade ede

Y alnız, şimdi, hemen 11::ıreket 
etmiyeceksiniz. Ben, ne za

nan gideceğinizi size bildireceğim!,, 
Bu sözleri söyleyip ayağa kalka

rak, o günkü kom:r~ızın bittiğL 
Jll U1:.c1;:, t:LLl. D.:u ev ... .ı.,..,, ı. .. >n ... '"'"''~ 

ken, karısı da yanımıza gelmişti. Ba-
tta: ~~ 

bileceğini anlamış oluyordu! 

Ben, bu işe başladığım anda, Ges

tapo'nun Çekoslovakyada kurduğu 

gizli teşkilatın azametini kavraıııak

fa. ııecikmAmistim. 

Hitlerin. müstakbel bir zafer $a-

hası saydığı bütün memleketlerde 

"- Anlıyorum ki. dedi. Alır.an olduğu gibi, Çekoslovakyada da, ge
gençliğine yardrm edeceksiniz... Bu- niş bir faaliyeti vardı. 

na ne kadar sevindiğimi tasavvur e- Prag'da, benimle birlikte Alman-
iemezsiniz.. Zira dostlarımızla bir-
likte, imanımız da artıyor!,, 

Bu sözleri söylerken, gözleri, sa_ 
tnimt bir heyecanla ya~anyordu. 

Onların ellerini sılap ayrılırken 

buz kesilmiş gibi idim. Yapmayı ka
bul ettiğim işlerin dehşetini düşün. 

dükçe tüylerim ürperiyordu. Ve ben, 
bu haleti ruhiyeden kurtulmanın ça
resini, kendimi bambaşka düşünce

lere ve hulyalara kaptırmakta bul
dum! 

* Heinlein yanından çıkışnndaıı 
sonra, bu ihanet işine başlamak hu
susunda duyduğum vicdani tereddüt 
çok sürmedi. Mazimi, mazimin istı
rap dolu hatıralannı düşünmek, diş. 
}erimi yine kinle gıcırdattı. Ve bu 
kini duyunca, ben, kendimi, herşeyi 
Gestapoya satmıya hazır buldum. 

Bir müddet sonra, Heinlein, za
manın geldiğini bildirdi. Ve ben on
dan aldığrm talimata uygun şekilde 
ise basladım. İlk çırpıda, Heinlein'e, 
içinde on iki Çek ve Slovak gencinin 
ismi bulunan bir liste gönderdim. 
Bunlar, edindiğim ilk samimi dostla_ 
nmdı. Bu isimlerin yam başların_ 
da, onların sahipleri hakkında ma

ltimat ta veriyordum. Mesela, Jan 
Barta adında bir genç: 
"- Ben, diyordu, Slovakmı. 
Nazi tahakkümü altına girmek

ten elbette nefret ederdim: Fakat 
Çek boyunduruğundan kurtulabil
mek için, Hitlerden istüade etmeyi 
can ve gönülden istiyorum!., 
Hayatımda, bu sözleri söylemiş 

olan delikanlıdan daha fazla sevdi
ğim bir insan olmamıştı. Fakat buna 
rağmen, verdiğim söze sadık kal
mak, aldığım paraları hak etmek 
için, onu bile, gözlerim yaşara yaşa
ra Gestapoya sattım. 
Gönderdiğim ilk listede isimleri 

olan diğer gençlerin telakkileri de, 
.Tan'ın kanaatinden fazla farklı de
ğildi. 

Bu ihbar işini yaparken, net,Tcenin 
ne olacağını kestiremiyor değildim. 
Heinlein, isimlerini öğrendiği deli. 
kanlrların etrafını, Alman ~ençleri 

ya hesabına çalışan bir de Slovak

yalı vardı. Çeklere karşı müthiş bir 

kin besliyen bu adamın, Almanya 

hesabına katlanmıyacağı hiç bir fe

dakarlık yoktu. 
(Devamı var) 

ltalya, Sovyetlerin 

Yayılmasını ÖnHyecek 
ffiaşı 1 incid~) 

Tunaya ve Balkanlardan Akdenize 
inmesine hiçbir zaman müsaade et. 
miyecektir .,, 

• 
Londra, 17 (A.A.) = Budapeşte 

radyosu, Almanyanın Macaristan ve 
Yugoslavyada gözü olduğu haberle
rini tekzip ettikten rnnra Macar si. 
yasetinin sarsılmaz İtalyan dostlU
ğuna dayandığım tasrih etmiştir. 

• 
Brüksel, 17 (A.A.) - İyi mal('ımat 

almakta olan mahfilde beyan edildi. 
ğine gör<;, İtalya ve İspanya hüku
metleri, g<!çenlerde Bcrlin hükume
tine, diplomasi yolu ile, Holanda ve 
Belçikamn tamamiyetine riayet e. 
dilmesi ile fevkalade alô.kadar ola
caklarını bildirmişlerdir. 

Berlinin Romanyaya notası 
Bükreş, 17 (A.A.) - "Reuter,, 
Resmi Alman maha1ifinden öğr..e. 

nildiğine göre, Alman Hariciye Ne
zareti ticaret dairC\'ii reisi doktor 
Clodües hükumetinin şiddetli bir 
notasını hbmil bulunmaktadır. Bu 
noktada b!lhassa Romanyanm Al. 
manyaya yapacağı teslimatta suni 
zorluklar çıkanldığı ehemmiyetle 
kaydolunmaktadır. Bu zorlukların 
izalesi azlıııkar bir lisanla istcniL 
mektedir. 

Dün tayyare ile buraya gelen dok_ 
tor Clodiüs alakadar Rumen mı:ıka
matı ile müzakerelere devam etmi~
tir. Almanya yeni petrol teslim::ıtm. 
dan başkaca Rumen balık sanayii i
çin lüzumlu olan Romorkör1cr ve di
ğer teçhizat mukabilinde yiyecek is
temektedir. 

TAN 

MEKTEP 
Kitapları· 

Meselesi 
· (Başı 1 incide) 

getirdik. Bu kit.aplar, muhteviyatı i
tibarile pedagoji ve psikoloji kaide. 
lerine uygun olarak yazılan ilk mek
tep kitapları idi. Baskısı temizdi ve 
bütün diğer ilk mektep kitabı yazan 
ve basanları da biraz daha dikkatli 
ve itinalı olmrya sevketti. 

O vakitki tetkikatımız esnasında 

vardığımız netice şu idi: Mektep ki
tapları bizde bir ticarat vasıtası, bir 
yemlik olarak şunun bunun inhisarı 
altında bulunuyordu. Kitapların ne 
muhteviyatına, ne de baskısına 'dik
kat ediJiyordu. Bu meselenin halli 
için Maarif Vekaletinin i§i ele alması, 
TEK KİTAP usulünü kabul etmesi, 
ve bu kitabı da maarifte teşkil edi
lecek salahiyettar bir heyetin yazıp 
hazırlaması lazımdı. Maarif Vekaleti 
de bu kanaate varmı~tı. Bunun üze. 
rine Vekalet ilk mektep kitaplarını 
olsun ıslah etmek için tek kitap usu
lünü kabul etti ve bir taraftan da o
kuma kitaplarını yazmak üzere maa
rifte Celal Sahir, Falih Rıfkı, Ru~en 
Eşref, Yakup Kadri, Reşat Nuri gibi 
memleketin en güzide ediplerinden 
mürekkep bir heyet vücude getirdi. 
Fakat vekaletin bu tedbiri de yan
lıştı. Çünkü ilk mektep kitabı yaz_ 
mak için edip olmak kafi değildi. Pe. 
dagoji ve psikoloji bilmiyen, ilk mek
tep ta1ebesinin psikolojisini ve ihtiya 
cını bilmiyen kimselerin ilk okuma 
kitaplarını yazmalarına imkan yok· 
tu. Nitekim bu heyetin vücude getir
diği okuma kitapları da bir şeye ben
zemedi. Bugün haia ilk mekteplerde 
okutulan bu kitaplarm baskısı temiz, 
resimleri güzeldir, .fakat muhteviya. 
tı pedagoji ve psikoloJi kaidelerine 
uygun değildir. 

D iğer ilk mektep kitap1annın a
kıbeti daha feci oldu. Tarih 

ve yurt bilgisi kitaphn bu işle hiç 
alakası olmıyan ve çocuk lisanını bil
miyen kimselere yazdırıldı. Bu sıra
da lisanın geç_irdiği kararsızlı!t ta işe 
karısınca ilk me'Ktep kitapfarr cskı-
sinden daha fena, daha feci bir hal 
aldı. 

Hasan Ali Yüce], Maarif Vekaleti

ne geldiği gün, mektep kitaplarının 

vaziyeti bu icli. Has;ın Ali Yücel ilk 

tedbir olmak üzere mektep kitapla

rına Dil Encümeninin tazyikile giren 

bir takım anlaşılmaz, içinden çıkıl

maz termleri kaldırdı. İlk mektep 

kitaplarının yeniden yazılması için 

de rnüscbakalar açtı. ,,...,_.., 

Fakat bu tedbirler mektep kitap

ları davasını halle kafi değildir. O
kuma kitaplarından başlıyarak li.se-

lerin son sınıf kitaplarına kadar bü
tün mektep kitaplarıntn yeni baştan 
ilmi metotlara uygun bir şekilde ya
zılmasına ihtiyaç varuır. İstılah ve 
termlerdeki tezatları, muhtelif sı

nıflarda okutulan kitaplar arasında
ki! ahenksizliği, kitapların yazılışın
daki iptidailiği, babayaniliği ve ca
hilJiği gidermek zarureti vardır. Bu 
da müsabaka ile veya şu veya bu mu
allimin münferit teşebbüsile halledi
lir dava değildir. Çocuklarımızın 

eline verdiğimiz kitapların her ba
kımdan noksansız, temiz ve mükem
mel olmasını temin edı?bilmek için, 
Maarif Vekaletinde büyük ve genjş 

bir teşkilata ihtiyaç vardır. Adeta 
büyük bir ansiklopedi hazırlar gibi, 
Manrif Vekaleti muhtelif mektep ki
tapları için en salahiyettar kimseler
den mürekkep heyetler vücude getir
melidir. Bu heyetler bütün dünya 
ders kitapları üzerinde tetkikler yap
malı, bizim tedris ihtiyaçlarımıza uy
gun, fakat mutlaka en son pedagoji 
ve tedris kaidelerine göre yazılmış 

kitaplar hazırlamalıdır. 
Genç Maarif Vekilimizden bunu 

bekleriz. Yoksa tek bir edebiyat ta
rihi üzerinde komisyonlar teşkHi, 

tetkikat icrası teşebbüsü büyük dava 
karşısında gülünç olmaktan ileri gi
demez. 

.. Çocuklarımıza 
Neler 

Okutuyoruz? 
(Başı 1 inciae) 

1 - Mektep kitaplarının çoğu bir 
ticaret vasıtasıdır. Her müellü ve her 
kitapçı kitap hazırlarken her şeyden 
evvel kazancını düşünür. 

2 - Mektep kitabı yazanların çoğu 
pedagoji ve tedris kaidelerine vakıf 
değildir. 

3 - Mektep kitaplanndan bir kıs
lnl (Yurt bilgisi ve tarih kitapları gi
bi) bu işle alakası olmıyan kimselere 
yazdırılmıştır. 

4 - Dil bakımından geçirilen ka
rarsızlık mektep kitap1arını anlaşıl

maz, içinden çıkılmaz bir nale sok
muştur. 

5 - Dil encümeninin tesirilc ka
bul edilen term ve ıstılahlar mektep 
kitaplarını okunmaz bir hale getir
miştir. 

Bütün bu sebepler]e bugtin mek
teplerde okutulan ders kitaplarının 

hemen de hepsi bozuk, hatalı. anla
şılmaz ve pedagoji bakımından ele 
alınmaz eserlerdir. 

Binaenaleyh ortada bir Türk ede
biyatı tarihi mesele:;i değil, bir mek
tep kitapları meselesi vardır ve da
vayı bu bakımdan tetkik etmek da~ 
ha muvafık olur. 
Tedrisatın temelini ilk mektep teş

kil eder. Her şeyden evvel ilk mek
tep kitaplarının noks'.lnsız, kusursuz 
ve aranılan bütün vasrfları haiz ol
ması, icap eder. Lisede okutulan bir 
edebiyat kitabında bir dciha hayatta 
tesadüf edilmiyecek bir arapça ke
limenin yanlış yazılmtş olması ihmal 
edilebilir. Fakat ilk mektep kitapla
rının ele alınmryacak kadar bozuk 
olması affedilemez. 
Yarından itibaren mektep kitapla

rının pedagoji, psik?loji, tedris, lisan, 
bilgi ve baskı bakmımdan kmmrlan
nı ve noksanlarını tahlil ve izaha baş
lryacağız. 

Muallimler ne diyorlar? 
Lise ve orta mektep kitaplarından 

bir çoğunun yanlışlarla dolu olduğu 
hakkındaki neşriyat üzerine, rlün bir 
muharrir.imiz bir kmm muallimlerle 
\Te edebiyatçılarla göri.işıniiş ve mü
tale.:ı.lır1nı.sorm~tur Vcr'lcn cevnp
ları aşağıda okuyacal•sınız: 

İstanbul Erkek lise!';i riyaziye mu
allimi Tevfik diyor ki: 

"Riyaziye kfü:plıırında görmen hnt:ılar, 

mürettip hatalarıdır. Ancak termlerin sık 
sık değişmesi talebeleri müs'{ül ~evkide 
bırakmakt.ıdır. Okuttuğumuz ki1 aplard:ı 
izahat çok azdır. Yanlış tertip edll!TliŞ e~
zersi1.ler vardır. Bitlnbi. yanlış tertip edil
miş temrinleri düzelterek talebeye veri-
yoruz. 

"Kanaatimce kitaplardaki hataların ö
nüne geçmek için tennlcrde istikl'ar la
zımdır. Sonra yazılış itibt1rile de doha va
zıh olmak icap eder. l\'lcvcut kitııpl:-rın 

talebe tarııfmdnn yalnız başına okunıırnk 
anla~ılm:ısına imkiın yoktur. Sebebi de, 
çok müphem yazılmış olmal arıdır.,, 

İstanbul Erkek lise5i riyaziye mu
allimi Şevket Kurallı da, riyaziye ki
taplarında ufak tefek bazı hatalar 
mevcut olduğunu, fa~rnt bu hataların 
büyük ehemmiyeti haiz bı.ılunm:ıdı~1-
nı, tasnif ve metot bakımından mü
kemmel olduklarını söylemiştir. 

"Hatalara rastlanıyor,, 
İstiklal lisesi ·edebiyat muallimi 

Raci Keten, diyor ki: 
"Okuttuğumuz kısımlarda fil• •fıki bnzı 

hatalara rastlanıyor. Fakat, Ankar;ıdaki 
komisyon kitaplarda Uıdilal yapar:-ık bir 
kııımını programdan cılrnrmıştır. Mmımn

!ih, şunu söylemeliyim ki, kabul edilen 
lise edebiyat kitaplıırı bugünkü talebe se
viyesinden çok yukarıdır.,, 

İstiklal lisesi riyaziye muallimi Be
yazıt Gencel, hatalı kitapların lise
lerin fen kolunda okutulanl:ır ura -
sında buluncitığıınu, edebiyat. subesi
nin riyaziye kitaplarındn bariz yan
lışlar mevcut olmatlığrnı söyleıniştir-

! stiklal lisesi müdürü Agah Srrrı 
Levend, müc1lifin yanılclığı. nokktlar 
olabileceği, bu itibarla edehiy:ıt ta
rihlerini bir komisyona havale ede
rek kıymetli ve salahiyettar edebL 
yatçılara yazdırmanın mümkün ol
duğu kanaatindedir. 

Y anlı,larla dolu kitaplaı 
Şair Yusuf Ziya da diyor ki: 
"- Yalnız edebiyat kitaplannın deıtil, 

ortamektep okuma kitanlarının da hat:ılı 

olduğunu biliyonım. Bazı muh:ırrirlcr'n 

de yazdığı gibi, aritmetik kitaplarında da 

Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğünden: 
16- 10-939 tarihinde Ankara, İstanbul ve İzmirde yapılan imtihnnlar netice

sinde tam numaranın 2/3 nisbetınde not alanl::ırm isimleri yu;,::ırıda yazılı yerler
de istasyon ilan mahallerine asılmıştır. 

Bunlar arasında münhal nisbetinde ikinci bir şi!ahl tefrik imtih::ını y:ıptlmak 
üzere 20-11-939 tarihinde saat 10 da An karada Zat İşleri Müdürlüğüne, hmir ve 
lstanbulda hmir ve Sirkeci isletme müd ürlüklerinc müracaat etmeleri iJjn olu-
nur. (!1818) (9423) 

-- ----~ ---- - ---

18- 11. 939=== 

lngiltere ve F ransanın 
Müşterek Tedbirleri 

(Başı 1 incide) 
İki memleket bu suretle canlı can. 

sız bütün kaynaklarını müşterek bir 
surette seferber etmiş ve bütün bu 
seferberliği müşterek zafer uğrunda 
idareye karar vermiştir. 

1914 harbinin en bellibaşlı aksak
lığı bu müşterek faaliyetin temin e
dilememesi idi. 
Bu defa ise harbin ikinci ayında bu 
birliği ve beraberliği temin etmiş bu
lunmaktadırlar. Bu da müttefiklerin 
kati zaferi kazanmak için bütün kay
naklarını seferber etmiş olduklarını 
ve bu seferberliği müştereken yap
mış ve idareyi iki tarafı temsil eden 
ellere bırakmış olduklarmı gösteri
yor. 

Resmi Tebliğ 
İngiltere ve Fransa Başvekilleri 

bugün.~ü harp konseyinden sonra 
şu tebliği neşretmişlerdir: 

"Fransız ve İngiliz hükumetleri, 
1914 - 1918 seneleri zarfında iktisap 
edilen tecrübelerden istifade ederek 
her iki memleketin harpteki iktısa
di mesaisini en tem ve mükemmel 
şekilde tanzim eylemeyi. harbin da
ha bidayetinde kararlaştırmışlardı. 

Muhasamat başlar başlamaz, bu•hu. 
susta derhal tedbirler alındı. Yüksel< 
Şuranın son toplantısında Daladier 
ile Chamberlain tarafından ittihaz 
edilen kararların tatbiki zımnında, 
her iki hükumet tarafından esasen 
meriyet mevkiine konulmuş olan hü
kümler. aşağıdaki sahalarda müşte. 
reken harekete geçmeyi temin eoe
cek tarzda takviye ve itmam edil. 
mişti'r: Hava, teslihat, iptidai mad
deler, petrol, iaşe, deniz nakliyatı, 

iktısadi harp her iki hükumet tara
fından ittihaz edilen bu yeni tedbir
ler iki memleketin iptidai madde, 
istihsal vesaiti, deniz tonajı ilah ... 
bakımından sahip oldukları menabi
in, mii~terek menfaat namına, daha 
iyi bir şekilde kullanılmasını ve it
lıa 1at pro,qramlarında hadisatın zaru
ri kılacağı tahdidatı keza aralarında 
müsavat üzere taksim etmelerini 
mümkün krlacaktır. Her iki memle
ket bundan böyle, ithalat program. 
larını mi.iştereken tesbit edecekler 
ve bu programlarm tatbiki için ha
riçten y:ıpacaklan mübayaatta her 
türlü rekabeti bertaraf edeceklerdir. 

nu hükümlerin tatbiki, derhal ih
das edilen bir Fransız - İngiliz tan
zim komitesinin emri altında çalı~a
cak daimi Fransız - İngiliz icra ko
mitelerine tevdi edilmiştir. 

Ahval ve şerait lüzum gösterdiği 
takdirde diğer sahalarda teşmil edi
lecek olan anlaşma, her iki memle
l(etin, harp mesailerini daha tam bir 
~ekilde tanzim etmek hususundaki 
azimlerinin yeni bir delilidir. Bu 
suretle son harpte, ancak üç sene 
sonra tahakkuk ettirilen her iki 
memleketin müşterek organizasyonu, 
bu defa. muhasamatın başladığı ta
rihten iki ay sonra tahakkuk etmiş 
irn 1 unu yor. 

Resmi beyannamede, her biri ay
rı ayrı hava, teslihat. iptidai rnadde
Jer, petrol, iaşe, deniz nakliyatı ve 
iktısadi h3rp işlerile meşgul olmak 
üzere altı komitenin tesekkülünden 
bahserclilmektedir. Bu k~miteler, sa
dece lazım değil, ayni zamanda icra 
organizasyonları olacaklardır. 

Paris, 17 ( A. A.) - Paris 17 teş
rinisani t::ırihli akşam tebliği: Mcv. 

zii keşif kolu ve topçu foaliyeti ol
muştur. 

Cephelerde Faaliyet 
Londra, 17 (lfususi:) - Garp Cep-

Yanlı~larl::ı dolu mhıller mevcuttur. Or
tamC'ktep okuma kit:ıpl:ınnı:ln beniın şi
irlerimin kıı!iyele~i değifjtirilmiş ye ahen
gi ihlal edilmiştir. Ci.iınhuryetin onuncu 
yıldüniimii miınasebetile yazdığım bir şiir
de "Birlik,, ve "Muhhirlil,., k::ıfiyesJ, 
"Birl!k,, ve "IIahercillk,, seklinde Veka
letçe tashih edilmiştir. Orhan Sey!inin 
"Ki.ı~ük sultan .. <ıdlı bir şiiri de "Küçük 
Turh:ın., şekline sokulmuştur. Ve benim 
bir yazımda "Muharebe,, kelimesi "Bo
ğazlaşma,, olmuştur. Halbuki hiçbir yazı
nın t.ıshih edilmeı>i doğru değildir, Hele 
cocuklarda gördüğüm riyaziye kitapların
daki misnller çok ağırdır.,, 

Yusuf Ziya, bugünkü edebiyat ki
taplarında bir çok lüzumsuz bahisler 
olduğu gibi kitaplara girmesi icap e
den yazılar da bulunduğunu, bu iti
barla bu eserlerin tertip ve tanzimin
de çok titiz davranılması lazım gel
diğini ilave etmiştir. 

hesinin heyeti umumiyesinde fevkali 
de bir şey olmamış, yegane faaliyet 
yalnız keşü kollarına inhisar etmiş
tir. 

Bu sabah Cheshire'de ve Galles'in 
Şimalinde de hava tehlikesi işareti 
verilmiştir. Meçhul iki tayyare bu 
mıntaka üzerinden uçmuştur. Bir 
kaç dakika sonra "tehlike geçti,, dü. 
dükleri çalmıştır. Bundan başka bu 
sabah Spetland adalan üzerinde bir 
Alman tayyaresi görülmüştür. 

Hava Nezareti harpte kaybedilmiş 
olan 51 İngiliz tayyarecisinin listesi
ni neşretmiştir. Bunların 31 i ölmüş, 
11 i dönmemiş ve 2 si esir düşmüş._ 
tür. 

Gelen haberlere göre, bugün bazı 
Alman tayyareleri İsviçre toprak
lan üzerinden uçmuşlar, İngiliz a
leyhtarı beyannameler atmışlardır. 

Harbiye Nezareti 57 si teşekkül 
halinde bulunan müdafaa taburları 
için müstacelen 20 bin kişiye ihtiyaç 
olduğunu bildirmektedir. Kaydı iste
nenler bilhassa 35 ten 60 yaşına ka. 
dar olan eski muhariplerdir. 
Diğer taraftan Fransada seferber 

edilmiş bulunan 1891 tevellütlü 
Fransızların ay nihayetinde terhis 
edilecekleri anlaşılmıştır. 

Bir gemi torpillendi 
Londra, 17 (A.A.) - Capetovn' _ 

dan bildiriliyor: "Africo Shell,, adın 
daki petrol gemisi, Şarki Portekiz 
Afrikası sahilleri önünde bir Alman 
gemisi tarafından torpillenerek ba. 
tırılmıştır. Zannolunduğuna göre 
torpillemeyi yapan gemi, takriben 
on bin ton hacminde müselluh bir 
gemidir. 

(Son alınan haberlere göre, bu mü
sellah geminin bir fı.lman kruvazörü 
olduğu anlaşılmıştır. Kruvazör, ge
mideki bütün erzakı müsadere et
miştir.) 

• Londra, 17 (A.A.) - Daily Sketch 
gazetesi, Almanların Portekize ait A. 
çores adalarında yaptıkları faaliyeti 
tebarüz ettirerek, Amiral Reader'in 
İngiJiz seyrisefainine hücumlar için 
bu limanlarda gözü bulunduğunu 
kaydetmektedir. 

\. 

Kopenhagtan biJ.<liritdiğine gore, 
Almanyanın Admiral Scheer ve Deut 
schland cep krm·azörlcri bir Alman 
limanında demirlj bulunmaktadır. 

Bu iki kruvazörün Atlas denizine 
çıkmadıkları, fakat bu iki gemiye 
benziyecek tarzda boyanmış diğer iki 
muhribin Atlas denizinde dolaştırıl
dığı anlaşılmıştır. Maksat, İngilizleri 
şaşırtmaktır. 

• 
Tallinn, 17 (A.A.) = Alman harp 

gemileri Baltık denizinde tngiltereye 
sellüloz taşımakta olan Verna ve Ho
landaya eşya taşımakta olan Flora i
simlerindeki Fin vapurlarında araş
tırma yaptıktan sonra bunları Svine. 
münde'e götürmüşlerdir. 

Almanyada Karışıkbk 
(Başı 1 !ncide) 

za geçilmesi lehinde olduğu halde er
kanıharbiyesinin itirazı yüzünden 
tereddüde düşmekte, kati bir karar 
verememektedir. Hitler, taarruzun 
muvaffakıyetsizliğe uğraması takdi
rinde ordunun kendisini atarak doğ
rudan doğruya vaziyete hakim olma
sı ihtimallerini düşünerek taarruzun 
hemen ynpılması üzerinde ısrar et
memektedir. 

Bngün Berlinde :J, Münihte 3 ki
şinin muhtelif siyasi sebepler yüzün
den idamı da dahili ho~nutsu71uğun 
bir alameti sayılmaktadır. 

Diğer taraftan Hitlerin sivil ve as. 
ker bütün ricalile mütemadiyen isti
şarelerde bulunduğu haber veriliyor. 

Tehclit Mekhtpları 
Diğer taraftan Von Ribbentrop'un 

mütemadiyen tehdit mektuplan al
dığı haber verilmektedir. Von Rib
bentrop, bu mektuplarda vatana hi
yanetle ve Almanyayı Rusyaya sat. 
makla itham olunmaktadır. 

Almanyada kararsızlık ve ihtilaf 
Amerikaya da aksetmiş ve bugünkü 
Nevyork Taymis, artık Alman oto. 
ritesinin Çekoslovakya, ve Lehi!::tan. 
da zaafa uğradığını, Almanyanın 

kendi harabisine sebep olacak to
humları Rayh'in içinde ekip bu to
humların mahsulünü biçmeğe baş. 
ladığını anlatıyor. 



ıs.11.939::::============================================~ TAN 

Terfi Eden Hakim ve 1 
Müddeiumumiler 

Ankara, 17 (TAN Muhabiri Bildiriyor) - Adliye Vekaleti hnımler 
arasında yeni bir tayin ve terfi kararnamesi hazırlamıştır. Kararname 
Yüksek Tasdika iktian etmişti, aynen bildiriyorum: 

90 LİRAYA ÇIKARILANLAR: kimliğine Zile hukuk hAkimi Recep Bal
kan, İnegöl müddeiumumiliğine Orhaneli 
müddeiumumtsi Tevfik Vinel, Zonguldak 
hukuk hakimliğine Samsun sulh hakimi 
Hakkı Pektaş, Giresun asliye hukuk ha
kimliğine Manisa sulh hakimi K1lmil Ye
peci, İstanbul ağırccza a1.alığına İstanbul 
müddeiumumt muavini Selim Başol, Mar
din azalığına Orhaneli hakimi Remzi Ö
ğüt, Manisa müddeiumumiliğine Manisa 
lh:usı Zlya Gökalp, Manisa ftzalığına Gü
rün ceza hakimi Baki Kocayallı. 

Balıkesir ağlrceza reisliğine Antalya a
ğırceza reisi Necati Temlzöz, Yozgat rei
si İbrahim Ethem Peksimevoğlu, EHlzığ 
hukuk hakimliğine Kastamonu hukuk ha
kimi Emin Ayken. 
80 LİRAYA ÇIKARILANLAR: 

Birinci sınıf adliye müfettişliğine füinci 
sınıf miifettiş Sait Ö;rden, Edirne müdde
lumumtsi Edip Beyazıtoğlu, Üsküdar hu
kuk hfıkimi Şevket Erkatlı, htanbul 
mi Mün.ir Altıok, Ankara asliye hukuk 
hAkimi Tevfik Tezer, Giresun reisi Yah
ya Güven, Kastamonu müddeiumumisi 
İlhamı Arıcıoğlu. 

'/O LİRAYA ÇIKARILANLAR: 
Çatalca a!'liye hukuk M1dmliğine baş

tnüddeiumumt muavinlerinden Mehmet 
Ali Davran, Erzurum reisliğine Şibinka

rahisar reisi Cemal Aksu, Antakya kadas
tro hakimliğine Manisa kadastro hakimi 
Hasip Foral, Bandırma amceza reisliği

ne Bursa ağırceza reisi Mazhar Tevfik 
Salıcıoğlu, Tunçeli ağırceza reisliğine Di
yarbakır ceza hakimi Hamdi 'Onsım, Ur
fa reisliğine Bilecik hakimi Abdülcelil 
Bayer, Kütahya müddeiumumi muavinli
ğine Kırklareli müddeiumumM Cemal 
G'llnay, Mudanya hAkimllğine Uda ceza 
hAk.imi Salih Karagözoğlu, Kastamonu 
hukuk hAklmliğine Yalvaç Mkimi Man
sur İçel, Göksun hl'ıkimliğine Çatalca hu
kuk hAklmi ŞeŞvket ErkaUı, İstanbul 
asliye hukuk hakimi Şakir Güneri, İstan
bul hukuk hakimi Muhittin Taylan, Ber
gama hakimliğine Ka~tamonu eski müd
ddeiumumisi Kemal! Öğütçü, Artvin hıl
kimllğine Giresun müddeiumumtsi Tahir 
Sener, Antalya ağırceza reisliğine Cebe
libereket ağırceza reisi Galip Öztürk. 
60 LİRAYA ÇIKARILANLAR: 

Konya l'ızalığına, Konya sulh hakimi 
Fevzi Omay, Alanya hAkimliğlne Niğde 

m\lddeiumumtsi Tevfik Önem, Salihli sor
gu hAk1mliğine mülga Kola sor.ıru Mkimi 
Kemal Sorguç, Artvin c~a hakim lif!ine 
Artvin eski müddeiumumisi Hamdi Öz
gen, Tunceli halığına Diyarbakır ceza 
hAklml Mehmet Arıkan, Çoruh sulh M
kimliğine Arabsun Mkimi Hamdi Yal
çınkaya, Şibinkarahisar reisliğine Kü
tahya müddeiınnumtsi Tevfik Artuk. 
50 LİRAYA ÇIKARILANTJAR! 

Bolu m(iddeiumumlliğine Bolu müddei
umum! muavini Zahit Tur, Gireııun azalı
ğı.na Diyarbakır azası Tevfik Demirci, İz
mir asliye ceza hakimliğine Malatya müd
deiumumisi AH Rı7.a Kutlar, AkcaabM 
hakimliğine Boğazlıyan hukuk hakimi 
Ziyaeddin Serim, Bas müddeiumumt mu
avinliiUne Ankara sulh hılkimi İsmail Ü
ner, İstanbul müddeiumumi muavinliğine 
Yalova müddeiumumisi AttilA Yurdakul, 
Çoruh müddeiumumi muavinli~lne İstan
bul müddeiumumi muavinlerinden Kemal 
Tan. 

40 LİRAYA ÇIKARILANLAR: 
Bandırma asliye A7.alığına mülga ceza 

Mkimi Necdet Gökeri, Beyazıt Sulh ha
kimliğine Elazığ ılzası Cahit Gürkaş, Bi
lecik hakimliğine Antalya eski sulh ha
kimi Hikmet Ziya Arkman, K:ıracan ha
kimliğine Bodrum eski müddciumum1si 
Cemil Özbek, Antakya sulh hakimliğine 
Düveydlye sulh hakimi Rifat Yüce, Kı

rıkhan ceza hakimliğine Fatsa ceza haki
mi Ragıp İnanç, Tunceli ceza hakimliğine 
Afyon l'ızası Kadri Tabak, Afyon ftzalığına 
Akçaabô.d Mklıni Arif Aydın, Tunceli 
müddeiumumiliğine Silifke müddeiumu
nılsi Hakkı Petenoğlu, Samsun sulh ha-

35 LİRAYA ÇilCARILANLAR: 

Akçekoca hakimi Abdullah Arık, Bolu 
müddeiumumi muavinliğine, Tağmen 

müddeiumumisi İsm:ıil Hakkı Alaca, Mu
cur hakimliğine Mersin sulh hakimi İs

met Manikoğlu, Bolu sulh h:lkimliğine 
Bolu azası Atikgölü, Filis hakimliğine 

Pınarbaşı müddeiumumisi Yalçın Dağlar, 
Baş müddeiumumi muavinliğine İstanbul 
müddeiumumi muavini Ekrem Gökyardar, 
İstanbul icra memurluğuna eski Siirt 
müddeiumumi muavini Osman Cemal 0-
ğuzoğlu, Gebze müddeiumumiliğine De
virci müddeiumumisi Rumi Gümre, Gü
Jrıüshane müddeiumumiliğine Görele mi.ld 
dciumumlsi Mehmet Ali Özdemir, Ban
dırma asliye azalığına Bandırma sulh h~
kimi Şabahzat Alşın, ElAzığ Azalığına E-
11lzığ sulh Mkimi Kadri Oğuz, Germend 
hukuk hfıkimliğine Konya Ereğlisi müd
deiumumisi Necati Ecren, Kulp hakimli
ğine Silvan müddeiumum!si Tahir Aksoy, 
Van müddeiumumiliğine Karaburun müd
deiumumisi Kemal Yörükoğlu, Antakya 
sulh hAkimliğine Beylan sulh hAkimi 
Hikmet Tuzer, İstanbul sullı hfıkimliğine 
Gebze müddeiwnumtsi Ratıp, İstanbul 
müddeiumumi muavinliğine Bursa mlid
deiumumı muavini Edlp Ünal. Yalova 
müddeiumumiliğine İmralı cezaevi mü
dürü Hakkı Talimcioğlu, Elmalı ağırce7.a 
müddeiumumiliğine Uda ıtzası Saim Gök
soy, Ankara sulh hAkimliğine temyiz mu
hakemesi raportörü Mirsat Yapalı, Anka
ra muddeiumuınl muavinliğine Ankara 
suilı hakimi Lutfi Türk, Ilgaz hAkimliği
ne Diyarbakır müddei~mumt muavlnl ·sa
dık Günay, Belu Azalığına Tokat sulh 
Mki.mi Nafiz Yamanoğlu, Denizli müdde
iumumi muavinliğine Ilgın müddeiumu
misi Mimtaz Söylemez, Samsun ağ1rceza 
azalığına Şile müddeiumumisi Tevfik A
kın, Milıln şehir htlkimliğine Balft hukuk 
hılkimi Tahir Kayserilioğlu, Ürgüp müd
deiumumtliğine Bozdoğan müddeiumumisi 
Muammer Yahşi, BalA Mkimtğine BalA 
ceza hAkimi Emin Gebzelioğlu, Manisa 
sulh hakimliğine, Afyon azası Necati A
ral, Adana hukuk hflkimliğine Emirdağ 

hukuk Mkimi Niyazi Akkuş, Zile hukuk 
hakimliğine Mudanya hakimi Mehmet A
li Derinöı;, Yalvaç hukuk hAkimliğine 

Bolvadin hukuk hıikimi Hakkı Alpsoy, 
temyiz mahkemesi rapörtörlüğüne Ilgaz 
hllkimi Hayrettin Deney, Bolvadin hukuk 
Mkimliğine İstanbul icra memuru Halil 
Tannkul, Diyarbakır Azalığına Mardin A
zası Hüsrev Erdem, Giresun müddeiumu
miliğine İstanbt 1 ağıceza Azası Süreyya 
Şarnlef, Antakya ceza hAkimllğ1ne Alaşe
hir müddeiumum1si Haydar Eren. 

KAYIP: Ziraat Bankasındaki 

12920 sayılı cüzdanmu gaybettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin hük

mü yoktur. 
Hafize ÖZEN 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralii. l<ırıkhlC, ve bütün ağrlların·tzi derhal l<eser. 

icabında günde 3 kaşe ahnabilir. 
kuul ı •t • • .-. .. Her yerde pullu t an ısrar a ıa eyınız. L 

·. :· .. in.hisarlar .··~-ümilm ·; ;Müdür.lüğü ilanıarı 
"· :;,..~ / . . .. ,•l/. )' 

Cinsi Mlktan Muhammen Be. 

Yangm söndürme 360 adet 
aıatı eczası ile 
beraber 

Lira Kr. 

4562 50 

o/o 7,5 teminat Ekı!1tme 

Lira Kr. tekil eaat1 

342 18 Açık ek. 14 

126 00 " n 15 Demir sehpa 600 ., 1680 -
I - Şartnameleri ve mevcut krokisi mucibince yukarda miktarı yazılı (2) 

kalem eşya açık eksiltme usulile satın alınacaktır. . 
II - Tahmini bedelleri, muvakkat teminatları eksiltme saatten hizalarında 

gösterilmiştir. 
nı - Eksiltme 24/Xl/939 tarihinde cuma g\lnil Kabata:;ıta Levazım ve Milbaya-

at ııubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız alınabileceli gibi leh· 

panın krokisi de tetkik edilebilir. 
v - İsteklilerin eksiltme için tayin ed nen gün ve saatlerde % 7,5 güvenme pa-

ralarile birlikte mezkılr kooıisvon.a gelıne leri. (9286) 

* * ~ _ Şartname ve nomunesı mucibince eksiltmesi 10/XI/939 tarihinde. yapıla-
cağı ilan edilen 200 adet 28 mim Yeşil ipek taklidi ve 200 adet 22 m/m lık man
tar Uç boblne talip zuhur etmediğinden eksiltmesi 10 gün temdit edilmtştlr. 

ıı _ Eksiltme 20/ Xl/939 pazartesi günü saat 16.30 da Kabata~ta levazım ve 
müb:ıy:ıat şubesindeki alım komisyonunda yapılacağı iIAn olunur. (9517) 

1 Kitap Yerine 

56 KiTAP 
Veriyo uz 

• 
T AN'ın Karilerine 

Bir Hediyesi: 

Bütün Bu Kitapları 
150 KURUŞA 

Veriyoruz 

I• ngiliz gazetelerinin matbuat liayatına 
soktukları faydalı bir teamül vardır. 

Herhangi bir neşriy·at mfıessesesile anlaşarak 
o müessese tarafından neşredilen kıymetli 
eserleri mal olduğu fiyata satın almak ve yi
ne o fiyata karilere hediye etmek. 

TAN da İngiliz gazetelerinin bu teamülü
nü tatbik etmek emeliyle bir neşriyat mües
sesesiyle anlaşmıştır. Elliyi mütecaviz kitap 
temin etmiştir. Bunların içinde dünyanın en 
meşhur muharrirlerinin romanları, hikayele
ri, kıymetli eserleri, içtimai, edebi, iktısadi 
kitaplar vardır. Ve TAN bu elliyi mütecaviz 
kitabı okuvucularına 150 kuru~ verecektir_ 

Fakat bütün okuyucular bu fırsattan is
tifade etmek istiyebilirler. Halbuki eli

mizd.e mahdut miktarda tam takım val'dır. 
Onun için bu fırsatı yalnız TAN okuyucula
rına hasretmek mecburiyetindeyiz. TAN oku
yucuları bugünden itibaren TAN'ın birinci 
sayfasında başlığın sağ kısmındaki kuponlar
dan 15 tanesini kesip toplamalıdırlar. Bu ku
ponlar numara sırasına tabi değildir. Herhan
gi güne ait olursa olsun on beş kupon getiren 
her karie bu kitaplar 150 kuruşa verilecek
tir. Memleket içinden on beş kupon gönderen 
okuyucular bu kuponlarla birlikte 200 kuruş 
göndermelidirler. Vilayet okuyucuları için 
gösterilen bu 50 kuruş fark posta ve ambalaj 
masrafı karşılığıdır. 

Bu kuponları bugünden itibaren toplayı
nız. Elimizde ancak bir iki bin tam takını bu
lunduğu için geç kalanlar bu fırsatı kaçırabi
lirler. Onun için bugünden tezi yok, hemen 
yukarıda başlık yanındaki kuponu kesip bi .. 
riktiriniz. 

• 
Bu Fırsattan 

istifade Ediniz. 
Kuponları Toplayınız. 

10 
. ııocanın 

Nasretti:n 
lla)Tatı 

Yazan: z \ya şa'ı<\r 

ı=::;~~ __ I 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
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,~-------------------------------------. GECELERi KIS Karııık ve nasal yapıldığı belli olmayan bayat çocuk gıdalarile 

yavrunuzun sıhhatini tehlikeye koyarsınız. 

Allahın yarattığı gibi saf ve tabH hububattan yapılmıs 

H A S A N 
ÖZLO UNLARI 

Çocuklarınıza Yediriniz 

Vitamin 

Kalori 

Kuvvet 

Kudret 

Sıhhat 

Nes'e 

Enerji 

Zeka 
HASAN DEPOSU : Yeni Adresi. Bahçekapı 

Pirinç 
Yulaf 
Buğday 

irmik 
Patates 
Mısır 

Türlü 
Mercimek 

Bezelya 
Badem 
Çavdar 

ozu 
Dünyada mevcut 

çocuk 11dalanmn 

en mükemmelidir. 

Beyoğlu Tramvay durağı karşısında 
Yalı Köşkü Cad. No. 6/ 8 , ......................... . - -- - - - ""----- - - -

lstanbul inhisarlar Baımüdürlüğünden: 
Hükmü lklnclteşrin sonunda bitecek olan milskirat tezkerelerinin yenilenme mu

amelesine 22-11-939 gününde başlanılarak 5-12-939 salı günQ akşamına kadar de
vam edecektir. 

Tezlcerelerlnl tecdit ettirmek lstQ'en sa tıcılann tayin olunan ,Unlerde ellerindeki 
tezkerelerlle Kabataşta kAln bqmüdürlüğUmUze müracaat etmeleri ve 5-12-939 ta
rihinden sonra tezkerelerini yenilemiyerck içki satanlar hakkında kanuni takibat 
tapılacatı llAn olunur. "9305,, 

Sl•lr ağnları, baygınhk, sarpıntt, baı dön111esl, 
uykusuzluk ve sinirden ileri gelen bütün 

rahahızhkları dindirir. 

Devlet Lima•lan lılehne Umum Müdürlüğü11den : 
İdarenin MaJ'lll 140 aa,.eaıne kadar olan ihtiyacı için muktazl muhtelif tipte do

kuz bin tane kömür çevalyesl açık eksiltme suretile satın alınacaktır. Muhammen 
tiedelleri 3500 lira ve muvakkat teminatı 262 lira 50 kuruştur. 

1 
Uzun kq ıecelerini hem faydalı hem uıançıız geçirmek için 

KANAAT KiTABEVi 
netriyatma kuvvet vermiftir. Kıymetli ediblerimizin qağıda yazılı en eon eıerlerl 

bu te,ebbüıün batlanııcıdır. Fiab Cildliıi 
AKA GONDOZ GİDER AYAK 75 100 kr. 
HALiT FAHRi OZANSOY AşIKLAR YOLUNUN YOLCULARI 75 100 

" ERCOMEND EKREM TALU BEYAZ ŞEMSİYELİ 125 150 
" M. TURHAN TAN HİND DENİZLERİNDE TÜRKLER 100 125 
" tı " " SAFİYE SULTAN 

" ,, 
" DEVRİLEN KAZAN 

KAN, KUYYn, IŞTIHA ŞURUBU 
FOSFARSOL, kanın en hayati kısmı olan kırmızı yuvarlacıklan taze
Uyerek çoğaltır. Tatlı bir ı,tah temin eder .. Vücuda devamla genc;lik, 
dinçlik verir. Sinirleri canlandırarak asabi buhranları, uykusuzluğu 
ve fena dilıtilnceleri ıiderir. Muannit inkıbazlarda, banak tembelli. 
ğinde, Tifo, Grip, Zatürreeye. Sıtma nekahatlerinde, Bel gevşekliği ve 
ademi iktidarda ve kilo almakta şayanı hayret faideler temin eder . 
F O S FA R S O L 'O ; Diler bütiin kuvvet şuruplarından ayıran başla. 

ca hassa; de vamlı bir surette Kan, kuvvet .. İştah 
temin etmesi ve ilk kullananlarda bile tesirini 
derhal göstermesidir ... 

Sıhhat Vekaletinin resmi mfisaade "lini haizdir. Her eczanede bulunur .• 

·-------·---------------------' 

ile SABAH, öGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra günd. 3 defa muntazaman 

dlşlerlnlzl fırcalavınız. 

Galatasaray Lisesi Müdürlüğünden: 
Yatılı talebenin ikinci taksit zamanı l-İlkkanun-1939 dur. Vaktinde yatırılması 

lilzumu HAn olunur. (9310) 

125 150 
" 125 150 
" 

1939 senesi zarfında yalnız 

?ENITH Radyo 
bütiln dünyada diğer 3 muhtelif Fab
rikanın satmış olduğu Radyolardan 

!azla Radyo satmıştır. 

8 ve 8 LAM BA LI 
En son Model z E N ı T H Rad

yolannı tecrübe ediniz. 
BAKER MAGAZALARINDA her 

yerden müsait fıat ve ııarUarla 
satılmaktadır. 

PETROL NiZAM 
Saç Bakımı 

ıüzelliğin en birinci tartıdır. 

Kadıköy icra D airesinden: 

Bir borçtan dolayı mahcuz olup 
paraya çevrilmesine karar verilen 
bir adet motör ve teferruatının bil
müzayede açık arttırma ile satılaca
ğından talip olanlann 24-11-939 
Cuma günü saat 13 te Bakırköyün. 
de Aksu caddesinde 2-4 No. lu hah. 
çede hazır bulunmaları ilan olunur. 

emniyet Sandığı UanıarJ 

GÜN ES 
1 

Cildi yakar ve kırı~tırır. Soğuk 
ve rüzgar derıyi sertleştirir. Yü
zümüze temas eden havanın toz
ları mesamatını kapatarak ilra-

zata mani olur. 

Cildin bütün bu inza ve 
kuıurlarına mini olmak 

için siz de cildinizi 
herıün Üf&IDl&rı 

PERTEV 

Yüzde 5 Faizli ve Sekiz Sene 
Taksitli Emlak Satı,ı 

Semti 
Clnıl 

Muham men 
kıymeti 

Kasımpaşada Hacıhuarev mahallesinde İki katta yedi odnlı ahşap 
eski Camiarkuı Btlyükyokuş yeni BU- bır evin tamanu 

200 

yükyokuş sokağında eski 18 yeni 19 (Ne . 
taj) 19 No. lı. 

Beyojlunda eski Pangaltı yeni Kocııte

pe mahallesinde eski ve yeni Elmadajı 
sokağında eski 103, 105, 105, 105, 103, 
105. 143, 145, 147, 149, 151, 153 yenl 143, 
145, 147, 149, 151, 153 No. lı. 

İki ıtargtr ve üç dükkfm ve 3800 
bir fırının 24 hissede 19 his-
sesi. 

, 1 - Arttırma 5/ 1 inci kAnun 930 tarihine düşen Salı g0ni1 saat t4 ten 18 
ya kadar y~pılacak ve gııyrimenkullcr en çok bedel verenlerin üstünde kala-
~~~ ' 

2 - Arttırmaya girmek için muhammen kıymetin yüzde 10 nu nlsbettnde 
pey akçesi yatırmak JAumdır. 

3 - Arttırma bedelinin dörtte biri peşin ve geri kalam• sekiz senede INtldz 
müsavi taksitte ödenir. Taksitler % 5 faize tAbidlr. 

4 - Taksitler ödeninceye kadar gayrimenkul Sandığa birinci derecede ipo
tekli kalır. 

5 - Fazla tafsllAt almak ve binaların :fotojranarmı görmek lstiyenlerin San· 
dık binalar servisine müracaat eylemeleri lAzımdır. (9217) 

İhaleleri 24-11-939 tarthlne rasth,.an cuma günü saat on beııte Galata nhtımın· 
daJd 11mum mUdilrlilk binasında toplanacak olan satın alma komisyonunda yapıla
cakbr. 
Şartname ve nQmuneler her acın s&zO aecen komisyonda görülebilir. (9270) ile masaflayarak gıdalandırınız 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme U. idaresi ılaniar! 
Harp Akademisi Safl•alma Komisyonu Refsltğfnden: 
Tahmln edilen bedeli 128 lira 28 kurut olan 29 kalem hurda e'ektrlk m.ılze-T.esl

nln açık arttırma ile satış münakasaaı 29-İkinciteşrin-939 çarşamba gUnil saat 14 de 
akademi sabn alma komisyonunda ,.apüacaktır. Malzemeleri görmek isteyenlerin 
her aQn milnakasasına iııtirak edeceklerin de münakasa gunil Beşıktaş mal me
.-ırıutuna yatırılmış 955 kuruşluk muvakkat teminaUarlle komisyona müracaat-
1'rı. (9396) 

lstanbul Arkeo!op Müzeleri Arttırma ve 

Riyasetinden: 
Ketlf bedeli Muva k kat t eminat 

Yapılacaıc ııı n cın11 ve mahiyeti mikta rı miktarı 

Lira Kr. Lira Kr. 

3444 90 258 38 

KREM PERTEV, açık mesamatı kapatır. Cild adale-

• ler1ni besler, yorgun deriyi canlandırarak tazelik ve 
gençlik bahşeder. 

Sahibi ve Neşriyat Müdürü Halil L6tfü DÖRDVNC'Ü, Gazetecilik ve 

Neşriyat T. L. Ş . .Basıldığl yer: T A N Matbaası 

Muhammen bedeli 23500 lira • lan 250 ton karpit 36-12-1939 Pazartesi gunü saat 
15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (1782,50) liralık muvakkat teminat lle kanunun ta· 
,.ın ettili vesikaları ve tekliflerini ayni gUn saat 14 de kadar komisyon relallline 
vermeleri lAzımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarpaşada Teael· 

Ulm ve sevk teflllinden datıtılacakbr. (9207) 

Eksiltme Komisyonu Devlet Limanları lıletme Umum Müdürlüğünden ~ 

Ekılltmen ln nıredı ve 
ha ngi tarih ve eaattı 

yapılaoaOı 

Eksiltme 20-11-939 tarihinde Pa
zartesi günü saat 15 de YUkııek 

Mektepler Muhasebeciliğinde • 

Nevi 

Silindir yatı 
Buhar makine yatı 
Dizel makine yatı 
Gres Yalı 

Kilo 

4000 
5000 

10000 
2000 

21000 A7aaofya Müzesi dıı kapısı ittiıalin

dekl odanın tamiri, metrCık su depo .. 
.unun yıkılması, ahııap çatı ,.apıl· 

Jnası vesaire. 
Ayasofya Müzes)nde bermucibl keşif yn ptırılacak otan fnpat ve tamirat lıterl yukarıda ,.azılı g(ln ve 88atte açık ekslltme-

7e konmUjtur. Olbaptakl keşif ve ısartnarnelerl görmek isteyenlerin İatanbul .6.rkeoloji Müzeleri Urnum MUdürlüğüne tamir 
•ıre lnpat yerini mahallen görmek arzusunda bulunanların Ayasofya Mllzesine, talip olanların da VılAyet Nafla İdaresinden al
mıı oldukları müteahhitlik ve Ticaret Odası veslkalarlle muvakkat teminat makbuzlarını hamilen Yüksek Mektepler Mu-

İdare vasıta lan ihtiyacı için muktezi yukarda cins ve mlktan yazılı yirmi bir bin 
kilo muhtelif makine yatı kapalı zar! uııu llle eksiltmeye konulmuıtur. Mutlammen 
bedelleri 7800 Ura muvakkat teminatı 585 lira olan mezkQr yağların ihalesi 30-11-
939 tarihine rastlıyan perşembe günü saat on beşte Galata nhtımındakl umum mü
dürlük binasında toplanacak olan satınalm a komisyonunda yapılacaktır. 

Teklif mektuplarını bildirilen vakitten bir saat evveline kadar 'komisyon reisli
ğine tevdi etmeleri JAzımdır. Bu baptaki şartname sözü geçen komisyonda her gün 

b asebecillllndeki komisyona müracaatları. "9045" görülebilir. (9433) 

MAZON MEYVA TUZU 
Mtlferrih ve midevidlr. MiDEYi ve BAISAKLARI, temizler, MiDE ve BARSAKLARI ahıtırmaı ve yormaz. 

INKIBAZ, HAZIMSIZLIK, MiDE BULANTISI ve bozulduğunda, barsak tembelllğlnde MiDE EKŞiLiK ve 

yanmalannda emniyeti• kullanllablllr. MAZON lılm ve HOROZ marka11na dikkat. 


