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Hsinkgink, 10 (A.A.) - Domel Ajansının bir tebllğine gö
re 12 Sovyet askeri Arguen nehri civannda Şlllllnşin Şima
linde Mançukov hududunu geçmişler ve Japon ordusuna 
mensup devriyeye ateş -açmışlardır. Japon devriyesi mukabe
lede bulunmuş ve Sovyet askerlerini kendi topraklarına çe
kllmlye mecbur etmiştir. 

ekoslovakyada BiriParti Divanı MebuS
liükômet ·Darbesi işi · Namzetlerini Tesbit 
Meydana .Çıkarıldı için Toplanıyor 

Müstakil Slovakya 
Teşkili için Çalışan 
Reis Tevkif Edildi 

Bazı Mıntakalarda Birçok Karişıkllklar Çıktığı 
Bildiriliyor, 

Almanya ya 
Azledilen Nazırlardan Birçoğu 

ilticaya Mecbur . Kalddar 

Çeko•lovakya Cümhurrei.i 
Hacha 

Pıag, 10 (Hususi) - Çekoslovakya Cümhurreisi Hacha 
Slovakya hükumeti reisini ve bir çok nazırları azletmiştir. Se
bebi Slovakyadaki Tisso hükfunetinin bir darbei hükumet ya
parak Slovakyayı Çeklerden kamilen ayırmak istemesidir. 
Hükunı<>t reisi ile arkadaşları tevkif edilmişlerdir. Hükumet 
kuvyefleri, Slovakya merkezi Bratislava ile Slovakyanın stra
tejik mevkilerini zaptetmişlerdir. 

Hlinka muhafızları adını taşıyan Slovak hücum kıtaları dağıtılmıştır. 
Lüzum görülen yerlerde örfi idare ilin olunmuştur. 

_ _ 
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1'aTlfılJıklar baf6ö•termif 

E k• v ı• • K Alman Ajansı, Krumman Çek 

S anunsuz mmtakasmda vahim karışıklıklar 

ı a ının çıktığını ve Çek askerler inin bu ha-
r diselere müdahale ettiklerini haber 

~ooo ı· ... ~ Hu .. U"' HQI.'l'l'l'ı veriyor. Fakat, bu haberler henüz 
•~..,.. ~ & • & & Le.) ıı. wıwıı:m~uı. 

Ald gv Ihb ·Ed•ıd• tıs!~~~ kıb::;:: :~:ıaneft; ı l ar ) l haberleri üzerine Nazırlar Meclisi -
keyfiyetin tahkikini emretmiştir. 

Şeklen Bu Para, Ankara Belediye Reisinin Almakta 

Olduğu Huzur Hakkına Kıyasen Verilmiştir 
d.. Belediye muamelatını tetkik eden mülkiye müfettişleri 

un de belediyede kendilerine tahsis edilen dairede meş~ul ol
ltıuş1ar ve muhasebe müdürlüğüne ait bazı dosyalan gözden 
~eçitıni~]erdir. Evvelki gün Belediye Sular idaresinde 
ç~ başlcıyan müfettiş Cavit ve İhsan da dün Belediyede 
beı1~1Şlardır. Bu iki müfettişe de 
~~ıye levazun müdürlüğü odasl 
~ıs edilmiştir. Müfettişler daimi 
ecii) tte nıerkezde, kendilerine tahsis 

en odalarda meşgul olacaklardır. 

lliil etti,Iere yapılan ihbar 

~e~U:ettiş Abidin ve Hikmete, eski 
lta edıye reisi Muhit1in tlstündağın, 
81/1~nsuz olarak, şellir mec1isi reisi 
a]da~e 6 bin liralık bir hakkı huzur 
bıı~ hakkında dün bir ihbar yapıl-

ır. 

au ihb h" . ıtl!h. ann ma ıyetıne nazaran, 
dar •tti? Üstündağ, son günlere ka
~ §ehır meclisinden beher içtima i
bu bon lira hakkı huzur almıştır ve 
8itıltı akkı huzur, Ankara belediye rei
ltı;}> almakt: olduğu hakkı huzura 

li<tsen verilmiştir. 
fle ;ıbuki İstanbul belediye reisliği 
lı:t ~ nkara belediye reisl~nin Jmku
~a e kanuni vaziyetleri bir değildir. 
l'a ~'llnen Ankana v:Iayeti ile Anka
l°'ad ele~iycsj biribirinden ayrıdır. O- L 

htl' a bıti belediye meclisi, diğeri şe- Mülkiye mülettı,ıeri 
"ardhleclisi olmak üzere iki meclis Belediyeden çıkarlarken 
lıı.ı~ır. Sonra belediye reisine hakkı 
ltara r ~erilmesi de Heyeti Vekileninl --------------

ls ı-ı uzerine olmustur. D • k El • • 
ttı ... tanbuıda ise vaziyet böyte değil- ı anımar a ÇiSi 
?ı~ ~Ususi idare ile belediye kanu- it• f • • 
~ecıbıribirile birleşmiştir. Şehir, iki 1 ıma namesını 
t~aris tarafından dcl'ri1, bir meclis y d• 
l'a l ;ndan temsil edilmektedir. Son- er 1 
~ .. s anbul belediye reisine hakkı hu
'leıt·~erilrnesi hakkında bir Heyeti 
ltıı.ıc~be karan da yoktur. Bu esbabı 
l'rıış 1 

elerJe Muhittin tlstündağın al
Oldu~d~ğu hakkı huzurun kanllllS'tz 

one sürülmektedir. 

.., )' olauzluk haberi yalnıf 
.ı.erı· 

1§ esnasında Sular :id 

•' 

Ankara, 10 (A.A.) - Danimarka 
elçisi Sven Peter Duurloo, bugün 
saat 15 buçukta Reisicümhur İsmet 
İnönü tarafından, mutat merasimle, 
kabul edilmiş ve kendilerine itimat

. takdim etmiştir. Kabul es
Hariciye Umumi Katibi, 

uman Menemencioğlu 

uştur. 

Eğer bazı Alman binalan işgal edil
mişse, bunlar derhal tahliye ettirile
cektir . 

Slovak milletine beyanname 
P rag radyosu, Slovak milletine 

hitaben neşrettiği bir beyannamede 
yeni Slovak hükumetini bildirdikten 
sonra diyor ki: 

"Reisicümhur, Slovakya anayasa
sının kendine verdiği salahiyeti kul
lanarak, bizzat Hlinkanın vasiyetna
mesini tatbik edemiyen ve Slovakya 
tarafından yapılan sadıkane teşriki 
mesai andını bozan kimseleri hüku -
metten çıkarmıştır. 

Slovakyanın mevcudiyeti Bohem
ya ile beraber yaşamakla kaimdir. 

(Sonu: Sa. 10, sü 5) 

ALMANYA 
Roinanyaya 
İktısadi Bir 
Plan Verdi 

1 Bükreş. 10 ( A.A. \ - Reuter Ajan· 
sının muhabiri bildiriyor: 

Almanya milli iktısat nezareti mü
dürlerinden Vohitat'nin riyasetinde
ki heyet tarafından Bükreş hüküme
tine Romanya iktısndıyatını Alman 
iktısadiyatına baglıyan geniş bir plan 
tevdi edilmiştir. Bu plan muciıbince, 
Buğday mısır, yemiş ve saire gibi Al
manya zirai ihracatının fazlası birkaç 
sene müddetle Almanya tarafından 

tam.amile satın alınacaktır. Planda 
Romanya ziraatinin dört senelik Al
man otarşi planına bağlanması da 
teklif olunmaktadır. Buna mukabil 
Almanya, eksperler gönderecek ve 
Romen petrol eııdüstrlc;inin inkişafı 

için lizrm olan aliı.t ve edevatı temin 
edecektir . Bu yeni malzeme ile elde 
edilen petrol fazlasını Almanya ala
caktır . 

Planda, netice olarak, Romanyada 
bir Reichmark'm 50-55 ley olarak 
kabul edilmesi talep edilmektedir. 

İnönü , Partide Meşgul Oldu 
Ankara, 10 (Tan Muhabirinden) 

Cümhurreisimiz İsmet İnönü, bugün saat 
18.45 te Cümhuriyet Halk Partisi Genel mer
kezine şeref vermişlerdir. Bir müddet sonra 
Başvekil Dr. Refik Saydam da kendilerine 
mÜJaki olmuştur. Milli Şef, son seçim işleri 
ve hazırlıkları hakkında Genel Sekreter Fik
d Tüzerden izahat almışlar, lazım gelen di
rektifleri vermişlerdir. Cümhurreisimiz, Par-
ti Merkezinde bir saatten fazla meşgul olmuş, 
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ve bu meşguliyetleri esnasında Parti binası 
önünde toplanan halk tarafından hararetle 
~lkışlanmışlardır. 

Parti Divanı Toplanıyor 

Öğrendiğime göre, Parti Umumi divanının, şu 

::>ir kaç gün içinde, Cümhurreisimiz İnönünün reis

liğinde toplanması muhtemeldir. Bu toplantıda Cüm 

nuriyet Halk Partisince gösterilecek mebus namzet

le~ .mıı ı~ımıerı tesbıt olunacaktır. Divan, Cümhur
rei~inin başkanlığında olarak Başvekil, Vekiller He

yeti, P arti Genel Sekreteri ve Parti idare heyeti aza
larından mürekkeptir. 

ilk Müntehip Y ekOnu Arttı 

Aldığım maliımata göre, ikinci müntehip 

seçimi hazırlıkları bitmek üzeredir. Seçim defterle-

1 
rinde ismi bulunmıyan vatandaşların medeni hak ve 
vazifelerini ifa hususunda gösterdikleri hassasiyet 

• 
dolayısile ilk müntehip yekilnunda geçen devreye na 

zaran bir milyona yakın fazlalık vardır İkinci münte 

hip seçimi 15 martta başlayacak ve. mebus seçimi de 
takriben %5 marta doğru tamamlanmış olacaktır. 

Parti Merkezine namzetliklerini koymak 
isteyenlerin müracaatleri devam etmektedir. 

Milli Şefin, mebusluk vasıflarını anla
tan büyük nutkundan sonra memleketin her 
tarafından ve halk arasından müracaatler va
ki olmağa başlamıştır. 

,,.. 
Vekillerimizin intihap dairelerine giderek halk 

la l'apacaklan temaslar ve bu arada seçim propagan· 

dası için söyliyecekleri nutuklar, ayın 17 sinde şeb· 

rimizde bulunacak olan Bulgar Ba~nkili Köse İn· 
nofun ayrılacağı tarihten sonraya bırakılmıştır. 

Şehrimizde Seçim Konferansları 

Dün, şehrimizde Parti kaza reisleri ve Halkevi 
başkanlan toplanarak seçim için bir çalışma prog
ramı hazırlamışlardır. Bu propama göre, seçimin 

sonuna kadar her gün şehrin muhtelif semtlerinde 
konferanslar verilecek, bu konferanslar, Partiye ait 

radlolu kamyon vasıtasiyle her tarafa neşredilecek 
tir. 

~' 
Madritte Komünistlerle Köylü Ucuz 

Konsey Arasındaki ELBİSE 
Mücadele Şiddetli Oldu Giyebilecek 

Konsey Kuvvetleri 
Londra, 10 (Hususi) - İspanyada 

vaziyet şu merkezdedir: General Mi
ajanın riyaseti altındaki müdafaa 
konseyi ile komünistler arasında baş
lıyan mücadelenin c;ok geni1i ölçüde 
ve çok vahim mahiyette olduğu an
cak bugün anlaşıhnı~tır. İki taraf ta 
cephelerdeki taraftarlarını davet e
derek biribirlerilc ciöğti~mekte ve 
.muharebede top ve tank kullanmak
tadır. 

Madrıt, Burgos. Paris, aradaki ıh
tiliıfın vahametini anlatmakta birle
şiyor. Miidafaa konseyinin galip gel
mekte olduğu haber verilmekte, hat
ta konsey kuvvetlerinin 14 bin esir 
aidığı bildirilmektrdir. 

General Miahanın cepheden getirt
tiği askerler Madride gelmeden ev
vel yolcfaki Alkala ~ehrini zapta mu
vaffak olmuştur. i3u şehrin komünist 
ler tarafından zaptedilmiş olduğu 

daha evvelce malum değildi. 
Fransa hudud•ından alınan haber-

14,000 Esir Alddar 

Milli konsey hareketinin 

lideri Kcuado 

Köy Evinde Dayamklı 

Kumaş . Dokunabilmesi 

için Tedbir Alınıyor 
Ankara, 10 (TAN Muhabirimiz bil

diriyor) - Cümhurreisimiz ısmet 
İnönü, Kastamonu ve havalisınde 
yaptıkları tetkiklere ve edındikleri 
intıbalara ait notlarını vazifeıeı ha
linde alakalı dairelere dağıtnuşlar 
ve Vekaletlerin bu notlar üzerındekı 
çalışmaları feyizli neticelerinı ver
meğe başlamıştır. Cümhurreısımize, 
bir çok yerlerde, köylüler elbise te
dariki hususunda çektikleri sıkıntnı 

·' ve ucuz elbise almakta uğradıklan 

büyük müşkiilatı anlatarak buna bir 
çare bulunmasını istedikleri inin, 
Dahiliye Vekaleti, köylünün stivece
ği elbiselerin köyde yapılması im -

[
kanlarını tetkik etmiş ve tetkikleri
ni bir karara bağlamıştır. 

fSonu. Sa lO. Sil 4J 

lere göre komünistler Madritte Bah--, . 
riye Nezaretini. telefon binasını ve T k l 
daha başka yerleri zaptetmişlerdi. .l av u çu ar 
Buralardan çıkarılmışlarsa da şimdi ihracatın 

Men'ini lstigorlar 
bir çok yeraltı mahzenlerine sığın

dıklan anlaşılıyor. 

Mersiye Kartacana ve Elmiradaki 
isyanların bastırıldığı anlaşılıyor. 

General Miajanın oğlu, bugün 
Frdnkieo~ler tarafınctan Fransa budu-

[Cümhurrelslmlz. İsmet İnönünün 
açtığı yeni çığır üzerinde yürüyerek 
halkın derilerini dinlemiye. hergiln 

dunda serbest bırakılmıştır. Buna bir memleket meselesi Ozerinde alA-
mukabil Brimo di.\ R.iveranm oğlu kadarlarla görllşerek ortan yeni ha-
cümhuriyetçiler tarafından serbest klkatler çıkanruya ı;alışacatız. Ga 
bırakılmıştır. Miajanın oğlu babası- zeteclnln de en mllhlm vazlfelerln-

le uğraşanlar memlekete yeni bir 
döviz kaynağı bulduklarını söyliı
yorlardı. Dün ııorüJtüğümüz tavuk 
tüccarlan ise tamamen aksını ıddıa 
ediyor ve ihracatın menedilmesıni 
~tiyorlar. 

na iltihak edecektir. den biri halkla doğrudan dolruya 
temas ederek onların dertlerine lh- Tavukpazarında dokuz senedir ta-* tfyaçlarına, dileklerine mAkes' ol- vukçuluk yapan Tahsin ve arkadat-

p lm d M j k 10 (AA ) _ maktır. Biz, Milli Şefimizin başla- larile konuşuyoruz· 
a a e a or a, · · dığı bu işi ayni metot ve ayni zihni- t 

İspanyol cümhuriyetçilerinin (E-2) 

1 

yetle başarmıya gayret edeceğiz.] - stanbulda ne kadar tavukçu 
tahtelbahiri, nasyonalistlere teslim Almanyaya yapılon tavuk ihracatı var? 
olmuştur. Güvertede toplanmış olan üzerinde dikkatle dunılmlya değer\ - 50. 

(Sonu: Stı. 10, ri. 1) yeni bir mesele çıkardı. İhracat işi-·, (Sonu Sa.: ıo. Sü: 2) 
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PENCEREMDEN 

Nedim. 
Kör miydi? 

YCl%an: M. Tarhan TAN 

Dün bizim nesle mensup iki a
ğırbaşlı bayın vapurda tutu! -

taldan bir edebi münakaşaya phit 
oldum. 
Lodos yüdlnden yolunu şaşırmışa 

benzeyen ve masum bir akışla gelip 
zalim bir tazyikle kaburgalannı sı • 
kan dalgalar ara~ında bocalainaktan 
ilerlemeyi beceremiyen vapur yol • 
cularmdan çoğu • b~antıyı filin u
nutarak • onlann heyecandaki ifrat 
yüzünden • kalkıp oturmalarını sey
rediyorlardı. 

Münakaşa, şair Nedimin kör olup 
olmadığı, meselesinden çıkıyordu. 
İki Baydan biri büyfik üstadın uzun 
yıllar göz hastalığı çektiğini, niha -
yet görmez bir hale geldiğini iddia e
diyor ve vesika olarak da Nedimin 
Nevşehirli İbrahim paşaya sunduğu 
kasidelerden birindeki: 
Temaşayı cemali yar'e mani' olduğu 

dursun 
Komaz rılmale ruhsat haki dergahi 

muallaye 
Beytini ileri sürüyordu.. Öbürü 

de Nedimin her yıl remet denilen 
göz hastalığına tutulduğunu kabul 
etmekle beraber o ağrının üç IN!ş 
gün içinde geçtiğini ,üstadın kırk a
dımdan kırık bir kılı farkedebilecek 
kadar hasıra kuvvetine malik oldu
ğunda ısrar edip duruyordu. 

Beni ve uluorta yapılan münaka
şayı dinleyenlerden bir kısmını mem 
nun eden keyfiyet, Nedimi açık göz 
olarak kabul eden zatın şu gazeli o
kuması oldu: 
Hattı sebz olmuş bedid ol gerdeni 

kafurdan 
Ey aceb çıkmak zümürrüd ma'deni 

inhisarlar 
ldaresinde 
Tetkikat 
Ege tütünlerinin başlıca alıcıların

dan olan Amerika piyasalarının son 
haftalarda İzmirden tüti.in almamak-
ta olması nazarı dik.kati celbetıniştir. 
Evvelce haber verdiğimiz veçhile ba
zı firmaların Kanada hesabına tütün 
mubayaa ederek bunları Amerika pi
yasalarına sattıkları anlaşılmış oldu
ğundan Ege mıntakasından Kanada 
için bu yolda mübayaata devam e
dilmemesi yolunda alilkadar makam
lara tebligat yapılmıştı. Amerikalılar 
bunun üzerine İzmirden yeniden mü
bayaata başlamışlardır. İnhisarlar 
Vekaleti tütün inhisar idaresile tütün 
limited şirketinin Kanadaya yapılan 
satışlar dolayısile ne giıbi bir vaziyet 
aldıklarını ve ötedenberi tütüulerle 
sigaralar hakkında yapılmakta olan 
şikayetlerin ne dereceye kadar doğ
ru olduğunu tetkike başlamıştır. Tü
tün Limited şirketinin geniş serma
yesile tütün ihracat piyasalarındaki 
rolünün derecesi ve ihracat işlerinde 
de tütünlerimizin ecnebi piyasalar
daki rağbetini kırl'Cak hareketlerin 
vaki olup olmadığını arastırmıya ka
rar verdiği bildirilmektedir. 

---<>---
BELEDiYEDE : 

Borsa Harici 
Un Alınıyor 

\ 

TAN 

~~~~~~~~~~=~ Bu Yıl Yeni 

Oriamektepler 

1 

Açılıyor 
1 

Düşkünler Evinde 1

1 

Dayak mı Atılıyor? 
Bir okuyucumuzun bize yaz

dığı bir mektuptan şu parçayı 

alıyoruz: 

"Mahallemizde iane ile ge
çinen ve son demlerinde bulunan 
bir ihtiyar komşumuzu fazlaca 
ağırlaştığı için büyük müşkülat 
ve binbir rica ve minnetle Düş

künler Evine (Darülaceze) nak-

!ettirdik. 

Mahallemizin eskilerinden 

olduğu için de bir kaç konu kom 

şu ile geçen gün kendisin i zi -

yarete gittik. Orada karşılaştı

ğımız cidden yürekler acısı man

zara önünde şa~ırdık. Bilhassa 

1 
miiessese müstahdemlerinin düş 
kün ve ihtiyarlara karşı yapılan 
hırpalayıcı ve düriişt muamele - ı 
den başka bir de dayak atıldığı
nı düşkiinlerin kendi ağızların
dan işittik. 

Eğer hakikatse bir şefkat 

müessesesinde bu halin devamı
na kimse tahammül edemez. 

Hayırhah, dürüst ve muvaf -
fak valimizin buna el koyarak 
milletin şefkat ocağına sığın -

mış bu biçareleri elim vaziyet -
ten kurtaracağını umuyoruz. Bu 
ilmidimizin izhanna deliletini
zi dileriz.,, 

Doğru ise paso! 

1 
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Maarif Vekaleti mektep kadroları 
hakkındaki kanuna bağlı bil' numara 
lı cetvelin değiştiıilmesi hakkında 

yeni bir kanun projesi hazırlamıştır. 
Bu projenin esbabı mucibesinde, ve
kalete bağlı lise ve öğretmen okulla 
rile orta okulların talebe sayısının 

her yıl asgari 1200, azami 1800 nis
betinde artmakta olduğundan bahse 
dilmekte ve önümüzdeki beş sene i
çinde talebe sayısının bugünkti mev
cuda göre asgari 75 bin artacağı zik
redilmektedir. 

Vekalet bu talE.'be artışını karşıla
mak için önümüzdeki ders yılı içinde 
dershane sayılannın 1500 kadar art
tırılmasına ve ayrıca orta mektepler 
açılmasına lüzum göstermektedir. 

Bunun tabii neticesi olarak mek
teplerin idare ve talim unsurlarının 
da arttırılması icap etmektedir. Mev 
zuubahis kadro ile maarif müdürleri 
sayısının yetmişe. maarif müdür mu 
avinleri, muallim ve stajyerler sayı
sının 1907 fazlasile 6275 e çıkarılma
s• teklif edilmektedir. 

Alman ve Avusturya 
Talebeleri Dövüıtü 

11 - 3 - 939 

slCim Felsefesini 
En Yüksek 
Üstadı Kimdir? 

S - Felsefe ilmi neden 
seder. Bizde lsltim felsefe 
nin en yüksek üstadı kim 
ve ne gibi eserleri vardır? 
C - F elsefe sözü, milattan bet 

sır evvel Sokrat tarafından, 6 z 
nın bilgisine karşı vaziyetini tarif 
c:in icat edilmişti. Ondan evvelkile 

muasırları kendilerine sofist, Y 
hakim derlerdi. Soşrat ise filo 

yani hikmet muhibbi ve arayıcısı i 
Yani hikmete ve ilme inanmakla 

raber kendisinin veya başkasının 
na erdiğini sanmıyordu. Onun 

zemesi ilimlerin malzemesi değil 
İlimlerin kendisidir. İlimler b 

mevzu ile, felsefe bütün ilimle 
guJ olur. 

İslam felsefesi için üstat 
İsmail Hakkı, üstat Mehmet 
adlannı ve eserlerini almak kafi 

• 
S - iJmer Rıza Doğrulun ı 
gilizceden tercüme ettiği "fı 
ni Türkiye Nasıl doğdu,, 
luırri.rinin daha sonra yal 
ılığı bafka eserler var mulıf 
C - "Yeni Türkiye Nasıl Dol 

du,, eserinin muhaniri 
Armstrong,, tur. Mütareke d 
bir çok hadiselerini izah ettiği i 
Türkçeye çevrilmiştir. 

Ayni muharrir daha sonra 
Kurt,, adım taşıyan ve Atatür 
hayatını anlatan bir eser ya 

billlırdan 
Mey tereşşüh eyler emdikce turuncu 

gabgabın 
Şöyle sır ol mesti nazım neş'ei pür 

zur'dan 
Ta kemergahında gördüm mevc urur

•H 
du mıtrıbın 

Şöyle ta~p~ ter k&aei t&D

burdan 
Mubemu dikkatler ettim kıl kadar 

farketmedim 

Bazı fırınların kendilerine liizumu 
olan unları borsa haricinden tedarik 
etmekte oldukları anlaşılmıştır. Be
lediye, alakadar fırmcılara tebliğ e
dilmek üzere zabıtcı. i belediye teşki
latına gönderdiği bir tamimde ek -
mek imalinde kullanılan unların be
hemehal borrsadau satın almma~1nı 
bildirmiştir. 

Ahıap Konaklar 
Şehrin muhtelif semtlerinde eski 

ahşap konakların ncia oda kiraya ve
rildiği ve bu suretle her konağın 15-
20 kişi brafından işgal edilmekte 
olduğu yapılan tetkıkatta anlaşılmış-

Denizbank Hakkındaki 
iddialardan Bir Ço~u 
·r ahak.liuk EtmeClı 

Alınan lisesine mensup sporcular
la Sen J orj lisesine mensup sporcu
lar arasında evvelki gün Taksim stad 
yomurıda maç yapılırken bir kavga 
çıkmış, her iki taraf biribirine geç
miştir. Maarü idaresi derhal mesele
ye vaz'ıyet etmiştir. Maarif müfettiş 
lerinden birisi meselenin tahkikine 
memur edilmiştir. Maarif müdürü 
Tevfik Kut da dün Alman ve Sen 
J orj liselerıne giderek bu işle meşgul 
olmuştur. 

POLiSTE: 
--~-~e __ .,... _____ ..._ 

Bir Adam Boğuldu 

Bu eser, bir çok saçmalarla, yalan 
la dolu olduğu için Türk matbuatı 
nın haklı ve şiddetli tenkitleri 
karşılanmıştı. Ayni muharrir d 
sonra bugün Arabistana hakim o 
Kral İbnissuudun hayatını anla 
bir eser yazmıştır. 

• s - ldncikanun ayınzn se 
1Hu}t olarak kabulü hangi ttJ 
rihte Olmuşur, 1330 senes~ 
takvimde her hangi bir teDP 
dül olmuş mudur? Kaşların billeh beyim duşındaki 

sa mm urdan 
Saidin bus eyledim gel, gel, aman 

ey dil sana 
Taze şeftalu kupardım ol nihali 

nurdan 

Vekalete Verilen Raporun Esasları 
tır. 

Belediye bu \raziyetin yangınlara 
sebep olacağını gözönünde bulundu
rarak ahşap konakların bu suretle 
kiralanmalarına mtıni olunmasını a
lakadar şubelere bildirmiştir. * Rami ile Sirkeci arasında işliyen 
otobüslerin istifade edilemiyecek da. 
recede eski olduklnn görüldüğünden 
dünden itLbaren seferden menedil
mişlerdir. 

Denizbankta bir aydanberi tahki
kat yapan İktısat ve Maliye Veka
letleri müfettişlerinden mürekkep tef 
tiş heyeti raporunu İktısat Vekile. 
tine vermiştir. Öğrenildiğine göre, 
yUz yirmi sayfa kadar tutan rapor, 
vapurlar, havuz i4i, İmpeks meselesi, 
banka muamelatı mevzuu, Satie bi
nası ve memur kadrosu giıbi şimdiye 
kadar ileri sürülen bir cok işlerin 
tahkik fezlekesi mahiyetindedir. Ra
por esaslarına göre. 

Gazelin • anlayanlar için • pek 
ııefis olan eda ve müeddasından ziya 
de okuyan zatın kelimelere verdiği 

zarif ahenk vapur salonunda büyük 
bir alaka uyandırmıştı. Şimdi Nedi
min kör olup olmadığını öğrenmek 
için belki yİnni otuz kişi de sabırsız
lanıyordu. Gazeli okuyan zat, bu 
noktayı da kestirip attırmak için i
natıcı dostuna nihayet fU hakikati 
hatırlattı: 

- Nedim, (1143 R.) ayaklanma • 
smda ve efendilerinin parçalanma _ 
sında, hapishaneye atılmasında te • 
taşa düştü, canını kurtarmak için e
vinden uzaklaşmak istedi. Fakat so
kağa çıkmaktan korktuğu cihetle • 
• saklanacağı yere kadar - damdan 
dama aşmak suretiyle gitmeğe çalış
tı. ve bu tehlikeli canbazlık sırasın
da düşerek öldü. Kör bir adam, böy
le bir oyuna girişir ve evden eve sıç
rayabilir miydi? 

* Tepebaşında Aşıklar mezarlığı 
yerinde tesis edilecek olan çocuk bah 
çesinin inşaatına dünden itibaren 

başlanmıştır. 

ı - Trak sistemi fic; vapllt" llzerlnde 
yapılan tetkiklerden menfi bir netice çık
mamışbr. 

Münakaşaya iştirak edemedim. 
Fakat bu zevki bana layık görseler • 
dl Nedimin • o ayaklanma sırasında
kör olmadığına teessüf ettifimi söy
lerdim. Çünkü öyle bir illet onu pat
rona takımının hücumundan koru -
yacak ve Nedim, şarkın Ebül'ulisı, 

garbın Lort Miltonu gibi kör kir bi
ze şiirler yazmak imkanım bulacak
tı. 

Musibetlerin arasıra saadet cetır
diğine şlphe mi var? 

ONIVERSITEDE : 

* Belediye reisi tarafından temiz
lik teskilatına gönderilen bir tamim
de a~elebaşılar ve onbaşıların vazi
fe esnasında resmi elbise giymeleri 
lüzumu bildirilmiştir. 

MtlTEFERRIK : 

Romanya Büyük 

Elçlsl Ankaracla 
Romanya büyük elçisi Vasil Stoy

ka. Besarabya vapurile dün sabah 
şehrimize gelmiştir. Vapurda başko"l 
solos ve RomeQ kolllnisi tarafından 

karşılanmıştır. Konsoloshanede bü
yük elçi şerefine bir ziyafet verilmiş 
tir. Romanyanın Ankarada ilk büyük 
elçisi olan Vasil Stoyka, akşamki eks 
presle Ankaraya hareket et~iştir: * Bı:ışka bir vazifeye tayın edılen 
Yunan ataşamiliteri kolonel Jombla
ki, dün Besarabya vapurile şehrimiz 
den ayrılmıştır. İstanıbuldaki ata~e: 
militerler ve ataşenavaller, kendısı 
şerefine Tokatliyanda bir veda ziya
feti vermişlerdir. 

2 - thev sistemi iki vapur hakkındaki 
iddialar tahakkllk etmemiştir. 

3 - Etrüsk vapuru etrafında yaptlan 
uzun neşriyattan yalnız baca içine konu
lan hava borulan ve kazan tahakkuk et
miştir. 

4 - Cümhurlyet vapurunun tamiri için 
sarfolunan paranın yapılan ~beler
den sonra yerinde olduğu görülmüştür. 

5 - Havuzlarda Derya isminde bir va
pur tamtr edilmemiş Derya k otraS'I için 
açılan hesabın tetkiki muvafık görill
müıtür. 

e - Lim11n idaresinin mavnalan me
sel~in tetkı1tatına devam olunmakta
dır. 

'1 - Satye binam işinde satıC'•nın birin
ci alıcıdan bahsetmemesi karşısında bi
naya verilen paranın hakiki• kıymetlnln 

fevkinde obnadığı görOlmiiştilr. 
8 - İınpeka işinde Denizbankm all'lka

sının teminat mektubu vermekten ibaret 
ve bankacılık muamelesi oldutu anlaşıl
mıştır. 

9 - Bankanın memur kadrosundaki 
fazlabtın işin fazlalaımaaından ve eski 
memurlardan hiç kimsenin ~kanlması 
cihetine gidilmemesinden ileri &eldlli 
tesbit olunmuıtur. 

Bütün bu tetkikler Qzerinde teftif he-
yetinin vardığı netice şudur: 

1 

fında günlerce dedikodu mevzuu yapılan 
ve tahkikle tahakkuk etmiyen iddiaların 
bu teşekkülde tasavvur eyledikleri mev
kileri elde edemiyenler tarafından ortaya 
atıldığı ihtimalleri üzerinde de durulmak
ta vazlyeUn bir de bu cihetten tetkiki 
lüzumlu görülmektedir. 

Etrüak hatalan 

kimlere aittir? 

Yukarıya hulasasını aldığımız ra
porla Denizbank işleri hakkında 
şimdiye kadar yazılmış ve söylenmiş 
olan meseleler aydınlanmış oluyor. 

Yalnız raporun Etrüsk gemısine 
ait kısmında gemiyi yapanların da 
tasdik mecburiyetinde kaldıkları ba
riz hatalar dikkati çekiyor. Etrüsk 
kazanlarının kifayetsizliği bu gün 
tamamile tahakkuk etmis bulunuyor. 

Bizim aldığunız malumata göre, 
Etrüsk vapurunda lesbit edilen bata 
c-u suretle vaki olmuştur. 
~ Etrüsk ilk sipariş edildiği zaman 
fen heyetince yapılan planlarda ge
minin üç kazanı vardı. Geminin eba
dı da, bu gün bize teslim edilen Et
rı.isk vapurundan başka idL 

Etrüsk tipi gemilerimizin yapıl
ması Neptün tezgtlhlarına verilm_işti. 
Aımanyaya gonderiJen fen heyetı bu 
tezgahların ısmarlanan vap~rları ~~
pacak kifayette buiunmadıgını m~
teaddit raporlarla o vakitki Denız
yollan idaresıne ::le bildirmişti. 

Buna rağmen gemiler tezgaha kcr 
nuyor, yapılan pliınlar dahilinde in
şaat başlıyor. O sırada Denizyolları 
Müdürü Sadettin Serim, Almanyaya 
tet.ldk seyahatine çıkıyor. İnşaatı 
kontroJ ve takip etmekte olan fen 
heyeti ile görüşüyor. Etrüsk tipi va
purlarda bazı tadilat yapılmasını mu
vafık görüp emir veriyor. 

Osmanm idaresindeki 3936 numa
ralı sandal dun sabah Salacaktan 
Köprüye gelirken Sarayburnu açıkla
rında fırtınadan batmıştır. 

Sandaldaki mü~terilerden Tatar 
Yaşar boğulmuş, diğer müşteri şeker 
ci Saban ile sandalcı Osman askeri 
bir ~romorkör tarafından kurtarılmış
lardır. 

iki Hırsız Tutuldu 

C - Miladi tarihin kabulü 26 ~ 
nunuevvel: 1926 tarihli kanunla 1" 
rarlaşmıştı. Ayni tarihle çıkan dilet 
bir kanunla da z~va!i saat k~bul ~ 
mişti. 1330 da Hıcrı - Şemsı tarııv 

Gregoriy~n miladi takvim arasuıd' 
ki 13 günlük fark kaldırılmıştır 

Hayli zarnandtlnberi Beşliktaş, Ar· 
navutköy, Dikilitaş, Mecidiyeköy, Ni 
şantaşı gıbi semtlerde hırsızlık yap

t1kları iddiasile Boşnak R~p ve ı 
Cemal i5imli iki sabıkalı dun yaka-
lanmışlardır. 

DENiZ ve LiMANDA : 

Açıkta Kalan 
Memurların Sici& 

Bunlar en son olarak Topkapı Mal 
tepesinde üçüncü kadastro müdü~ 
Şerifin köşkünü soymuşl~t. Dün 
emniyet müdürlüğüne getirilen hır
sızlann üzerleri arandığında Recebin 
cebinden bir tabanca Hd prjür ve iki 
de kama çıkmıştır. Suçlular bugün 

müddeiumumiliğe teslim olunacaklar 
dır. 

* Anadoluhisannda btr halat fab
rikasında çalışan Hasan kazaen ken
dini makineye kaptırması neticesinde 
sol ayağı ezilmiştir. Yaralı Nümune 
hastanesinde tedavi altına alınmıştır. 

* Fehminin idaresindeki otomobil 
ile vatman Ali tarafından kullanılan 
tramvay arabası arasında T~başın
da bir çarpışma olmuş, ikisi de ha
sara uğramışlardır. 

* Osman isminde birisi dün Top
haneden geçerken birdenbire düşüp 
ölmüştür. Ceset morga kaldırılmıştır. 

Ankarada bulunan Dennbank ~ 
mum müdürü Yusuf Ziya Erziniıı pi' 
:r.artesi günü şehrimize dönmesi ~ 
Jenmektedir. 

Bazı servislerin lağvı dola~ 
açıkta kalan memurların sicille~ .... 
kıdem tablolan İktısat Vekaleı»"" 

gönderilmiştir. I' * Dün limanımıza Oceana adlı 
talyan bandıralı bir seyyah va~ 
gelmiş ve 400 kadar seyyah g 
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CUMARTESi 

3 üncü ay 
Arab!: 1358 
Muharrem: 20 

Gün: 31 

Güneş: 6,19 - Öğle: 
İkindi: 15,41 - Akşam: 

Yatsı: 19,42 - lmsAk: 

Kasım: 124 
Rumi ı s'i' 
Şubat: 26 

12.2• 
ıe.ıı 
4,40 

mzyollan Miıdürü Hay Sadettin Se
r imdir. 

Kendisi Almanya siparişlerine en Yurtta Hava Vazlvetl ,Y 
ziyade vakıf ve salahiyettar amir sı- Yeşilköy Meteoroloji istaııyonundatı fJ#' 
in.tile efkarı umuıniyeyi her halde dı~ız mal<lmata göre hava yurdun .,p Beş Profesör 

Hastalandı 

Son zamanlarda Üniversite profe

sörlerinden bazılarmın hastalanma

larından dolayı bazı dersler verileme 

mektedir. Bu meyanda Hukuk fakül

tesi maliye profesörü İbrahim Fazıl 
böbreklerinden, İdare hukuku pro-

fesörü Sıddık Samı boğazından, Ro
ma hukuku profesörü Şvartz 15 gün
denberi gripten, hukuk felsefesi ve 
hukuk tarihi prof~orü Honig kulak 
iltihabından rahatsız, tıp fakültesi 
profesörlerinden Lipman amudu fı
karisinden ameliyat olduğu için ders 
larine devam edememektedirler. 

Beş senelik deniz pllınının tafblkt işini 

üzerine alan DenJzbank; EtrUııkteld nok
sanlan VekAlete blldlrmiı, birincisi mu
vakkaten kabul edildiği halde diğerlerini 
kabulden lstinkAf etmiş ve bu arada en 
mühim vazifelerinden biri olan tersaneler 
işi üzerinde ehemmiyetle c;alışm1ya baş

lamıştır. Fakat yapılan neşriyat yüzün
den bu işler muvakkat bir tevakkuf dev
resine girmiş bu maksatla meydana ge
tirilen fen heyetinin lüzumsuzluğu daru 
ileri aürlllerek işlerin bir iki fen müp
vtrı.,.le ıörUleblleceği bile iddia edllmif
Ur. 

Verilen ma!Qmata ıth'e Denlzbank etra-

Şu izahata nazaran vaziyette: I Et· 
rüsk tipi gemilerin ilk pllnlarının 

neden, ne sebeplerle değiştirildiğinin, 
il. Kifayetsizliği bildirilen tezgah 
meselesile ne şekilde alakadar olun
duğunun cevaplarını verecek ve o 
zamanki ahval ve şeraiti. müzakere
lerin ve kararlarm saiklerini olduğu 
gibi meydana koyacak olan eski De-

ı 111 Cenup Doğusu ile Orta AnadolU!' ~ 
tenvir edecektir. G.:rı, taraflarında kapalı ve mevzil ~ 

• ~ışlı, diğer bölgelerde buluUu ı 6' 
Alman laeyetı: rüzgArlar Cenup ve Şark böJ.geleritıtc"' 

Şlmalt, diğer bölgelerde Cenubi isti ~ 
metten orta kuvvette, Ege denizinde }C1J Etrüsk vapurunda tetklkatta bulunan 

Alm n teknik mütehassısları, Denizbank
ta teşekkül eden muhtelit komisyon v 
Alman heyeti diln öğleden evve 
bankta müşterek bir toplantı y 
dır. Teknik mütehassıslar 
Etrüske giderek tetkikl 
mlaJ .... di.P 

vetll olarak esmiştir. ıtA:. 
n İstanbulda hava az buluUu e4' 

Ar Cenubu Garbiden san11 tf 
8 metre hızla esmlştir. Saat 14 _.c 
~ '15'1,l milimetre idi. Silb~ 

en flkaek ıı,a ft en dlllük 5,4 san~ 
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İ BUGÜN 1 
i• ispanyada ikinci @ 

8!r Dahili Harp 
~n: Ômer Rıza DOGRU L 

'l A N 

C İinıhuriyetçi İspanya, ikinci bir 

~ 
daıı·ı· ' İki ı _1 harp ile meşeul olmak-

, ~ Ue ~cı. dahili harp mutedil sol
let :tııufrıt sollar, yani komün.ı;t
tittelrasında vukubulmaktadll'. Mad-

INGILTERENIN 
YENi YAPTIRDIGI 

ll do" d '-ıaıa' gru an doğruya haber alı-
TAYYARE ZIRHLISI 

t~:•ğı için bu yeni dahili harbin 
tetıaı ğ, hakkında sarih malUnıat 

1- 'r._ emektedir. Madritle harici i1em 

~ llld .. 1-! b' . 'k . 
d "'iLi ırıcı ırtıbat vasıtası 
r~ , 

>eaıı .~adyosudur. Madrit radyosu, 
dllha ~~dafaa meclisinin elinde ol • 

idlı let1ıı ıçın tenkil hareketlerinden bah 
)JI' ~ ... ekte ve meclisin vaziyete hi • 
~ 0lnıak üzere oldujunu anlat-

, tadır. 

~~lılan iki taraf ta cepheden as-
4i çekerek birbiriyle dövüşüyor. 
~raf arasındaki içti!ıat farkının, 
.ı. ot devam edip etmemek üzerin-

i( d~ tebarüz etmektedir. 
'-e1t~Unıstler sonuna kadar dövüş
'u:~tedikleri halde yeni müdafaa 
~ iit .1• §erefli bir sulh yapmak Uze-

ll tıdar rnevkiini eline geçirmiştir. 
"'-r~ kanlı ihtilafın, İspanya dahili 
~ı.''11:. zannedildiğinden daha çok 
tiSt~uratle sona erdirecefi şüphe 
t.,_ ez. Belki bu kanlı ihtilaf, 
>ot llkiatıcrin son ve kat't zaferi için 
~ ı..zırlıyacak, bu da cümhuriyet
"ıaı.ı. llnıduklan şerefli sulhten 
ı14"hracaktır. 

~..;.:.•sa her şey, ispanya harbinin 
diii • bir akıbete doğru sürüklen
,'!! teyit ediyor. 

İngllterenln Akdeniz donanmasına ilave ettiği yeni bir 
kuvvet 22,000 tonluk tayyare zırhlısıdır. Zırhlının adı 

Ark Royal'dir. İngllterenin Akdenizde daha evvel kul-
landığı tayyar~ gemileri, daha başka gemilerden çevril-
mişti. Bu gemi ise tayyare taısımak için inşa olunmuş-

tur. Zırhlının iki hangarı vardır. Ve bun lnr yetmi:ı tay

yareye kAfidil\. Tayyareler hangarlardan geniş güverteye 

asansörlerle çıkmaktadır. Zırhlının mürettebatı 1550 za
bit ve denizcidir. 

l-. ılJıassa cilmhuriyetçiler hakkında 
ı,~'" son fitne bu feci ikıbeti ça
o,,;•tıracaktır. 

~: 
"1 ilııih konferansından fena h~l
\oaı de budanmış olarak çıkan Çe
'"•kya yeniden bir takım hare-

'-re sahne olınaktadll'. 
'-t, ilt.i llıeın)ekette Çeklerle Slovak • 

Yarşova 

Temasları 

Neticesi 

ihtilaflar Halledilirse 
Silahların Tahdidi 

işi de Görüşülebilecek 
~ı.... eıas unsuru teşkil etmektey- k I I 
ı.~~\fr'1ıft Slovaklar icindP:.ı~e av- Gaf en o. 11 s Bir İaimiz. Londra. 10 <A. A.) - Salahiyettar 
...._lo an oıanTar da ıvaru.. ~e- mahafillerde, dün akşam takriben ı-
' "aJcyadaki Südet Abnanlar, Al- Kimsenin Emrine ki aydanberi be~lmllel vaziyette 
'-t ~•Ya; Lehliler Lehistana, Macar- ... • • husule gelen seliha işaret edilmekte 
ll b, 8 'aristana iltihak ettikten son- Hadim Degıldır11 Dedi ve İspanyol meselesiyle Fransız -

leli b llıenıleketteki aynlık temayül- Bllkreş, 10 (A.A.) _ Hariciye na- İtalyan ih.til~f~ musli~ane bir Aşekil -
-.liata ~bütün arttı ve Slovaklar da zın Kafenko Romen ve ecnebi mat- de halledıldığı takdırde silahlann 
İti_ •• kıl bir devlet vücude getirmek ' tahdidı' ı"çin mu"'zakereye b 1 sı -~ le buatı mümessillerini kabul ederek aş ama 
lliLt 

1 
lerini gösterdiler. Fakat Mil- d · ı b ı 

q e kendHerine Varşovaya yapmış oldu- erpış edi e i eceği tahmin olunmak-
•eji il sonra bunlara temin olunan ğu seyahat hakkmda beyanatta bu- ta idi. 
ı_; ~· otonomiden ibaretti. Slovak • lunmuştur. İngiliz başvekilinin Roma seya -
~ 'b •hili işlerini bild:kleri gibi ida- Gafenko, Varşova görüşmelerinin hati esnasında Mussolininin İspanyol 
1.... " 111sunda serbest olmakla bera- t ~ Ç cereyan etmiş oldugu fevkalade ve meselesiyle Fransız - talyan ihtila -lıu eklerle beraber birliklerini mu- · 
"{,... dostane hava üzerinde ısrar etmıştir. fı halledilmedikçe yatışma yolunda 
.. - ediyorlardı. 
«"'taıı. Mumaileyh,. Polonyn - Romanya it- hiç bir terakki eseri görülmesine im-

\oaL. & hükilmeti son cfinlerde, Slo-
"Uarı Uakının ve iki memleket arasındaki kan olmadığını söylediği dün akşam 

l'ı)lh~• 11 Çeklerden tamamiyle ay - A bı' lı·gv1• • "t madı' tak · 
-...,.. mesaı r nın mu e yen vı- bu münasebetle hatırlatılmıştır. Hal-~lr L • Ve her irtıbatı kesmek için ed"lm · · Ro p 1 a 
qijı..... ye ı esının m.lnya ve 0 ony buki halihazırda İspanya meselesi 

k .. "unıet darbesi hazırladıklarını '11 ı · · h · if d k 
~d mı et erının issıy3tını a e etme - halledilmek üzeredir. Salahiyettar >a L erek faaliyete geçrni•, Slovak· ld v ·· ı · · 

qUJc.n.~ -s tf- o ugunu soy emıştır. Londra mahfelleri de Fransız - ftal-\j •t '"lletini azletmi~, ve burada-
1 tat •:ı_ Gafenko, Polonya - Romanya me- yan ihtilafının dostane bir şekilde 
~b.- e.ı.... mevkileri işeal ederek 

-..... d sal birliğinin hiç kimse aleyhine mü- halledilebileceğine kani bulunmak . )l il• lor iiğil yerlerde örfi idare-
•n t · teveccih ve hiç kimsenin emrine ha- tadırlar. sıo e rnıştir. 

b.ı Vaklan bu yolda harekete ki- dim olmadığını sôylemiştir. Polonya 
..._. levk ile Romanya arasındaki siyasi .ve ikillllı1t. . ettiğini tayin etmek çok 
tı •• -~iildur. Çünkü bu havaliye ka- tısadi mesai birligin!n tevsii için ya
.""ll bi pılan her şey, munnasıran iki devr çok eller vardır. Anlaşılan, 
"- Jetin menfaatlerine hadim olmagı is-
~ba f ınahafili Çekoslovakyanın tihdaf etmektedir. 
detiı .•zla parçalanmasına taraftar 
lo~..:ırler. Çünkü bugünkü Çekos
~\oaYa, Alınan nüfuzuna tabidir. 
.__~0vakyanıo daha fazla parça -
'-!\ 1 bu nüfuzun parçalanmasına 

olur t . 

Kazaya Uğrayan 

Tayyareler ••Saf iye 

F ran.sız gazef el erine göre 
Fransız gazeteleri, İngiltere har

biye nazırının dünlı:il nutkunu ehem

miyetle karşılamakta ve Lort Hali -

faxın nutkundan bahsetmekte ve 

İngilterenin tam manasiyle kuvvet -

lendiğini ve artık her şeye karşı ko
yabileceğini söylemektedir. 

Petit J ournal gazetesi "Berlin 
bugün artık yirmi sene evvel oldu -
ğu gibi lngllterenin Almanyayı gafil 
avladığını söyliyemiyecektir.,, diyor. 

* Berlin, 10 (A. A.) - Yan resmi 
mahafil, dün bir Fransız gazetesinde 
bahsolunan ve. 1939 senesinde Al -
manyanın yapacağı harekata ait o -
lan muhayyel planı, "hayal mahsulü 
iddialar,, diye tavsif etmektedir. Bu 
mahafil, bu kabil mallımatın hatta 
tekzibe bile değeri olmadığını beyan 
eylemektedir. 

Sultan,, 
~ltat Çek hükilmeti taraflndan 
~ olunan bazı liderlerin Maca -
ti\oa • kaçmak üzere olduklan 
~~et edildiğintfon Macarlann da 
~t ldiseJerle alakadar olduklannı 

Paris, 10 (A. A.) - Fransız At -

!antik filosuna mensup, Bearn tay -
yare gemisinden üç deniz tayyaresi 
bugün kazaya uA'ramıştır. Bu tayya
relerden biri Breste önünde denize 
düşmüş ve içinde bulunan üç tayya
reci ölmüştür. Diğer iki tayyare de 
denize inerken aA'ır hasara uğramış 
tır. 

YAZAN: M. TURHAN TAN 

erebil' 
~ ır. 

1 

Taht yolu, baht JJoludur. Bu 
'/Olu sendelemeden aşıp büyük 
'tedefine ulasan tlçüncü Murat, 
1'opkapı sarayına adım atar at
-naz, elini be~ kardeşinin kaniy
e nn.Bıl boyadı? 

~Bit •ristan ile Lehistan Çekoslo -
'~h.1ıı11 taks.:mi slJ'asında müıterek 
~t •ahibi olmak istedikleri halde 

S tesiriyle buna muvaffak oı - lspanyol Konsolosluğu 
~--- ları için ikisi de bir hayli sil
' işler, fakat ikisi de Alman nil· 
d~ ~ ltarşısında sükut mecburiyetin-

Bu sırada SAFO nereler· 
eydi, ne yapıyMdu ve kocasiyle 

bulUfunca • I mparatnriçelik ça
'•mını • nasıl takındı? 

" lrnışlardı. 
"" '- •U•-.-.. "'"'- "uta ratmen bu havalide ha-
)tt ~lar eksik olmamış, ve en niha
'>tıı 10vakların Çeklerden tamamile 
hı..1 ltıak için hazırladıklan teşeb 

er hac .. t • t• 
~it -s goıı ermış ır. 

>alt~ hükumetinin bu aynhk cere
·~flı a karşı gelehilip eelemiyeceii 

t hem değ:Jdir. 
4~t muhakkak olan nokta Ona 
\" \il... clall daha bir çok haberler 

.. .,.tizı .. ,.ı.. kanıluacaiımud& 

Şehrimizdeki İspanyol konsolosha

nesi, dün, Frankonun Türkiye ajanı 
Balensiya tarafından devir alınmış

tır. Eski konsolos Gimenes, bir kaç 

güne kadar lstanbuldan ayrılacaktır. 

Refik Halld'ln Evinde 

Fakat sarayda bir imıxırato
riçe daha var: Sultan Muradın 
anası. Onunla SAFO ne suretle 
'carşıltı1Jtılar, birbirlerini nasıl 
,.üzdüler ve ne biçimde konWJ • 
tular? 

Bütün bu heyecanlı sahneler 
Şimdi Refik Halidin evinde bulu- M. Turhan Tanın "TAN oku. 

nabilir, onun samimi ~~iti~~e ~~lı J f/UCuları için hazırladıi: yeni 
tatlı lt~~uşuşu~u . dınlıyebılırsınız. lromanda şiir sanılacak bir ince
Bunun ıçın bugun ılk sayısı çrkaAn ı likle tasvir ol.unmUftUT. 
(Yenigün) Mecmuasını almanız ki- ·~-~!!!!~t!!!!i.!!!i!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!l!!l!!!t 
fidir . 

Uzak Şarkta 
Şiddetli 

Çarpışmalar 
--o-

Japonya. lngilterenin 

Çine Yardımını 

Protesto Ediyor 

ClEK 
isim Kopyaları ! 

Yazan: B. FELEK 

B en ilk (Kanyak) ilAnıru koca-
man şişesiyle bilmem hangi 

duvarı süsler gördüjiim zaman res
samın (Konyak) yazacak yerde yan
lışlıkla kanyak yazdıiuıı zannetmiş
tim. Fakat bu ilanın başka yerıe.rde 
de ayni şekilde tekerrürü üzerine 
tahkikata girişmiş, içkiden b ıçkiden 
anlıyan bir ahpaba sormuştum: 

- Yahu! Bu kanyak nedir? 

- Senin anlıyacağın, konyak. 

- Neden yanlıı yazıyorlar? 

- Yanlış yazmıyorlar. Mecburen 
Hongkong, 10 (A.A.) - Çin çete böyle yazıyorlar. Çünkü <Konyak) 

kuvvetleri, . Peiping ve Tientsin etra ismi bunu ilk yapan fabrika tara • 
fında yeniden büyük faaliyete başla fından alimeti farika olarak tesciJ 
mıştır. Burada Japonlarla üç bin ki- etirildiğinden ıimdi herkes konyaJı 

şilik bir Çin çete kuvveti arasında yaptığı halde, konyak ismini kull• 
şiddetli çarpışmalar olmuştur- Pei. namıyor, anladın mı? 
ping - Suiyuan demiryolu muhte- Diye, o da iıi izah etmişti de, biı 
lif noktalarda tahrip edilmiştir. ismi kanunun nasıl sıkı sıkı korudu· 

Hupeh eyaletinin merkezinde Ki- tuna Ş8f1Dlştım. 
yangşang - Şungşian yolu üzerin- Bir ciddi müessese olan lnhisarlaı 
de de çarpışmalar devam etmekte- idaresi konyağın firmasından değil.ı 

dir. isminden bahsetmek zaruretinde ol· 
Şungking, 10 (A.A.) - Central duğu için kanyak demeğe mecbw 

Daily N ews gazetesinin bildirdiğine olmuş. Lakin bir takım müstahzarat 
göre, Hainan adasında askeri vazi- isimleri var ki, bunlar konyak pbi 
yet heyeti umumiyesi itibariyle is- umumileımiı birer ad değilken, "O,, 
tikrar bulmuş gibi bir vaziyettedir. sansınlar diye yakın isimler kulla
Fakat Japonlann kayıbı 5 bin ölü- nıbnası maalesef bizde cari bir tica
den fazladır. Çin çeteleri, halen ada- ret usulü oldu. Lakin makbul şeJ 
nın dağlık kısmına iltica etmişler. değil. Burada f1I veya bu fabrikanın 
Buradan adanm beş eyaleti arasın- reklamını yapmış olmamak için yaz
daki yollarda Japon nakliyatını hü- mak istemedifim bir sürü harcılllem 
cumlarile güçleştirmektedir. b8f ajnsı, dit afrısı falan gibi şeyle-

Japonya prota6o etlecelı rin ilaçlan var ki, bir iki harf eksi-
Tokyo, 10 (A.A.) - Mebusan mec- ğiyle benzerlerini yapıyor ve satıyor

lisinde, fngilterenin Çine verdiği is- lar. Gerçi o firmalar, ses etmedikçe 
tikrazdan bahseden Hariciye nazın bana söz söylemek düşmez ama, dU. 
Erita ezcümle demiştir ki: rilstlilk bakımnıdan pek 24 ayaı 

İngilterenin bu ~esti, Çankayşeke bir hareket değil. Bu ilaç fırmalanna 
bir müzaheret ve binnetice Çini tut- iliıtikleri yetmiyor pbi, şimdi biı 
mak demektir. Japon hükumeti, Lon- de soyadı töhretlerinden istifade et· 
dra hükumetine bir protesto gönder meğe kalkanlara tesadüf ediyoruz. 
meyi düşünmektedir. Gerçi bir şöhret sahibinin soy .. dım, 

Başvekil Hiranuma da, İngiltereye kendine soyadı alrnıı olan herkese 
'lı:ı:lrsı bü\c\ımetin nP g\b\ bit' tedbir ayni niyeti isnat edemem arna, evve
alacağı hakkında sorulan bir suale şu la soyadı mefhumunun temin etme
cevabı vermiştir: si Uzun selen a:ynlı.tı bo.an. sani-

Japonya Uzal:prktaki politikası yen sırasma eöre ıurada burada bu 
nm önüne çıkacak bütün manialan müşabehetten doğma horozlanmalar 

sezilen bu hareket te pek zarif değil. 
bertaraf edecektir. 

Acaba bu bir ihtiyaç mıdll'? 
Orasını bilmem. Bildiğim bir teY 

Hatay Millet Meclsi vana, bu çeşit isim berzeyişlerinin 

220 Bin Lirallk Munzam 

ir Bütçe Kabul Etti 
Antakya. 10 (A.A.) - Anadolu A-

jansının hususi muhabiri bildiriyor: 

Millet Meclisi toplanmış ve 220 bin 
liralık munzam bir bütçe kabul et

miştir. Bu bütçe bilhassa amme hiz

metlerine tahsis edilmiş bulunmak-

tadır. Yeni yollar yapılacaktır. 

* Antakya. 10 (A.A.) - Anadolu A-

jansınm hususi muhabiri bildiriyor: 

Hatay Elen fahrf konsolosluğuna 

buranın tanınmış tüccarlarından İsti 

rati Gliptis tayin olunmuştur. Yem 

konsolos Beyrut. ~1cn başkonsolosu 

tarafından devlet reisıne takdim e
dilmiştir. 

Kürtdağında Müridler 

Yine Başkaldırdılar 
Halep, 10 (TAN Muhabiri Bildiri

yor) - Kürt Dağında Müritler tam 
isyan halinde bulunuyorlar. Üç ~n 
evvel Fransız takip müfrezeleri ta
rafından yakalanan 48 mürit HalP
be getirilmiştir. Tazuşağı köyünde 
toplanan iki top ve mitralyözlerle 
mücehhez 700 mürit evvelki gün ül
timatom mahiyetinde bazı talepler
de bulunarak tevkif edilen arkadaş
lan serbest bırakılmadığı takdirde 
mukabelede bulunacaklannı bildh-
mişler ve dün de Reytunok karako
lunu basarak iki jandarmayı öldiir
müşler ve beş jandarmayı da esir a
larak dağa götürmüşlerdir. Müritler 
halen Eğiz meydanınm beş kilomet
re Cenubunda bulunmaktadırlar. 
Fransız makamlan tenkil için iki 
Fransız bölüğü ve 120 Fransız jan
darması göndermişlerdir. Tenkil 
harekatına tayyareler de iştirak et
mektedir. 

bir nevi böbürlenme hissi verdiği ve 
sahiplerinin, farkında olsun olmasın 
bunu mahsus almışlar gibi zan al • 
tına düştükleridir. 

Ben, orijinal olmayı, yanı ldmse
ye benzememeyi bir zevk saydığım 
için böyle müşabehetlerde kopya va
ziyetine düşenlerin hemen isimleri -
ni değiştirmeğe teşebbüs edecekleri
ni ve belki de üşendikleri için bunu 
hali yapmadıklannı zannediyorum. 
Haksız mı düşünüyorum dersiniz! 

* İzmlrdekl okuyucularımızdan B. :D. 

Mektubunuzu aldım. İsabetli fikirleri
nizden istifade edilmesi için o bahisleri 
yaz:an arkadaşlara verdim Saygılarım 

B. F. 

Maarif Vekaletinin 
Tamimi 

Ankara 10 (Tan Muhabirirıden).....:. 
Maarif Vekaleti, maarif müessesele
rimize bütün kültür ve mektep direk
törlerine bir tamim göndererek bu 
müessese miidürlerınin teft~ ve mu
rakabe vazifelerini dnimi ve metodik 
bir surette i.fa etmelerini taminı et
miştir. 

r ·· ·· .... ·· ·· ........ ·· ·· ·ı 
KISA HABERLER 

• •• •• •• • • ••••••• 
Dr. Otto Şmit, Sovyetler İlim Akademi

si İkinci Relslllfne tayin edilmiş, Şimal 
Denlzyollan merkez idaresi şefliğinaen 

çekilmiştir. 

e Dr. Şaht, bugün Berlfnden hareketle 
halyaya, Mısıra, fngfltereye uğramak su
retiyle uzun bir seyahate çıkacak ve da
ha sonra Hollanda Hlndistanına gidecek
tir. 

e Fransa Na7.1rlar Meclisi, Re!s!cüm
hur seçiminin 5 Nisanda Versayda yapıl
maınna karar vermiştir. 

e İzmir Şehir Meclisi fevkalAde top
lantısında merkez hali inşası için 390 bin 
lira sarfına karar vermiştir. 

e İzmir Su Şirketinin hükümetçe sa
tın alınması kararlaşmıştır. 

e Moskovada Kremlin Sarayında 
Sovyet Rusya Komilnlst Partisinin 18 in
ci kongresi komiserler heyeti reisi Molo
tonun bir nutku ile açılmıştır. 
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c ......... . D ün az kalsm bir daV81l hal- dilimiz lçla iftira ediyor, blzl mah 
ledlyordum. Fakat mesele Jıcemelerde driUdGJor. 

Mübaşirler de benden tarafa 
çı:kblar. * o kadar çapra§lk ve tanpktı tl 

Arap saçını taramak bana ondan 
daha kolay göründü. Buna ralmen 
mahkeme kapısında hAklmlik de -
lilse bile hakemlik yapmak arzu -
mu yenemedim. 

Davacı olan otuz yqlarmda, 
kahverengi muf8!Dbah bayan me,. 
hut suç mahkemesinin kapımı • 
da sabırsızlandılmu 16rerek: 

- Siz de pzeteye yuacabı -
mz galiba? dedL 

Ben zaten kon11f1Uk lçln fır ... 
•t bekliyordum. 

- Evet, fakat korkmaym, lllm 
1erinizi yazmam. Dedim. 

- A, yazın, yazın. Zaten kaç 
defa yazıldık. Bir kere de m 78-
mı. İatenenis anlatayım. (Otur • 

ması için mübaşirlerin wrdlli IUl 
dalyeden kalkıp :yanıma pldL u, 
bet adım ötede sinirli lfnlrll doJa.. 
fUl bir çifti 16stererek) oelan ... 
va ~rum, ded.L 

G6eterdili Jm b~ kı
zı lmlf. On yedi wnedlr kendW 
'bakmıt w bGy(ltmGf. Do1nıs 87 .,,,.. 
w1 delikanlı bu km kandırıp m
n• kaçırmıt. Polll marifetiyle tlç 
defa km ne ıettrtmlfler· Füat 
pne kaçmıt. Areiarında bayle dilf 
manl1k oldutundan dOn akpm u
et 18,30 da evinin &ntlnde, mlld -
deaaleyh Ekrem kencttaint yab1a. 

- Kanını ana sermaye ya • 
pamam diye batırarak küfllr et • 
mlf. Mupmbasım )'U'tmıf. (Mu • 
pmbanm yırtıltnı gösterdi) 

Mesele bu kadarla bitmiyor -
du. Bir de diğer tarafı dinlemek 
Jhımdı. Ondan ıyrılarek dllerle-
rlne yaklaftım. Onlar da ıelifhnl 
fırsat telAkkl ederek dert1erlnl 

Onlardan ayrılırken yanıma 
kırk 1qlarmda filozof .. 

h bir kadın yaldaftı. Bir de onu 
dinledim: 

- Benim bunların hiç biriyle 
aWtam yoktur. Beıı fU köfede o -
turan kocamın açtıjı bopnma da
vası için buraya gelmiştim. Bu da
vayı da dinlemek istedim. 

Bunlar biltün aile benlin da -
nmda aleyhime tehadet ettiler. 
Şimdi birbirlerine düftüler. Bun• 
dan çok memnun oluyorum. (Da
vacıyı göltereııek) Ben ı\lya bu 
kadına kijfür ediyormufUJD. Hal
buki ben bir kaymakam karım -
yun. Hiç küfür eder miyim? 

Bu IU'8Cla davacı yanımıza gel 
dl. Ara1annda bir münakaşa bat
Jadı, Davacı: 

- Bu kadın, diyordu, hiç mah
keme koridorlanndan ayrılmaz. 

Buranın tiryakisidir. Her mahke. 
mede p.hittir. 

- Sen haltetmişain. Asıl ae • 
nln buralardan ayrıldığın yoktur. 
Birbirlerini seven iki genci ıae di-
79 rahat bırakmıyorsun? 

- Sana ne! sen kim o1111or • 
sun. Ben onun teyzesiyim. Kızın la 
tikbalini düfilnüyorum. Kızoilan 
im bir kızı metl'es olarak ona bı· 
rakıvereyim ÖJle mi? Yatma 7ok. 
Bugüne bugün teyzeli ben oldu -
ium için onu fUl'9C1kta &ldilnem 
k1ıMe elimden alımaz. 

Bu nrada Ekremle, karın mı 
metresi mi oldutunu bllmedlllm 
~Ç kız da yanımıza IOkularak 
kırklık mahkeme tiryakisi hatu
nu: 

- Sen onunla ne göril§Oyor • 
sun? diye çekip ıötürmek tstedl -
Jer, 

Bu fttllec1en titf&deJ9 feiAMs 

Davac:ılan ıetıren poU. bu ne
ticeden memnun olacajını hisset -
tirdi. Fakat bofUDA iki taraf ve bil· 
hula mahkeme Uryekiai kadın bu· 
na ula ru:ı olmadı. 

Mahkeme açıldı. Girdik. Ta • 
raflar y.-lerlne geçtiler. Ek 

rem suçunu lnklr etti. Davacı ile 
ayıü apartımanda oturan ild phlt 
dinlendi. Bunlardan biri genç bir 
kadmdL Misafiri Sabriye hanımın 
gelmealnt pencerede beklerken 
Ekremln İsmeti hırpaladıtmı ıc;r
dülünü, küfürlerini ifittllini söy
ledi. 

Müddeaaleyh: 
- Bu bayanla birinci cezada 

davamız var. Onun için aleyhim· 
de söyllyor. Kabul etmem. dedi 
ve celpnameyi ibraz etti. 

İkinci phlt Sabriye hanımı da 
kardepyle davalı oldutundan do
layı reddetti. Esuen blru evnl 
bu bayanın dıpnda: 

- Ben görmediliml nuı1 16y
lerlm? Demekte oldutunu, bine· 
enaleyb yalan yere 19bed.et •ttili· 
n1 IO)'ledi. 

Bu vakaya da phlt olarak blzlm 
kırklık mahkeme tiryakisini ıös
terdi. O, oturmakta olduğu yer -
den fırlayıp fisebilillah lfe kant • 
mak istediyse de hildm ıusturdu. 

Biz bu arap saçından beter br
makanpk mesele brfwnda ne 
:yapılablleoellnl dOfbaıkm hl -
kim karan verdi: 

"Eknanhı ~ hakarette bu
lunduğunun phttlerln ifadesiyle 
sübutuna mebni üç gün hapsine, 
bir lira ajır parı cezuuıa ve mah· 
keme muraflenıım kendJalnden 
tahaillne ve ubıkuı olmadılı, 11 • 

mum! ahvali dolayıslyle ceza.anın 
teciline .. " 

BUGÜN 
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Altı ayhJı: abone 4 1 liradır. 

Senelik abonelere bir küçük 
kütüphane hedi79 edilir. 

Adrel: Ankara caddal Reflı 
J:f.U Ham blrlncl kat. Pos-
ta kutusu 91. 

MIYLOT 

Cep Kitapları 
iter •en• 100 ta
ne ~r. 
B• lıitaplan top

lı7f0il• ..,.in 
bir lıiJ.Uipltanqe 
ıalaip olaoalı
kmlır. 

* 

Saf'lı Y erlerl : 
Yeni kitapçı: Ankara cadde-
il 8S No. 
Ankara •tJf 1erl: BlW Ak-

ba. 
Konya Atıf ,.eri: Yeni Kil· 
tüpbane. 
Bilecik •tıf yeri: Nail kita
bevi. 
İzmir 1ab1 yeri: Devrim K~ 
tüphanesi. 

11.ıo Procram. 13,1& 'MOztk (Çlpra -
ler- pL) 14,00 Memleket saat • .,..,.., 
meteortoJt haberleri, lUO TOrk m 
(Faal heJ"9tl) f;alanlar. Vecihe. Ru 
rtt itam. Cevdet Kcmın, Oıtuyan: 
Tokı6z. 14,4o-11,30 llOzik CCubaftt• 
17,30 Proıram. 17,35 'MOztk (Dans 
pi.) 18,11 TOrk mQzill (Fasıl b 
CeW Tokses ve arkadaştan ) 19 00 
ına (Dlf polltfb hadiseleri) 19.15 

mOdlt (Halk nnutklll> Orta ·' 
kOIDla ve tarkOlm Su ,.ırı Slvub 
VeJHI ve İbrablm. 19,30 TQrk Dl 

Oalanlar. Vecihe. Ruşen Ferit K m. 
Kcmm,, Mesut Cemil. Okuyan: Nuri 
~ 1 - Zavt1 pefl'eıri. 1 - l'alk 
yln (Zavll kAn) Yaktı eanO bezmt. 
te: Nedlmfn. 1 - Bqfm lleyla ( 
şarkı) tstereen ıel lldellm. f -
''Mahur prkılı) GanOl adlı bOlbOlOnı 
5 - Dedenin (lOcekee ttbidllerl) 
AJu.a meteorlott baberleıt. mut 
(ftyat) 20..11 Tmıail (J'mull aectli) 
Ubeden: İbnhJm Delideniz TmnaUde 
kara rad7osu kOme okQUeulan 
Cemilin tdanelnde lftlrak edecektir. 
Memleket ... Qan 21,11 z.ham. 
ltt, kambQıo-nutut bonua (flntl 
Folklor' ...U (BaJIE mualldmla ve prp 
ıılkl teknlll> RaJU Bedi Yhetaen, 
Yner Ataman, Cemal Retft. 22,00 
lık .,_q katma. ll,IO MQdk (Kttetl• 
kestra- 8ef: Nedp Atkın) 1 - ltoetulll 
<Her uman için dost) "'8r'f. t -
CGOnelte) vala. 8 - Tba1- (ltukuk 
lca) <I - Volllraf CKalbtnı qkJa 
sin' ftla. 1 - Btzet (ArteQen ırGttl lfı 
a) Prelude, b) Menuetto, e) Ad 
d) earmc.. 11,00 •Odk (Casbe 
23.tl•h 8aD ~ babslerl .. 
pı'Oll'am. 

• 
S.lihh eski Malmüdürü s., N• HNl'ONIL8111 

dba SoJmenja mahdumu " tımı- n VartOVa: Senfonik ıuıa..-
sarlar idaresi umum ınUdürliılU mu- İzmir - Bayındırda harap bir ki- :-! ... ~NHRURı 
hasebe memurlanndan merhum Bay lise belediyece yıktınhrken, Masta- 7 Bi1kr9I: Sabeb n~b. 7,10 
CeW Nedim Soymenin blfunünün fa isminde bir amelenbı milhim bir lcısa daJıaa: Hafta aoou muslldıd 
kırkmcı gQnU münasebetlle bu gün- define bulduğu ve bunu kimseye Keza). '1,30 Abnan merkeüerl: 
~ı -·--... -t lfiinu·· ;ı.g~le -----·-..:ııan öst ed . k-1.a.--ı. .__ komerl. 7,IJO VIU'fOva: Pllk. 8,15 
AY \;'-Uua&ı.c9 e- '" ucuı~ B erm en evıne ~"'- U&~tı- 12 Btucret: PIAk. 12 Pra• kısa d 
llOllJ'8 Cihangir Camilferlflnde mev- ıµ buldulu ihbar edllmişUr. Mustafa Hafif mu.siki. 11· Keu. 15,30 x-. 
ldt okutulacaktır. Akraba ve tanı- tutulmuş, tahkikata başlanılmı§br. Berlln kıla dalıuı· Ba.flf mwılkl ( 
dık1aruım ıepifleri rica olunur. İhbara göre, bir IÜD amele öğle Devamı). 1s,10 Bilkrer. Orkestra. 

------------ payda.u yaptlklan sırada 14u1tata Varwon: OO!ld&ı k0ft9el"L (18.39' ıc 
G-. .. _.,.. .... ,._ . .-.-,~---.... -..~-------·--- •. t L ft O 1 1 1 1,,,1 A, •• ~ 

_ Bu kadın beninı teyzem falın - Hepinize bir §t!1 ~Jtyeee- derken kırkht mahkeme tiryaki -
lannı sökerken, içi çubuk halinde tra. 19,30 Var1<>va: Plllt. 18,82 

delildir. Sahte nUfus çıkartmıf. ğinı, dedim. Bir aile içinde böyle si bayan beni matbu1a kadar ko-
HattA bu hususta müddeiumumi. kavgalar ayıptır. Gelin sisi blnt- valadı. "Size enlataJım da benim 

Kızılay cemiyeti Kadıköy bölgesi platin, külçe altın ve hılfiiz lirası Dimftri!tkU orkestra11. 19,40 

klttbt rahmetli Kadri Cemilin ruhu· dolu bir sandık bulmuftlır. Bunları Barmonfk muafldal. 20 Val'Jova: İt 
na ithaf edilmek Gll9N 18 mart 939 Jdmaeye ~ evb)e ıötjlr- ıaıa... • ıo Pras ıma dalpsı: 
._..n.ı- d8f eden -~ ..._ mUllld. IO,IO Bakree. Lokantlıdan lik takibat yapmaktadır. Biz ev. brayun. Hlklmln huzuruna 9Jk • meieleml 7um!., dlıe mar etti 

-·n. .a~u- durdu. l K. ~-~ ............-- a-- mek lmJrbmı bulmut ft eli..,._ • eer DaJd1 21 Pnı kısa cla)pn• Ba!lf 
liyiz. Bl7.ıden ı.stedi~ paraJl verme- madan ......... oynaya eve _,.a- nil .. t ldde Kadık&yde OMnenala bnmmn• tPn 69 küçGk temkeye IDd. 21,ao Praa: B~ baf11 

('lll'Mnde -Ba1 Rısa tarafından- koyup kendi tarlasının muhtelif proıramı. 22,10 Pral kısa da]Buı 
mwlut okunacaiuıdan arzu edenle- yerlerine gömmüftür. Plltin çubuk· muslld. 23,15 Btıtrer. Film mustJWıl. • 51 Sa tie Binası 

nNafıa 
va Açtı 

lçi 
Da 

rin teşrifleri rica olunur. lardan Udainl bir kuyumcuya tekiz ODA MUllKlal: 

Eniştesi: t~ttin 1'mer. liraya sattıtı. hıgillz liralarmdan bir <.:::!.. .,.:va:<~~ 
Ablası: Nakiye Taner. kımıuu boadurup evine eşya aJdılı 20,21 Prat: Armonik kuarteti. 

da iliv• edilmeldeclir. R••ITALLft: 
TECEKKOR lt,IO Bllknr. Rome prlalan. 

Mm. Arak 
Hapis 

Yatacak 1 

Çatalca 
Cinayetinin 
Muhakemesi 

w I IY Berıın kısa c1atguı: Su1D1ar " ba!lf 
llerbwn Şair Mehmet Akif hemşl· YEN NEŞR AT 1 valar. 11,ao Bratialava: Pl7ano k 

Nafia VekAletl dOn asliye lldnel Nil ve madıum Aril Hikmet Çoban- 20 Bertin kl88 daJıası: .\fıklarm 
Ticaret mahkemesine mOracaat ede- mahk e8lnde Ca-

blnıınnın Denizbanka A • Dün ~ .. .~ 
oğlu ep Muriye, Arif Hiluaet kızı ATA YOLU - KQwrld~ (Ata :rolu) lıkta aDytedfklert prkılar. Zl,40 
Halet, damadı Feyzi Aslangil. yeje· isimli bir pzete Çlkmata bqlamıftır. No.: t Pl7aDe komtrl. 12,11 Bllknıl: 19 dör- rek Satie 

bacze. 
lheb• R9lan baba uU 

ailncO. caa •·».-.ı dün 
dilmit malı kaçına llldam 
hakkındaki UV&JI ..._'nd 
Madamı lanat edlJa auç ta leli 

akkındaki telCil muamele • talcenm Orülce koyiinun Kızılcate -
tıldılı b talini iltemiştir. Veküet ar· pe tarlasında mavze~le inaanlan kek

b bina Nafia Veküeti ta· lik gibi evllyan Ali klhya adh bir 
e .. :n alındığı için yap~ baba ile Hüseyin Kihya ve Huan 
Din kanunsuz oldujunu ve Klhye ld1ı iki ojlunun duruşmala

ıe,h iptal eılllaıeti talrlh e • rma devam edildL Suçluların üçü 
Wlr. de mevkuftu. Dün on ph~t dinlendi. 

f 
Tebrik ve muvaıtakQ'eUııl temenni .._ la ......_ 

nl DmiJe Çobanoğlu, merhum Ari rtz. DA•• MUllKlıl: 
Arüal liD1ıı lp Hikmet Çobanoğlunun cenaze me- 11.fl. BerUn kın dalp9ı. ll,Oll 

raslmlne lftlrak eden akraba ve dost ve ailelb:ae hiç bir yardımı ..ır..- ret (22,40: Kabare m\lllkisl). n. 
tara en sammı! teşekkürleri sunar, yen ·İstanbul Kasaplar ŞlrkeU Bela1 n,ao Pnı. 

lr4L zuha1lnd . . 
.. 111-Madam Arebtnla 4Mnaclm 

rlllne borcu VUIDlf. icra dalNll 
madmm eoumı baaetmlt, 
mln ıdattyle madama talim 
tir. l'ekat madam bu 911&11 

icra dalnllne •ermemtftir· 

rafmdın 
muamele merhumun uzun zaman ıüren has- ve erklnuıa somuz minnettar~ * ... blbaenı talığuıdaıı ölümüne kadar kendisine nı arzederler. Hollaadada 3 l acl 

~ 
dilmek' 
~ ...-ı abi .. ı l'acla ~ dö'Qilm tarla~ dol· Geaç l'nnm Vq._..tl FRANSES"·& ıTI Tiril -...ı 

80Ua 

Yqh madam ftndlsbıl mfidefH 
edeı'Wa: 

- Ben W,Je ince lflerl an1qa • 
Dd .. bir adam 1mymL Bir poUsJe 

memur eWnbe pl4Qer. Y udıl.r, 
pcm ... Soma hana: 

yı - Madam korkma 9118 
9UUl bırakıyoruz. At fUft1a 
cledller. Parmatum butun. 

,.tne 
lmzanJ 

Onlar 
has-
bl. 

da bırakıp stttller. Sonra kocam 
talandı Paramız yoktu. Bunlan 
l"el' birer sattık baç, doktor 
J'&ı>tak Sonra memurlar 

üçesl 
kapnn1zı 

dayandılar: ...,,._ 
- Ver babhm madam . 

n dediler. Ben ele olan biteni udQ. 
tun. ...... Mlhkeme pbltlerlnl dlnl 

1ayı tetkik etti. Madamın suçu 
oluyordu Mahkeme kendilln 
len cezayı borcun mıktan u 
için 2 ay hapis ve 20 lira pua 

1&blt 
e veri-
oldutu .... 

suıa indirdi. 

-· 
tından 
.. flrk 
Yanııl 

mek 
Hen 

bıflam• 
müddeti 
dir. q 
samrsa 
ruınd 
ledllmlf 

öıUe- btflaPM"km. m.Ufhl ......... ,_._ -'-1+' fa_._ ~ ei11 PACJAJdNt ftM --
Diler tarafta Deı>lahlnk tara - Dün: _,....... ,..._er - r -

Saüe tb-kett a191hlne ~ nT•lce ,..ııımm flldlde valmltwl aı M.ıt ... ,,.... Ti,atrownd• 
et tarefm4an itiraz edilen da· dqlımu ..-ıar. Yalaız pbltlerdelf • y.-.. Mr komer ...-ecektir. ••----
Jlytba ieattmie devam edtl • 8'flt Ç&\'11f lllDlan tllve etti: 

tedlr. r- HileJln tarlada Ud ldflyl vur-ı 0 
nz 1n1 4laft1ar 41mufmamn dütan 1011r1 bea ~'*'' 16t41m 61--.- Potoayalı ltllylk Piyano ıtadı 

:r::a ==de~ w: - Gaıd6n mil :yaptılınL. Bir tar- 1 G NA T Z F R 1 E DM A N 
_. Nafta v~ da•Ql a- la için böyle adanı oldOrülflr mil. n.. 
Denizbankla Satle prkett a- dlm. O da p6r tehen6r balmb: 

aki dava da kendllillnden hal - Öld~eydim beni dövecek-
olacaktır. Jerd1, MMJllCI hıltamı.de drll • 

neoeJdlm SARAY Sinemasında 

Müd 
taabım ... 
MecaU 
n1h b 
lektrik 

Buadaa IODft .... a.flk phltle-
Yangın Tahklkafl rin ifaclelerlDdüt tenüQS!an bal t- Verilecek ve mevstmm en bG.,ak muslld hldıeeal olacaktır. BütiiD 
detumumlllk dün de Sul - çin ~ J'&Pb. Mubabme .. hlr halkı. samamnuzın en büyil k ve clehaklr piyano üstadını al· 
ımı yangını tahldkatJ,Da de- ıe-.,.. phWM'ln ptnJmua için Juşlamıya bazırlanmakted.Jr. Biletl er pmdiden satılmaktadır. • 

etti. Müddeiumumi muavini bqka bir sllm budı1dL -----------------~--•.,. 
Kütükçüojlu, Sultanahmet TNll ............. . 

irtııci ceza biklmi Rept ve e-
ldarellnden gelen fen mü • am lclllcll lıt•: TAKSIM SiNEM SiNiN 

hacUaJ Takdim ettlli 7.engln. Parlak ve emsaJab proaramı: 
tükll k 

HN•AetNDA 
KllMINDA 

iu ... IUt 2 .... 
•NNA t<AR•NUI 

l1tlklll Cadd ...... 
KOM•Dt IUl#I 

Bu •lulam ... t 20.JI 
alR MUHAllP ARANI 

Bu Hafta .. 

hlDJnlll 

lmda 

eri Selim ve Berjadan müte- Dla AlalW ~ Ja
ePf heJeti dun sabah Atabek zm Toph..,. aahde Trak vapanmmı 
üst bıtakl trikotaj fabrika· çarpmu!Jle Htan w lld 1dflnlll bo

tettibt 7apmıf ve elde ettlll ~il ~ ... kua • 
elektrik ... u1ıe, ataortaJan ve sıma nmbakem_,• -.. e4l1d1. 

parçalarını alarak tetkik e- Suçlallr Trü'm bptam g...,.ıa, 

RAIMU • GERMAINE DERMOZ ENDOLOS &ECELERi 
iç 
buı tel 

Madam bu karan IJl anı.,.ma 
mıftl· Mübaşir izah edlnee balıNı : 

- dllmek kere milddeiumumlllle 16n- 79Jkmllntn aptal Salih ... ,.. 
dermiftlr. Burada dört bef kil~Ok kü- Şa1a1t .Jant avukat lt111m llUl-

lektrik tıtüafl de bulunmuttur. tafa da dtnlımm1plr. HARP DON şO IMPERIO ARGENTIN -•· - Eyvah başıma gelenler 
Ut bilyiit de murilvvetlni p dlJe 
buna demişler .• Bu yattan ICIBl'& 

4anlarda yatacalUD .. Öyle mi? 

.. çOk e 
Flkat 

- ÇI 

uı1 bO)ilk iltfl lıenOz meyda- lluJıü ... mGddelamamtnln ld· 
kmımıftu'. Buatm tekrar .,.... di .... 117-.ı lota bafb blr 11-

tmnaya dnul ecU1ecekttr ne bnlaWI. 
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'"rAN 
Gündelik Gazete 
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TAN'ın heden: H•ber· 
de, fikirde, herf8yde 
temiz, dUrUat, umlmt 

olm•k, karlln a•zeteıl 

olmıy• ;•lıtm•ktır. 

ABONE BEDEL1 
'l'iirkiye F.cnebi --ı4oo Kr. ı Sene 1800 Kr. 
!!o .. ı Ay ısoa .. 
l r O 11 3 Ay 800 ., 
.. o ,. l Ay 300 ., 

Alllletıerarası posta ittihadın• dahil 
::•Yan memleketler tein abOoe 

3 
elJ mfiddet ınnuıtyle 30. 18 9. 

i,S liradır. Abone bedeli S>e$1ndir: 
dree değiştirmek 25 kuruıtur. 
~ap için mektuplar 1 O kurua
llk rıuı 11Avesl ilamdır. 

GUNüN MESELELERİ 

t.1aarifin 
Bir Tamimi 
liakkında 
Ç ekirdekten yetiıme, ıenç maa
~ rif vekilimizin son t•mimin· 
ll bir lllektepl.iııin mektep dıpnda
h ._tlerinı nasıl seçirmeai lbım
--~ ~elce anlatılmıpır. Eğer 
)~e aile elele verip te, bu ha
.;;- &ateniJdiği sibi tanzim edebilir· 
..... babaların roculdanndan ıikiyet
~ç olmazsa yan yarıya azala-

'-t!abıız bu ehemmiyetli tamimin 
~ cUç taraftan da vardır. On
~~ir tanesi, belki de bqhcası 

'l'a-;_ 
~ --..ııde, Bana Ali Yilcel diyor 

"-.,~uğun fikri ve hissi inkişafın
~ •ıneınarun mühim bir mevkii 
~ Yalnız çocukların göreceği 
~ . iyi MÇmeleri okul ile aileye 
ÖJ,r ~üh. eden en mühim vazifedir. 
li~ etnıentn bir filini talebeye tav -
1-t etmeden önce o filınin çocuk· 
d-ııı.. lçizı terbiyevi değeri olup olma
~ tetkik etmal Jhımdır. Muzır 
,~ talebeni.o gitmemelerini 
~., "\-nt.. ;,.;" nİ'f1'oh-nonin J,o,. '-b'" oaş vurması---ıcap eder. Bazı 
~ iyevı filmlere ı.,Jebenin müşte-
'Olarak gitmesi için okul idarele-

tedbir alması da faydalıdır.,, 

~edbir ve düıünUı olarak alkqla

' ~eier. Fakat tatbikatında öi· 
1ttt llın karşısına çıkacak ,Uçlük
d .. ı. de teslim etmemek mUmkiln 
"""Cildlr. 

raı!~ filmlere talebenin sı'tme
~ öiretmen, hanıi tedbil'lere 
.. ~ak temin edebilir? Bu, bea
a.. 'tbir kanun itidir. Henüz tatb.ki-
1', kan \'Uşamadıtının terbiyevi film
"-e . unu bile belkl lstediii~• 

>')'ıdeyi vermiı olmıyacaktır. 

.:~ ...,...., ooeak esirse

....__~. nW hat lJlllQ pçea 
~ ldecliM ba hua•ta çek 
' iyetli bir kanun teklifi yap
"1 .: l'uat Uma)', .laer atla Ç9tltleri
la...._101iip işittiiimia hadise ve vakıa· 
~ 9eı bir 1ıuıa... .... •baba 
~ııde, dimaia Jaenils bakitaf 
~ bul....-. her ckdüibiln 
~ cayet kolaylıkla kapJ\abilen 
flL:..~ ticaret metaı halindeki 
~.-- lOk kötü •enler alchj1aı 
~'-· 11 1a1DMI• klttlk çocuk· 
~ ... filmleri seyretmektea ka • 
ır._- lbeaolunmasmı istiıfonlu. 

l.ı ~ teklifi salaibbda ;renlen gö
"'--... .. hakla vaNJ; hbta ba tek
"-. lfecıta heyetlade slqillae • 

-nüa fusat ltalna•nwlı. 
ttlt~halık tehirlerde, ilntmen, 
"- itleri arasında, Jwap filmle
..._- terbl1nt deteri olup olmach-

~anıilerini seeutun sBnnesine 
' oldutunu, teslim etmek 1i -
-...:_ ~ çok stlç takdir edecektir. 
~ ini ıfdlp filmleri cBrec:ek; 
\...~e ini soracak; tenkltlerlnl mi 
ı.~ okuyacak? Fakat bunlar~ 
~~ hinr ........ badiliai 
..; · tleriadea alıkoyacak •trer 1e-

(b_ .,__mı? 
~eti filmi iyi .eçmesl itini 
~ bırakmak ise, onun eline teh· S bir sllih vermek olacaktır. O 
........._-:' daha çok "Memnua hart.,, 
~- hluhakkaktır. 
~"'nllkU menafltamnla, çoeaP 
~ dan, slaemacıyı, çocala sa
h ~ ıetirtmektea menetme-
t-.; yoktur. 

'- t lJınay'm bınm teklifinin •tr 
......... ~ Um1llDI heyet nnm.....tae .................. 

TAN 
Sadrettin Celal bu yazıda orta tahsll iti üzerinde duruyor, meselenin 
esasını, llkmekteplerden ortnmekteplere geçen tocukların mltezaylt 
bir nlsbette çojalmasında, buna mukabll muallim ve mektep adedi· 
aln ayni nisbette artmamasında buluyor ve fikirlerini ıöylüvor. 

a a a 

Muallim, Talebe, 
Bina Bakımlarından 
Orta Tahsil Meselesi 
1 statistikler bize gösteriyor ki, 

Maarif Vekaleti bütçesinin 
en büyük kısmı, orta tahsile aynl
mıştır. 1927 maarif bütçesinde or
ta tahsile aynlan mıktar - yüzde 
onlarla beraber _ umumi maarif 
bütçesinin yüzde 98 ini teşkil edi
yordu. 1937 senesinde 13.714.371 
lira olan maarif bütçesinin yüzde 
45 i yani 7 .440.295 lirası orta tah
sile ayrılmıştır. 

Böyle olduğu halde, bilhassa 
son senelerde, Maarif Vekaletini 
en çok uğraştıran mesele, orta 
mektep meselesidir . 

Bunun sebebi, hiç şüphesiz, l1k 
mekteplere devam eden çocukların 
ve binnetice ilk mekteplerden or
ta mekteplere geçen talebenin mü
tezayit bir nisbette çoğalması, fa
kat mektep ve muallim adedinin 
ayni nisbette artmamasıdır. 

Filhakika Cümhuriyetin illnm 
da bütün orta mekteplerde 9800 
talebe ve 1900 muallim olduğu 

halde 1937 de talebe adedi 71.000 e 
çıkmış fakat muallim mıktan an
cak 3000 1 bulmu§tur; yani talebe 
sekiz nıisll çoğaldılt halde mual -
limler ancak bir buçuk misli art -
mıtştır. 

Bu kadar az mektepte bu der&
ce az muallimle bu kadar çok ço -
cuğu okutabilmek Ancak, altmış 

yetmis talebeyi bir sınıfa istif et -
ıneK, nocaıara- naıtada Zli saat aers 
vermek, yardımcı muallim kulbm
mak ve bazı mekteplerde çift ted
risat yapmak suretiyle mümkün 
olmaktadır. 

1938 yılma ait istatistikler 
henüz elimizde delildir. Fa 

kat orta mektep talebesinin dok -
san bine çıktılı tahmin olunmak
tadır. Muallim ve mektep ihityacı 
bu nisbette artmıı demektir. 

Maarif Vekaleti orta mektep 
mualllmi ihtiyacını daha on iki se
ne evvel duyarak 1926 da Ankan
da, bir sene sonra Gazi Terbiye 
Enstitüsü ismini alan orta muallim 
mektebini açmıştı. Bu müessese 
kurulduğu tarihten 1937 senesine 
kadar 380 mezun vermiştir ki bun
lardan bilyük bir kısmı da ilk ted
risat müfetti§i olarak vazife almıf
lardır. 

Fakat bu tedbire rağmen orta 
mektepler için muallim ihtiyacı 
gittikçe şiddetle hissediliyor ve her 
sene yüz yeni dershane açmak lü
zumu hasıl oluyordu. (1936-1937) 
senesinde iki yüz yeni dershane a
çılmııtır. 

Bu vaziyet kal'flllnda Maarif 
Veklleti fevkallde tedbirler al • 
mak zaruretinde kalmıştır. 

Bunlardan biri, Uteyen· lilıe me
zunlan ve ilk mektep muallimleri 
için Üniversitede bir imtihan aça
rak muvaffak olanlara orta mek -
tep muallim muavinliji ehliyet • 
namesi vermektir. 

(1935-1936) senesinde alınan dl
Jer bir tedbir de, dört, beş ve altı 
senelik muallim mektebi mezunu 
olup ta iyi sicil alan muallimleri 
bir imtihana tlbi tutarak muvaf • 
fak olanlann bir kısmına ehliyet • 
name vererek hemen orta mekte~ 
lerdeki boşluklan doldurmak, di
ğerlerini ele Gazi Terbiye Enstitil
ıünde bir sene tahsil ettirdikten 
sonra onlara, Enstltilnün diğer me
zunlan gibi orta mektep muallimi 
olmak ha1dam tanımak olmuftur. 

Bunlardan baıka lise mezunla
nnı hiç bir imtihana tlbi tutmak -
SJ.Z1D yardımcı muallim ııfatlyle 

orta mekteplerde çahftırmak da, 
muallim ihtiyacım önlemek için a • 
lınınıı olan yarım tedbirleıden bi
ridir. 

Yazan:·-
Sadrettin Celal Antel 

-.. 

Fakat bütün bu tedbirlere raJ 
men orta mekteplerin bu • 

günkü ve yannki muallim ihtf • 
yaçlan tatmin edilmekten uzaktır. 

Diğer cihetten bina ihityacı da 
ayni şiddetle kendini göstermekte
dir. 

Bugün mevcut 125 orta melde
bin ekserisinde odalar ve salonlar 
smıf haline konmuştur. Ve bun -
larda çocuklar, sıralar üzerinde ya
zı yazamayacak kadar sıkışmış bir 
vaziyette oturtulmaktadır. 

HattA mektep olarak yeniden 
yapılmış olan binalarda dahi, re -
sim ve eliıleri salonlannı. atelye
leri ve laboratuvarlan dershane 
yapmak mecburiyeti hasıl olmuı -
tur. Bu mekteplerde, bir çok para 
sarfedilerek alınan tedris vasıtala
n, Metler, depolarda ve sandık • 
larda muattal kalmaktadırlar. 

Bugün orta mektep muallim -
terinin, talebenin fikri terbiyeleri
ne ve içtimai ve ahlikl teşekkülle
rine lAzım olduğu kadar faydalı o

JamamRlarmı. onların avni zaman
da bir kaç mektepte dersleri olma-
lan neticeal bir mektebe bağlana
mamalan, mektebin terakkisinden 
içtimai ve manevi hayatından ken 
dilerini mesul saymamalarile izah 
edebiliriz. Orta mektep muallim • 
leri, umumiyetle, vazifelerinin sa· 
dece ders vermekten ibaret oldu
funu sanarak mürebbtlik vazife -
lertni ihmal etmektedirler. Bunda, 
yukanda ipret ettiiim gibi, mu
allimlerin mektepte Adeta itretl, 
misafir vaziyetinde kalmalariyle 
beraber, orta mektep teşkilatının 
ve ananesinin tesiri olduğu mu -
hak kaktır. 

İmtihanla orta mektep kadro -
suna geçen kuvvetli ilk mektep 
muallimlerinin yeni vazifelerini 
muvaffakıyetle yapmalan bu fik
rimizi teyit etmektedir. Filhakika, 
uzun seneler ilk mekteplerde sınıf 
muallimi olarak talebesiyle daimi 
temaa halinde bulunan, onlann fik 
rl ve ahlAkl terbiyeleriyle yakın -
dan meşgul olan bu muallimler -
orta mektep ananesine temessül e
dinceye kadar- ilk mektepteki mes
leki faaliyetlerinde kazandıklan 

itiyadlarla hareket etmektedirler. 
Bunun içindir ki bu muallimle

rin orta mekteplere geçmeleri ilk 
mektepler için ne kadar zararlı ol
mupa, orta mektepler için o dere
ce faydalı olmuştur. 

Orta mekteplerin muallim ve 
bina itibariyle vaziyetlerini 

ve ihtiyaçlannı tesbit ettikten son 
ra, bunlan önlemek çarelerini dü
§Ünellm. 

Fikrimizce, ihtiyaç nisbetinde 
kuvvetli orta mektep muallimi ye
tiştirmek için alınacak en ba,hca 
tedbir, Gazi Terbiye Enstitüsü -
nün muhtelif tubelerine alınacak 
talebenin mıktanm çolaltmak, ya
ni bu müessesenin kadrosunu. se -
nede üç dört yüz muallim yetlftt
recek surette genifletmektlr. 

İlk mektep muallimlerinden im
tihanla orta mekteplere muallim 
almakta devam olunabilir. 

tl'niversitenin edebiyat ve fen 
fakültelerinden yalnız iki serti • 
fika alarak llsanslye olmala mu
yaffak olamayan gençleri, bir kaç 
aylık bir tursa tlbi tuttuktan son
ra orta mektep muammı J8pmak 

da, akla gelen ve üzerinde düşü • 
nülmesi lizım gelen muvakkat 
tedbirlerden biridir. 

Bina dershane ve izdiham me -
selesi de, yalnız bugünkü vaziyet 
ve ihtiyacı değil, yakın istikbalde
ki inkişaf ihtimallerini de düşüne
rek, esaalı tedbirlerle halledilme -
sl lcabeden bir meseledir. 

Fikrimce, bu meselenin halli, 
zannedildiği kadar güç değildir. 

Çünkü bina sıkınt11ı umumi mahi
yette olmaktan ziyade bilhusa İ&
tanbul şehrini alAkadar eden daha 
ziyade mahalli mahiyette bir me
seledir. 

Bütün memlekette mevcut 125 
orta mektepten 33 tanesi İstanbul
dadır ve bunlardan 18 tanesi, ki
ralanmq evlerdir; ikisinde de çift 
tedrisat yapılmaktadır. 

Diler tehirlerde ise, bir veya 1-
Jd orta mektep bulundufu için bi
na itibariyle o kadar sıkıntı çekil· 
meinektedir. 

Bina meselesinin en tasarruf· 
lu ve terbivevi sekilde hal

linin, esaslı bir bina siyaseti takip 
etmekle kabil olabllecelini aanıyo
rum. Bu fikrimizi rakamlarla, mü
şahhas olarak izah edelim: 

Maarif Veklleti İstanbulda ki
ra ile tuttuğu on sekiz orta mek
tep binası için senede • her birine 
takriben iki bin lira kira üzerin
den • 38 bin lira vermektedir ki 
kira ilcreti on eenede 360 bin Ura 
tutuyor. 

Altı yüz talebe alacak bir orta 
mektep binası, en tasarruflu şekil
de 50 bin liraya yapılabildiğine 
göre, 18 bina, Vekalete 900.000 li· 
raya mal olacaktır. Vekaletin bu
gün kira binalara on senede ver • 
diği 360 bin lira, bu binalan ye • 
nlden yapmak için on senede sar
fedeceği paranın üçte birinden 
fazladır. 

Binaenaleyh Maarif Veklleti 
orta mektep binalan için - on se -
ne müddetle • her sene için büt -
çesine, diğer vilayetlerin ihtiyaç
lannı da düşünerek sadece 70 bin 
lira koyduğu takdirde, bu bina me
selesi esaslı tekilde halledilmiş o -
lacaktır. 

Bu masrafa lıtanbul viliyeti • 
nln lştirak ettirilmesi de akla ge -
le bilir. • 

Şunu da llAve edelim ki, bu or
ta mektep binası planlan yapılır • 
ken - aşağıda izah edeceğim - mü
him bir esasa riayet edildiji tak -
dirc:ie, izdiham meselesini esaslı 
bir surette halletmek ve ayni za • 
manda gençlere, terbiye esaslan -
na uygun kuvvetli bir tahsil ve 
terbiye vermek mümkün olacak -
tır. 

Bu esas, uzun zamanlardanbe
ri, bazı kalabahk Amerika tehir -
lerinde tatbik edilen (İf • ders • o
yun) IUtemidlr. Bu sistemin ma. 
hlyetinl kısaca anlatalım. 8 ilJyoruz ki bugün umumi • 

mlyetle bütün mekteplerde 
mevcut dershanelerin ve salonla
nn bir kısmı ban saatlerde bof 
kalmaktadır. (Tabit bütün oda ve 
salonlanm dershane haline ko -
yan mektepler bu vaziyette delil
dirler.) 

Fakat bu teraltte olan mektep
ler de bu sistemden btifade ede • 
eeklerdir. J'akat, (07UD ... - den) 

aistemi tatbik edildiği takdirde, ya 
ni (Valton - plln) da olduğu gibi 
dershaneler ihtisasileşecek olursa, 
mektep talebesinin yarısı dersha • 
nelerde bulunduklan zaman diğer 
yarısı da, atelyelerde, laboratuvar
larda, jimnastik veya konferans 
salonunda, diğer terbiyevi faaliyet
lerle meşgul olacaklardır. 

Eski sisteme göre 600 talebelik 
bir mektepte - sınıf başına elli ta
lebe hesabiyle - 12 dershaneye ih
tiyaç vardır. Bundan başka diğer 
terbiyevi faaliyetler için hiç olmaz 
sa altı salon lizımdır. · 

teı•frltiml 
içtimai 
Sigorta 
Ya.zan: Sabiha Zelteriya Sertel 

H fildiınet, kurulması mukarrer 
olan içtimai sigorta mevzuu 

Halbuki (oyun ders - iş) siste -
mine göre bu mektepte altı sınıf 

ve altı iş salonu bu ihtiyaca kafi 
gelecek ve her mektebe bir iş atel
yesi, fizik ve biyoloji liboratuva -
n, jimnastik. dikiş ve biçki salo -
nu, resim salonu, oditoryom (kon
ferans ve miisamere salonu) Mutfak 
temin edildiği için bütün talebenin 
fikri ve içtimai terbiyelerine hiz -
met edecek terbiyevi faaliyetlerde 
bulunmalan mümkün olacaktır. 

ile buna dair kanun layihası etTa -
fında tetkiklerde bulunmak üzere, 
Milletler Cem yeti içtimai yardım 

şubesi müdürü Oswalt Ştayin'i da
vet etmif. Hük6metin hazırladığı 
kanun layihasının metnini biınıi

yorum. Fakat hariçten bu iş içi::ı bir 
mütehassısın davet edilmesi içtimai 
yardım faaliyetlerine ehemmiyet ve
rildiğini göstermektedir. 

İçtimai sigorta, gerek bedeni, ge -
rek kafasiyle istihsalde bulunan her 
ferdin sıhhatini, çalııma şartlannı, 

istismardan vikayesini, ipiz kaldığı 

günleri, ihtiyarlığını, emniyet altı
na alan içtimai bir emniyet müesse
sea dir. Bizde bu sigorta devlet hiz
metinde çalışan memurlar için te • 
min edilmiıtir. Bundan gayri, işçi, 
fikir amelesi, köy amelesi, hususi 
müesseselerde çabpn her fert, böy
le bir emniyet aüpabından mahrum
dur. lı kanunu bu içtimai sigorta 
meselesine temas etmekle beraber, 
müsbet bir noktaya varmamış, hele 
fJdr aınelesinin hususi müesseseler-
de çalışan müstahdeminin içtimai 
emniyeti daha mevsuu balısolma
mqtu. 

Orta mekteplerin bina ve mu -
allim meselelerinin, ekonomi ve 
terbiye esaslarına uygun olarak na 
sıl halledilebilecekleri hakkında -
ki düşüncelerimi söyledim. 

Şimdi program ve metot me -
selesini gözden geçirelim. 

Fikrimce, evveli orta mektebi 
yalnız liselere talebe hazırlayan 

müesseseler olarak telakki etmek
ten vaz geçerek bu tahsil müesse • 
sesinin mütenevvi fonksiyonlan _ 
nı ve hedeflerini sarih bir şekilde 
tesbit etmek lazımdır. Bunun için 
de, orta mektepten çıkan gençle -
rin nerelere gittiklerini tetkik et
mek lcabeder. 

Orta mektepten çıkan gençler 
arasında: 

1-Liselere gidenler, 2 - Me
mur olanlar, 3 - Hususi iş mües
seselerinde vazife alanlar, 4 - Sa
nat ve meslek mekteplerine gi -
renler, 5 - Doğrudan doğruya iş 

hayatına atılanlar, 6 - Hiç bir 
şey yapmayıp evlerinde kalanlar 
(kızlar). 

Vardır. Binaenaleyh, orta mek
teplerin proğram ve metodlannı, 
talebesinin istikbaldeki vaziyetle· 
rini göz.önünde bulundurarak tan
zim ve tertip etmek zaruridir. 

O rta mektebi bitiren gençle -
rin ekseriyetinin, daha yük 

sek tahsil müesseselerine gitme -
diklerini düşünerek bu mektebi, 
kendi kendine kifi gelen ve her 
münevver vatandaşta bulunması 
icabeden umumi kültürü, içtimai 
kabiliyetleri ve itiyadları kazan • 
dıran bir terbiye evi olarak kabul 
etmek ve bilhassa ana lisanına, ya 
zıya ve hesaba en mühim mevkü 
vermek lazımdır. Gençlerde doğ -
ru düşünmek ve muhakeme etmek 
kabiliyetlerini tenmiye edecek şah 
si müşahede, tetkik ve mütalea fa
aliyetlerine bugünkünden çok faz
la bir yer ayırmak icabeder. Bu l
fe, programlann yükünü hafiflet • 
mek, tedris metodlannı değiştir -
mek ve her mektebe muhtelif a -
te!yeler ve J.Aboratuvarlar temin et· 
mek suretiyle mümkün olacaktır. 

Bunu yaparken, ilk mekteple o -
nun temadlsinden başka bir §eY ol
mayan orta mektep arasında bu -
gün mevcut olmayan ve muallim
lerin şikiyetini mucip olan orga -
nik irtibat da tesis edilmiş olacak
tır. 

Orta mektep teşkilAt ve pro -
gramlanm, her mahallin hususi 
prtlanna, iktısadi ihtiyaçlanna te
kabül edecek tarzda ellstild yap
mak, fen derslerini mümkün ol
duğu kadar ameli sanat ve mes -
lek mevzulanna bağlamak da. ha· 
kim kılınması lazım gelen esaslar
dan biridir. Bu hususta Fransız -
lann Ecoles primaires '1ıperieures 
mekteplernin ve başka memleket
lerde bu vaziyetteki mekteple
rin tef)dlitlanıwı tetkiki faydah 
olacaktır. 

Orta mekteplerden çıkan kız -
lann mühim bir k11mımn bir müd 
det sonra bir aile kurmaja nam -
zet olduklan gözönftnde bulundu
rularak, bunlara, tam bir ev ka • 
dını için lhım olan biltiln bilgileri 
ve fktldarlan kazandırmak, orta 
mekteplerin en mühim gayelerin
den biri olmalıdır. 

Yapılması zarurf olan ıslahat -
tan biri de, muallimleri mektebe 
bağlayarak, mektebin fikri ve iç • 
tlmal huabndaıı mesul tutmak • 
tir. 

Oswalt Ştayin, Amerikada, 1nsil
terede, İsveçte daha ziyade Anglo 
Sabon Cemiyetlerinde kuvvetle 
müdafaa ve bir dereceye kadar tat
bik edilen içtimai siıorta haldwıda, 
memleketemi&in tartlanm dikkat 
gözünden kaçırmayarak ne Kfbi tav
siyelerde bulunacak bilmiyorum. Fa
kat Milletler Cemiyetinin içtimai 
yardım ıubesi müdürtl olmak. içti
mai sigorta meselelerinde ihtisuı 
bulunmak dolayısiyle, tekliflerinin, 
hususi müesseselere birçok kot'uyncu 
külfetler yttkliyeeeii muhakkaktır. 

it biıroları faaliyete başladıklan 
ıündenberi, kanuni tatbikata seçlr
mek için bu müe11eae sahiPiılllJe 
çarpı ıyorlar. Dc\'lete verdikleri 

veraıyı bile bir an&arya te -
liJdd e4ea. lmkin•aı bulsalar bf1 • 
tün veqr.terdea aıynlmayı cana min
net telikki eden hususi menfaatle
rin, umumi menfaatler karşısındaki 
hodgiın telakkileri, bu kanunun tat
bikabna büyük maniler çıkanyor. 

İçtimai sisorta meselesi nıevzuu bah
solurken, bunun kanun maddeleri 
arasında sıkışıp kalmasına mini ol
mak için, iş bürolarına daha büyü 
salahiyetler vermek, iı veTenle alan 
arasındaki ihtiliflann hallinde her 
iki tarafa da müsavi müdafaa im -
klnları vermek ilamdır. 

Her iki tarafın kuvveti müsavi ol· 
mad.ıtı için, ip.a kalmak tehlikesi 
karpaında her türlü f edakhlıia kat
lanmak mecburiyetinde olan, pek çok 
kereler şikayete bile cesaret edellli
yor. Bu vaziyet karıısında kanunun 
temin ett'tı haklar da kayboluyor. 
Muztar vaziyette olan, fikiyeti neti
cesi işsiz kalmıyacağına emin olmalı
dır. İçtimai sigorta evvelA bu emni
yeti vermelidr. Bundan sonn her 
iki taraf kartı karşıya haklanm mtl
dafaa ederler, en büyük hakemleri 
kanunlar olur. 

İçtimai siıortamn b'r de cemiyet 
tı.yatmdald rolü vardır. Buafln hu
tane bulamadığı için köf8Slnde ölen 
veremli, hayatın bin bir kahn için
de, bat vuracak, hakkını ve hayatı
m mfldafaa edecek h:t bir lstinatı'
hı olmıyan muhtaç ta böyle bir si -
gortaya muhtaçtır. Bunu da ancak 
devletin kuracaiı içtimai yardım te
şekkülleri temin edecektir. Hususi 
miiesseseler. artık bu ihtiyat'a cevao 
veremiyeeek haldediTler. Bunu tla 
devletlPştirmek şa1'tttr. 8111'ava ka -
dar 7ahmet edip rlen mfltf'ltaıms
tan. bu hmusta da istifade edehHirlz. 

Bu, birbirine yakın olan dera
leri ayni mnalllme vermekle te • 
min edilebilir. 

Şüphesiz orta rnektepte. ilk 
mektepte olduğu gibi, bütün ders
leri üzerine alan bir sınıf mualli • 
mi olamaz. Fakat her sınıfın me
sultyetini bilhassa üzerine almış, 
sınıf muallimine benzer bir mual
limin her sınıfta bulunması. tale -
benin fikri ve ahlaki inkişafian 
bakımlanndan çok istifadeli ola -
caktır. 
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Milli Küme için Yeni 
Talimatname Geldi 

Milli Küme Dııındaki Klüpler de Gayrifederelerin 
lıtirakile Ayrıca Lig Maçı Yapacaklar 

10 - Deplumanlar Genel Dlrektib'lflk 
tarafından ödenecek ve buna muktazl pa
ra avam olarak B61plere ı&ııderlJıecek
tir. 

M~ İll•• oe lıonlrolii 

E K o N O 1 GAZETELERLE 

ŞAKALAR 

Lüks Otomobil 
Yazan: Naci SaJullala 

Yatının altmıp yaklaımasma 

Yerli Derilerimizin 
Arızalı Olmasından 

raltnen dlppelikten vu ~- ş• k A t Ed• ı • 
miyen "mal6m,, Fransız muharriri ] aye 1 ıyor 
Clement Vautel, mai16p lspanyol 
muhariplerinin Parlste lüks otomo- Evvelki gün Sanayi Birlilinde .---------------ı 
billenle sesdiklerini yazmq. Bizim toplanan deri fabrikatörleri yerli de
Burhan Cahit de, içinde keramet riler üzerinde görüşmeler yapmıf -
vehmettiii bu satırlardan kaleme !ardır. Yerli derilerde görülen an -
selmez hflldlmler çıkarmış: zalann deri sanayiini sarsmakta ol -

A Burhan Cahitciiim: O Uiks o- duğu söylenmektedir. Evvelce ce -
tomobll denilen nesneye, sizin Se • nubi Amerika, Habeıistan, Hindia _ 
Um Bqıp bile, sizin Ali Ekrem bl· tan, Filistin gibi memleketlerden it
le, sizin Muhittin Birgen bile, hatti hal edilmekte olan ajır sığır derileri 
sen bile binmiyor musun? bir müddettenberi bu memleketlerle 

Yoksa, Fransızlar, şu biçare Is- doğrudan doğruya ticari münasebet
panyollan, ispanyada olduğu gibi lerimizin azalması yüzünden güç -
Parlste de yaya mı bırakmalıydı • lükle ithal edilebilmektedir. 

* 
lar? Yerli hayvanlanmızın küç(lk ve 

BORSA 
1-3-939 

çmı.g 

S.91 
128.43 

1.3521 
8.85 

28.7475 
8'1.1850 
S0.7316 
21.2721 

Milli küme maçlan 19 martta üç 
bölgede birden millt karplaşmaiara 
bqlıyacağı için1 dün FeMf'bahçe, Be 
fiktaş, Galatasaray. Vefa klüpleri 

murab:haslan bölge merkezine davet 
edilerek talimatname kendilerine teb 
lij edilmiştir. 

Beden Terbiyesi Genel dlrektörlü
iünün bölgeye gönderdijl tamime 
göre, milli küme haricinde kalan bi· 
rinci küme ve ayni miktarda gayri 
federelerden alınacak klüpler ara
sında iki devreli bir lig maçı da ya
pılması bildirilmiftır. 

1939 Yılının 
Milli Küme 
Fikstürü ıı - Maçlarm idaresi emuında, vazi- B • enı mazur oörünia 

felerl •dece O)'UJI nuıhallerinln tertibat • 

derilerinin de anzalı olması tundu -
ra ve dert sanayiini tazyik etmele 
başlamıştır. AlAkadarlar bu ife blr 
çare bulunması için tetkikat yaptı -
nlmasını talep etmektedirler. 

Londra 
N~k 
Parti 
Mlllno 
Cenevre 
Amaterdam 
Berlln 
BrilUel 
Atlna 

Sof7a 
1.0821 

1.18 
4.1275 
S.91 

Bu şekle göre, gayri federeler de 
başlı başına birer kuvvet olan bir 
çok kliıplerin vaziyetleri müşkülleş
mektedir. Çünkü bu gayri federe 1 
klüplerin oyuncularının hemen h~ 
si ya federe klüplerde müseccel ve 1 
yahut da ecnebi tebaası bulunuyor- ı 

lar. 

Milli kümede 

Milli küme talimatnamesinde ge
çen senelere nazaran en göze çarpa
cak değişiklik hasılatın taksimi me
selesidir. 

Geçen seneye kadar mahalli müsa
bakalar hasılatı oynayan klüpler a
rasinda taksim edilirdi. Halbuki bu 
sene hasılat mahalli ve deplasman 
maçları da dahil ~tmaf iizere doğru-

dan do~-··· il. . ....... 
törlüğe gönderilecek, milli küme 

htanbulda yapılacak ma~lar: 
11 M•rtt•: Fener - Vef.. Q, ... 

r•y - Bqlktq. 25 M•rtta: Ankanı· 
gOcO - Fenerb•h9e. 21 M•rtta An• 
k•r•gOcO - Vefa. 1 NINnda Atet• 
ıpor - Vefa, 2 NINnda AtefePor -
Fener. ı NINnd• Betlktaı - Fener. 
15 Nlund• Dolanepor - Fener, 11 
Nlunda Dol•nepor - Vefa, 11 NI• 
und• o. aaray - Vefa. 28 NINnda 
Demlrepor - Q, 8aray, 29 Nlund• 
Demlrepor - Fener. 5 Mayıata An· 
karagOoO - Betlktalo 1 Mayıat• An· 
karagOoD - O. Saray. 14 M•yım 

Betlktal - Vefa. 21 Mayın. Fe· 
ner - G. Saray. 27 Mayım Fener-
Vefa, 28 M•yıeta Beılkt•ı - G. Sa· 
ray. 3 Hazlr•nda Fener - Q, la· 
ray. 4 Haziranda Beılktaı - Vefa. 
10 Haziranda Demlrepor - Vefa, 11 
Haziranda Demlrapor - Betlktaf. 17 
Hazlr•nda Dolanepor - B ... ktat. 
18 Hazlra11d• Dolanepor - O ... . 
ray. 24 Hazlnında At8feper--0. h· 
nıy, 21 Haziranda At...,or--Beılk· 
ta1o 27 Temmuzda Fener - Betik· 
taı ve G. Suay - Vefa, 

Ankarada yapılacak maçlar: 

11 Martta Demlrepor - Ankara· 
gOoO. 1 llllNnda O. Saray - An· 
karagOcO, 2 Nlaanda G. 8a,ray -
Demlrepor. 15 Nlaand• Betlkt•t -

ve malzemesi, 07Ufteuların sfyinme ft 

sten nzlyetlerlndekl laYrlnlzamlllk ha
riçten :rapılacak mQdahale ve tqkınlık
lann, O)'Uftun l'eVffne .,.. oyunculann a
ubma yaptılı abf tesirlerin liderllmeli, 
orta ve :ran hakemlerinin saatlerinin bi
riblrl71e olan uyarhlırun kontrolQ oyu
nun milddetl nlzam!slnden eksik v;,.a zi
yade oynatılıp 071\8tılmadılmm tesbltl 
ve saire lfbi sırf Jdart mesalle milnhuır 
olmak ve Bölge futbol ajanlyle lig heye
tinden seçilecek Ud zattan mQrekkep bu
lunmak Ozere Oc Jdşlllk bir tetkik heye
ti de aynca vazlfedar olacaktır. Bu he
yet, oyun kavaidlnln tatbikiyle teknik 
mesallde ve macın tarzı ldaralnde biç 
bir ııal!blyet tqunadıtları pbl hakan• 
mOdahale hakkını da haiz dellldlrler. 
Tetkllc h87etlne, ya.hm bnd1 vazttelert 
dahilinde yapılacak mOracaat ve fttraz
lar, macm hlt-nunctan 11 dakika 9'1D'&ya 
kadar memmıdur. Aksi halde nazarı dllt
kate a1ımnu. Tetkik beJ'etl, fll7et vana 
kendDerlne vlkl mOracutlarla itirazları 
ve keneli mOphede .,.. kararlanm, all
kadarlan dinlediklerinden itibaren !4 
saat zarfında bir raporla ve Bölge kana
liyle Federasyona btldlrecektlr. Tetkik 
h~ kararlan ıa)'rl kabW itiraz.dır. 

12 - Deplasman maçtan her kIQbQn 
kendi sahasında yapılacaktır. Sabası ol
mıyan ~ :rapecekluı ınaelann 
hancl sahada yapılacatım aIAkadar klO
- ........__ - -.-.& ..,_. uqın 
edecektir. 

B ir okuyucum, bana gönderdiii 
bir mektupta, meşhur "Bay 

Mistik,, in bir yazısından bahse -
diyor. Ve: Yapak Slparlılerl 

"- Sizin, diyor, böyle yazıla-
n sözden kaçırdığınıza bakılına, Almanyadan yeniden mühim mık 
pzeteleri lifi derecede dikkatle o- tarda yapak siparişleri gelmiştir. Dün 

k 
piyasamızdan ihracat için yüz bin 

um11,7onunuz.,, 

Prq 
Madrlt 
Varwova 
Buda pepe 
BGkret 
BeJsrad 
Yokobama 
Stokbolm 
Moüon 

23.115 
24.9875 

0.9060 
J.8376 

14.82 
30.U 
23.8621 

ISBAM VI! TAll'Vtı.AT 

TGd Borea 1 Petln ll,60 
stvu - Erzurum ı 11.221 

Halbuki, Bay Mistik'in 0 yazı - kiloluk bir parti mübayaa edilmiştir. 
amda yaptığı heybetli gaOan, bu Karahisar ayan olan bu malların ki
okuyucum cibi ben de ıördüm. Fa- losu 56 kuruştan satılmıftıı'. Konya, 
kat o hatalardan, sadece, Bay Mis- Akşehir ,Ilgın mallan da 52-52,5 ku
~i memnun etmemek için bah - ruştan toplanmıştır. Kıvırcık ayan 
setmedim: Zira "Bay Mistik"' adı • olan Bandırma yapaldanndan da ih- lann artması ve alıcılann f.zlalaf 
nın her ne suretle olursa olsun, a- racat için on bin kiloluk bir parti ki- muı yapak ve güz yünlerbı1n 
mlmumı, kendisini aylarca avuta· losu 65 kuruftan satılmıştır. Satıf - lanna tesirden hlli kalıııamlfbr. 
cak bir saadet sayar. 

Sonra ben, Bay Mistik'i, kendi 
kalemi kadar ipelemek kabiliye -
tinden mahrumum: Ona hiç bir ta
riz, kendi elindeki kalem kadar 
muzır olamaz: Bay Mistik, elinde -
ki kalemle, kendisini her giin biraz 
daha öldürmektedir. Bu itibarla, 
beni mkendisinden bahsetmeyişi -
mi, bu bakımdan da mazur görün: 

Çflnkti Matbuat kanunu inti -
narıanıı yanımumı paaeııe me -
neder! 

iÇ PIY ASALAR: 

Kuıyeml Stoklan 
Arhyor 

lHRACAT i 

Tlftlr PlyalCISI 
Hararetten• 

Trakyanın en mühim mahsulü o
lan kuş yemleri ild senedenberl git
tikçe artan stoklar tefkil etmeje bq 
IamJşttJ'. Kuş)'em!, "1ünyada LaıtJata 
• - _ _......__~ d » • - -

J!Ulçı yapan sekiz klüple her üç böl
gede milli küme haricinde kalan klüp 
ler arasında yapılan lic maçlarında 
oynayan klüplere taksim edllecelctir. 
Yani milli kümenin sekiz, İstanbulun 
on ilti, Ankaramn dört, İzmirin dört 
ldübü ki ceman yirmi sekiz klü1- I 
taksim edilecektir. 

DaMlc J ITt ..... Nkmı.. •ccn ... -~ 

AnkararıDoO, t2 Nlunda AU,.por -
AnkaragDcO, 23 Nlunda At, .. por -
Demlnpor. 14 Mayım Demlrapor -
AnkaragOoO, 20 Mayın. Vefa - De· 
mlrapor, 21 Mayıata Vefa - Anka• 
ragOcO. 1 Haziranda Dol11t1epor -
AnkanıgOcO, 4 Haalnında Dolan· 
ıpor - Demlrepor. 17 Hulrtında 

Fener - Demlrapor, 11 Haziranda 
da Fener - AnkaraııDcO. 

13 - Mlgehır aruı ınael&r'nlda Od 
mewlm o.tQate balpler aruı Futbol bl- • 
rlncillllnl kazanan kIQp mlDI kame maç- Flruun Hepoer'e: 

alıcımız olan İngiltere bu ilQ mem - Josu 122,5 'kurup alınan Kü 
leketten kuı yemi "'llinüta ve biz\İn ~gudıllt' Afyontarahi 
mallanmız satılmamaktadır. Bu yü. ur mallan 125 kurup yükselmlt 
den fiyatlar dahi 5,30 kuruf&an fu.. tir. YükıekUk olmuuıa raimen d 
laya ~lmemektedlr. 1ncUtere l- bir partide teksen bet bin tilol.-. 
le husuıt takas muameleleri Jçin ya- mal satılmıştır. Toplanmlf olan J 
pılan anlaşmada kuı yemi dört nu- lar bugünden itibaren İngiltere tçlll 
maralı takas listesine ithal edilme - almmlf olan 425 • 450 bin ldloıu' 
miştlr. Eğer bu madde dahi listeye partilerin yüklenmesine bqlanacak • 
konulmuş olsaydı, husus! takasla tır. Almanya ve Ruqa için ~ 
mevcut stoklarımızın erltilecelf zan- henüz faaliyete ıeçmemlflredir. ~ 
nediliyordu. giltere ahcılan piyasaya hAkim oJ • 

ıanna ifth'ak bakkını kuamr. c - MQfterl ena)'l clelll, fakat hazlm-
14 - Normal bir ..,.ırıe ~ bacuJc 87 klrdır, Bayım: O cerideye kaJ'll (per

kadar sllrecek olan bu dewede, mllll biz) l arttıranlann çotalması da, yazıla
kOme haricinde kalan kIQplerimlzln de rınm daha fazla (hazim) edilemedilini 
hareketatz kalmamalan lcln bunlara da ıöflermez mi? 
qafıda pterUen tekiller ve ....ıar da- Teveccühlerinize, adlarını yazdığınız 
bilinde bir faaliyet sahan hazırlanmlfbr. mesltkdaşlanmla birlikte ben de müte-

Biz, bütün maçların getlrebileceli 
haaılatm aza19isini hesap ettik. Bü
tün maçlar kırk bin Ura kadar blr 
hasılat getirebileceğine göre, hüldi
met stad hillelerile masraflan tenzil 
edersek, geriye kalacak yirmi bin 
lirayı ylrml ll81dz kliibe taksim et
mek prtile klliplar sekiz yüz lira ile 
bin Ura araamda bir para alacaklar
dır. 

f mıirde yapılauk maçlar: 

11 Martta Dolanıpor - At ... por. 
21 Martta a .. ııct.t - Dolan, H 
Martta Betlktat - At819Por, 1 Nı• 

unda AnkaraıDoO - Atef, t Nl•n· 
da AnkaragUcD - Dolan, 28 Nlun• 
da Vefa - Dolanıpor, 29 Nisan· 
da Vef• - Ateppor, 1 Mayıata Do· 
Oanıpor - At.., 13 Mayıata Fe· 
ner - Ate .. por, 14 Mayıata Fe• 
ner - Dolanıpor, 27 Mayıata D. 
Spor - Dolanapor, 28 M•yıata D. 
Spor - Ate11por, 10 Haziranda G. 
Saray - Atef1Por, 11 Haziranda G. 
8aray - Dolanıpor. 

A - fıtanbulda, miW kilme dıpnda •te=kk_,lrim-=.-======-========
kalan birinci kilme7e dabll kIOpler ile, 
m-tık kanunun ~- lclne lfren ve 
llmdi>'e kadar (GQrtfedere) adiyle anı
lan klQpler uamnda kuvvet ....ıan da- ALLO ALLOI -ı 
=k~:P ~ ~-= Tam Müsa vata Di!drat ! 

Milli kilmeye atrecek ı.tanbu1 
klüplerl murabhaslan dön 1nı huı
lat tabbni meaelesi üwhıde ~ 
muşlar ve baklarmın korunmua, ma
balll müsabakalar halılatımn oyna-. 
yan klilpler arasında taksimi hum
sunda Genel direktörlüğe müracaate 
karar vemılflerdir. 

)lılU küme talımatnamesile fika-
tiirünü aynen alıyoruz: 

ı - 1939 yıb mlDI kOme mOsabakala
n, bu yılki lig maçtan aonunda Ankara 
,,. tzmlrden birinci ve iktnctllte, lstan
bulda blrlnclden d6rdQnc01Qe kadar de
rece alm11 olan sekiz kIOp arasında iki 
devreli olarak yapılacaktlr. Bu Jı:IQpler 
fUll]ardır: 

Ankaradan: Demirlpor, AnkarqllcO. 
latanbuldan: Beliktat. l'enerbahçe, Ga

latasaray, Vef'-

Ha flkOstilrO tamim edilerek bunlar ken
di bulundukları tehirlerde blrlblrlertyle 
karsıl..Unhp puvan mutiyle bu likln bi
rincisini aeçeceklerdlr. Ancak bu kabll 
klOplertn oyunculan aIAkadarlardan 
celbedilecek fotopftı bir llate veya def
ter halinde evvell b6Iıece tesbit edile
rek ve maçlara iftlrak edecek oyuncular 
ancak listeye clahll bulunanlardan olabi
lecektir. Lfste7e 80nradan oyuncu llAve 

nuında abayı terkederek mOsabakayı ettirmek lstiyen kIQp bunu ayni ... da
tamamlaauyan kltlpler bakkında atalı- bllinde evveli ~ kaydettirecektir. 
dalü bOkUmler t-tblk edlllr: Bu oyuncu on bet 8IDden evvel takımda 

A - Bulundulu tehlrden hareket a- yer alamaz. 
ruı leldlll halde hareket etınlyen klilp B - Ankara ve tzmlrcle de mUU ldlme 
blrlncl defumda 100 Ura para cezası Gcler dışında kalan klQpler bu maddenin (a) 
ve tekıenGrt1 baUM. milli ldlmeden cı- fıkruında Pterflen usul ve e1a1 mu
~lır. Gerek clblnce birlblrlerlle karplqtınlarak ke
.. u+ı:; erde kendi ..m1nde ve ıerekse za bu blSlpler de blrlncllerinl seçecek
....... Y :rapaeatı ma.abakadan tm- 1etd1r 
tlna eden hükmen mal16p 8Qıbr Ve 0 • 
haftaki deplasmanın yarımu nakdİı ... C - BOton bu maçlann lcruiyle nlh~-
olarak Gcler. TekerrilrQ halfnde bu ide- 7ete erecek olan devre sonunda İstanbul, 
me deplasmanın tamamına ~. Ve baıtr, blrlncllert Ankaraya ıelerek bura
milll kümenin mütebaki mOsabakalanna da aralanııa Ankara blrlncl ve iklnclainln 
iftlraJı: hakkım da kaybeder. de kaQlmubo'9 va ellmlftU70ll uaulQ ile 

C - Gerek kendi tehrinde ve ıerebe ~r. Sona kalan kIOp
ıtttill yerde, maç emuında abayı ter- Terb17811 JC ~flk tanımdan (Beden 
keden Jütlp hükmen mallQp aayılacatı pa De .O:~k bir ku-
libl her defasında da 200 Ura para ceusı • 
öder ve maç hasılAtından kendi hlwıllne Maslann llaılaıı bmtrden: Ateppor, J>olanapor. 

1939 laab« edecek parayı diler kIOpler ıetııne --------2 - Mllll ldlme maçlarına 19-3-
Plızar sQnO bqlanacak ve Ha maçları ma- terketınif sayılır. 15 - Bu Jdlme:te dabll tlOplerln raııa
halll kIOpler arasında yapılacaktlr. Bu e- 8 - Neticede puvan ve beraberlik ha- cak1an maçlar, l mlDI kOme ınacJannuı 
P8 dablllnde hazırlanan fiktlatQr ballı Unde ıol avarajı nazan dikkate alınarak yapıldılı ıonıere1e va lllba1arda ten d
olarak lhderllmlttlr. Sebebi mOeblr ol- en bafll pçecek klilp mllll ldlme falllpl- lecek ve oyunculara alt maciann da mn
rnadıkça ve aruretl ka~ hlaledilmedlk- yonu olur ve kendisine Genel Dlr:ekt6ı-- U 1dlme ~ devamı mOddet va 
çe maçlar tehir~. Milcbir ae- lflkce bir kupa bedlye edlllr. devresi içinde bltirilm..ı b6lplerce te-
bebin takdlrl l'ederu)'ona ve 0 l(ln Aha- 7 - Mllll kame maçlarının hakemle- min edilecektir. 
da maçı idare edecek hakene aittir rlnl l'ederaqon tayin eder. Ymı hakem- 18 - Gerek mJlD ldJme ve ıerekle 

3 - Bu maçlara lttlrak edecek O)'UJICU• lerinl intihap etmek hakkı orta ~emle- bunlar haricinde yeniden ibdai edile 
ıann sicil talimatnameline l6re telcl1 e- rlne aittir. diler kame maciarmm bOton hasılata 
dllmiı olmalan şarttır. Talebelerle Genel 1 - Kafileler blrlsl idareci olmak 0.- her iç blSlıede de b61p bqkUllıklannın 
Kurm&Y Başkanbtından mO..adest alın- re en çok 18 kili olablleceJı:tlr. en deldi nezaret va melUll7etlerl altında 
m mış askerlerin oynatılmua caiz delil- 1 - Mtl1ıekabllen Ankara ile İatanbu1 tmnamen tesblt edllecek ve hakem Qc-

aruında ıfdlp ıelecek Jı:1Qpı.r. maktum retlerlle nlaml aldat çıkanldıktan 90ftJ'& 

eli~ _ Ayni mevsim içinde bir o,,uncu 600 ve htanbul - lsmir, lmıtr - An- bu para vad..ıa olarak J'ederaqon enrl
iki bölgede milli küme maçlarına llt1rak kara aruında ıtdlp ıelecek klilplere de ne derhal lı Bankasına yatınlacaktır. 

keza maktuen 800 Ura deplasman verile- Her Qç 'bmpde de bu llUl'etle ıo-1·-·cak 
edemez. n-•-11ar ... __._.. -

5 - Fikustüre göre müsabaka lçbı bu- çektir. Kafileler. _.. ..... .,.., """".-.... e olan para Genel Dlrekt&-lflkçe, bu maç-
lundutu fe}ıirden h areket sırası Pldlll Beden Terblyed Kanununun yeniden te- 1ara lttlrak eden ldtlpler aruında mOte-

kencll ,ehrlnde -nıtı-1 llda ettltl " H temlllttan da tatlfade e- a.-ı- ~ 1ld0eceld:lr. Kltlpler aıa-
halde hareket ve1a el-* IMl7llba ~ •y..a 
abakaya iitirak etıniyen, yahut maç -- t • caJdan ba .,...,. llll8ml tmmalltelll' da-

Bizim bu gUrı neşrettiğimiz 

milli küme Iikı;turü dünkü ar
kadqlarımızdan birmde ve bız
den bir gün evvel intişar etmiş 
bulunuyordu. Beden Terbiyesi 
Genel Direktöı lüğünün gazete
mize gondernı ş olduğu mektup
ta teşkilata ait haberlerin doğ
rudan doğruya alikadarlardan 
alınmadıkça nqTedilmeaıesi ya
zılı olmasından dolayı mılli kü
me hakkında hususi, fakat emın 
kaynaklardan edinmış olduğu
muz bir takını malumatı bölge
ce teyit edilmeden yazmak Lste
medik. Evvelki akşam muracaat 
eden arkadaşımıza diğer bütün 
spor muharriri ıırkadaşlara ol
duğu gibi milli kümenin 19 
martta başlıyacağından başka 

malUınat vermiyen bölgenın mü
sabakalar fikisti.irünü yalnız bir 
gazeteye vermiş olduğunu esefle 
öjrendik. O arkadaşımızı gaze
tecilik vazifesini yapmış oldu
ğundan dolayı ne kadar takdir 
edersek bütün gazetecilere ayni 
muameleyi yapmadığı ~in lsıan
bul Bölgesi bUl'OIUJla da tees-

süflerimlzi yazmadan ve gazete
lerde esulı, eaasaız haberler çlk-
masına bu gibi tercibklr m:Ju 
melelerin sebep olduğuna 1pret 
etmeden pçemedlk. 

hWnde Irat kaydederek, tahsl8en klObC1n 
IJ)Or malzemeslni tamamlamak sibl ha
kUd ve mübrem ihtiyaçtan tein sarf ve 
bunu da keza nizamJ formalitelerle Ge
nel Dlrekt6rlük nezdinde ispat ve tevsik 
edeceklerdir. 

17 - Bu maçlar esnasında mütekabil 
hOrmet ve samimiyetten ayrılarak her 
haql blr bldlaeye •beblyet verecekler 
flddeGe cezalandınlacaklardır. 

Dün piyasada kuı yeminin de ta- mak için faaliyetlerini genifletmek • 
kas listesine konulacağı hakkında bir te ve her· gelen yeni malı tngnteı' 
haber duyulmuştur. Eğer bu haber hesabına toplamaktadırlar. 
tahakkuk ederse Trakya müstahsil - · 1 

leri sevindirllmlf olacaktır. 1
1

••••••••••••~ 
Portakal Flyatlan 

Son günlerde iyi cins portakal fi
yatları yükselmiye baflamıftır. Yük
seklik mevsimin ilerlemesinden ve i
yi portakalların azalmlf olmıaından 
ileri geldilf iddia olunuyor. Filhaki
ka hlle gelen portakallann mıktan 
nisbeten azalmıftır. Dörtyol cinsinin 
64 lüklerl 310-330, seksenlik 240-
270, yüzlükler 210-22:5, yüz ellilik 
195-210, Alanyalann 64 lük 300-325 
seksenlik 265-330, yüzlük 175-200, 
Finike 128 1ik 500, Meratn Yafuı 

120 lik 800-900 kuruştan toptan sa
tılmıştır. 

Pirinç Saflılan 
Son hafta içinde piyuamını Bur

sa, Tosya ve Orhangaziden çok pi -
rinç getirilmiştir. 

Müstahsilin elinde pirinç stoku 
kalmamıştır Bu sene pirincin yük -
selmesi köylüyü elindeki mallan da
ha erkenden satmala aevketmlftlr. 
Son günlerde pirinç flyatlannda ki -
lo başınt yirmi para kadar yeni bir 
yükselme görülmüftür. Tosyalar 25· 
26 kuruştan Orhangazi mallan 23,5-
24 kuruştan toptan olarak satılmıf -
tır. Yurdun pirinç mıntkalarmda ye
ni 7.erlyat için hazırlıklara baflan -
mıftır. Bu sene daha fazla e1dlif ola
catı söyleniyor. 

NEVROZiN 

K•lerlni tecrtlbe etmiı obaydı 
eeh1J11Dem laayata yaptaa .. 
muannit Hfalrıamdaa eaer 

kalmı1aeakfı. 

ı:ua.ı·>n~ 
Biltila astınltları dindirir, bal fi 
ÜJ alnlan ile lfUtmekten mllte~ 
lit ilin. iDi •• sancılara karp ,..... 

P••••••••••• h ... mtlesalnlir. 

Dolmalta .. e Havatcm 

Kok Kömürünü 
Tercih EdiniL 

fafJ•l•lD~ 
Mideyi boana. Kalbl 
ve biltrelderl yonnas. 
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~ Güzel bir resi melde etmek is terseniz, ( +) işaretli yerleri bırer 
~alemle boyayın. 

KOŞ YETiŞ OYUNU 

iç Bu oyunu, iki kişi oynar. Oy.un 
~in bir zar, altışar tane de ta~ la

llldu-. Her oyuncunun taşlarının r.kil veya renk .itıbarile diğerinin-
ınden ayırt edilebilmesı gerektir. 

ll' İier oyuncu, şekilde gördi.iğü
le~ gibi altışar taşını, çıkış yer
d ıne koyar. Oyunun gayesi şu
~r: Oyunculardan birinin, öte -
~den evvel' altı taşını ALTIGE
g dolaştırıp ilk çıkış noktalarına 
etlrebilmektir. Evvel.:ı birinci nu

ltı.a.ralaz:daki taşlar hP.'."eket e~tirile
:=;ıır. Atılan zar, kaç gösterirse, 
~adar hane ilerler. 

BiLMECE • 

. 
Öbür beş taşı ilerletmek için bi

rinci taşın donüp dolaşıp kendi ha
nesine gelmiş olması lazı.m. Eger 
zar, bu taşın 1 numara ile ~c'.ste
rilen yere gelebilmesi ıçın ıcap 

eden sayıdan fazl:ı gelirse, bu faz
lalık kadar sayıda kutu arkaya gi
der. 

Birinci taşın yerine gelmesin
den sonra, beş taştan istenilen oy
nanabilir. Yalnız, her taşı, zarın 

gösterdiği kadar ıleri götürmek şar 
tile. Düşman tarafın taşı üzerine 
konan taş, onu olduğu yarde hap
sPder. 

BULMACA 

~Noe 
E N 
R 

E' 51~ 
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Buradaki atalar sözünü bulunuz. 

~ nu hayvan size snhibini s'oruyor. 
ll~un bakalım! ~ok menuıun ola

CaJt. 

~·---

Bu koşucu, size kendisini geçmiş 
olan koşucuyu soruyor. Buluverin 
bakalım! 

TAN 

Harfleri Birleştirin 

~ 
Gazeteci Çocuk 
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Bu kuşların ki•ni arandıklarını 
mı soruyorsunuz? Öyleyse harfleri 
sırasına göre birleşt•rm' 

Yolları Gösterin 

<lx 
o .ı:-

l::J o 
<J )( 

Burada, ayrı ayrı biçimlerde beş 
çüt şekil görüyorsunuz. Her şekli 
kendi benzeri olan şekille, bir çiz 
gi vasıtasilc birleş~ireceksiniz. Yal
nız, bir şekilden öbi.ır şekle gi
den yolu çizerken, beş ayn çizgi
nin de hiç bir noktada birbirini 
kesıınemesi, birbirine değmemesi 

lazımdır. 

Tamamlayın! 
Güzel kedim (-) kedim. 
(-) Bilsen ne çok sevdim 
Miyav (-) miyavlama 
Öyle her (-) yalama 

Merak (-·) sabah olur 
Sana annem (-) bulıır 
Yer (-) doyurursun 
Yatar minderde (-) 

Aşağıdrud sekiz kelimeden her 
birini manzumede çizgilerle gös
terilen yerlere koyunuz! Güzel bir 
kedi manzumesi meydana gele.::ek

tir: 
(Miyav), (Seni;, (Minik), \Ye

ri), (Ciğer), (Etme), karrımı), 

(Uyursun). 

Çöp Oyunu 
20 kırmızı, 10 siyah, 4 beyaz 

çöp alınız. Birinciyi anlamak için 

taş tuttuktan sonra hepsini karıştı

rıp önünüzdeki düz masanın üstü

ne bir a~ç halinde biraknınz. Her 

kesin elinde birer şiş veya tığ bulu

nacaktır. Sıra ile, bu şiş vasıtasile 

çöpleri birer birer cekmeğe çalışa

caksınız. Bir çöpü çekerkenı başka 

bir çöp oynatmış, kımıldatmış olan 

sırasını arkadaşına verir. 

Kırmızı çöplerin her biri bfr, si

yahların iki, beyazları:lki uç sayı

lır. Kim daha çok sayı yaparsa, o 

birinci sayılır. 

- Ne o çocuğum? niçin a~lıyor

sun böyle? 

- Baksanıza anneciğim; adam 

köpeğimi almış götüruyor. 

M ahmut on iki.Hasan on üç ya
şınaiki gazete satıcısı idiler. 

Bunların her ikisı de vukuat de
lisi idi. Tramvay, otomobil, deniz 
kazası ~ydular rnı koşa koşa ga
zeteye giderler, yo:-gunluktan tıka
na tıkana kazayı anlatırlar. avuçla
nna sıkıştırılan yirmi, yirm! beş 
kuruş ile doğruca pastacıya girip 
pasta yerlerdi. 

Bu havadis yetiştirmek ikisinin 
de biricik zevki ıdi. Evleri 1'"'atih
ten daha ileride, kiiçücük teneke 
mahallesinde idi Malımudun yaşlı 
bir babası, Hnsanm hastalıklı bir 
anası vardı. Bu zavallı yavrucuk
lar, çok geceler kiiçticük kulübele
rine bile gidemezler, yorgunluktan 
halsiz kalan inci'Cik bacaklarını 

sessiz bir kaldırıma uzatırlar, yır 
tık ceketlerinin bir ucunu yük~ek
çe bir t~ın üzerine koyup derin 
bir uykuya dalarlardı. 

B u zavallı ı;ocuklar sıskn ba
c:ıklarile İstaııbulun gezm~ik 

yerini bırakmazlardı Bir gün yme 
beraber geziyorlardı. Her numlı-a 
bir otomobil c;üratle giden bir 

tramvaya çarptı Otomobilin cam-
ları kırılmış, şöförıin başından kan 
lar akıyordu. Bunu gören havadis-

Çok Eijlendik 

Altayla Oktay gezmeden geli

yorlardı. Anneleri nasıl iyi eğlen
diniz mi dıye sord•ı: 

Oktay cevap verdi: - Evet an
neciğim! ben salıncağa bindim. Al
tay da bütün gün beni arkamdan 
itip sallayarak egbndı. 

* · 
Küçük Dilenci 

Dilenci çocuk- Allah rizası için 
kardeşimin gözleri görmüyor. Ba
na, ona ekmek almak için yüz para 
verir misiniz? dedi. 

Adam - Nerede kardeşin diye 
sordu. 

Çocuk cevap verdi - Arkamzda 
mağazada kumaşları seyrediyor. 

* 1 O Şeker Verin 

Şekerci kız Oktaya sordu: 
- Hangi şekerden istiyorsun kü 

çiik? 
- Hangisi olursa olsun. Yal

nız bana yüz paraya on tane ıcrin• 
bir tanesini Altaya vereceğim. 

* Çok Seviyor 

- Demek ki kardeşiniz hayvan
ları çok seviyor. 

- Evet! o kadar çok seviyor ki 
geçen ay, bir köpeğin canını rıcıttı 
diye 1avallı bir adamı öldürdti. ... 

Aptal Seyyah 

Seyyah sordu: 
- Bana lUtf"n yemek saatleri

nizi söyler misiniz? 
Garson cevap verdi: 
- Sabah altıdan on bire kadar 

kahve altı, 12 den 17 ye kadar öğ
le, 18 den 24 e kadar akşam yeme
ği saatleridir. 

Bakınız akıllı sayyah ne c~vap 
verdi: 

Yazısız Hikaye 

çi afacanlar var kuvvetlerile koşmı
ya, bu havadisi herkest~n evvel 
yetiştirmeğe başladılar. Fakat yol
da nasılsa Hasanın ayağı kaymış 
olacak ki, önündeki Lir ağaca şid
detle kafasını çarparak yere yuvar
landı. Arkadaşının bu haline canı 
sıkılan Mahmut bi.r vandan da bu 
havadisi yalnızca yetiştireceğinden 
seviniyordu. Arkadaşına bir göz 
fırlattıktan sonra yine fasrlasız 
koşrnağa başladı. Koştu, koştu, ba
teden yere yuvarlanırcasına içen 
caklarında derman kalmıyacak bir 
hale gelinceye kadar koştu. Gaze
girdi. Hemen havadisi anlatmağa 
koyuluyordu ki, sekreter: 

- Vah zavallı yavrucuk. beyhu
de yoruldun. Bu senin getirdiğin 
havadisi beş dakika evvel telefon
la Hasan verdi. dedi. 

Bunu duyan Mahmut hırsından 
kendini tutamadı. ağlıyarak ora
dan çıktı. Meğer, yolda yarala _ 
nan Küçük Hasan götürüldüğil ec
zahanede yarasından çok bu hava
disi veremediginc üzülmü~ olacak 
ki elinden, kafasından kan aka aka 
hemen oradaki telefonu kapmış, ga 
zeteye telefon ederek tramvayla 
otomobilin çati)ışması haberini ar
kadaşın evvel vermişti. 

- Peki amma, şehri gezmek için 
bize vakit kalmıyor. Ne vaki~ ge
zeceğiz? 

* Aptal Haydut 

İkisi de hayduttu. Hep ayni sa
atte or.adan geçtiğini bildikleri bir 
zengini soymak ıçin ayni yerde bek
liyorlardı. 

f İç'erindcn biri ötekine ba~<ınız 
ne dedi· 

- Baksana. iki saattir bekliyo
ruz, halU geçmedi. Biraz daha bek
liyelim mi dersin? ? 

Aptal Yolcu 

Saatlerdir oralarda birini bekli
yen adama polis sordu: 

- Kuzum siz saatlerdir kimi 
bekliyorsunuz böyle? 

- Halamın oğlunu. Saat heş
tenberi buradayım. 7 oldu. Hala 
gelmedi. 

- Peki o size kaçta gelec~ğini 
söylemişti. 

- Saat dörtte. 

Bu dünyanın en büyiik tekerle
ğidir. 600 kilogram ağırlığındadır. 
Kutrunun uzunluğu tamam iki 
metre gelmektedir. 

1 

Dal9ınhk 

- Ben nekadar güzelmişim 
Yer yüzünde yokmuş eşim. 
İşte ayna da söylüyor. 
Dünya güzelisin, diyor 

- Ben tam severim her şeyi, 
Bırakınız çerçeveyi. 
Götürünüz kırık cami, 
Bekierim pazar akşamı. 

' 

- Artık benim bayramım var, -
Şişmanlamışım ne kadar, 
Yüzi.ım ensem olmuş kat kat 
Aman bu ne şişko surat. 

- Bilemedin aptal köpek, 
Beni kendin sandın demek, 
Yiyeyim de şimdi seni, 
Görürsün kat kat enseni. 

<>e><:< < < <~ <)< <:~<-<ı 

Bulmacamızda 
' 

Kazar~anlar 
Yarınki ıayımızdadır. 

C<ı< < <·< <:~<:<;<:<:<:<> 



8 TAN 11 - 3 - 939 --::::::: 

HAFTALIK RADYO PROGRAMI Devrekte Tahsilat 
işi iyi Gidiyor 

Konya Ereğlisinde 

Kar Yağıyor 
' ..... -·-- : 

1 Ankara Radyosu Programını Burada Bulabilirsiniz l Devrek (TAN) - Bura malmüdür
lüğü; kazanç, sayım, veraset vesaire 
vergilerini, mali sene nihayetine he
nüz iki buçuk ay bulunmasına rağ
men tamamen tahsil etmiş ve yüzde 
yüz nisbetini bulmuştur, Bu hal, 
Devrek halkının vergilerini zama
nında ödediklerini göstermektedir. 
Ayni zamanda maliye teşkilatı, ba
kaya kalmamasını temin için bütün 
kuvveti.le çahşıyor. 

t:ıjJ Konya Ereğlisi (TAN) P 

... _.._. ................. -. ..._ .... ______ .. ____ , ......... -··-----··-----·-·· ---····=··--·-·-·-----=== o ·---·-···· ---- ·---···--·-··· •••• 

müddettenberi hafif yağmurlarla ge
çen ve her tarafı yeşilleştiren babst 
gibi havalar birdenbire bozmuştul'· 
Fasılasız kırk sekiz saat kar yağrııJt 

tır. Karın yerdeki kalınlığı yirmi beı 
Pazar, 12. 3. 1939 

12,30 Program. 12,35 Müzik (Küçük 
orkestra - Şef: Necip Aşkın). ı -
Kiinncke - Raks:ın süitten Brö An
dante, 2 - Kalman - Çardaş prensesi 
operetinden potpuri. 13 Memleket saat 
ayarı, ajans, meteoroloji haberleri. 13,15 
MUzik (Küçük Orkestra-Şef: Necip Aş
kın), 3 - Sorge - Kaj evinde ışıklar 

Vals, 4 - Murıkel - Barbele polka, 5-
Frles - Lejyoner asker Val!, IJ - Frick 
Ren kıyılarında ben evimdeyim. Melodi, 
7 - Trapp - FuJI - sanın etrafında mü
zik sesleri - Fantezi. 13,50 T!lrk müzi
ği: Çalanlar: Vecihe, Ruşen Kam, Cevdet 
Kozan. Okuyan; Necmi Rıza. 1 - Osman 
Bey - Niha\·ent peşrevi, 2 - Arif Bey
Bcn buyi vefa bekler iken, 3 - Nuri Ha .. 
lil - Bir goncei terdir, 4 - Ari! Bey -
Saçlarına bağlanıılı, 5 - Ari! Bey -
Şarap iç gülfemlnde, 6 - Yusuf Paşa ..:_ 
Saz !!emaisf. 14,20 - 14,30 Milzik (Neljeli 
plaklar), 

17,30 Program. 17,35 :Müzik (Pazar ça
yı), 18.15 Konuşma (Çocuk saati), 18,45 
Muzjk (PaUır c:ayı devamı), 19,15 Türk 
müziği (Fasıl heyeti), Safiye Tokay ve 
Tahsin Karnku~un lşlirakiyle. 20 A3nns, 
meteoroloji haberleri, 20,15 Tıirk müziği: 
Çalanlar: Refik Fersan, Ruşen Kam, Cev
det Kozan. Okuyanlar: Semahat Özden
ses, Mahmut Karındaş. 1 - Peşrev, 2 -
Faiz Kapancı - IIüzuım şarkı - Bük
l!lm büklüm. 3 - Arif Bey - Kürdili 
şarkı - Düşer mi şanına. 4 - Civan us
ta - Her kimde vnrdır aşk iptilası, 5 -
&fik Fersan - Bir neşe yarat. 6 - Gü
lizar ~arkı - Gözlerimden gitmiyor, 7-
HUseyni şarkı - l\Iehtap dalgın. 8 -
S. Pınar - Kürdili şarkı- Ellerine kim
ler yaktı kınayı. 9 - Rakım -Kürdili 
§arkı - Demedim onıı hiç kimsin·, 10 -
Saz semaisi. 21 Memleket saat ayarı, 21 
Nescli plfıklar - R. 21,10 Müzik (Riyase
ticlımhur Bandosu - Şef: Ihsan Künc:er). 
ı - Brun - Küc;ük geçit resmi (Marş), 

2 - Pares - Menuet - Caprice, 3 ·
Beethoven - Eğmont (Uvertilr), 4 ·
Louls Aubert - Kısa süit: n) Menuet, 
b) Ninni, c) Bale müzl~i, 5 - Rimsky _ 
Korsakow - Antar (Senfonik parça) 
3 üncü kısmı. 22 ' Anadolu Ajansı (Spor 
servisi), 22,10 Müzik (Cazbnnt - · Pi.) 
22,45 - 23 Son ajans haberleri ve ya
nnki program. 

Pazartesi, 13. 3. 1939 

12.30 Program. 12,35 Türk müziği 
Pl. 13 Memleket saat ayarı, ajnns, mete
urolojl habcrl.n."ı.s,ı ..- '14 MUilk (Ka

rışık program - Pl.). 
18,30 Program. 18,3!'l Müzik (Dans mü

ziği - Pl.) 19 Konuşma (Doktorun saa
ti), 19,15 Türk mil:r.lği (Hnlk musikisin
den seçilmiş melodller),Sadl Yaver Ata
man. 19,35 Türk müziği (Saz eserleri, 
Taksim ve oyun havaları), Hakkı Der
man, Eşref Kadri, Hasıın Gilr, Hamdi To
kay, Basri Üfler. 20 Ajans, meteorotojl 
haberleri, ziraııt borsaı;ı {fiyat), 20, 15 
Tf.irk müziği: Bestekar (Lemi'nln 70 inci 
doğum yılı milnasebetile eserlerinden mil 
rekkep program. Çalanlar: Vecihe Daryal, 
Reşat Erer, Refik ve Fahire Fcrsan, Ru
şen Kam, Coevdel Kozan, Cevdet Çağla, 
Kemal Niyazi Seyhun. Okuyanlar: Ank.ı
ra radyosu küme okuyucuları. (Koro) 
İdare eden: Mesut Cemil, ı - Karcığar 
şarkı - ~üsnilne etvnnna, 2 - Uşşak 
şarkı - Sıyah ııbrulerin, 3 - Bayati ara
ban ~arkı - Bakasız hüsnün, 4 - Kar-

cığar şarkı - Çeşmanı o meh,·eşln ela- fantezi) 3 - A. Thomaıı - Raymond o
dır, 5 - Hlca7. ıarkı - Sorulmasın bana peraııının uvertürü, 4 - Kıılman - Cam
ye;sim, 6 - Ferahfeza şarkı - Dinlendi ba?.hane prensesi operetinden potpuri. 
başım dün gece, 7 - HicazkAr şarkı - 18,30 Program, 111,35 Müzik - Pl. (Bir 
Penbelikle imtizaç etmiş tenln, 8 - Nl- konserto), 19 Konı111TT1a, 19,15 Türk mü
ha-.·ent şarkı - Bir gül çıkat'lrdım sana, ziğl (Fasıl heyeti - Celal Tokıııes ve ar-
9 - Rast şarkı - Yok mu canıı, 10 - kadaşları), 20 Ajans, meteoroloji haber
Rast şarkı - Sazın gibi, 11 - Mahur saz leıi, ziraat borsası (fiyat). 20, 15 Türk mO
semalsl. 21 Memleket !!aat ayan, 21 Ko- 7.iği: Çalanlar. Cevdet Çağla, Fahire Fer
nu~ma (Tayyareci konuşuyor), 21,15 Es- san, Refik Fersan. Okuyanlar: Mu~afa 
ham, tahvilat. kambiyo - nukut borsası Çağlar, Safiye Tokay, 1 - Refik Fer
(fiyat), 21,30 Müzik (KüçUk Orkestra - ı:an - Şeddiarnban peşrevi. 2 - Faize -
Şef: Necip Aşkın), 1 - Gentner - Bana Barlei vuslat lc;il.,in. 3 - Ki\7.lm Uz -
dalm;ı söyle (ağır vals), 2 - Paul Lincke Gam seni terkeyleme:r.se, 4 - Şemsettin 
Olur. Olur. Olur, 3 - Fll'<'her 1 - Tatil Ziya - Ey gonca açıl, 5 - Blmen Şen
Jlinleri süit 1 - İı;te dağlar. 2 - Belde- Gül olsam, f! - Cevdet Çağla - Taksim, 
nilmiyen bir tesadüf, 3 - Sulann sUk(ı- 7 - Refik Fersan - Yaktı cihanı ateşin, 
neti, 4 - Avdet, 4 - Klinneke - Mai el- 8 - Ali Galip - Her lfıhza seni, 9 -
biseli hemslreler operetinden marş - Şemsettin Ziyn - Olnlı ben sana bende, 
Ar. Finnl, 5 - Grunow - Berlin ve Vi- 10 - Refik Fersan - Oyun havası. 21 
yana valsı. 22.30 l\Tlizlk (opera aryalılrı- Memleket saat ay:ın, 21 Knmışma (Gii
Pl.) 23 MOzik (Cazband - Pl.) 23,45 - ı zel Sanatlar), 21 ,15 Esham, tahvilAt, 
24 $on Ajans haberleri ve yarınki prog- kambiyo - nukut borsası (fiyat), 21 25 
ram. Neşeli p!fıklar, 21,30 Temsil (Yurd;m, 

18,30 Program, 18,35 Müzik (Dans mü
ziği - Pi.) 19 Konuşma, 19,15 Türk mü
ziği (Fasıl heyeti), Cernl Toksesin iştira
kiyle, 20 Ajans, meteoroloji haberleri, 
;o;iraat borım!!ı (fiyat), 20, 15 Tiirk müziği: 

Çalanlar: Vecihe, Cevdet Çağla, Kemal 
Niyazı Seyhun, Refik Fersan. Okuyanlıır: 
Radife, Halük Recai. 1 - Peşrev, 2 -
Refik Fersan - Muhayyer şarkı - Her 
gürelin bağında, 3 - Ali Efendi - Niha
vent şarkı - Sevdim yfne, 4 - s. Kay
nak - Bin gül dağlarında. 5 - Muhtelif 
şarkılar, 21 Memleket saat ayarı, 21 Ko
nuşma (Haftalık spor servisi), 21,15 Es
ham, tahvilat, kambiyo - nukut borsa!':ı 
(fiyat), 21,25 Neşeli plaklar - R. 21 30 
Müzik (Riyıı~eticümhur Flnrmonik ork~s
trası), Şef: Praetorius, 1 - w. A. Mo
zart: Klarinet için konçerto La majör, 
op. 622 a) Allegro, b) Adagio, c) Rondo, 
Allegro, Solist: Hayrullah Duygun, 2 -
A. Glazounow: 8 inci E;enfoni MI bemol 
majör, op. 83, a) Allegro moderato b) 
Mesto, c) Allegro, d) Moderato sostenu
to - Allegro moderato. 22,45 Müzik (O
pera seleksyonlan, Uvertlirleri ve saire), 
23 Müzik (Cazband - Pl.) 23,45 - 24 
Son ajans haberleri ve yarınki progrnm. 

Sah, 14. 3. 1939 her!<ey senin için!. .. ) Ynzan: Teymen Ce
mil A kın!'ı, 22 Mllz!k (Kiicilk orkestra -
Şef: Necip Aşkın), 1 _ Löhr _ Tempo 12,30 Program, 12,35 TOrl< müziği 

Pl. 13 Memleket !!Bat avarı, ajaruı, mete
oroloji haberleri. 13,15 Miızl'k (Dans mü
ziği - Pl.) 13,45 - 14 Konuşma (Kadın 
saati). 

18.30 Program, 18.35 Miizik (Senfonik 
pHiklar), 19 Konu~ma (Türkiye postası), 

19,15 TUrk mü7.lği (Halk mu~ikisi - Tan 
burarı Osmıın Pehlivan), 19,35 TUrk mü
zif!I (Karışık. program - Hakkı Derman 
ve arkadaştan), 20 Ajans, meteoroloji 
haberleri. ziraat borsası (fiyat), 20,15 

Tilrk müziği Çolanlnr: Vecihe, Rec:at E
rer, Ce\'de>t Ko-uın, Kemal Niyazi ~eyhun. 
Okuyanlmr Sadi Hosses, Melek Tokgöz. 
1 - Osman Bey - Saba peşrevi, 2 -
D:de - Saba şarkı - Gıişeyle gel blil
bulleri. 3 - Hıisnii Efendi - Bestenigar 
şarkı - Cok "ilrmedi, 4 - Tanbur1 Mus
tafa - Bir esmere gönül verdim. 5 -
Reşat Erer - Taksim. 6 - S. Kaynak -
Şevkefza ~arkı - Dunıp ta bir bakışın, 
7 - Sait Dede - $evkefz;ı s:ız sem..,isi. 
8 - Kiizım Uz - Kani değil, 9 - R;ıhmi 

Bey - Bir sihri tarap, 10 - Muhlis Sa
bahattin - Bahar geldi, 11 -Saz sema
isi. 21 Memleket saat ayan, 21 Konuşma 
(Hukuk İlmi Yeyma Kurumu), 21,15 Es
ham. tııh\•ilat. kambiyo - nukut bor~ası 

(fiyat), 21 ,25 Ne.,eli plaklar - R. 21,30 
Müzik (Radyo Orkestrası - Şef: Prae
torlus), 1 - Grctry - Mottl: Balet süiti, 
a) Tambourin, b) Menuetto. c) Gigue, 
2 - Antonio Viv;ıldi: Conccfto ıırosso sol 
rni.nör, op. 3, Nr. 2. Adagio e •piccato -

Allegro - Larghetto - Allegro. 3 - J. 
Haydn: Senfoni de minör N'r 95. a) Al
legro moderato, b) Andante c) Menuet
to - Trio, <:) Final, Vlvace, 4 - G. F. 

l\fııllpiero: Dört tnvansyon (4 İnvenzioni) 
a) Allegro grazlo~o. lcggiero, b) Allegro 
grazioso, c) A ndnnte, c;) Allegro festoso. 
5 - Marcel Poot: (Ouverture Joyeuse) 
($en uvertür). 22.30 Müzik (Operetler) 
Pi. 23 Müzik (Cnzband - Pl.) 23,45 -
24 Son ajans haberleri ve yannkl prog-
ram. 

Çarşamba, 15. 3. 1939 

12,30 Program, 12,35 Tiirk miiziği 

Pl.) 13 Memleket saat ayan, ajans, me
teoroloji haberleri, 13.15 - 14 Riyascti
cümhur Bandosu - Şet: İhsan Kiinçer. 
1 - Mozart - Türk marşı, 2 - Lcrcux
Göl kenarında bir akl(lam... (Obua için 

tempo - Galq1• 2 - .Tohann Strauss-
Sabah ha,•;xiisleri (Vals), 3 - Toman -
Viyana hfılyı:ıları (Vals), 4 - Kalman -
Kente!: Marlça operetinden - Potpuri, 
5 - Znnder - Polka, 6 - Löhr - Dii
ğün mal'Şl, 23 Mi.lzik (Cazb:ınd - Pi.), 
23,45 - 24 Son ajans haberleri ve yarın
ki pro"r:ım. 

Per,embe, 16. 3. 1939 

Cumartesi, 18. 3. 1939 

13,30 Program, 13,3{ Mlb:ik (Kabare, 
Çigan - Pl) 14 Memleket saat ayarı, a
jans, meteoroloji hııberlerl, 14,10 Türk 
müziği: Çlnnlar: Vecihe, Cevdet Kozan, 
Ru~en Kam. Okuyan: Mu7.affer İlkar, 1-
Raut Yekdıı - Mahur pe-:re\•i, 2 - Ltılif 

Ağa - Mahur şarkı - TPlif edebilsem, 
12,30 Program, 12,35 Tiirk müziği - 3 - Rahmi Bey - Esir ettin beni, 4 -

Pl. 13 Memleket ı:nat flyarı, a.iııns mcte- Cevdet Kozan - Taksim. 5 - Şükrü Şen
orolo,li haberleri, 13,15 - 14 Müzik (Ka- ozan - Bu se\·da ne tatlı yalım , 6 - Rnh 
rı~ık program - Pl.) mi Bey - Servüna7.1 seyre çıkmış, 7 $em 

18,30 Program, 18,35 Mü:ılk - Pi. (Me- settin Ziya - Şu güle bir bııkın, 8 - Saz 
lodiler, Solistler), 19 Konuşma (ziraat ı;a- semaisi, 14,40 - 15,30 Müzlk (Dans mü
atl), l!l,15 Türk müziği (F;ıs1l heyeti), ziğl - Pl.) 
Ttıhs!n Karakuş. Hakkı Derman, Rrflk 17,30 Program, 17,35 Miizik (Dflns sa
Fcrsan, Hasan Gtir, Hamdi Tokay, Ba!'!d ati - Pl.) 18,15 Türk müziği (Halk mu
ÜfleT. 20 Ajans, meteoroloji haberleri, zl- siklsf), Sivaslı tışık Veysel ve İbrahim. 
raat bors:ısı (fiyat). 20,15 Tiirk müziği: 18,35 Türk mü:ıiği (Fasıl heyeti), Safjye 
Çalıınlar: Vecihe, Cevdet Çağla, E~ref Tokay ve Tahı;in Karakuşun istirakiyhı, 
Kııdrf, Kemal Niya7.i Seyhun. Okuyanhır: 10 Konu~a (Dış politika hadiseleri), 
Necmi Rıza, Semahat Özdenses. 1 - Peıı- 19,15 Türk müziği (Folklor - Halil Bedii 
rev, 2 - Ali Ağa - Uşşak "flrkı - Da- Yönetgen), 19.30 T!lrk müziği (Muallim 
im sen! ben ar:ırdım. 3 - Mahmııt Celll- Nuri Halil Poyraz ve arkadnşlan), 20 A
lettin Paıın - N:ı rı firkat, 4-Şevki Bey- jans, meteoroloji haberleri, ziraat bor- '! 
Tutuldu damı ziilfiytıre, 5 - Suphi 7.iya- ı:ıası (fiyat), 20,15 Müzik Neşeli plllklar
Gücendi biraz sözlerime, 6 - Kemal Ni- R. 20,20 Esham, tahvilı\t, kambiyo - nu
yazi Seyhun - Taksim, 7 - Refik Fer- kut borsası (fiyat), 20,30 Memleket saat 
san - Göğsilmden kacıp gittin, 8 - Re- ayarı. 

fik Fersan - Ey benim gonca gülüm, 9-~ GALA PROGRAMI 
Dede - S:ına lllyık mı ey giilten, 10 20,30 a) Takdim, b) Temsil ve Türk 
ŞemMttin Ziya - Bıktı~ elinden, ll .....,. mUr.iğl: Btnl:>tT !!:ece mftstıllıınndan -
~ıız ı:emni~I, 21 Memleket saat ayan, 21 MARUF, Yazan: Ekrem Reşit. Temsilde 
Konuşma, 21.15 F..ııham. tahvi1flt kombi- Türk müziği: Küme okuyuculıırı (Koro) 
yo - mıkııt (fiyat), 21,25 Nc;,eli plaklar, İdare eden: Mesut Cemil. 21.15 c) Meş-
21,30 Müzik (Küçük Orkestra - Şef: hur virtüoz ZİNO FRANCESCATİ'nin 
Necip Askın), 1 - Noack - Köy hikA- keman resitali, 1 - Johann - Sebastian 
yeleri. 2 - Bor<'herl - Bir ge<'enln ro- BACH _ Konçerto (La mln1Sr), Alteg
mnnı (Vals) 3 - Leopold - Karlsbad 
hal.ırası, 4 - Pachernegg - Viyana sü
iti, 1 - Kllçiik geçit resmi, 2 - Operada 
b<ılet müziği. 3 - Grnbende gezinti, 4-
Paraterde atlı kat'lnca, ll - Lehar - Eva 
operetinden - Potpuri, 22,30 Mllzlk (Çi

gan ve saire - Pi.) 23 Mfü~ik (Cazband
PI.) 23,45 - 24 Son ajans haberleri ve 
yarınki proırram. 

Cuma, 17. 3. 1939 

12.30 Program, 12.35 Türk milziğı 

Pi. 13 Memleket saı:ıt ayarı, aJflns, mete
oroloji haberleri, 13,15 - 14 Müzik (Ha
fif senfonik plfıklar). 

ro moderato, Andante, Allegri aı:ısnl, 2 -
Ludwlg van BEETHOVEN - Sonata N. 
9, Opus 47 (La majör) (Kreutzcr'e ithaf 
edilmiş) Adagio sostenuto - Presto, An
dante Con varlnzionl, Finale (Presto), 
22 Haftalık posta ktıtusu, 22, 15 Resit.ılin 

devamı, (ZİNO FRANCESCATİ tarafın
dan), 3 - Camillc SAİNT - SAENS -
Rondo Kapriççyozo, 4 - a) Maurice RA
VEL-Tzigan, b) Pablo de SARASATE
Romanza Andaluzn, c) Manuel de FALLA 
İspanyol dansı, PJyanoda re!akat eden: 
Dr. OTTO HERZ. 23 Müzik (Cazband -
Pl.) 23,45 - 24 Son ajans haberleri ve 
yarınki program. 

santimetre tahmin ediliyor. Kar, h" 

fil şekilde devam etmektedir. 

Çütçi bunun tam zamanında yal' 
dığım ve mahsulün çok iyi olacağıısl 
söyliyerek sevinmektedir. 

* Konya Ereğlisi (TAN) - Burt' 

Hususi muhasebe dairesi de, 120 
bin lira tutan arazi, bina ve yor ver

gisi maliye tahakkukatına mukabil 
106 bin lira tahsil etmiştir. Bu nis- da bir ortamektep yapılmasını tepıtıı 
bet yüzde 87 olup üst tarafı da hazi- için bir cemiyet kurulmuş ve çallt 

rana kadar toplanacaktır. malara başlanılmıştır. 

Beşikten mezara kadar sa91am 
ve beyaz kalan dişler! 
Diş macunu kullananlar bir 
çok tecrübelerden sonra 
neden daima 

Radyolin 
de karar kılıyorlar? 

Çünkü RADYOLIN: 
• Ditlerde (Küfeki - Tartre) 
husulüne imkan bırakmaz. 

Mevcut olanlan da eritiır. 

• Ditleri mine tabaka:snu 
çizip hırpalamadan temizler 

ve parlatır. 

• Ağızdaki mikroplan% 100 
kat'iyetle öldürür. 

• Dit etlerini be.ler, dit eti 
hastalıklarına mini olur .. 
Ağız kokusunu keser. 

~de sabah. öğle ve aliıam ller yemekten sonra 
Günde 3 defa 

RADYOliN 
~------· Kullanınız • ' 
nnnua ................. aownı1' 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralil, kırıkhl<. ve bütün ağrılarınızi derllal lleser. 

1 , RIER c:abında günde 3 ka,e ahnabllir. •t•z-
- Rica ederim madam, bu beş lirayı ona götü

rünüz. Gelecek ay da beş lira vereceğim. 
kağıda mal olacak. 

- insan gönlünü eğlendirmek ve biraz neşe, bi
raz çalışma kuvveti bulabilmek için yüz lira da 
harcı ya bilir. 

Kadın kiracısında ilk defa r;ıstladığı bu hale bi
raz şaşaladı. Vurgun izah etti: 

- Bir adağım vardı. Tayyare bileti almıştım. O sırada oda k~ısı vuruldu. Gülüştüler, Naci 
fısıldadı: 

- Varan gelen biri 
- Sen gitme kal, parasız eğlenirsin: 

AKA GÜNDÜZ TEFRiKA No. 60 

Eğer çıkarsa, yüzde birini mahallemin en fakir ço
cukl u kadınına vereceğim, dedim. Çok bir şey çık
madı. Beş bin lira kazandım, eğer hepsini birden 
elli lira versem, harcıyacak. Ayda beş lira verir
sem, daha faydalı olur. 
Kadın sevinçle çıktı. Vurgun sokak kapısının 

önünde top oynıyan sokak çocuklarını çağırdı; çi
kolata, karamel alsınlar diye beş on tanesine birer 
nikel onluk verdi. On kuruş! Kaydırak, top oym
yan sokak çocuğu için bir servet. Çocuklar ancak 
o zaman anladılar ki, mahallelerine bir milyoner 
gelmiş te, şimdiye kadar haberleri olmamış! 

Gelen bir eski dost değildi. Şöyle uzaktan selanı· 
Jaştığı birisiydi ki, çok zaman Vurgun'un aleyhin· 
de bulunmayı kendine zevk edinmişti. 

Kalyoncukulluğunda bir küçük oda peyledlkten 
sonra Yenimahaleye döndü. Eşyasını hazırlattı ve 
ertesi günü yeni odasına çekildi. 

Nakahat devri uzadıkça uzuyordu. 

Yalnızhk 
Yanın asn geçen hayatında en korktuğu şey ba

şına geldi: Yapayalnız kaldı. 
Yalnızlığa hiç alışmamıştı. Etrafında mutlaka ses 

ve hareket görmüştü. Kalyoncukulluğunun, Balık
pazarının sabah sekizden akşam ona kadar süren 
kafa patlatıcı gürtiltüsü ve göz yorucu alaca kala
balığı içinde hissettiği bu yalnızlık, yalnızlıkların 
en katmerlisiydi. 

Bir gün odasının duvarına bir yumruk attı. Du
var kalın olduğg için gümlemedi. Eli acıdı ve si· 
nirlendi: 

- Odamın duvarlan bile yabancı! 
Bir başka gün yerde kalınca bir halının serili ol

duğunu dü§ünmiyerek kızdı: 
- Topuklarım bile bana ses vermiyor! 
Yüksek kaldırımdan bir kullanılmış ıramofon al

dL şarkı plakları yerine konuşan, taklitler yapan, 
iptidai insanları eğlendiren sözlü pliklar aldı. Çal
dı saldı ve gramofona blr tekme savurdu: 
~ Hep kendilerile ko.nuşuyorlar. ~ep ~a?a?cıla-

t 1 r Beni bilmıyorlar, benımle iki lif et-n anıyor a. 

ıniyorlar. rdL undan 

ğırdı. Onunla dost olmak için en iyi Ç9.re kazanç te
mın etmekti. Gramofonu bütün plaklarile hediye 
etti: 

- Meyhane meyhane dolaş, gramofon çal, pa
tırdıdan kurtulmak için sana çok bahşiş verirler, 
sen de dilenmeden daha iyi geçinirsin? 

Yarı deli bunu, anlar göründü. Sırıttı. O kad:ır. 

Hiç konuşmadı! Bir koltuğuna gramofonu, bir kol
tuğuna plak kutusunu aldı, çıktı. iki dakika ~nra 
odanın kapısı dışında bir gürültü koptu. Meczup 
gramofon çalıyordu. Hemen kapıyı açtı: 

- Ben sana böyle söylemedim be! dedi. Burada 
değil, başka yerde çalacaksın? 

Yan deli baktı, baktı ve birdenbire sessiz bir kı· 
zışla kızmasın mı? Gramofonu pliıkları alınca oda
ya girdi, hepsini masanın üstüne koydu ve (Al ba
şına çarp!) der gibi yüzünü buruşturduktan sonra 
ielam vermeden gitti. 

Kendisini arı yan soran yoktu, fak at kendisi eski 
dostları arıyamaz mıydı? Bunu bir türlü kibrine 
yediremiyordu. Yeni ahbaplar peydahlaması da, 
böyle yabancı bir mahallede kolay değildi. 

Bir gün yalnızlığını gidermek için oriJinal bir 
çare buldu. Bir on liralık bozdurup nikel on kuruş
luldara çevirtti. Beş tane de gUmüş liralık hazırla
dı. Ev sahibi madama dedi ki: 

Başka çocuklar penceresinin altına toplanıp, bu
runlarını havaya kaldırdılar, onlara da bir nikel 
karemelalık fırlattı. İki saate varmadan bütün 
memleket haber aldı: Vurgun Haydamağa büyük 
ikramiye düşmüş. Yarım bileti varmış, yirmi beş 
bin lira kazanmış. Gelene, geçene para dağıtıyor
muş. Once Beyoğlunda çıkan çeşit gazetelerin muh· 
birleri üşüştüler. 

Onlara şu kısa cevabı verdi: 
- Yirmi beş bin lira çok bir para değildir. En 

kısa bir zamanda ve canım nasıl isterse, öyle ~r
fedeceğim. 

Ve hepsine likör, viski, portakal filan ikram etti. 
İstanbul gazetecilerine bir şey söylemedi, ~öyle

mek istemiyormuş gibi yaptı. Fakat beriki gazete
lere verdiği beyanat, her sayfada bir sütun yer al· 
mıştı. Yalnız Naci Sadullahın kulağına dedi ki: 

- insan, hayatında vakit vakit dostları imtihan
dan geçirmelidir. 

Naci bu yedi kelimelik cümledeki, yedi bin keli-
melik manayı hemen anladı ve bir kahkaha koy-

- Vay üstadım! Azizim efendim! Burada o~ 
duğun11zu dün haber aldım, ben de aşağıdaki Avan
ta sokağında oturuyorum. 

Piyankodan filan hiç söz açmıyordu. Guya orada 
henüz öğrenmiş gibi şiddetli bir sevinç gösterdi. 

- Ey, artık blze de yardım edersirı nPöil mi Ho-
cam, 

- Hay hay, hele paraları alalım. 
- Daha getirmediler mi? Halbuki çıkarçıkmaz ... 
- Bileti satana yanlış adres verdim. 
- Tanıyorsanız, ben gidip bulayım. 
- Zahmet olmaz mı? 
- Aman üstadım! Sizin gibi yüksek kudretli. 

alicenap hocalanmıza karşı zahmet olur mu? Va· 
%ife, vicdan, ahlak dostluk vazifesi. 

- Biletçi Galatada Arpa çıkmazında mıydı ne. 
- Ben şimdi bulurum. Numarasını bana verinlZ· 
Uydurma bir numara verdi. Adamcağız yelyepe

rek fırladı. Vurgun genç arkadaşına: 
- Iyi yapmadık ama, neyse, yıllarca aleyhimde 

bulundu, biraz da cezasını görsün. 
Tak tak tak! Oda kapısı. 
Zır zır zır! Sokak kapısı. 
Güm güm güm! Merdivende ayak sesleri. 
Vurgun her ne yapıyorsun? Ne haldes.in? Ozl~ 

dik diyen dostlara. onlar için müphem bir cevaP 

d 



11 - 3 - 939 TAN 
~~~=~~'\~,u~;;~ .. -..................................................................................................................... •~'.'><11K1l~~!lv."'~~~~~~~KJK1~~c 

}~~BUL BAR 51'[)1 K HülKAVIE 
ge-

::. Vaı~on Taır n tıı nlfQ ~ıra Esıraırun Ç®t!Filıre~n ~ ıııı ~ 

": ''l<umandan Paşa Makine Başında,, 
~ bir Dakika Sonra. Telgraf Başında. Garp Cephesi 

KOKSUZ CiCEK 
Yazan: 

·~<:<:<>C"C-C<><><><>• 

Muazzez Tahsin Berkand 

Kumandanı ismet Paşa İle Karşı Karşıya İdik 
r:.: !ahrarnan ve becerikli arkadaşlanr ~:~ ~çtıkları seri ve şiddetli ateş, r' d erı mevcudumuzun kendilerin-

A nne, 
Sana bu mektubu bır otel 

odasında yazıyorum. Hayır, ağzı

nın sağ köşesini manalı manalı 

bükme, sağ gözüniı "Ya! Öyle mi?,, 
gibisinden kırpma' Bu otel, senin 
tasavvur ve tahmin ettiğin bir yer 
değil ve ben yal111ı.ım ... 

;n kat kat fazla olduğuna inandır
le ıştı. Şaşırm1şlardı korkak lıain
tı:· Bıçak altınd:ın kurtulan salha
lli ~~çkını öküzler gibi, biribirleri
çı çıgruyerek, homurdanarak ka
dJtrıtşlardı. Asilerden, yalnız Mu
lii. l'nuluların intikamını değil, bil· 
tı.ı~ cepl~anesi!P. beraber makineli 
l'ııııeklerıni, yirmi üç te hayvanla-
65 .almış, musademe yerinden de 
'!arPtyade tüfeği toplamıştım. Gece 
ırı 181 olınuş, artık Mudurnu ell
i('~ 8eçrnişti. Asilerin dönmeleri, 
tİ:rtıra: şehre saldmp girmeleri ih-
1.ırtı alı olmamakla beraber, tehlike 

ııl. duğunı iki istikamete karsı em-
Yet ~ 

kı .tertibatı almıştım. Muvaffa-
ıe[etırni bittbaşı İbrahim beye tel
doıtrıek, hem de yaptığı hizmetten 
re ayı ŞÜkranlarıMı bildirmek üze-
teıgrafhaneye gitmiştim. 

f elgrafçı İbrahim Bey makine 
Ouı başında ~ilmiş, çalışı~·ordu. 
ltı er "Yiiz gösterdi ve elile otur-

d().~tnı işaret etti. On dakika sonra 
tı.d·· u bana. Ve: 

Ve- 1<':1Inandan Paşa, karşımızda 
g() ~akıne başında, dedi. Seninle 
le ti.işec~k. Söylediklerimi iyi din-
•13c.evaplarını da birer birer söyle. 

~e· 1~ dakika sonra şimdiki Cümhur 
ı.ı~ 1811n'ıiz İsmet İnonü ile, aramızda 
l.ıc anan telin bir ucunda o, diğer 
ru Unda ben, karşı karşıya idik. Gb-

§trıe şöyle başlamıştı: 
......._ Merhaba arkadaş. 
'l\!erhaba Paşam. 
-..... ~imsin? 

sa? Çalak !brahL11 miiliezesinden 
ık baba. 

~U Mudurnuya ne vakit girdin, 
er nerde? 

gı;; M:udurnuya bir saat evvel 
Sil 'llı. Asileri kaçırdım. Cephane
.}'i e ~eraber bir makineli tüfek, 
tu~~ı üç hayvan ,.e altmış piyade 

gı aldım ellerinden. 
tı - 'reşekkür ederim. Kuvvetin 
e kadar? 

d - On sekizi süvari, yirmi iltisi 
<\~l~Yade olmak ;ızere kırk kişL 
bi 1?1tn hayvaıılara piyadeleri de 

?l.dır ... b"l" · "' t ırım. 

ıa_;- Bana Mudurnunun vaziyetini 
lf et bakayım. 

2)} - Teşbihimi ho~ gör paşam. Bir 
2)} erkep semerini tersine koyauğu
dalııu tasavvur ediniz. İki tarafın
bi Yiiksek sırtlar bulunan uzunca 
'r l" 'Vadi. Bu vadinin içinde kasaba. 
tı~ "adinin iki başları da birer ge-

"" o\ı!a. 

ra - Güzel. Mudurnuyu asilere tek 
Var .kaptırmamak şartiyle sana bir 
~a ~ıfe vereceğim. Bol uda bulunan 
de J't:nakam Arif Beyle, dört gün
q· llherı aramızda muhabere kesil-

ı. o 
~ raya kadar uzanmam ve Arif 
l'i e~ ile temas hasıl edip vaziyetle-

111 b b'ld' . . t" se ana ı ırınenı ıs ıyorum 

?l.den. Yapacaksın bunu. 
y

1 
......._ Çalışacağım paşam. Yalnız a
tac ~ 

2)} h agım kuvv.;:tle Mudurnunun 
ı.ı. ar k .. Q.. azasına pe soz veremem. 

tr.0Ytı.iikte bulunduğunu bildiğim 
Jtab· 

gi) tnı Bey buraya biraz kuvvet 
€e~derirse, bu emrıniz de yerine 

ltilir paşam. 
~ Aynlrna makine başından. 

~ik trden kesilen tıkırtı on beş da
lb a SOnra yine başladı. Telgrafçı 

rah· 
lecı· 1rn ~ey aldıklarını aynen nak-

1Y0rdu bana. 
- Sen misin Sadık Baba? 
- Evet paşam. 

dı.ı~ İbrahim Beyi müfrezesile Mu· 
€el'!luya hareket ettirdim. Onlar 
r>.ı ır gelınez kırk atlı ile hareket -'lers· 
tııtıd ı~. Kaymakam Arif Beyin ya-
k111 ~ ıki tabur piyade, sekiz ma
ltı[) elı tüfek, iki sahra ve iki de dağ 

lltı Vardır. 
''ar~nların dağılmaları ihtimali de 
erıe ır. Eğer bu 'lıtimal tahakkuk 
tarı rse bütün bu kıtaların hangi ta
~iıı ara Çekildıklerini, istikamet ta-

~erek öğrenecek, bana, müm-

kün olduğu kadar az zamanda, bil
direceksin, Anladın mı? 

- Anladım paşam, 

Dedim, aldığım emri ayni ile tek
rar ettim. Makine, son tıkırtısı ile 
bana, paşanın selamet ve muvaffa
loyet dualarını bildirmiş ve sus
muştu artık. 

Ertesi günü ikindi vakti, İbra
hiın ve Hacı Vasfi Beyler müfreze 
ile Mudurnuya gelmişlerdi. Ben de 
akşam üzeri kırk atlı ile karan
lıklara sarılmış, Boiu yoluna atıl

mıştım. 

Bolu yolunda ve Boluya dört 
saat uzaklıkta Ak.boğaz adı 

ile tanılan mevkie inmiştim. Hay
vanlarımız yem kestiriyor, arka
daşlarım da değirmen arkının ke
narında dinleniyorlardı. Ben de 
bulunduğum yüksekçe bir yerden 
etrafı gözlüyordum. Gözlerim an
sızın yolun bir dönemecinden boşa
nan, bize doğru bir sel gibi .akan 
kalabalığa takılıverdi. Omuzları 

dolma tüfekli, baltalı ve elleri na-

muştu. Bu soytarılığı Düzceli Os
man Pehlivan adında bir Vahdettin 
bendesi yapmıştı. Yanına topladığı 
üç yüz kişilik bir kuvvet ile bize 
meydan okumuştu. Düzceli Süley
man adında bir adamile şu haberi 
göndermişti: 

"Sizinle fisebilillah cenketmek 
için hazırlandım. Eğer erkek ise
niz çıkın meydana. Haberinizi bek
liyorum.,, 

Kumandan İbreh~m Bey, kendi
ne elçi süsü veren bu çetrefil dilli 
yobaza da. getirdiği habere de gü
lüvermiş ve: 

- Söyle ağana da. gelsin Mudur 
nuya. 

Cevabını vermiş, bindirdiği bir 
eşek ile geriye gönderivermişti. 

Bu vakadan jç gün sonra. kanına 
susayan Osman Pehlivanın başına 

topladığı bin iki yiızden fazla kudu 
ruk ile, Mudurnu üzerine yürüdü 
ğü haberini aldık. Bir piyade bö.· 
lüği.ı, seksen kadar çete efradı ve 
bir makineli tüfek ile Hat!\ Vasfi caklı, tırpanlı sırtları yüklü bir sü-
Bey, Mudurnu ;le Sırçalı arasındarü idi bu. Dinlenmeyi bıraktık. Va-

Saat sabahın dördü, biraz evvel 
vapurdan çıktım ve namuslu bir 
misafirhane diye tavsiye edilen bu 
aile oteline indim. Yarın saat on 
birde trene binip gideceğim. Nere
ye? Onu ben biliyorum. Fakat se
nin öğrenmene artık lüzum yok de
ğil mi? Mademki biribirimize son 
sözlerimizi söyledik, mademki be
nim senelerdenberi bildiğim halde, 
sen üzülürsün diye söylemediğim 

hakikati bana bildirecek kadar be
ni yabancı ve uzak bir insan g~bi 
kabul etmiye gönlün razı oldu. 

- Hem sen benim sahici kızım 

değilsin ki ... 

Öyle ya? Sen de benim sahici a
nam değilsin, fakat ben yine bu 
mektubumun başında son defa ola
rak sana "Anne,, diye hitap ettim. 
Bunu senin için değil, daha ziyade 
kendim için yaptım. "Anne,, çok 
tatlı bir kelime olduğu ıçın, son 
bir defa bunu söylemek istedim. ki Sırtları tutmuştu. Ben de Hacı ziyet ve tavırlarından pekte hayır-

lı bir işten dönmediklerine hük- Vasfi Beyin tuttuğu cephenin so- Saat sabahın dördü ... Dışarda, de 
mettiğim bu kalabalığa karşı ted- !unda ve Camitepe adındaki sırtları nizin üstünde kuvvetli bir fırtına u-
bir aldık. tutmuştum. ğulduydr, dalgaların kabanp kaba-

İki arkadaşla yol kenarına in- Bir öğle vakti idi. Osman Pehli- rıp rıhtımın taşları üzerinde patla-
dim. Başları g.iıbı gözlerinin de dö- van, tıpkı güreşe çıkan pehlivanla- dığını duyuyorum.. Halbuki bir iki 
nüklüğünü gördüğüm bu sürünün, rın çırpınışı gi.bi, daha uzaklardan saat evvel sular çok sakindi. Şid-
Kösemen tavırlı, palaıbıyıklı ve ol- havaya kurşun sıkarak, kaz aklın- detli bir kara yel şimdi onları ku-
dukça çakalı bir baba yiğitini seç- ca etrafa dehşet saçarak meydana durttu. Biraz sonra belki de en çok 
tim. Güler bir yiızle: çıktı ve bütün kuvvetile Hacı Vas- korktuğum şey olacak? Kar yağa-

- Uğur ola yoldaş. Ne taraftan fi Beyin bulunduğu sırtlara çul- cak, ben yarın yoluma devam edemi 
bu geliş. landı. Tabii şiddetli bir ateş ıle kar yeceğim .. Hayır, 'bu siyah duv.-rlı, 

Dedim. Pek yılışık, sıvışık bir şılandı. Gerçekten çok kanlı bir bo siyah demir karyolalı odada, bu tü-

şey imiş meğer. Yaptıkları marifet- ğuşma başladı. (l>evanıı var) ten lambanın altında bir başka ge-
lerin hikayesini dinletecek adam a- -ı 
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nın üşüştük başın'.l zıbarttık. Zabit-

lerinin hepsini de mektebin ıçinde 
baltalarla doğradık. Boluyu elle
rinden aldık. Şimdi padişahınıız hü 
küm sürüyor orad:ı. 

Bizi de kendi gibi asi sanan bu 
yıllanmış medrese çömezi, Boluda 
yapılan fecayii bütün tafsilatı ile 
ve ballandıra ballandıra anlatmış
tı. Asiler, kaymakam Arif Beyle 

zabitlerini ôldürmüşler, askerlerini 
dağıtmışlar, toplarını ve makineli
lerini, cephanelerini yağma etmiş
lerdi. 

Aldığım malUmatın doğruluğunu 

zaten vaziyet te gösteriyordu. Fa
kaıt daha esaslı malCımat edinmeği 
gerekli buldum. Boluya bir günlük 

mesafede, bir nahiye merkezi olan 
Çarşamba köyiinde bulunduğunu 
öğrendiğim, müfreze iaşe zabiti 
Hüsnü Beyle görüşmek üzere yola 

çıktım. O gece süratli yürüyüşler
le Çarşamba dağmı aştım. Sırçalı 

boğazını geçtim, sabaha karşı vardı 
ğım köyde Hüsnü Beyle karşılaş
tun. Bu zabit de. işittiğimiz feca

yii olduğu gibi tekrarlamıŞtı. Du
ramadım bu köyde. Cidden çok 

yorgun olan arkadaşlarımı dinlen
dirmeden, hayvanlarımı yemlen
dirmeden atıldım yollara. 

Vardığım Nallıhanda, telgraf 
la Ankarada olduğunu öğ

rendiğim İsmet Paşaya, aldığım ka 
ra haberleri birer birer anlattım, 

Paşa, hemen Mııdurnuda bulunan 
müfrezeme iltihak emrini verdi 
Ben de Mudurnuya geldim. 

Bolu faciası yüreklerimizi yak
mıştı. İbrahim ve Hacı Vasfi Bey
lerle her gün bunu görüşüyor ve 

çok matemli günler geçiriyorduk. 
Muhit ve civarımızdaki Abazalar, 
asiler yine kovuklarından çıkmış

lar, baş kaldırmışlardı. İçlerinde 
İbrahim Beyi, meydan muharebesi
ne davet etmiye kalkışanlar bile ol-

BİRi ZAYIFLAMAK iSTER ••• 
• 

Ayn günde ve birlikte iki oku· 
yucu mektubu aldım. Biri Kon· 
~ada şişman bir zattan. Öteki de 
Istanbulda zayıf bir okuyucudan. 
İkisinin de ne istediklerini siz de 
elbette tahmin ettiniz: Konyalı on 
beş kilo vermek istiyor. İstanbul
lu da on kilo kazanmak ... 
İmkan olsaydı, Nasrettin Hoca· 

nın: 

- Bilenler bilmlyenlere öğret· 
sinler!. .. 

Dediği gibi, hen de: 
- Şişmanlar zayıflara versin· 

]er! ... 
Diyecektim. İmkan olmadığı için 
ayrı ayrı cevap vermek zaruri. 
Konyalı, ti ımanlarrn çoğu gibi, 
neşeli bir zat. Yazısı bana da ke· 
yif verdi. ilkin ona cevap vere· 
ceğim ... Fakat şişmanlık iizerine 
vaktiyle uzun uzadıya yazdığım 
şeyleri görmiiş olan okuyucuların 
bıyık altından giildiiklerini bura
dan ht11sedivormn. Onlardan ku· 
sura bakm~malanm rica edece
ğim, Konyalı galiba o zaman şiş· 
manhk yazılarını okumamış, za
ten bu sefer kısa keseceğim, yal
nız bir yazı ... 
· $işmanlarrn hemen hepsi gibi, 
Konyalı şişman okuyucu da hu 
halin yalnız çok yemekten geldi
ğini sanıyor da bir haftadanheri 
gıdasrnr azaltmıya başlamış. Pek 
acele ettiğini önceki yazılan oku· 
muş olanlar hep bilirler. 

Vakıa çok yemek insana şiş· 
manbk verir. Kazandıklannnı 
hepsini sarfedemiyen kim!'ielerin 
zengin olduklan gibi. Eskiden he
kimlerin de bu tenhihe fazlaca iti
bar göstererek zayıflamak isti· 
yen şl~manlara sadece az yeme· 
lerini tavsiye eder geçerlerdi. Hal 
buki tenhlh temelinden çiiriikti.ir· 
Şişmanlık ve zayıflık zenginlik 
ve züğürtliik gibi olsaydı sişman
lann zavıflamasrna hi<' hir vakit 
imkan bulunmazdı. çünkü zen· 
ginlikten züğürtlemek istiyen a
dam dünvada tasavvur olunamaıı. 

Şişman.tık çok yemekten değil, 
yediğini eritemfyerek btn"ktir
"'lekten ileri eelir. Kimisi çok yer 

de yine şi~man olmaz, bir başka
sı da az yer, şi~manhktan kurtu
lamaz. Modaya uymak istiyen 
tombul kızların pek az yedikleri 
halde bir türlii zayıflıyamadrk· 
lan gibi... 

Onun i('.in şi11man olan kimse 
zayıflamak istediği vakit kendi 
kendini az yemekle perhize sok
madan önce şismanlığ'rn nereden 
geldiğini anlamak Hiznndrr. Yedi. 
ğini eritememenin sebepleri de o 
kadar coktur ki... 

Bir kere cok yiyip az hareket 
etmek elbette sismanl•lra sebep 
olur. Fakat vediğini eritememe
nin hormonlardan gelen bir cok 
sebepleri daha ''ardrr. Tiroit hor
monu yolunda istemeyince siş
manlık gelir. Bu tiroit guddesinin 
beslenme isinde cok hiiviik tesiri 
vardır: G11dde fa7Ja isleyince in
san zayıflar. az işleyince şişman 
olur. 

Kadınlık ve rrkeklik hormon· 
lannın azhğ-ı da sismanhk verir. 

Sonra hi.itiin hormonlara ha
kim olan ipofü: guddesi :va doğru
dan doğruya kendi basına, yahut 
hiikmettiği baskı hormonlaTm te~ 
shiy]e sismanlıb c:rbcp olur. 
Böbreklerin ii7erinrleki P.1.tddele
rin hozukfoihmtlan da slsmanlık 
geldi~ vardır. Bımlannda hir kaç 
ırudde birden bozulur da şişman
lık verirler. 

İs hormonlarla dı\ bitmez. Ka· 
raciğer yolunda islcmezse yai?lar 
erimez. ı?ene sismanlık Jrelir. Sinir 
hastalıklarrmn ha7.1lan da şişman
hi!a sebep olurlar. 

Bir de ıröğföıte verem hastalığı
na cok istidadı bulunanların şiş
manlaması vardır. Tahiat hunu 
bir müdafaa vasıtası olarak ver· 
mistir. Şisman 7.avıflaymca arka
smdan öteki hasialTk ates alIT. 

Anlasıhyor ki sismanhk kendi 
basma bir hastalık değil, başka 
baska uzuvlarda hulunan hasta
lıkların müşterek hir alametidir. 
Sismanhktan znvıflamak kin il
kin onun sehehin.i anlamak · ister. 
Bu da ancak kendi hekiminizin mu 
ayene ve tetkiklerile meydana çı
kar. 

ce daha geçiremem. Yollarda kal
sam bile yine yarın trene binece. 
ğim, gideceğim. 

On sene oldu. O zaman ben on 
beş yaşımda klim. Bir gün, Eren
köyündeki köşkümüzün bahçesinde 
bir çok misafirlerle birlikte sen, 
babam (o vakte kadar babam zan
nettiğim adam) ve ben oturuyor
duk. Bir ara ben kahve getirmek 
için içeriye girmiştim. Elimde tepsi 
ile dönünce, babamın şu sözleri ku
lağıma çarptı. 

- Havır, ne Neriınanın ne de be
nim kı~ız değildir.İlk karım ev
lendiğimiz zaman Ferhanı beraber 
getirdi ve ölürken de ona kendi kı
zım gfüi bakacağıma dair benden 
söz aldı. 

N eriımanla evlendiğimde Fer
han beş yaşında idi. Uysal 

ve munis bir çocuk olduğu için bu 
yeni annesi de onu hemen sevdi 
İşte on senedenberidir, ikimiz de 
ona sahici kızımız gibi bakıyoruz. 
ve ona köksüz bir çiçek olduğunu 
bildirmiyoruz. 

Elimdeki tepsi ile bir ağaca da
yanmasaydım. mutlaka oracığa dü
şecektim. Bir saniye içinde anasız 
ve babasız bir çocuk, köksüz bir 
çiçek olduğumu en hain bir şekil
de öğrenmiştim. 

Ben muvazenemi bulınıya çalı
şırken, babamın sesi, bu sefer daha 
mahrem ve daıha samimi bir ahenk
le sözünde devam etti 

- Sakın ona bir sey belli etme
yin. Yavrucak öyle hassas ki. ana
sız, babasız olduğunu öğrenirse 

yüreğine iner. 
Birdenbire, on sene yaşlanmışım 

gibi, muhakememin olgunlaştığını, 
başımın içinde büyük bir adam dur 
gunluğu peyda olduğunu hissettim 
ve kendi kendime tekrarladım: 

- Bu büyük sırrı öğrendiğimi 

kimse anlamıyacak ... 
Dediğim gibi yaptım, ne sen, ne 

de beni öz kızı g~bi seven zavallı 

babam (ona hala baba demekte de
vam ediyorum) ı~imde yaşattığım 
büyük dramı anlıyamadınız. 

Seneler geçti... Çocukken çok ne
~eli ve şakrak iken sonradan dur
gun ve hatta biraz mahzun bir 
genç kız olmam, hayatımın dıramı
nı bilmiyen kimselere çok tuhaf gö 
rünüyordu. Kimseye benzemiyen 
bazı huylarım da ortalıkta dediko
du yapacak kadar şaşkınlık yaratı
yordu. 

Mesela, etrafımdaki genç kızla
rın hepsi, yirmi yaşına geldikleri 
zaman, süse büyük bir merak sar
dırmışlar, balolarda kendilerini 
göstermiye başlamışlardı. Bense 
kendime elzem olan esvaplardan 
başka hiç bir şey istemiyor, baba
mın bütün ısrarlarına rağmen bir 
defacık baloya gitmiye razı olmu
yordum. 

Bunu kimse anlamıyordu, fa
kat sen, sen ki gizliden giz

liye babama işkence ediyor, bana 
yaptığı masraflar için onu hırpa

lıyordun, senin bu feragatimin ha
kiki sebebini anlama.mana imkan 
var mıydı? Öyle iken bir defacık 
olsun beni de, her genç kız gibi silis-

leyip baloya veya bir suvareye gö
türmek istedin mi? Hayır. Bilfilds, 
en yakınlarımızın yanında bile: 

- Ferhan orijinal bir kızdır, kim. 
seye benzemez, o süsten ve eğlen
ceden hoşlanmaz. Kendi kendine 
Ya.şamaktan zevk duyar. Bakınız, 
başka kızlar gibi çiçekleri bile sev
miyor. Halbuki kadınların çiçekteı:ı 
hO§lan.mamasına imkan var mıdır? 
Gibi sözlerle beni herkese tuhaf 
bir insan gibi tanıtmak istiyordun. 

Evet, küçükken ömrüm çiçekler 
arasında geçtiği halde sonradan on
lara düşııan olınustum. Bunun se-
bebi de, babamın bir gün, bilmiyo
rum niçin, beni köksüz bir çiçeğe 
benzetmiş olmasıydı. Sen bunu bil
miyordun ve benım bu garip nef4 
retimden kendine benim aleyhimde 
bir mevzu çıkarmayı vesile itti.saz 
ettin. 

İki sene evvel N ev-zat hayatımı
za girdi. En yakın dostlarından bi
rinin oğlu olan bu genci babam o
tel köşelerind"e bırakmıya razı ol
mamış, İstanbulda kaldığı müddet 
onun bizim evimizde ikamet etme
sinde ısrar etmişti. 

Nevzatla ilk günleri bMbirimize 
hlç ısınamamıştık, o, senin gibi şen 
ve şakrak kadınların arkadaşlığın
dan hoşlanıyordu. Bunda da belki 
senin tesirin olmadı değil.. Geçe
llın ... Fakat aylar geçtikçe, yavaş 
yavaş biribirimize ısınmıya, bera
ber bulunmaktan biiyük ve hakiki 
bir zevk duymıya başladık. 

Babam bizim bu yakınlığımızı 

hoş görüyor ve bunu gizlemiyordu. 
Fakat sen? İşte bunu anladığım 
gün senden nefret ettim. Babam i
çin ve kendim için,, Nevzadı ben
den kıskanmakla, onunla benim a
rama girmek ıstemekle sen hem ba
bama, hem de bana karşı en bü
yük bir alçaklık yapıyordun. 

O güne kadar SP.ni, her şeye rağ
men yine bir ana giıbi görmüş, sa
na hürmet etmiştim. Benim gibi, 
kocanın bile ktzı olmıyan bir ya
bancıya. köksüz bir çıçeğe karşı yi
ne pek fena muamele ettin dene
mezdi.. Lakin o gimden sonra! 

ÖlmC>den bir hafta evvel babam 
bizi nisanladı ve senin kıskımçlığı
nı bildiğim halde Nevzadın bana o
lan sevgisine itimadım olduğu için 
onunla birleşmekten büyük bir sa
adet duydum. Senin gözlerin o gün 
ateş fışkırmıştı. Fakat bu ateşten, 
ömrümde ilk defa korkmadım. ilk 
defa istikbalden emin olmuştum. 

Mesut olmak .. İstikbalden emin 
olmak .. Ne manasız sözlermjş bun
lar meğer! 

Seni sahici bir ana gibi sev
miş oldu~'Um halde niçin 

bana düşmanlık yaptın? Niçin be
nim zavalh hayatıının ışığım sön
dürdün? Niçin bütün şuh kadın si
lahlarını benim aleyhime kullana
rak Nevzadı kendine çektin? 

Nevzadı seviyordum .. Yalnız ha
yatımı onunla birleştirerek c;aade
te kavuşmak üm!dile çırpmıvor
dum ... Sen bütün bu ümitlerimi. 
mukavvadan bir ev gibi, bir nefes
te yıktın, yere attın ve çiğnedın, fa-

'Lutfen sayfayı çevirhıiz) 
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Madritteki 
Mücadele Çok 
Şiddetli Oldu 

(Baştarafı 1 incide) 
mürettebat, general Frankoyu alkış
lamıştır. 

Barselona, 10 (A.A.) - 160 toni
latoluk Fransız Azc-lma vapuru Fran 
kocular tarafından açık denizde ya
kalanarak Barselona getirilmişti. Va
pur portakal yüklü idi. 

Cebelüttarık, 10 IA.A.) - Büyük 
Okyanus manevralanna iştirak etmiş 
olan Shropshire, İvnnhoe, İlex ve 
İmogen isimlerindeki İngiliz harp ge
mileri dün aksam ansızın Cebelütta
:rıka gelmişlerdir. B:.ı gemilerin pek 
yakında şark istikametinde hareket 
edecekleri öğrenilmiştir. 

Cümhuriyetçi f spanya sahillerinin 
abloka edilmesine dair Franko tara
fından verilen karar üzerine bu ge
milere hareket enrri verilmiş olduğu 
iyi haber alan mahfillerde söylen -
mPktedir. 

Tunus, 10 (A.A.) =- Umumt vali 
Erik Habonne, Bizart limanında sl-
18.hlan alınıp nezal'Pt altında bulun
durulan cümhuriyetçi İspanyanın on 
bir harp gemisinin General Franko
ya ait olduğunu,. beyan etmiştir. 

Vali bu gemilerde bulunanlann 
İspanyaya avdette ı; eya arzu ettikle
ri takdirde ·runusta kalmakta ser
best bulunduklarını ilave etmiştir. 

Eski Vali 
Hakkındaki iddia 

(B••• 1 lnclcfe \ 

bazı yolsuz muamelelere tesadiif edil 
diği hakkındaki haberler doğru de
ğildir. Buradaki tetkikat henüz bit
mediği gibi her hangi bir yolsuzluğa 
da henüz tesadüf edilmemiştir. Esa
sen Sular idaresinin sarfiyatını daimi 
encümenden geçirmemesi kanuni bir 
hakka istinat etmektedir. Bundan 
başka Sular idaresinin varidatını te
sisata sarf etmesi de yine şehir mec-
1 isince verilmiş bir karara müstenit
tir. 

Dolmabalı~ talalıilıatı 
Dolmabahçe faciası tabkfkatım 

1evsie memur edilen mülkiye müfet
tişi Ali Şeyf i. ~ :dlaxette me~ 
olmuştur. Beşiktaş serkomiseri vila
yete çağırılarak ba~ı noktalar etra
fında yeniden ifadesi. alınmıştır. 

kat sana yemin ediyorum ki, beni 
asıl üzen, kalbimde asıl isyan uyan
dıran senin bana karşı yaptığın bu 
alçaklık değil, ben senin babamın 
hatırasına hıyanet ettiğine taham
mül edemediğim için kaçtım. Za
vallı adamın vücudü henüz soğu
madı. öleli bir ay olmadı. 

Bütün genç kızlık emellerimi ve 
hulyalarımı ben nışanlıma bağla

mıştım, aeni onun. kollan arasında 
gördüğüm zaman, bir saniye içinde 
bütün ümitlerimin uçup gittiğini 
anladığım halde bu yabancı gence 
kar!P içimde derin bir nefretten 
başka bir ,ey duymadım, fakat se
nin bu ha.reketinl hatırladıkça bü
tün varlığwuda bir ıirenme, bir tik
sinti duyuyorum. Sen beni insan
lıktan iğrendırdin. 

Seni nişanlımla yakaladığım gün 
beni.m artık sizin muhitinizde yqa
yamıyacağımı o anladı, sen bunu 
aklına bile getirmedin. Nitekim ev
den. elimde kü,.fik bir çanta ile çı
karken ona rastladım, göz1er'nde ri
yakar yaşlarla yuzliıne baktı. Ba
§Ullı çevirip geçtim. 

Benden sonra o ne olacak? Ne 
yapacak? Bunu aklıma bile getir
miyorum, o beni alilkadar etmiyor. 
Fakat bak sana yazıyorum, senin 
yaptığın cinayeti yüzüne haykır

mak ıhtiyac.ını duyuyorum. Çünkü 
sana "anne., demiştim, çocuk kol 
Jarımı boynuna dolamış, seni sene
lerce kalbimin en sıcak köşesinde 
yaşatmıştım. Böyle iken senden kaç 
tım. bir daha benden bahsedildiğini 
duymıyacaksın. Köksüz çiçek uzak
larda için için solup kuruyacak, 
kim bilir hangi topraklara dağıla

cak. 
Yalnız senden ilk ve son ricam 

şudur: Şayet bir gün benim nttede 
olduğu.mu keşfedenıen. salnn bana. 
ne senin. ne de bir zamanlar sev
miş olduğum NeV7.adm hayatınız

dan haber vermek hevesine düşme. 
Bırak beni. düny3nın bir kösesinde 
kendi kendime yaşayıp öleyim. 
zavallı koksüz bir çiçeğin hangi 
ruzglrlarln savrulduğundaı;ı kime 
ne? 

TAN 11 - 3 - 939 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankasının 31 • 12 • 1938 Tarihinde Biten 
Yedinci Hesap Yllı Bilançosu 

~KTIF PASI 
KASA: 

Altın safi Kg. 

Banknot 
Ufaklık 

DAHiLDEKi MUHABiRLER : 

HARiÇTEKi MUHABiRLER : 

Altın safi Kg. 

Altına tahvili kabil 
Serbest dövizler. 
Diğer dövizler ve borçlu 
Kliring bakiyeleri. 

HAZiNE T AHVILLERI : 

SENEDAT COZDANI : 

Ticari senetler 

17.159.692.-

9.054.614,-

24.136.479,71 

10.765.721,-
1.239.410,28 

12. 736.038,33 

37.589.67 

8.493.225,40 

36.141.610,99 

572.581,74 

21.266.853,40 

142. 744.442,-

97.388.603,44 

SERMAYE: 

IHTIY AT AKÇESi : 

Adi 
Fevkalade 
Hususi 

TEDAVOLDEKIBANKNOTLAR: 

Deruhte edilen 
Altın karşılıklı 

Reeskont mukabili 

TORK LiRASI MF.VDUAT: 

DöVIZ T AAHHODATI : 

Altına tahvili kabil dövizler 
Diğer dövizler ve alacaklı 
kliring bakiyeleri 

) 

2.226.605,37 
485.628,74 

6.000.000,-

142. 744.442,-
19.000.000,-
43.000.000,-

3.658,67 

23. 765.439,38 

15.000.0 

8.712 23 

204 744.44 

25.245.66 

23.769.09 

ESHAM VE TAHVIUT COZDANI: MUHTELiF: 
Deruhte edilen evrakı 
naktiye karşılığL 
Banka malL 

AVANSLAR: 

GA YRIMENKULLER : (x) 

DEMiRBAŞ: (xx) 

HiSSEDARLAR : 

MUHTELiF: 

YEKON .•.. .. . . . . 

41.602.625,33 

7.924.015,30 49.526.640,63 

8.072.740,36 

1.346.564,09 

90.995,66 

4.500.000,-

1,153,451,49 

362.804.483,80 

Muvakkat alacaklılar. depozitolar 
havaleler ve saire 
Diğer alacaklı hesaplar 

KA.R: 

YEK()N . . . . . . . . • 

34.432. ı 54,92 
48.690.570,28 83122.725 

2.210.322. 

362.804.483 • 

(•) 1.093.000,- Liraya sigortalıdır. 
(•.) 104.500,-- Liraya sigortalıdır. 

Tavukçular ihracatın 
Men'ini lstigorlar 

Köylü Ucuz 
Elbise 

Giyebilecek 

1 Çekoslovakyada Bir 
Hükiimet Darbesi 

(Ba~1araf1 1 incide) 

Günde ne kadar tavuk sarfe-
diliyor? 

- Her dükkanda 150 - 200. 
- Tavuklar nereden geliyor? 
- Tekirdl~bn. l'andtnnadan, 

5'arab.,...., bmittan. vaJ>lr ~tfit., 
da Karadeniz ve 1ıavalisinden gelir. 
Fakat İstanbulu besliyen başlı mer
kez Adapazarı idi, şimdi o da 
kalmadı. 

- Sebep? 

- Almanlar geldiler. Sözde tavuk 
ihracatı da yapmıya başlamışız. Gün
de yüz elli amele köylerden mütema
diyen tavuk topluyor. Vagon vagon 
Almanyaya sevkediliyor. 

- Fena mı? Memlekete döviz gi
riyor. Şimdiye kadar hiç yapılJ'Tlı

yan bir iş yapıhy':>r. 
- Evet, ille baktşta iyi görünebi

lir. Bu işe üç. be' kuruş kazanmak 
için memlekete döviz çekivoruz di
yenlerin gözüyle de,:til, iktısadi olçü
lerle bakmak lazımdır. 

l,U. zararlı cepheai 

- Bu işin memlı::ket zararına olan 
cephesi nedir 

- Zarar orta.ela mr de~il. bi:-kaç 
cephesi var. İlk zaran bizzat İstan
bul halkı çekiyor. Bir tavuk 75 ku
ruştur. Her sene b'ı mevs'mde 60 
kuru~an fazlaya •f\.İkselmezdt Çün· 
kü bes_ili tavuklar Adapazanndan ge
lir. Halbuki Almanlar köy köy do
laşarak 55 kuru-,tım tavuk topluyor
lar. Bu~in bir seyyah vapuru gelse 
de tavuk istese istf'11ilen ~kilde 151) 
tavuk veremeyiz Erkiden Adapınm
rından "aftada 25') kafes ~el'rdi. Şim 
di 40-50 kafese dı\ştü. Onlar da Al
manların beğenmedikleri. 

İkinci cephe: Si·mdi tavuklanr. vu
murta mevsimidir. Köylerden külli
yetli tavuk toplam:'lk. yumurta Mih
salatma büvük daroe vıınır. Çünkiı 
köylüler ihtiyaç knrşısmda damızlık 
tavuklarını da satıyorlar. Zaten el
~erindeki tavuk çok mahdut olduğun
dan bir ay sonra hiç tavuk kalmıya
cak divebiliriz. 

'()'çü~cüsü: Tavuk ihracatı denir
ken yumurtanın getirece~i dôvlz he
saba katllmıyor. Bir tavuk vasatı 70 
yumurta yapar. Kôylü bunuJı en az 
kırkını altmışar paraya satarsa 60 
kuruş kazanır. Yine bir tavuk yirmi 
yumurteya kuluçka oturur. 10- 15 
piliç meydana ~etirir. Halbuki bu
gün bir tavuk 55 kuruşa satılıyor. 

- Bu zarann mevzuubahicı olamı
yacağı ve teşkilat yapılırsa yumurta 
istiısalitma zar.ır vermeden iki bu-

çuk milyon liralık tavuk ihracatı ya
pılabileceği söyleniyor? 

- Bu kadar dövizi ancak beş mil- maşı ı 'incide> 
yon tavuk çeker. Az rakkam değil. İnönü'nün Dahiliye Vekaletine 
bu. Bizde fenni şekilde tavukçuluk verdiği vazifede "Halkın umumi su
yapılmıyor ki, bir köylünün elin~ 1 rette temb ve iyi giyinecek zevkte 
~{1erce tavuk olsun da bunun be ve kudrette oldutu, kara yünden 
m yonu lhrRç ediHn<-e tstlıfisaYl'ta za- ı.ceket ve pantalon veya şalvar doku-
rar gelmesin. Köylerde tavuk kendi maDJn çok yerde adet bulunduğu ve 
kendine yetişir. Köylü yem vermek bu manzaranın kend;Jerinde köylü -
zahmetine bile katlanmaz. 1 niln iyi giyinmesi için ucuz ve sal-
" I hracat tamamen lam elbise tedariki arzusunu canlan

dırdığını ve bunun bir taraftan Sil -
zararlıdır,, mer Banka halk ihtiyacı için tekrar 
------- teşebüs fikrini telki ı ederken, diğer 

- Yani ihracat yap1lmastn1 mem-1 taraftan köylülerin kara yünden ' 
leket zaranna mı buluyorsunuz? kendi giyimlerini dokumalarını ge • 

Y. 

, ...... 
' I 

Çekoslovakya arazi.inde Slouakların oe diğer ekalliyetlerill 
bulunJulıları ıahalan ~Ö•terir harita 

- Tamamen zarar. Dahili istihla- niş mikyasta kolaylaştırarak yap
ke küayeti olmıyan bir maddeyi na- mak, dddi olara~ ele alınacak bir 
•al ihraç ede-biliriz. Bizi.m tavukları- teşebbüs göründiiğü tesbit buyurul

CB•t• 1 incide l kaçmak üzere olduklan bildiri 
mtz esasen zayıf ve ihraca müsait makta, içtimai bünyemize ve ekono- Almanyanın Slovakyayı Bohemya _ d' G 1 d M d 

değildi1'. İbra~ kabiliyeti olRnlar A- mik vaziyetimize uygun köylü tip: te ır. eçen er e areşal Goden. 
dan ayırmak istediğini söylienler bir rafından kabul olunan iki Slovak 

dapazan tavuktan idi ki, Almanlar elbisenin bizzat köylü tarafından 
takım sergüzeştci ve yalancı adam -

orasını bitirdikten sonra emin olunuz yapılması,, i•aret olunmaktadır. 
7 !ardır. Slovakya milletinin varlığı 

bir tavuk daha almıyacaklardır. Köylerde tezgahlar lturulacak mevzuu bahistir ve yeni hükUınet 
-. .Ama Alman fir.m.alarile temas Dahı'lı'ye Vekıı.leti, tetkiklerinin ~ bu yolda çalışacaktır.,, 

edılmış. ~urada ~eşkılated ya~la~a: neticesini vilayetlere bir tamimle Almanya itham ediyor 
her sene ıhracat evam ece. mış. bildirmiştir. Bu tamimde deniliyor Diğer taraftan Havas ajansının 

- Alman firmalari1e temas edil- k' · 
mis deiiil. Almanlar bizzat ~ı:-lmiş1er- ı~'K" k b h stak'ı Berlinden bildirdiğine göre, Slovak 

. 
1 

d ~ oy anununun u usu hükumeti azasından bir çoğu Al -
dırd. Badkl~ antalatsykım1: Bkuni air .Bogl- maddeleri gözönüne alınarak mahal- m~nyaya iltica etmiştir. Berlindeki 
ru an Ol§& .ıva vu a ma ç n u - . d 

zırı da mevkufiar arasındadır. 

Cünıhurreisi yeni hükumetin 
kilini Slvaktan istemiştir. 

Bir rivayete göre, mazul Udet1' 

Her Hitlere müracaat ederek y 
istemişlerdir. 

Çekoslovakya hariciye nazın Cif' 
kofski, bugün Alman maslahatgill' 

...:.... ld'l R 1 1 t k len yapılacak tetkıkler sonun a tes- kanaat, Çeklerin, Slovakyaya ve 
gan:nana ıe ı er. u var ar avu af 1 1 li al rını kabul etmiştir 

b 't ed'l k kıy et er n yer m - Karpat Ukraynasına karşı göster - · vermeyince bur ava geçtiler. Tavuk- ı ı ece . . . .. ı 
ı rdan yapılması koylerde kendı ih- dikleri hareketler karasında Alman- Hüküm süren kanaate göre il> 

cularla temas ettileT". nlhavet bir kaç a • :r 
kişi onlara muvafakat etti. İlk gün- tiyaçlan için el tezglhla~ kuı;ulma- yanın alakasız kalmıyacağıdır. Ve manlar, Çekoslovakyanın daha fll 

t f d te ... nkat tcrasıyle beraber p h .. k. t' l d ' la Mt'1 lerde Tophanede eski mezbaha yerin- sı e ra ın a 7• • rag u ume ı, evve ce ığer millet- la parça nmasına taraftar dee· 
de çahştılBT Fakat buraya geıen ta- viliyetlerce mahalli ihtiyaçlara uy- lere verilen imtiyazları geri almak Fakat Alman mahafili henüz bir 

kı · · · Ad gun tezgah tipleri ile istimal tarzla- istemekle itham olunmaktadır .. . . ~ 
vu an beitenmP.dıklen içın apa- .. ,._til esi esaslan tesbit olun- Pr g '1 B t' 1 . soylememıştır. Yalnız bunlar vaıir 
zıtrına ~ttiler. Oradnki tavuklnrı bf- nnın °&·~ m a ı e re ıs ava arasında bir • JI 
tirince de kalkıp memleketlerine dö- muş ve bu i§ 938, 939 planlarında da müddettenberi ihtilat ve gerginlik le alakadar olmağa devam ediyor 
nccekler. Çünkü di~er mıntakalann alınmıştır. devam etmekteydi. Slovakyada baş- Yeni Slovak hükıimeti Alman ek,J 
tavuklarını bdenmiyorlar. Bu esasa göre her köyde yerli ku- layan şiddetli yahudi düşmanlığı bil- liyetinin hukukunu koruyacağınl 1 

- Btı vaziyet knrşısında istediği- maşlardan kıyafet tipleri tesbit olu- hassa nazarı dikkati celbetmektey _ Iin etmiştir. 
n!z nf"dir? narak bu arada herkesin kendi tez- di A 1 h k ~ · yrı ma . are etinin başında bu - Fakat Viyana radyosu, SlovaN 

- Tavuk ihrac11tmın derhal mene- gahmda evinin ihtiyacını karşılama- lunan Tuka ıle Maş tevkif olunmuş· h .. ku . . .. " " . · -~ 
dilmesi. Bir av daha önüne ~eçnmez- sı ve kara yünden dayanıklı, iş ha - !ardır. u metının duşurulmesıni g•r 
sc ~elecek sene kin tavulc ve piliç yatına elverişli, ucuza mal olur ku- Bunların ikisinin de Macaristana meşru saymakta ve Slova1'1' 
bulmakta çok mfüıkilit çekilec,.R"I gibi maşlar dokumak ve elbise yaptır - rın tazyikıne uğramalarından ~ 
yumurta istihsaliitımız da biivük za- mak hususunun tedbirlenmesi, do - nacak tedbirlerle elde edılecek neti- setmektedir. 
rar görecektir. Biz tavul( değil, an- kuma imkAnı bulamıyan yerlerde celerden rakamlara müstenit raporla ~ 
cak yumurtn ihraç edebiliriz. Sümer Bankla muhabere edilerek bilgi verilmesi.,, Çek hükumeti tarafından a 

çare ve imkanlar bulunması çok fay İk~isat .ve~i~etintn de, köyhhün tedbirler muhtariyeti bozmaya~ 
•••••••••••••- dalı görülmüştür. kendı elbısesını, kendisinin yapma- tır. Bununla beraber muhtariyet 

11 

Telefon: 1937 ana plimnda derpiş olunan sını temin için bir yandan tetkikler raftarı olan bir kaç bin Slovak JJO 
Santral Memuresi · yaptırdığı ve bu tetkiklerjn biI ka - kiimet merkezinin önünde toplaol 

bu it etrafında gerekli tedbırlerle 1<!. ih h 1• d to la k • 

BQyQk mOeaeselerin tel.tl)ft 
santralini idare etmlı lktidan 
tecrübe ile ve elindeki vesika-
larla sabit bir bayan tıı ara
maktadır. İcabında fstanbul
dan hariç ~hlrlerde de çalışa
bilir. İdareml7.den sorulması. 

nun ay ası a ın e p nara onü- k .,._ ,et 
faaliyete geçen bir kısım vil&yetlerde oüzdeki çalışma mevsiminde Medi· ra : .ı:.air olmak istemiyoruz, 
oldukça muvaffak sonuçlar alındığı SP verileceği maliimdur. best bir Slovakya istiyoruz .. diye ~ 
tetkik edilmekte ~lan rapo~lardan Bu haberler, köylümüz için haki- ğırmı§lardır. Vaka mahalline P"", 
anlaşılmıştır. Bınaenaleyh ışe. çoJr kt bir müjde sayılınas t37.ımdır. müfrezeleri sevkedilmiftir. Çek il 
nüfuslu ve varl~.ldı köylerden h.~şla- 'Bunlara göre önümüzdeki kıştan m- şekküllerine silah dağıtılmıştır. ~ 
narak her yıl nufusu daha az koyle- haren hükiimet kendisini ucuza ve sabah Bratislavyada müsadeıııel 

ll••••••••••••llİİ re doğru tatbikatın genişletilmesi dayanıklı elbiseye kavuşturmuc ola- vukubulmuşsa da Çekler vast1"' 
imkan ve çarelerinin aranması, alı- caktır. "' hlkim olmuşlardır. 



• _,,, 

Meşhur 

TARAFINDAN 
Formülü Yapılan 

Alman 

TAN :::====================================-=======================·· 
Güzellik Mütehassısı Profesör Doktor E.WINTER 

VENUS KREMi 
Bir tecrübe " mukayeM klficf'll'. O," lerlcip, tesir ve cilt güzelliği bakımından dünyada mevcut kremlerin muhakkak ki en iyiıidir. Mübalaga)ı reklamlara hacet yo~. 

Deposu : Nureddin Evliya zade müe11eaesi, lıtanbul. 
----------------------------------------------=~--------------.:_ ____________ _.:_ ______________________________________________________________ ~---------

lURK HAVA KURUMU 
Büyük Piyangosu 

Beılncl keılde : 11 Mart 939 dadır. 

Büyük ikramiye : 5 O • O O O Liradır-· 
Bundan batka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

(20.ooo •e 10.000) liralık iki adet mükifat •ardll'-

Bu tertipten bir bilet alarak lıtlrak etmeyi ih· 
lltal etmeyiniz. Siz de piyancıonun mes'ud ve bahti· 
Yarlan arasıa'a glnnlı olurs111ın. 

lıı;ı~ YIP - Tramvay puomu kay
ltı.(itı.tı_ 'Yenis ini alacağımdan bük
tü )'oktur. -- Tıp fakültesi dördün
~fından 1294 No. 1ı Tahsin 

~----------------~ 
Or. HAFIZ 'CflAAl 

Dahiliye MI ,...1111 

1 
~rdan maada saat (H.30 dan •• ,. Sab, Cumartesi 1Z ve kadar fi-

~ Dlvanyolu No. 18'. 

·ıti~ç 
P! ~llKll( 
Ç!NKO 

LEVHA 
MÜHÜR 

KLiSELER 

ZAYİ - 926-927 ders senesinde 
Cajaloğlunda Reşitpaşa ilk okulun
dan aldığım diplomamı zayi ettim. 
Yenisini çıkartacağımdan eskisinin 
hükmü kalmamlfhr. - Aksaray Kos 
ka caddesi numara 38 Faruk. 

KAYIP - Erenköy kız lisesi mut
fak tamirine ait 29.4.938 tariıh ve 
596/ 299596 numaralı 176 liralık li-

Devlet Oemiryolları ve L~manları işletme U. idaresi ılanıarı 

Biriket ve kok Maden kömürü-
kömilrünUıı Be· nün beher tonu 

her tona 
KUJ'Uş Kuruş 

27 
8 

25 
35 

13 
3 

21 
20 

Deniz meraklblnde supalan yapmak. 
Supalandan vinçle vagona tahmil. 
Supalandan arka ile vagona 
Vinçsiz meraJdbl bahriyeden arka 
ile vagona tahmil. 

Haydarpaşa limanına blr sene ·ıarfında gelecek olan ve dört ameliye 
hizasında gösterilen fiatlar dahilinde takriQen 72981 ton maden kömürü 
ile 5536 ton kok ve Birlket kömürlerinin tahmil ve tahliyesi ifinin 
27 - 2 - 939 da pazarlıkla münakasaıı ilin eclllmlf ille de talip zuhur n
mediJfnden muhammen bedel 10221lira40 kuruta lblq edillp yükselti
lerek kapalı zarf usulile tekrar milnakuuı icra edilecektir. 17. 3. 939 
tarihine müsadif Cuma günO ... t 11 de Gar blnuı dahilinde B 0 rinci ~ 
letme komisyonunca ihalesi yapılacak olan bu ebiltmeye talip olanlann 
aynı gün saat 10 a kadar 766 lira 90 kurut muvkkat teminat ile birlikte 
teklif mektuplannı komisyon kalemine vermeleri ve bu 1fe ait fal'bıame-

• yi Haydarpaşa Liman Bqmüfetti§JJtinden paruız olarak tedarik etme-
leri illn olunur. •t387" 

4Q p 
En Fazla 

Rağbet Bulan 
Pudranın Yeni 

Renklerl 

seler muhasebeciliğinden aldığını , _______________________ nıı;: 

teminatı katiye makbuzunu kaybet
tim. Yenisini 3lacağımdan hükmü 
yoktur. - Müte~tı: Mığırdıç Toş-

MEŞHUR BiR 
GüzelRk Mütehassısı 
I• kıymetli lovılyelerde 

l»ulunuyor. 

yan. 

İstanbul üçüncü icra memurluğun. 

dan: 
Bir borçtan dolayı mahcuz olup 

paraya çevrilmesine karar verilen 
bir adet General Elektrik marka be
yaz renkte buz dolabı 14.3.1939 ta
rlhli salı günü saat 14 ten 16 yıa ka
dar Beyoğlu Posta sokak 12 numa
ralı depoda açık arttırma suretile 
satılecatından talip olanların mez
kllr mahalde memuruna müracaat 
etmeleri ilin olunur. (15869) 

Güzel Bir Yllh1 
Fransada (Nis) te mükP.mmel 
bir villa satılıktır. Bedeli Tür
klyede Türk paraslle Yerilec&
tir. İsttyehler fazla maldm&t at.o 
mak için Şişli Küçükbahçe so
kağı Arifpaşa apartmanında 5 

numaraya müracaat etsinler. 

T. C. ZiRAAT BANKASI 
Kurula• Tarihi: 1881 

Sermayesi : 100,000,000 Tlrli Llra11 
ilahe ft atam adedi: 111 

Zlnt " ticari •• awri baab maamelelerl 

1 

Para Biriktirenlere 28,800 lira 
ikramiye Verecek 

Ziraat Ranbnnda lmmharab ve lhhamz ta!larmf hesaplBTındı "' 
il Uram balunanlara !lenede 4 defa (ekilecek kur'a lle aşağıdaki pi!\• 

ıln ikramiye datwhlat!aktu. 
C Adet J.eot Llralak t.ıot l...ln 
c • 111 • ı.ooı • 
c • ası • ı.ıoo ;. 

fi • JH • f.000 " 
ıM • 11 • ı.ooı r, 
iti • ... • f.801 :. 

11' • ti • ı.zoo ' 
DiKKAT: Hetaı>larmdatrf naralar bfr sf"ne temde 50 Hnıdıtn eıqlı' 

·lil"'T!"""'°len!' fknmfve etlrttft tskdird@' ~ 20 fa7:1Hfvlıa verilPCek+lr 
Kuralar aenede 4 defa. 1 Eyltl, 1 Birlnclklınm, 1 Mart Ye 1 Bazi 

nn tarihlerinde eelrffetıelrtır. 

İıtanbul Vakıfiar Direktörlüğü İlanlan 

KıymeU Pey paraa 
Lira Kr. Lira Kr. 

100 00 7 50 
Topkllpıda Çivlz8de namı diler Karabaf Mehml?t Ef. mahaTiesfnde 

Karabaf Mehmet Ef. Cami ç*mazında 30 No. lı ve ıs:va1 metre mu
rabbaınclaki mezkOr cami inuunıııa me§l'lltahane arsasınm tamamı 15 
gün müddetle açık arttırmıya çıkarılmıştır. 

- Bop ve ppkalarda oldufa ıihl 
pudra renklerinin d6 moduı mtit. 
ınadl7en detlıir. Bunun içladlr ld 
dalına )'eni ve c:adp renkler hemu 
Tokaloa mil•ıeaeainin sünllik mtio 
telaaaa1a1 tarafından piyuaya allrilJ. 
mektedır. 

* PECBE - İlk bahar tuvaletJe. 
rile lhenktar olan ve bilhassa arı
şuılarla saçlan kestane renginde o
lanlara Yakıf&ll, feftall yumupldığl 
tesirini yapan pudradır. 

* BBUN SOLED. - Esmer ten. 
ler için gayet sevimli ve "Mat" bir 
tesir yapan ve bugün Pariste pek faz. 
la rağbet bu1an pudradır. * RACHEL - DORE - Zayıf tip
lere hafif ve mahrem bir parlaklık 
veren ve bllhaua suare tuvaletleri
ne ahenktar bir pudradır . 

Cazip ve Sehhar Renklerin biitibı 
serisini tecrübe ediniz: 

Bir çok kadınlar, malesef ~nleri 
ne uygun renkteki pudrayı kullanmı
yorlar. Bunun için yüzlerine Makyaj 
olmuş ve sert bir manzara veriyor. 
Teninize uygun Pudrayı bulmanın 
yegane çaresi yüzünüzün bir tarafı. 
na bir renk ve diler tarafına bqka 
renk tecrübe etmektir. 

Adresimize yazınız, Size paruız 

olarak muhtelif renklerde 6 adet nü
munelik yeni Tokalon pudrasını gön
dereceğiz ve bu tecrübeyi kolaylıkla 
yapınız. Adres: İstanbul 622 Posta 
kutusu (22 No.lu Tokalon Pudrası ser
visi). , ______ _ 

ELMAS CIZME 
F OT 1 

Daiına muhtelif Avrupa mo
delleri üzerine değerli malzeme 
ve yilkaek l§Çilikle yapılan ve 
en meraklıları memnun bırakan 
zarif kadın ve erkek iskarpinle
ri ve çizmeleri meşheri bulunan 
yeni mağazamızı sayın mü§teri
lerine takdim eder. Beyollu Tü
nPl Foto Riireyya kllr!!J!!mdı. No 

394. 
İhalesi 20.3.939 pazartesi gOnü saat 14 te icra edileceA'fnden taliple-

rin Çenberlitqta Vakdlar Başmüd ürlü,iü Mahlulat Mümevvızli&e R Satılık ~ 
müracaatlan. (1392) 

YALNIZ DONUYORUM 
Y oı•• : $iit0fe N16ol 

Otuz 11llık ~t hayatnuıam en canlı, en realiıt bir taa
m -Son derece lemis bir üalOpla JUdmıt. heyecanlı •• mfi. 
kemmel J,ir eaer. 

'7 AN,, okuyucularının pzetemizde MYe ,..e takip ettik
leri bu roman, kitap halinde ~ılmutbr• Fiyatı 75 kwuttur. Bü
tün okuyucularımıza ta•aiye ederiz. , 

ı ı 

' 

Saç bakımı ~ 
Güzellitln en birinci tartı. 1 

' 
1 Petrol Nizam 

1 Kepekleri ve saç döki.ılmesını 
davt eden tesiri mücerrep bir 

ıı ilaçtır. 
9!!!!!!!iii!!i!l!ii!!!lii!iiii!il--iiiiii!ii!ilil!!llil!i!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!i~~!!m-- lii1-------· 
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ZAFI UMUMi • KANSIZLIK . 

OMA TIZMA. SIRACA 
KEMiK. SiNiR 

Hastalıklarına, cılız y 

yen, diş çık aramıyan 

vrular, yürümi· 

çocuklar. der

kızlar mansıı ihtiyarlar, solcıun 

reme istidadı olanlar HA 5 A KUY· 
• 

YET ŞURU B undan iç 1 

Kanı arttırır, i1tiha • verır ıifat 

1 

dur. 

leri çoktur, fennt sur 

içilmesi kolay ve lezz tli 

Küçük, büyük h r ya 

edil bilir. istimal 

TOIKIYI 11111 PAlllKALAll 
flrlrıetl iare mecliaiaden: 

Tlıtdp Şeker l'abrikalan. A. ş lrtetinln 28.2.1,39 ..ıı alnll ... 11 
de mukarrer bulunan ılellde heye ti umwntye lçtılmamda mMlup ._. 
rt,.t hul1 oJ.madılJndan, e8U mut ve1enln 12 DCl m.ddall _. ..... 
bt.edarJar h.,.ti 1llllUmlyesl, blrlnel içlılınw'ı ....... "" it .... 
re bulrluwı ve metni •IJda J& zıh ola l'UZD8IM1i mfbalreft ._. 
ye karara ball-n• bere, 2'1.3.193 9 pum1..t aDnll ... 11 ele ........ 
da it Bm*amdalrt h1181111 dalre.mde ~-

Şlıbt müawı.t muelblnce Jlu.17k111811,e _. .• _..,,_..._ 
blmll oldukları hille ~ wya bunu mjbWt • ı ı ., il" 
nilnden bir hafta enet Anbrada Şirket meıbdDe. le. ~·~tf•1• 
nna WJ8 SOmer Banka tevdi, eclerek 1*er' ~_...,. L h m 
r1ca e11mm. RUZNAME: 

1 - ~ t• .......... - ..... ba»mAe1d ...... 
tdaN .. ~ rar---. Git UllftW! ft Wdlkl. 

1 .......... , ,, •• ----~._. ..... 

";wc=.. .bf ·-·in_,, ... IUl'9tl tn.u Mlrkmda ........... 
' .... ~ .... w leretlerlnbı tmllrl; 
I - llftnluıl IMCM td8re m11k 1anna Dmftkbten Mçllm4f ola .. 
mut~tMdld, 

e - ._ ınubwlenln 28 nm 1D9ddealne tevflrp mGdcWJerl lal
• ~ meclW idare m1annm yeniden lntlham ve hamr ~ 
ta,.mt. 

7 - Meclbt idare azuına T1ca ret bnununua 323 ve 8K Dell ...s
delerllııcle JH1h saWılyet1erln ltaıd. 

Usldiclar • Kcrhköy ve Hav 

Halk Tramvayı 
Tiril Alloaa. l lrlletl 

m..ctaNr amuml ı.,.tt 31 mat 1939 cuma cGnt llWea &ace 
mt 011 ~ şlıkeUn O'lldkludaJd ~· adi tantte 'eplt"9-
Cllktlr - maka~ lire en• 1'et ht111ıl ~ Jdlle 
..... ini tçUma lilntinden bir batta Wftllne --~ ~·
,abJmalıan w clulmUye ftnbm almtJan Ola •-
~ ..... ı 

ı - !din mecltat w mbnlap ~--rlJt• 
2 - Bilbçonun taedld '" lcla re mec!tlımta ...... 
3 - Blu mukn.e1enameniD • z clördDpdl mM&eelw '6n w.. 

mecllld ....... için mtllap l.crul, 
• - llaraklp ~ "lcntbdn __ ...,..,..'-' 

..... 1 ....... 
ı 'ı 2 

1 

, ....... .,... ..... 

.. ....... Wı:kmda ~ 

............ ![ ....... 

-~&lnlaatllcle 
ama ,.., ......... 
... tap_,.., '"· JUl)lmlllırm 
" •*Ar ... ft ...... llltlılllıdi 
baJmrmeWı illa oJmım. 


