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ÇOCUK ANSiKLOPEDİSi 
Her evde bulunması li.zmıdır. Yaldızlı bez kaplı 
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Taf&ilitb brofÜr isteyiniz. 

T A N Matbaası - lstanbu1 

............... ·-········-····-· .. ·····=:::: ..................... -.................................... ; • 1 ALMANYA 
600 Bin Kişiy; 

l KAT ALONY ADA BOŞALAN SEHlRLER 1 
a 

Daha Silôh 
Altına Alıyor 

Paris, 10 (A.A.) _ Önümüzdeki 

ilk.baharda Almanyada silah altınd.a 
bulunan kıtaatın normal miktarın~ ı
laveten 600 bin kişi sefe.rber edı~e: 
cektir. Resmen şöyle denilmekt_edır. 

"l906 ve 1907 senelerinde do~UŞ 
olanlar askeri talim . gö~ı:ıemış ol-. 
duklanndan iki ay ıçın silah altına 
davet ediliyorl3I'." 

Salahiyettar mabafil, İtalyanın 25 
·de teknik esbaptan dolayı kanunusam 

60 bin ihtiyat efradını silah :ltına .ça· 
· lduguna ışağırmıya karar vermış o 

ret etmektedirler. 
Bu mahafil, iki ay sonra Almıı.~ya 

ile İtalyanın üç sınıh - Almanya iki, 
İtalya bir - silah altına almış ve m': 
b ·1·-e edilmiş muntazam kuvvetlerı

ı ı.. lar be an 
ni takviye etmiş olacak mı Y 

Müzakereleri Haberini Tekzip Ediyor Fransaya sığınan lspanyol mültecilerinden bir grup 
etmektedir. 

Diğer taraftan Londradan gelen 
bir haberde Libyadaki İtalyan k.1ta-

Londra 10 (Hususi) -- İs -ımıştır. Anlaşılan İn~tere, ge~eral\ D h·ı· Vek·ıı·ı ou·. n 
panya a vazıye şu mer ez e - hancı nüfuzu altında kalmayacağım 

d . t k d Frankonun umumi af ılan ctmesı, ya-ı a 1 ıye 
dir: Tuluzdan bir tayyare ile ha- bildirmesi lehindedir. 

Tamim Gönderdi 

reket eden Cümhuriyet başve - Esasen Minorkanın işgal hadisesi v·ı " ti Mu·. h·ım 
kili Negrin ile hariciye nazırı ingil.terenin. B~~~staki n_üfuzu~u 1 aye ere 
Delvayo. Alikantiye cıkmışlar takvıye etmış gıbıdır. İngılterenın 
ve gazetecilere general Miaia i- Burgos ajanı bu~ü~ vazifesinin ba -

1 . . k .. ld'k şına hareket etmıştır. 
e ıstışare etme uzere ge 1 - Fransada başvekil Daladier, bu -

lerini söylemişlerdir. gün bir çok siyasi liderlerle azcüm-

General Franko 

Negrin, daha sonra bundan böy- le sosyalist liderleri Blüm ve Foure 
le Cümhuriyet hiikumeti merkezi - ile, daha sonra Frankistler taraftarı 
nin Madrid olduğunu ilan etmiş ve Flanden ile, ve cümhuriyetçiler fe -
general Miajanın başkumandanlık - derasyonu lideri Marin ile görüş -

- tan başka harbiye nazırlığı vekilliği- müştür. Fakat Fransamn İspanya me 
··•W• • • ·•.. :.... .. !- , -'>-~- t ... ,.;ıt9rı>vi takip edecf>~,,-

"Bizden inkılap Hamlelerinde Gevşeklik 
Bekliyenler Bilmeliairler ki, Ric'i Harekete 

• 
aru10fH1'-11ı1111Un 

Kapanan 
Hesabı 

Son 

Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

G özlerimizi bir asır evve-
line çevirebiliriz. Gladis

ton ve Bismark siyasetiyle 
başlayan, on dokuzuncu as -
nn sonlarında hızlanan Em -
peryalizmin kemalini gözle -
rimizde şöylece canlandırabi
liriz: Ta Bağda da kadar inmek 
isteyen bir Kayzer Almanya
sı, Bahrisefitte hakimiyet ku
rarnk Roma imparatorluğunu 
ihyaya çalışan, Türkiyenin ce
nubi sahillerinde yerleşmek 
isteyen bir İtalya, ta İstanbu
la kadar Türk topraklarında 
gözü olan Çarlık Rusyası, Os
manlı imparatorluğunu sarsa 
rak Arabistanda yerleşmek ve 
Hindistan yolunu korumak is
teyen bir İngiltere. 

Bu devirde Osmanlı İmparator
luğu, büyük devletler~ ç:uı'ış_an 
menfaatleri önünde, cografı ve ik
tısadi vazfyeti itibarile parçalan
ması icap eden bir imparatorluk
tu. Bu p~çalarua siyaseti, asırlar
danberi büyiık devletlerin takip 
ettiği siyasetti. Rusya, Panis
lavizm cereyanlarile Balkanlardaki 
Slav ırklarını Türkiye aleyhine a
yaklandırırken, Almanya, Balkan 
Harbini körüklerken bu istila siy'4-
setine hizmet ediyordu. Balkanları, 
Türkiyeyi bir nüfuz mıntakası ~a
line .getirerek, Bağdat ve İrana m
meyi düşünen Kayzer A~man!a.sı, 
Cihan Harbine Türkiyenm mutte
fiki olarak girdiği zanıan bu g~ye
yi takip edıyordu. İtalya Cıhan 
Harbinden muzaffer çıkmca, ken
disıne Bahrisefitteki Türk topr~
larının peskeş çekileceği hulyası· 
le harbe ~irmişti. Yalnız Osırıa..nlı 

0 k"lde İmparatorluğunun bu şe 1 

nf t . lmı'J·a n-
laşılmasında me aa 1 0 akk :., 
&iltere, ne Rusyanm Çan _ ~~"" 

(sonu: Sa.. 10, S~ l . 
. ,., 

\ 

messilleriyle müzakereler yaptığına Fournier Ajansı, Paris ne LOnara-
dair neşrolunan şayialan tekzip et - nın, pazartesi günü, İspanyol ıws _ 

miştir. · yonalist hükumetini tanıyan bir teb-
F ranko tanınacak mı? liğ neşretmeyi kararlaştırdıklanm 

İngiltere ile Fransa hükumeti, ge bildirmektedir. 
neral Frankonun hükumetini tanı -
mak meselesi üzerinde sıkı temas ha
lindedirler. Anlaşılan Fransa, İngil -
terenin kararını bekleyecek ve onu 
takip edecektir. 

İngilterenin iyi haber alan meha
fili tarafından bildirildiğine göre. İn
giltere vaziyetin tasfiyesini bekle • 
mek lehindedir. İngiliz mehafillerin
den bazılarının general Miajanın mu 
kavemetine nihayet vermek ve pa -
saportuna İngiliz ve Fransız diplo -
matin vizesi almak suretinde olduğu 
nu söyliyorlar. Fakat bu şayiaları 

teyit edecek bir hadise vuku bulma-

işgal eclüen ,ehirler 

General Frankonun kuvvetleri 
Katalonyada bugün Fransa hududu
na bitişik Port - ou'yı işgal etmiştir. 

Cümhuriyet kuvvetleri beş dakika 
evvel, Fransaya iltica etmiş bulunu
yordu. General Frankonun kuvvet -
leri Perigcecerdi de işgal etmiştir. 

Fakat, şehir alevler içinde bulun
muştur. Ve Frankistler merkezi İs
panyada Valansiyayı ve Alikantı'yı 

bombardıman etmişlerdir. Valansiya
nın bombardımanı sırasında limanda 

(Sonu; Sa. 10, Sü 5) 

Dün Bütün Muallimler 
Toplanarak - Şiira için 

Dilekleri T esbit Ettiler 
------------

Dünkü Toplantılarda Varılan Kararlar 

Birer Raporla Vekalete Bildirilecek 

-

• lerinin dünkü toplanlısınfla bulunanlar 
l(Y azısı 10 uncu sayfamızda) 

" ıl -- .. - · • 

~kara, 10 (TAN muhabirinden) - Dahiliye Vekili 
Faik Oztrak, vilayetlere ve umum müfettişliklere mühim bir 
tamim göndermiştir. Tamimi aynen bildiriyorum: 

"Son zamanlardaki tebeddüller ve meydana çıkan bazı 
hadiseler hakkında hükumetin aldığı tedbirleri yanlış telak
ki eden ve bunlardan bizim hiç hatır ve hayalimizden geçmi
yen manalar çıkaran kimseler bulunduğunu haber alıyoruz. 

Her türlü yanlış telakkilerden ve 
bunlardan çıkması melhuz rahatsız -
lıklardan vatandaşları korumak ve 
memurlarımızın vuzuh içinde tered
dütsüz çalışmalarını temin etmek i -
çin aşağıdaki izahatı lüzumlu gör -
dilin: 

"Bugün mesuliyet mevkiinde bu
lunan Cümhuriyet hükumeti Halit 
Partisine mensuptur. Onun progra -
mını tatbik ve onun meydana getir
diği inkılB.pları idame etmek ve dai
ma ileri gidip ve asla geri dönmemek 
niyetle vazifeyi üzerine almıştır. 

Bu sebeble bizden inkılB.p hamlele
rinde gevşeklik bekleyenler bilme -
lidirler ki; rücü hareketine taraftar 
ve müsteid değiliz. Daima ileri git -
mek emelimizdir. Milletimizi layık 

olduğu terakkiye eriştirmek için in
kıl8.p prensiplerini sadakatle ve fa -
kat tam bir temizlikle tatbik edece
ğiz Bu hareketimizin şahsi arzu ve ih 
tiraslara alet ve vasıta olmasına as-

Dahiliye Vekili 
Dr. Faik Ôz.trak 

la müsaade etmiyeceğiz. Prensipleri-\-
miz arasında ahlakın, faziletin ilti -

zamı ve korunması en mühim bir Konferansta 
mevki tutuyor. Gençlikteki fazilet 
aşkını, vatan ve vazife uğrunda fera-

gat ve fedakarlık duygularını her Arap Da va 51 vesile ile teşvik ve takviye etmek ve 
bunlardaki yüksek zevki ona daha i- • 

yi tanıtmak borcumuzdur. izah Edildi 
Liıiklik, asla ihmal etmiyeceği -

miz bir esastır. Memleketin idaresin
de ancak hakiki ihtiyaç ve icapların 
emirlerine bağlıyız. Fakat kimsenin 
vicdanına müdahaleyi tasavvur bile 
etmeyiz. İleri hamlelerimizde mille
timizin kuvvetlerini düşüncesiz ha -
reketlerle israf ve heder etmeğe asla 
taraftar değiliz. Sala.biyetlerimizi 
kullanırken, milli kuvvetlerimizin 
en küçük bir cüzünü sarfederken bu
nun mukabilini tam olarak elde et -
mek hiç bir zaman ihmal etmeyece
ğimiz bir esastır. 

Son zamanlarda bazı hadiselere 

(Sonu, Scı: 10; Sü: 4) 

Londra. 10 (Hususi) - Filistin A· 
rapları, kendilerıni temsil edecek bir 
tek heyet teşkil ettikten sonra dün, 
Arap davasını izah etmişler. daha son 
ra aynı izahları ihtiva eden bir nota 
vermişlerdir. Bugün bu nota neşro
lunmuştur. Notada Filistin Arap da
vasının antisemitizm (Yahudilik düş
manlıgı) ile hiçbir alakası olmadığı 

anlatıldıktan sonra Arap - Yahudi 
ihtilafının 1917 tarihlı Balfur be-
yannamesinden sonra ortaya çıktığı, 
daha evvel Yahudilerle Araplnrm 
daima dost yaşadıkları anlatılmakta-

( Sonu, Sa: 10; Sü: 4) 

t bilhassa Tunus hududu cıva· 
a mın - bild' il nnda takviye edilmiş oldugu ır • 

mektedir. 
ltalya tekzip etmiyor 

Roma 10 (A.A.) _ Muhtelif sınıf· 

1 ' sup bir çok mütehassısların 
ara men L"b r 
·19.h altına çağırılmış ve ı ya ga • 

Sı d.1 . ld mı 
nizonlarınm takviye e ı mış 0 Uı:ı-· 
na dair ortada dolaşan şayialar hak
kında kendilerinden istızahta bulut'U 
lan İtalyan makamatı, bu şayi.alan 
ne tekzip. ne de teyit etmektedırler. 
Yalnız bu husus hakkında malumat 
verilemiyeccğini beyan ile ikti!a edi
yorlar. 
Fran.mla müdafaa tedbirleri 
rarıs, ıu \~.fi..J - l'\.yan ma."Ul)\ 

milli müdafaa encümeni dün gizli 
bir içtima akdetmiş ve bu içtimada 
bilhassa Afrika sahillerinin müdafa
ası meselesi görüşülmüştür. ... 

Paris, 1 O (Hususi) - Ayan mecli
sindeki müdafaa encümenlerinin üt; 
gün süren gizli toplımtılarından son• 
ra ne~rolunan tebliğde "Fransamn bü 
tün kara. deniz, hava müsellah kuv
vetlerine karşı mutlak itimat beslen
diği" bildirilmektedir. 

E. Köniğin 
Mektupları 
isinin İçvüzü , 
Ekrem König'in izini tesbit edebil

mek ünıidile Ankara müddeiumwnı
liğince alman mektupların, beraberin 
de bulunduğu iddia edilen İstanbul· 
Lu Bayan Mefkureye değil, doğrudan 
doğruya Ekrem König'e ait olduğu 

anlaşılmıştır. Bayan Mefk\İrenın şeb.. 
rimiı:de bulunan ail~sinden dün, btı 

hususta ald1ğımız malumat şudur: 
"- Mt:fkure, iki sene evvel kocası 

ile bi.x!ikte Avrupaya gitm.iye hazır
lanmıştı. Bu sırada, Ekrem König bi· 
ze geldi. Kendisinin de A vrupaya gt .. 
deceğini söyliyerek bu seyahati be
r-aber yapmalarını teklif ettı ve bir
likte yola çıktılar. 
Aradakı tanışıklık, Ekrem König'in 
karısı ile Mefkurenin valdesinin çok 
yakın akraba olmalarından ibarettir. 

Kar' koca Pariste bir müddet otur
duktan sonra, Mefkure Amerikaya 
giderek tahsilini bitirmek istedi. Ko
cası da onun bu isteğini haklı bula
rak bizE:ı bir mektupla vaziyeti bıldir• 
di ve muvafakatimiz üzerine onu A
merikaya yolladı. Kendısı de. bir 
müddet sonra İstanbula avdet etti. 
Gerek o, gerek biz halen Mefkureden 
bir çok mektuplar almaktayız Hatta, 
son m~ktubunda, haziran avı tcinde 
diplomasını alarak memlekete döne
ce~ini bildiriyordu. 

Ekrem König hadisesine gelince, 
bu hu!;usta bir şey söyliyecek vazi
yette değiliz. Çünkü kaçakçılık tşi 

(Sonu, Sa: 10; Sü: 4) 



PENCEREMDEN 

Yeni Bir Taiesin 
İşi Olsa Gerek! 

Yazan: M. Turhan TAN 

Eski Roma tarihi, bugünkü İstan
bulda satılan sütlere ve yağlara ben
zer. O kadar kanşık ve bozuktur. Se
zar ve A vgostos zamanında bile o 
tarih yüzde altmış insana, yüzde otuz 
vesikasız rivayet ve ancak yüzde on 
hakikatten terekkiip ediyordu. Çlin· 
kü Roma tarihini Yunanlılar • köy 
köy, kulübe kulübe gezerek ve her 
masalı bir canlı vnkıa sayarak • top· 
lnmışlardı. Alman tarihçilerinden 
Niebuhr bu tarihin kıılpını snhihin
den, yalanını gerçeğinden ayırınıy:ı 

çok çalıştı. l\fommsen ayni yolda yfi. 
rüyerek derlice topluca, bir Roma 
tarihi kaleme aldı. Grnndeur et dc
cndence de Rome adlı eserinde İtal
yan tarihçi Guglielrnc Ferrero'da 
yurdunun tarihinde yer alan rnasal
forı temizleyip atmıya çalıştı. Fn
knt yine o tarih hakikatten ziyade 
efsaneyle doludur. 

Yüz Milletin 
lştirakile Bir 
Kongre Açılıyor 

Ada Açıklarında Bir 
Deniz Ejderi Tutu du 

Bursada20 
Yaşında Gelini 
Öldürdiiler 

ilk Türk 
Sefiri • ? r. 

• 
S - Türkiyede sefirlik hangi 
yılda başladı ve ilk Türk se -
firi kimdir? Milletler cemiyeti kara, deniz ve 

hava nakliyatı bürosu Nafıa Vekale
tine müracaat ederek beynelmilel ka
ra, denız ve hava nakliyatı tarifele-1 
rini tesbıt etmek üzere eylül ve teşri
nievvel aylarında şehrimizde beynel
milel bir kongre toplanacağını bildir ı 
rniştir. Vekfılet harici işler müdürü 
dün bu mak ·atin vali ve belediye rei
si LCıtfi Kırdarı ziyaret ederek kon
grenin fstanbulda Yıldız sarayında 
toplanması hususunun Nafıa Vekale
tince münasip görüldüğünü söylemiş, 
vali ve belediye reisinin bu husus
taki muavcnetlerini rica etmiştir. 
Lutfi Kırdar, gerek kongre esnasın
da ecnebi murahhasların karşılan • 
rnası, şehirde gezdlrllmesi ve ağır. 
lanması hususunda. gerekse kongre
n in Yıldız sarayında inikadı işinde 
her nevi teshiliıt ve yardımdan çe • 
k'inmiyeceğini vaadetmiştir. 

Beş Bin 
On 

Kiloluk Bahk, Babkçıları 

Bir Saat Sürükledi 

Bursa, (TAN) - Selçuk Gazi kö
yünde acıklı bir vaka olmuş, 15 gün
hik bir gelin tabanca kurşunu ile ol· 
dürülmüştür. 

C - Hammerin rivayetine göre 
Osmanlılar tarafından ilk sefir 1417 
yılında Venediğe gönderilmiştir. 

Hammer bu elçinin Venedikte 
20 yaşlarında olan maktul Emine, 

15 gün evvel Hasan oğlu Ahmetle ev
lenmışlerdir. Bu çift vaka gecesi, köy 
lerinde olan duğüne ehemml)'et ver
mıyerek evlerinde kalmışlar ve saat 
9 sularında beraberce ahıra inerek 
hayvanlarını yemlcmişler ve sonra 
yatmak uzera odalarına çekilmişler. 
dir. Yatac::ı.klan sırada patlıyan bir 
silfıh sesine genç geHnin feryadı ka
rışını~ ve Emine sol mememcsı ucun
dan giren kurşunla yere devrilmiş

tir. Vaziyctı gören Ahmet, vurulan 
kartsının yardımına koşacağı yerde 
nedense kaçmıştır. 

tantana ile kabul olunduğunu, kendı
sine sırmalı kumaşlar ve Türk usu -
lünde işlenmiş dört yay verildiğmi, 

yazarsa da ismini kaydetmez. Osman
lı tarihlerinde ise ne böyle bir sefa
retten, ne de o seiareti icabettiren 
Gelibolu deniz harbinden bahis yok
tur. 

• 
S - Hazreti JJlulıammedin 

kaç kızı ve kaç oğlu vardır, 

adları nedir ve bunlar kim -
lerle izdivaç etmişlerdir? 
C - Muhammedin ilk zevcesi Bununla beraber itiraf etmek ge

rektir ki eski Roma tarihini masal
fordan ayırmak o tarihin tadını 
geniş mikyasta kaçırmak demektir. 
Çünkü böyle bir ameliye ilk çırpı

da Romayı müessisleriııden ciida 
eder. Bu hakikate hiirmet namına da
hi olsa tnhammiil olunur bir ziyan mı 
dır? •. Öyle ya, eski Roma, Vesta ma
bedinde işlenmiş bir aşk günahın • 
.dan doğmuş olmakla iftihar ediyor
du. O mabette Reasilviya adlı pren
ses çift çift piçlenmeseydj ve hu ikiz. 
piçler • Romulus ve Remus kardeş
ler - bir kurt tarafından emzirilıne
selcrdj • asırlnrca süren mahalli ka
naate göre • Roınn tckcvviin edemi
yccekti. 

Kongreve iştirak edecek hükumet
lerin adedi yüz. murahhasların ncledl 
ise 700 kadardır. 

/.akalanan köpek balığı, Balıkhanede 

Ahmedin kız kardeşi Pembe odaya 
koşmuş, yengesini kanlar içinde bu
lunca feryada başlamıştır. Herkes dü 
ğlinde bulunduğundan silah ses•ni 
Pembeden başka kımse duymamıştlr. 

Genç gelin Emine ölmüş, kocası Ah
met tevkif edilmiştir. Kurşunu kimin 
11ttığı henüz anlaşılamamıştır. 

Haticeden Kasım, Tahir, Tayyib ve 
Abdullah adlı dört oğlu olmuşsa da 
hepsi küçük yaşta ölmüştür. Yine 
Haticeden Zeynep, Rukiye, Ümmi -
gülsüm ve Fatma adlı dört kızı ol -
muştu. Bunlardan Zeynep - İslam -
lıktan önce • Ebül'a adlı biriyle ev -
lendi ve hicretin yedinci yılında öl
dü. Zeynebin İmame adlı bir kızı ve 
onun Yahya adlı bir oğlu oldu, sonra 
zürriyeti kesildi. Rukiye ile Ümmi -
gülsüm birbiri ardınca üçüncü halife 
Osmanla evlenmişlerdi. Rukiyenin 
Abdullah adlı bir oğlu oldu ise de ya. 
şamadı, Ürrmigülsümun çocuğu ol • 
madı. Fakat Peygamberin amcası 

oğlu AH ile evlenen Fatmanın Hasan 
ve Hüseyin adlı çocukları yaşamış • 
lardır ve Muhammedin nesli bunlar
dan teselsül etmiştir. Muhammedin 
Mariye adlı bir odalıktan da İbrahim 
isminde bir oğlu daha dünvaya gel
mişse de bu daha küçük yaşta öl • 
müştür. 

Ifapitüldc Tarpcln, Albalonga 

(ınündc Hnrace , cesur Coriolon hi

kfiyelcri de ve bunlara benzer cfsa

nt"\'İ ''nkıalar da yüzde doksan do

kuz nisbetinde masaldır, 

<'ylerdir. 

uydurma 

Fnknt bir hnki~!t 'ar: F. ki R(l; mn ıııc çngınr oun~'u ırıuu ıı,.-v·... nc1 • 

ON1VERS1TEDE : 

Üniversite Talebe 

irliği Kuruluyor 
Üniversite gençleri, eski talebe 

b~rliği yerine kaim olmak üzere ye
mden bir talebe birliğı tesisine de
lalet hususunu ünversite rektörı.i Ce
mll ~ilsclden temenni etmişlerdir. 
Rektor esas itibarile bu temenniyi 
kabul ettiğ'nden talebeler dün ara -
larında bir toplantı yaparak yeni 
birliğin nizamnamesini hazırlamağa 
başlamışlardır. 

GUl\1ROKLERDE: 

Dün Büyükada açıklarında muaz
zam bir deniz canavarı yakalan -
mıştır. 

Bu hayvan, 5 metre uzunluğunda 
ve 5 bin kiloya yakın bir ağırlıkta
dır. 

Canavarın yakalanması htıdisesi 
şöyle olmuştur: 

Burgaz balıkçılarından Karnilyas 
adında bir gençle yardımcısı bir ih
tiyar evvelki gün kıhnç avlamak 
üzere Büyükadanın yirmi mil açık
larına gitmişlerdir. 

Balıkçılar bir sant dolaştıktan son
ra oltalarının ağır bir cisme takıldı
ğını hissetm'şler ve ipi çekmek iste
dikçe sandalın müthiş bir süratle 
sürüklendiğini görmüşlerdir. Böy -
lece iki saat kndar uğraştıktan son
ra canavar suyun yüzüne çıkmış ve 
tekrar dalı:µ,ış xe sandalı Yalova is
ti.kam tino d h bilı-ük Ürntl«' 

tikçe endişelenen balıkçılar otr kaç 
defa ipi kesmek istemişlerdir. Boy
lece tam on bir saat denizde dolaş
mışlardır. 

Boğazına iki olta takılan canavar 
da takati kesilerek suyun yüzüne 
çıkmıştır. Balıkçılar su üstünde çır
pınan bu mahtuka yaklaşmağa ce -
saret edememişlerse de o civardan 
geçmekte olan iki balıkçı motörü 
yetişerek şişlerle canavarı öldürmüş

ler ve üç motörle sürukliyerck dün 
akşama doğru balıkhaneye getir
mişlerdir. Canavarın Balıkpnzarı is
kelesine çıkarılması da bir hayli 
müşkül olmuş, üç bin tonluk bir 
vinç alamadığından başka bir vinç 
le çıkarılmıştır. Bu sırada yüzlerce 
meraklı Balıkpazarı meydanına top
lanmıştır. 

f3ir lmhkç\ ~u canavarı, Karnll -
es'tr.n teşh' t'tmok üzere 70 H~aya 

Vaka köyde ve muhitte derin bir 
teessür uyandınnıştır. Müddeiumu
milik bu esrarlı hMisenln tahkiki ile 
meşguldür. 

MOTEFERRIK : 

Reisicümhurun 

Çankırlldara . iltifatı 
Çankırı, - Belediye meclisi. re

ibicümhur İsmet İnönünün şehrimizi 
Şl'reflendirdikleri 13 - 12 - 938 salı 

giinünü "İsmet İnönü., günü olarak 
her yıl kutlamağa ve İnönünün Çan
kırı fahri hemşehriliğini kabul bu
yurm temennisinin arzına karar * 

ml\ , çok genişlemiş :ve pek haşmet· 

li bir imparatorluk \'tlcude getirmi-:
ti. Bu hal. yani basit bir yarım:ıda
cıktan böyle bir devletin peyda ol
ması, ilk bakı_ta, akıllara hnyrct 
\erir. Halbuki esld Romanın sn~a, 

soln yayılışı hiç de şaşılacak bir !iiCY 
dt'ğildir. Zira Romn: Hep nczln. mis
kinliğin, nhlüksızhğtn, nifakın iistiin. 

om1syoncu arın 

lmfhac11 Y aplldı 
Dün gümrük baş müdürlüğünde 

komisyoncu. maiyet memuru, tüc -
car müstahdemi ehliyetnamesi al • 
mnk istiyenlerin imtihanı yapılmış
tır. İmtihana 45 komisyoncu, 54 mai
yet memuru, 23 müstahdem iştirak 

etmıştır. İmtihan evrakı tetkik edil
mek üzere Ankarayn gönderilmiş -

Liman Çatalağzında 
Kurulacak 

Karııdenizde yapılacak limanın 

yerini tesbit ve projelerini tetkik et
mek üzere teşekkül eden komisyon 
dün öğleden evvel de deniz ticaret 
müdürlüğünde toplanmıştır. 

--İntihap Listeleri 

Bugün Asıhyor 
intihabat heyeti teftişiyesı kaza -

lardan gönderilen defterler üzerinde
ki tetkiklerini bitirmiş ve bu defter
lerin hepsini kazalara inrle etmiştir. 
İlk müntehiplere ait hste bugünden 
itibaren kazalarda duvarlara asılacak 
tır. Listeler, şubatın 25 ine kadar du
varlarda kalacaklardır. Listede ismi 
~lmıyc.n vatandaşlar bu tarihe kadar 
itiraz edebileceklerdir. 

Riyaseticümhur umumi katipliği 
tarafından belediye reisimize verilen 
cc>vapta, reisicümhurun bu yüksek 
duygulardan çok mütehassis olarak 
Çankırınm çalışkan halkına setam · 
l:ırının iblağını emir buyurdukları 
bildirilmiştir. 

Ekmek~iler Toplandı 

C - Bu mevzua dair Dr Süheyl 
Ünverin ve kıymetli tarihçilerimi7. • 
den muallim Feyzinin birer risalesi 
vardır. Onlara müracaat edilmesini 
tavsiye ederiz. Bununla beraber ga
zetemizde de bu mevzuu yakında bir 
iki makale ile tenvir edeceğiz. 

de yürüyerek yiiksclmişti. l\tcı;el:, 

Knrtacayı yenmesi Kartacalılıırın 

partizanlık yiizündcn ıınarsiye diiş· tir. 
melerinden ve Anihalc yardım et- =============== 
mcmelerindendir. Eğer Kartacalılar 
Romn ordularını hallaç pamuğunn 

çeviren Anibale yardım clsclcC"di 
o devletin yer yiiziinde adı. bile kal· 
mıyacaktı. Yine Romnlılann :\fısır 
üzerinde niifuz tesis etmeleri o ülke 
hükiimdarının aşkı ve fuhşu mcnı le· 
ket sevgisine tercih etmesindendir. 
Mısırda Klcopatra dei:ril de bir b:ış· 
kası bulunsaydı \'e hele o dc,ir :uı
sırlılarının kolayca efendi der,rtşti'r • 
mck adetleri olmasaydı Sezarın. yn
hut Antuvanın Nil kenannda tutun
maları çok müşkül olurdu. 

dası nedir? Biz bunlara hiilyn cllyoru:r. 
nma bir tajcsin daha peyda olup n 
plfınları ve haritolan tanzim ettirme
si de mümkündür. Eğer öyleyse 
"Tajesleriniz ize mübarek ol un,. 
diyerek bu dedikodulara omuz ilk
mek ıniinnsip olmaz mı?.. Bizce 
olur: Hazır ol cenge eğer t ter i. en 
sulhusnluh, sözü~ü unutmamak şar· 
tiyle! ... 

(Not: Roma tarihinde okunduğu
na göre bir giin Tnrktnf clvarınd:t 

tarla iiriiliirken topraktan çocuk 
simalı, fakat aksakallı bir odam çı· 
kar. Bu, cinlerden tajes imiş. Cin, 
kfıhlnliğe ve dini merasime dair bir 
takım kaideler okur. Ahali bu kal· 

Komisyon projeler üzerinde tet • 
kikler yaptığı için sık sık Vekaletle 
temas zarureti hasıl olmaktadır. Bu
nun için komisyon azası bugünler
de Ankaraya giderek tetkiklerine 
orada devam edecektir. 

Şimdiye kadar yapılan toplantı • 
lorda, Ereğli ve Çntalağzı limanları 
için Vekalete verilen projeler göz • 
den geçirilmiştir. 

Liman Çatalağzma yapıldığı tak· 

Eski Romnhlann km•,•etten ziyade 
tesadüften ve mUletler arasındnki 

aııarşilerdcn istifade ettikleri söz ı::ö

fürmez bir hakikattir. Nitekim kor· 
şılanna bir l\lihridad veya blr Ten· 
ton ordu u çıkınca mızraklınım sal· 
bya sallıya Ulke.ler dola mıya alı • 
km olan Roma ordulnn duralayıver
mlşlerdl. Şarktan giir ve temiz bir 
kanla garba doğru akına bnşlıynn 

Hunlnnn ynrnttıklan hcrciimerı.; ise 
• ma16m olduğu üzere • mağrur Ro
nınnın altını UstUne getirmi ti. 

deleri dinlemek için üşü iir, Roma 
kralı da kaidelerin yazılmasını em· 
reder. İşte ltnl:-,•a tarihinin kaydet
tiği en e ki mukaddes kttaplar bu 

dirde 900 metre uzunluğunda bir bü
yük ve onun karşısında da 200 met
re uzunluğunda bir küçük mendırek 
inşa edilecektir. Mendireğin doldur
ma sathı üzerinde yükseltilerek 
üzerinde büyük tesisatla dekovil teş
kilatı yapılacak ve kömür istihsalatı 
tamamen bu limandan ihraç edile ' -
cektir. 

Bütün bu tesisat için on bir buçuk 
milyon lira sarfı icap etmektedir. 

Çatalağzı limanı yapılırken nis -
beten dahn mahfuz bulunan Ereğli 

* Eski Roma imparatorıugunun di-
riltilmesi için plUnlar kuruldui:'lınu 

gazeteler. yine sık sık ynzını.~·a bn .. la
dılar. Ölüyü dirlltmck henuz mum
kiin olmadığına göre ne eti, ne kc· 
nıiği mevcut olan o tarih ölüsii~c ~c 
yeniden can verilmesine tnbrntıle 

tınkfın yoktur. Bugün Galyadn Gol· 
Jer, Britanyadn Kcltlcr, .Mı ırdn 
Batlomyus oğull n oturmadığı i~in 
de Roma lejyonlarının her lstcdık
leri yordc mızrak oynatmalan k:ı· 
bil def'ildir. 

Şu halde o koca koca planlnnn, o 

k nk haritaların mfınnsı ve f:ıy. ren re 

uretle kaleme alınmışmış!.) 

O'C.ir-.ürı 

.. 

DUn fstnnbul orta tedrisat muallimleri muh~ top}"' • 

.. 

Halil Güden isminde bir gümrük 
komisyoncusu. taahhütlü bir mektup· 
la diin heyeti teftisiyeye m~racaa~.e
derek İstanbul mebuc;luğu ıç n mus
takil olarak namzetliğini koymuştur. 
!Vtebusan tefti;i heyeti nle1usu1 bu 
~ürncaatı deftere kaydetmiştir. 

Bir Dükkan Yandı 
Evvelki gece Beyoğlunda Tünl?l 

caddesinde Nesime ait tabakçı dükkfı 
nında bir yangın çıkmış. bina ve için· 
deki malJar kısmen yandıktan sonra 
söndürülmilştür. 

Esnaf cemiyetleri senelik kongre
leri devam etmektedir. Bugün saat 
on ikide Eminönü Halkevinde do
kumacılar kongrelerini yapaca..ltlar
dır. Deniz nakliyecileri gelecek haf
ta yeniden toplanacaklar ve s~im 
yapacaklardır. Dün ekmek yapıcıla
rı ile leblebiciler Halkevlnde top • 
lanmış ve senelik hesaplannı tetkik 
ve kabul ettikten sonra yeni inare 
heyetine Ali Avdan, Ahmet Özen, 
Mustafa Nazlı, Yunus Tuğlu, Ahmet 
Harmandalı, Mehmet Akbayı seç _ 
mişlerdir. 

Gayrimübadil Bonoları 
Gayrlmübadil bonolarının hazine 

bonolarilc mübadelesi devam ediyor. 
Bonoların yüz liralığı 9100 kuruş _ 
tan ve 100 liralık hazine tahvilleri 
93,5 liradan satılmaktadır. 

Valinin Ziyareti 

limanına da bir mendirek inşa etti
rilerek liman dnha emniyetli bir şek
le sokulacaktır. 

Vali ve bt"lediye reisi Lutn Ktr
darla muavini Hüda! Karataban dün 
Yeni Arnavutluk konsolosuna iadei 
ziyarette bulunmuşlardır. 

j'. # .... J " 

* S-Jleşhur Mehmet pasa So-
kollu mudur, Sokullu mudur? 
C - Sokolludur. 

• S - IJI. Turhan Tanın bir 
mUBahabesi11de Fatih Sultan 
Mehmet tarafından öldiiriil -
düğü yazılan Evrenos oğlu 
Ali bey, Vardar Y enicesi11de 
zehir içlrilerek öldüriildüjjii 
rivayet oluna gelen Evrenos 
zade iki Yürekli Ali beyden 
b~kası mıdır? 
C - Fatihin Evrenos zade Ali be

yi Edlrnede öldürttüğü muhakkaktır. 
O halde Vardar Yenicesinde öldürü -
len iki yürekli Ali bey ondan başka 
bir Evrenos zade olacaktır. 

!TAKViM ve HAVAi 

11 Şubat 1939 
CUMARTESi 

2 inci ay ~ıo: 28 Kasını: 98 
Arabi: 1357 Ruml: 1355 
Zllhicce: 27 İkinclkftnun: 29 
Güneş: 7.02 - Öğle: 12.2a 
İkindi: 15.18 - Akşam: 17.36 
Yntsı: 19.07 - trnsAk: l'i.21 

. . 
Yurtta Hava Vaziyeti 

Y~llköy Meteoroloji istasyonundan alı
nan malQmata göre, hava yurtta Knrade -
nizln şark kısımlarında kapah ve mevzii 
:ratıslı, doğu Anadoluda çok buluUu. di
ğer bölgelerde ekserlyeUe açık gcçmls. 
rllzgArlar orta Anadoluda s!kin kalmış, 
cenup bölgelerlle Egede elmall, Karadeniz 
kıyılannda cenubt, diğer böl~elerde gv
bt l.!tikametten orta kuvvette, Trakyada 
kuvveuıce esmi:ıUr. 

Dün 1stanbulda hnvn açık g~mls, rilz
~r cenubu ınrblden 4-6 metre hııl:ı es

lşUr. Snnt 14 de hava tazyıkl 762,4 mi· 
limetre ldL SQhunet en yüksek 11,4 ve ~ 
dül{lk 1,0 santigrat olnrak kaydedllmlşt1r. 



Taş Bebek! İt lyanın 
c~ amberlain'e 
Cevabı 

Japon Kuvvetleri Mühim 
Yazan: B. FELEK 

B en dıyeyim otuz beş, siz deyin, 
kırk sene evvel bir gün an· 

nem beni Sultanahmetteki dikili ta
şa götürmüştü. Bu koskocaman taş 

direğin tarihi mahiyeti hakkında bir 
şey söylemedi. Yalnız taşın kaide • 
sindeki oyma insan resimlerini gös-

Yazan: Ômer Rıza DOCRU L 

M ist~r Chamberlain'nin bir kaç 1 
gun evvel Avam Kamarasın· 

da ı-~ransaya verdiği teminat, Ital • 
yada ilköncc ehemmiyetsiz telakki 1 
edilmiş, !Uister Chamberlain'nin da· 

1 
ha evvel buna benzer bir çok sözler ! 
söylediği, son sözlerin de bunlardan 1 

farksız olduğu ileri sürlümüştü. 

• 
Bir Ada işgal Ettiler 

Bu Adanın işgali lngiliz Sevkulceyiş 
Sistemine Yeni Bir Darbe indiriyormuş 

Fakat bir kaç gün sonra vaziyet 
değişti ve Italyanın en salahiyettar 
gazeteleri, teminatın ehemmiyetine 
nutuktan kapılan hisselere dair ya· 
zılar neşrine· başladılar. 

"İnforrnazione Diplomatika,, gaze
tesine göre, İtalyanın bu nutuktan 
aldığı ders "Silahlanmasını tekmil • 
lernesi lüzumludur. İtalyada bu gay· 
reti sarfedecektir.,, Ayni gazete 
Fransa ile İngiltere arasında gizli 
bir askeri ittifak bulunduğuna dair 
ifşaatta bulunmakta fakat, bu ittifa· 
kın totaliter devletlere karşı teca • 
vüzi bir mahiyeti haiz olmasının ak· 
la getirilemiyecek derecede uzak ol· 
duğunu anlatmakta ve İngiltere Baş· 

1 

1 

Selanik Belediyesinin 
Bir Cemilesi 

Tokyo, 10 (A. A.) -Jaoon askerlerinin Hainan adasın -
da karaya çıkmış oldukları büyük bir heyecan uyandırmıştır. 

Bahriye mahafili· pek memnundur. Bu mahafil, bu ada
nın sevkülceyş ehemmiyetine işaret etmektedirler. Ada, Ja
ponya, Fransa ve İngiltereye ait memleketler arasında bahri 
harekata çok elverişli bir noktada kain ve kolaylıkla üssübah
ri haline getirllmesi mümkündür. 

Papa Oldü 
vekili tarafından "Fransa her ne ta· --<>--
raftan tehlikeye uğrarsa uğrasın, İn· d• 1 p ıı· p I k 
gil.tereyi .Yanı başında bulacağına 1 Kar ma ace 1 apa 1 
daır" verılen teminatın İtalyayı kor· M k V k" I 
kutmadığını söylemektedir. a ammı e a eten 

İtalyanın Hariciye Nazın ile ali • ld d 
kası malfun olan Telegrafs gazetesi are E iyor 
ise "Bugünkü buhranın, dünyayı ye
niden kuracak olan neticesine, kati-

Romaı 10 (Hususi) - Papa on bi
rinci Pius sabah saat dörtte 81 ya

yetle inanıyoruz,, diyor. 
t şında olduğu halde ölmüştür. Kendi 

Bütün bunlann manası, talyanın 
. • h lıkl .. _ si 922 de Papalığa gelmiş ve 17 sene-

bır taraftan askerı azır arım ..... . . . . 
1 k 

· · b" ük oayreti yı papalık makamında geçmnıştır 
mam ama ıçın en uy • B- ük' b' 'lim d ı k •- _ 

f tm ki b b F a'·a ı,,...,1 uy ır ı a amı o ara ı.anın sar e e e era er rans J -.. ~ • 

8 tığı dava takibe devam edecek, mış olan Pius Papalığı sırasında to-v! talepler~ tahakkuk ettirmek taliter rejimlerin her çeşidi aleyhin-
için uğraşacaktır. de bulunduğunu göstermiştir. U:70 

Selinik, 10 (A.A.) - Seli· 
nik belediye meclisi Atatürk 
evinin kiin bulundutu Apos

! tolo Pavlo sokağının 450 met
ı re uzunluğundaki kısmına Ata

türk sokağı isminin verilmesi 
hakkında bir karar almıştı. 

Atatürk adını taşıyan levha 
yakında sokak ba~ına asılacak 
ve levhanm konması münue • 

j betiyle merasim yapılacaktır. 

Atinada 
Türkiye 
Sevgisi 

-0--

Üniversitelilerimize 

l<;ten Gelen Bir 

Sempati Gösterildi 

Adada fevkalade tabii bir liman ~ ------------
lan Yulin limanı vardır ve bu liman-
da 10 bin ton hacminde on kadar kru 
vazör barınabilir. 
Haınan'm daimi surette işgali Ja

pon donanmasına Hindiçini'nin karşı
sında ileri bir mevzi bahşedecek, J a 
pon tayyarelerini Tonkin'in payitahtı 
olan Hanol'ye 450 kilometre mesafe
ye getirecektir. l lngiltereye gelince, Canton'a Ja
pon askerlerinin çıkanlmasından üç 
ay sonra Hainan'ın işgali İngilterenin 
Uzakşarktaki sevkülceyş sisteminin 
merkezine yeni bir darbe indirmekte 
dir. 
Adanın 300 kilometre şimali şarki

sinde bulunan Hong Kong İngıliz 
müstemlekesinin arkası alınmış olu
yor. 

Japon donanması, ilk defa olarak 
Çin arazisinde - Haiman, Kouang
toung eyaleti eczasındandır - Singa
pour deniz yolu üzerinde ileri bir 
mevzi elde etmiş oluyor. 

Karadenizde Yine 

Fırtına Başladı 
Sinop, 10 (A.A.) - Batı rüz

gin ile başlıyan fırtına her an 
şiddetini arttırmaktadır. Deniz 
~ok dalgalıdır. Yollarda bulu • 
nan gemilerin vaziyetlerinden 
endişe edilmektedir. 

Yugoslavya 
Kabinesinin 

Vaziyeti 
-<>--

yeni Kabinenin Mecliste 
Her Bitlerin İtalyaya teminat ver- senesindenberi Vatikan mahpusu sa

mesinden ve İtalya her hanıi harbe yılan papalar, onun üç sene müza • 
girdiği takdirde Almanyayı yanı ba- kere neticesinde İtalya hükumeti Atina, 10 (A.A.) - Halk ve gaze-

. n_ ----•-ıı.. ......... ı..M .. n .. hiirrivete k::ı- teler, Türk Üniversitesi talebesine 

Hainan adasında Japon kıtaatmın 

çıkarılmış olması cenubi Çin s:ıhille
ri ablokasının şiddetlenatrilmesi içiıı 
umum! karargAhm son kararına aUe-

Ekseriyet Kazanacağı 
Ümit Ediriyor 

terdi ve bana: 
- Bak şu adamlan ıörüyor ma· 

sun? Bunlar analarına, babalarına 
ve büyüklerine pay verdikleri için 
taş olmuşlar. Sen de bunlar gibi ol· 
mak istemezsen sakın cevap verme 

emi evladım. 
Bugün unutmadığıma bakılırsa, 

anamın bu sözü kulağımda küpe ol· 
muş olmalı. Ve yine pek kuyruğu • 
ma basmazlarsa ses etmediğime gö
re nasihatini de tutmuş olmalıyım. 
Lakin acaba yeni nesil ne vaziyet • 
tedir? Onlara da analan dikili taşın 
dibindeki mermer kabartınalan gös-

terip: 
_ Sakın büyiiklerine pay verme, 

böyle taş olursun! mu dedi? Yoksa 
bir sanat eseri olan bu kabartm~a
nn tarihi efsanesini mi anlattı dıye 
merak ederdim. 

Yolda rast gele gençleri çevirip:. 
_ Sultanahmetteki dikili taşın di

bindeki kabartmalar hakkında miita· 

leanız nedir? 
Diye sorsam akıl hastalığına tu -

tulduğuına zahip olanlar veya beni 
alaya alanlar bulunur kor~':15i~!e 
gideremediğim bu merakı ıki gun 
evvel Beyoğlunda bir tram~ay du. • 
rağına tesadüf eden bir maga~a vıt· 
rini önünde şahidi olduğum bır sah· 

ne izale etti. 
Bir orta halli kadıncağız elin· 

den şefkatle tuttuğu 4 - 5 yaşlan°: 
da bir kızcağıza vitrinin içindeki 
porslen heykelleri göstererek: 

_ Bak kızım! diyordu, bu hey • 
keller anasına babasına pay verdik· 
leri için taş olmuşlar. Sakın sen böy· 
le olma emi evladım! 

Kızcai'J.z, dikkatle porslen heykel
lere baktıktan sonra: . 

ş bbüse girişmesinin beklcnmcı;i la- le tanılan yeni devletin reisi olınu ouı gosterme.ıttecıır. -
:um ıeldiii iddia olunmuttur. Fakat tardır. Bu muahede 1929 da imza • Katimerini diyor Jd: 
Mister Chamberlain'nin 1',ran.'iaya ls.nmıştır. Atina Üniversitesinin Türk Uni _ 
verdiği teminatın, bu teşebbtisü kör- * versite talebesine gösterdiği hüsnü 
leştirdiği sanılmı~tL Papanın ölOmO haberini alan Sinyor kabul, iki memleket gençliğini bir-

S' asi maha!ilde beyan olundugu
na gare. bidayette mezkur adaya yal 
nız bahriye askerlerınin çıkanlarak 
Tonkin ve Kueşov körfezlerini kon-
trol etmek için bir deniz bazı tesisi 
düfilnülüyor. Halbuki piyade askerle 
rinin de adaya çıkarılması bütün a
danın işgal edilmek istendiğini gös
terir. 

Berlin, 10 (A.A.) - Yugoslavya 
hariciye nazın B. Tsinkar Marko • 
vitch, Berlini terketmeden evvel ga
zetecilere şu beyanatta bulunmuştur. 

- PAv ver.ir.; m. ben de böyle mi 
olurum?.. diye sordu. 

- Evet yavrum! Sen de taş olur
sun. 

- Anneanne (demek ninesi imiı) 
ben taı olursam böyle mostraya mı 
korlar? 

İtalyanın yan resmi dili sayılan MussolinJ, bu makamı vekAleten idare birine bağlıyan rabıtalann samimi
gazeteler ise, bu zannın bo• oldug· U• eden Kardinal Pacelllye tarlyetlerinl bil- yetini gösterdiği gibi iki memleket 
nu söylemek istiyorlar. v dlrmlş ve zıyaın büyüklüğilnden bahset- arasında ist'kbaldeki dostluk müna-

miştir. w sebetlerinin de zamanını teşkil eyle-
0 halde İtalya tarafından vukuu ~ mektedir. 

beklenen t bb" tahakkuk d Londrada Canterbury başpiskoposu, 
eşe us, e e • Elefteron Vima diyor ki.· cek mi? Papa on birinci PJus'un ölOmilnden bah-

sederek onun sulh davası lehlndelcl h:ıy- Atina Ünivrsitesi rektörü ile dok-
Yoksa bu teşebbüs İtalyanm silah- ret verici mesaisinin dalma hatırla:ıııca- tor Hıfzı Veldet> arasında teati olu-

lanmasını tekmillemesinin ferdasına tını söylemiştir. nan nutuklar, bütün Tüık ve Elen 
mı bırakılacak? * gençliğine yapılmış bir hitabedir. 

Ö .. Berllnde haber, $anso107.U binasının RR· Rekto··r Fot· tk: d El ef numüzdeki -nnlerde ehemmiyet- ınos, nu un a, en -
5u malı bayrağının yarıya fndlrilmesile kar- k• . . . 

le takibe değer bir nokta da budur. an umumıyesının ve müttefikimiz 
şılanmıştır. * Türkiyeye karşı derin hislerimizin 

Uzak Şarkta : Biltiln katollklik Alemı matem ayınıe- sadık tercümanı olmuştur. Doktor 
rl yapmaktadır. Papanın cesedi 24 sa3t Veldetin sıcak hüsnü kabulden mül-

Uzak Şarkta yeniden mühim bir teşhir olunacak daha sonra cenaze mera- hem nutku ise Türklerin kalbinde 
hadise vukubuldu. Bu hadise, Hai • simJ Bazilik'ta yapılacaktır. Elenler için mevcut derin dostluğu 
nan adasının Japon kuvvetleri tal'•· 
fından işgalidir. 

1200 murabba mil genişliğinde o • 
lan bu adanın işgali meselesi bun • 
dan bir müddet mukaddem de Ja • 
ponlar tarafından düşünülmüş, o 

zaman İngilizler de, Fransızlar da 
itiraz etmişler ve bu hareketin Uzak 
Şarkta, arzu edilmiyen bir t~ım ~b: 
tilatlara sebebiyet vereceğı bu ıki 
hükumet tarafından bildirilmişti. 

Anlaşılan Japonya, o zaman Av· 
rupanın vazi~·etini kafi derec-ede ka
rışık görmediği için, işgal işini gf' • 
ciktirmiş; fakat artık A vrupanın 
harp tehlikeleri içinde yaşadığını 
görerek bu maksadını da tahakkuk 
ettirmek istemiştir. 

İngilterı ile Fransanın o zaman 
ileri sürdiikleri "Arzu edilmiyen ih
tilatların .. aslı varsa, baş gösterme
si beklenir. 

Fakat Japonlar, Avrupadaki vazi
yetin en miiphem. en kanşık şekli 
almış olduğu sırayı beklemiş ve fır
satı kaçırmamış bulunuyorlar. İn • 
gilizl rle Fransızların Avrupa işle · 
rinı l iiziıstü bırakarak Uzak Şark 
hadi elerile meşgul olabilmelerine 
şimdilik imkan ~·oktur. Nitekim kısa 
bir zaman önce, Fransanın bir no· 
tası, bir Japon diplomatı tara~ından 
ı;u şekilde mukabele ıörmüştil: 

"Fransa Avrupa ve Akdenizde o 
derece meşguldür ki. Uzak Şark iş
Jerile alakadar olmasına imkan yok· 

tur.,, 

* Fransada biltiln resmi blnalard:ı bııy

raklar yarıya indirilmiş, mebusan mecli
sinde meclis reisi ve başvekil Papanın me
ziyetlerinden bahsetmişlerdir. 

* Amerika reisicümhuru Kardinal P:ı

~elllye bir taziyet telgrafı cekmlşt!r. 
İngiltere kralı Altıncı Jorj, Hitler. Ami

ral Hortl ile di~er bazı de-vlet reisleri de 
Kardinal PacellJye taziyeUcrlnJ bıldir • 
mlşlerdlr. 

Papanın halefini seçecek olan K:;ırdl -
nallerin sayısı 62 dir. Bunların 32 si !tııı
yandır. Gerisi arasında 6 Fransıı, dört 
Alman, 3 şimali Amerikalı. biri Cek. biri 
Lehli, biri Belcikalı, biri Macar. biri tn
~liz. biri Şarklı, biri Brezilyalı, Biri Ar
jantinli, biri Portekizli, biri İrlandıılı, bi· 
rl Kanadalıdır. 

Yunanistanın 

Dahili Vaziyeti 
Atira. 10 ( A.A.) - Daily Teleg

raph gazetesinın, sözde Yunanistan
da dahili vaziyetin normal olmadığı 
hakında yazdı~ ve bazı ecnebi mat· 
buatı tarafından nakledilen haber 
münasebetile. Atlna ajansı bu riva 
yetlerln en kati surette tekzibe me
zun bulunduğunu bildiriyor ve diyor 

ki: 
:•- Memleketin dahili vaziyetinde 

istikrar en mükemmel derecesinde -
ctır. Kral ile hükfımet arasında ihtilaf 
olduğundan bahsedenler tamamen 
hayal mahsulfi şeyleri hakikat gibi 
göstermek istiyenlerdir." 

tebarüz ettırmekteydi. B. Veldet, 
"Kendimizı bizzat kendi vatanımız
da hissediyoruz, dostluğumuz ebedi
dir,. diyordu. 

Türk Ünivers:te talebesi, yalnız 
Elen Üniversitesinın değil, fakat bü
tun Elen milletınin mısafir,dir. 

Proia diyor ki: 
Türk Universite talebesi, Yunanis

tanda bulundukları günler esnasın
da, kendileri ve temsil ettikleri mem 
leket hakkında bi.ıtün Yunanistanda
ki derin hararetli sempatiyi bula -
caklardır. 

Kronos diyor ki. 
Türk Üniversite talebesi. kendile

rini en samimi ve temız hislerle iha
ta etmeğe hazır bir Elen ruhu mev
cut olduğunu göreceklerdir. 

Balkan Antantı 
Reisliği 

Bükreş, 10 (A.A.) - Balkan An
tantı daimi Konseyi 20 şubatta top
lanacağından, Balkan Antantının ni
zamnamesi mucibince Rumanya ha
riciye nazın 9 şubattan itibaren 
Konsey reisliğini ifaya başlamı§tır. 

Roosevelt Hastalandı 
Vaşıngton, 10 (A.A.) - Rooeevelt, 

doktorların tavsiyesi üzerine, yata· 
ğa yatmIJtır. Kendisi, ufak bir grip
ten hastadır ve beyaz saray doktoru
nun fikrine göre pazartesiye kadar 
yatakta kalacaktır. 

Matbuata oerilen teblii 
Tokyo, 10 (A.A.) - Hariciye Ba

kanlığının salAhiyettar memuru Hai
nan adasının ışgali hakkında matbua
ta bir tebli~ okumuştur. 

Tebliğde, işgalin 1907 tarihli Fran
sız - Japon anlaşmasını ihlil etme
diği bildirilerek denilıyor k!: 

Bu anlaşma Fransız vt' Japon top
raklarına miıcavir memleketlerde ka
rışıklıklar vukuuna mAni olmak ga
yesini ıstihdaf etmekte idi. Zıra Çin 
Q tarihte- nızamı muhafazaya nıukle· 
dir değildi. O tarilıtenberl vaziyet 
değişmiştir Kanşıklıklar azalmış. fa 
kat Hainan adası askeri harekata üs 
teşkil etmiştir. 

Japonvarıın adadaki icraatı. orada
kı Çin kuvvetlerini adadan çıkarmıya 
Matuftur Ne 1907 anlaşmasile der
piş edilen böl~elerde. nizamın ve ba
nşın muhafazasile. ne de Ha1nan ada 
cıının üçüncü bir devlete terkedilme 
mesi hakkında t 897 de Fransn ve Çin 
tarafından taati edilen notalarla h1ç 
hir münasebeti olmıyan bu iş. Japon
va için başka bir taahhüdü tazammun 
etmeksizin vslnız akit taraflara taal
luk etmektedir. 

Çinlilerin yeni muvallalnyetlm 
Hon~kong. 10 (A.A.ı - Şensih e

valetindeki Çin kıtalarınm takviye 
kuv\'etleri ile fazlalaşmasındanberı. 
Çinliler mukabil taarru:r.a geçmiş ve 
20 kadar bsaba ve köyü geri almtş· 
tır. Son günler zarfında, Çinliler, bu 
eyaletin garblnde Fençeni de zapdet
mişlerdir .Çinliler. Tung-Pu demir
volu istikametine doğru ilerlemekte 
ve Hotsindeki Japon kıtalannın mü
nakale yollanm kesmiye hazırlanmak 
tadır. 

Bu eyaletin garbında, Hoceng ve 
Kwls\en de yapılan hücumlarda blr 
tabur imha edilmiştir. 

Çin kuvvetleri, Taotsin demlryolu
nun prkında bulunnn Japon kuvvet 
lerini de mütemadl surette hırpala
maktadır. 

"- Esas işim. Avrupa sulhunun 
istikrarma yardım etmek maksadile 
Almanya ile Yugoslavya ansınrlaki 
münasebatı derinleştirmek olacak . 
trr. Yeni müşterek hududumuz, bizi 
tam ve mütekabi1 bir vuzuh ve sa
mimiyetle hareket etmeğ'e icbar ey
lemektedir.,, 

- Öyle ya! Pay verirsen böyle 
mostralık olursun! 

Beklediğim tramvay areldi, daha 
ne görüştüler, takip edemedim. 

Fakat anladım ki; ta~ bebek ol -
mak korkusu, kırk sene evveline na
zaran bili baki! Büyük komşumuz Alman mı.!le

tine Führerinin idaresi altında çok 

daha büyük bir refah temenni ede-
rim.,, 

* Belgrad, 10 (A.A.) - Yugoslavya 

efkin umumiyesi fsvetkovitch kabi
nesinin teşekkülünden sonraki siya
si vakayii büyük bir alika ile takip 
etmektedir. 

Gazeteler, Hırvatlarla anlaşma 

hususunda yeni imkanlar hasıl ol -

muş olmasına binaen siyasi havada 

bır miktar sükunet hasıl olmuş ol • 

duğunu kaydetmekte ve yeni hükO

metin pazar günü mecliste büyük 
bir ekseriyet kazanacağını yazmak -
tadırlar. 

Belgradda toplanmış olan muha
lefet rüesası Sırp ve Hırvat muha
liflerin Hırvat meselesinin hallini ih
zar için Tsvetkovitch hükumetine 
müzaheret etmeğe karar vennışler
dir. 

B. Tsetkovitch. Saraybosna ıdari 

makamatına bir telgraf çekerek 11. 
12.938 intihabatında Matchek liste
sine rey vermiş olduklanndan do • 
l<ıyı azil veya tebdil edilmiş memur
ların derhal memuriyetlerin iade 
edilmesini emretmiştir. 

Karadeniz Devletleri 
Paktı Yapllıyormuş 
Sofya, 10 (Hususit - Dnevnik 

gazetesinin, Havas ajansından aldığı 
bir habere göre, Sovyet Rusya bir 
Karadeniz Paktı akdetmek fçm çalış
maktadır. Pakta, Sovyet Rusya, Tur
kiye, Romanya, Bulganstan ve Kara
denizde snhili olmadığı halde Yuna
nistan girecelrtirler. 

Yeni Yıl Mahsul 
Vaziyeti 

Devlet Meteoroloji müdürlüğü -
nün verdiği malumata göre bu yıl 
yağış vaziyeti ve suhunetlerin geçen 
senelere nisbetle yüksek geçmesi 
yurdun Trakya, Kocaeli, Ege bölge
leriyle Marmara ve Akdeniz kryıla
nnda, aynca orta Anadolunun ce -
nup ve garp taraflarında meyva 
ağaçlan ile bağlarda vaktinden pek 
erken tomurcuklanma ve uyanma, 
hr.tti bazı dar sahalarda "badem, 
erik ve narenciyelerde,, çiçeklenm~ 
nin vukuuna amil olmuştur. 

Bu itibarla ileride vukuu melhuz 
donlardan bağ ve ve meyva ağaçla
rının zarar görmesinden endişe edi
lebilir. 

Doğu bölgesi hariç tutulmak şar
tıvle yurtta, umumi olarak yazlık 
ekimin toprak hazırlıklan sona er
mek üzeredir. Hatta bazı dar çev
rderde yazlık ekimin başladığı bile 
görülmektedir. 

i ...........••...•....•••. ·ı 
* KISA HABERLER 
•• •• •• •• • • ••••••• 

Ankara, 10 (Tan Muhabirinden) -
Hariciye Vekili bu ak:şam Ankarapalasta 
İngiliz sefiri şerefine bir ziyafet verdi. 
Setir birkaç güne kadar memleketimiu'len 
ayrılacaktır. 

e Bulgar başvekOI K6sclvanof, evvelki 
g{}n Sofya elçimiz B. Ali Sevki Berker! 
kabul etmiştir. 

e Dahillye Levazım mildilrlO One ~
ki levazım mildilrü İhsan, dahiliye mun
melAtı umum müdürlilğOne vilfty tler ida
resi eski umum mildürü Fazıl Özel'ı:ı 
muavinliğine vllAyeUer idaresi eski şube 
mildürHlğünden Halit Akalın, ikinci şube 
mildürlütone de eski şube müdürlerin -
den Şilkrü Alptekin tayin l'dllmfsıerdı1 



' ' 
~ahl<errıelercl'e 

Bir Kümesin lçersinde 
Geçen Garip Hadise 

Kumkapı Kadirga caddesinde otu
"'1lll Kirkor, dün gece yarısından son
ra bahsesinde bir gürultü olduğunu 
işitmiştir. Pencereden bahçeyi tetkik 
edince bir gölgenin kümese doğru i· 
lerlcdiğini ve bıraz sonra da kümes
ten içeriye girdiğini görrnüı ve bu
nun tavuklarına ve yahut hayatına 

kastedecek ibir ndam olduğunu ve dı
vardan atladığını tahmin etmiştir. 

Yalnızca başaramıyacağını da anladı
ğı için yavaşça sokağa fırlamış ve 
komşusu Karabeti çağı.rml§tır. Kara
betc: 

- Aman Karabet, bizim kümese 
bir yabancı girdL Tabancan var nu? 
demiş. 

O kotn§USUnun tellşını f(>yle karşı
laınıı: 

- Tabancayı ne yapacaksın, gide. 
lim, yakalıyalım. Ellerini bağlar]>\>
lise teslim ederiz. 

- Pekala öyle yapalım, haydi yü
rü._ 

Böyece ikisi de eve gelmişler ve 
!bahçeye geçmişlerdir. İkisi birden kü 
mcsin kapısını tutmuşlar ve haykır
~lar: 

- Hiç kıpırdama yakarız. 
Sonra Kirkor Karabete: 

- Arkadaş, sen kapıyı tut, ben 
polis getireyim, demiş ve ayrılmış
tır. 

Bu sırada · kümeste~i adam cebin
den çıkardığı kocaman bir anahtarı 
Karabetin kümes mandalınd-ıki eli
ne indirmiştir. Karabet bunu saldır
ma sandığı için hemen m3nd::ıh bıra
kıvermiştir. Bu sırada da meQ}ıul a
dam kümesten fırlamış ve açık bulu
nan sokak kapısınclıııı çıkarak karan
lıklara l:arışmıştır. Kirkor polisle 
gelmiş ve fakat hırsızın kaçtığını öğ
renmiştir. Karabetin verebildiği eş
kfil üzerine sabaha yakın, sabıkalı
lardan Hasan yakal,mmış ve dün de 
müddeiumumiliğe verilmiştir. 

Sultannhmet sulh ikinci ceza mah 
kemesi bu iddı.ayı tetkik etti. Hasan 
kendisini müdafaa ederken: 

- Beru benzetiyorlar. Ellerindeki 
delil yalnı?. sabıkah olmamdır, dedi. 
Kcndisile yüzleştirilen Kar:ı.bet ise: 

- Knranlıktı. Birdenbire küm"'s· 
ten çıktı ve savuştu. Yüzünü adama
kıIIı göremediğim için kati kanaatim 
yoktur, diyordu. 

Hakim, muhakemenin gayri mev
kut devamına ve şahitlerin çağırıl • 
m:ı.sır.n karar verdi. 
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RADYO 
ANKARA RADYOSU 

Türkiye Radyodifüzyon Postalan 
Türkiye Radyosu Ankara Radyosn 

Dalıa Uzunluğu 

T. A. Q. 

T A. P 

1639 m. 183 Kes. 120 Kw. 
19.74 m. 15195 Kes. 20 Kw. 
31.70 m 9456 Kes 20 Kw 

Cumartesi, 11. 2. 1939 

13.30 Program, 13.35 Muzik (Tangolar -
Pl.), 14.00 femleket saat fıyan, ajano;, 
meteoroloji haberleri, 14,10 Türk müziği. 

Okuyan: Haliik Recai. Çalanlar: Vecihe, 
Cevdet Çağla, Relık Fenıan, Kemal N. S. 
14,40 - 15.30 Mu:tlk (Karı ık pro!?ram P1 ). 

17.30 Program, 17,35 Muz.Ik (D ns san
tf. Pl.), 17,55 Turk milziği (Sıvas halk mu
sikisi), Sıvaslı Aşık Veysel ve İbrahim. 

Bir Noter Fazla 
Harç Almaktan 
Suçlu Görüldü 

Sultananın 
Çocuğunu 
Düşürtmüş 

ANTON W ALBROOK OSCAR HOMOLKA 

18,15 Türk müziği (İnce saz fa lı: Acem 
nşlrnn faslı). Tahsin Karakuş. Hakkı Der
man, Eşref Kadri, Hasan G!lr, Hamdi 4To
kay, Basri Üfler. 19,00 Konuşma (Dış po
lJtika hAdiselc-ri), 19,15 Ajans, meteoro1oJi 
haberleri, ziraat borsası (füıt), 19,30 'Jn 
altı ve on yedinci asırlarda: l - Şark ve 
garpta müzik, (Orkestra yaylı sazlar ve 
kume okuyuculan), 2 - Temsil (Molyer, 
Ahmet Vefik paşa: Zor nlkllr, 8 - Sark 
ve garpta müzik (Orkestra, yaylı sazlar 
ve kilme okuyucuları), (Vıvaldi, Kassam 
zade, Purcell, Hafız post, Palestrina, Seyıt 
Nuh ve ... ) Tertip edenler: Mesut Cemil. 
E. Reşit, c. R~it. 21,15 Memleket saat A· 
yarı, 21,15 Esham, tnhvllfıt, kambiyo - nu
kut borsası (fiat), 21,25 Milz.lk (Folklor), 
22,00 Haftalık posta kutusu, 22,30 Muz.Ik 
(Küçük orkestra, Şef: Necip Aşkın): 1 -
Brechet: Bir hlkAye {KOçOk parça), 2 -
Fctras: Halk şarkıları silitl, 3 - Brahmr 
Mncnr dansı Nr. 17, 4 - Moszkowski: İs
panyol serenadı, 5 - J. Strauss: Ritter 
Pasman komik operasının balesi. 8 -
Llncke: Olur olur olur (Şen parça), '1 -
Amade!: ivano (Serenad), 8 - Brussel
mans: Felemenk sultlnden (Aşk gölü), 23, 
15 Milzlk (Caz.band), 23.15 - 24 Son ajans 
haberleri ve yarınki program. Viyanada doğmuftur. Kestane rengi saçlı, 

mavi gözlüdür. 
Viyanada 12 Ağustos 1898 de doğma, esmer 

saçlı, koyu lacivert gözlüdür. • Hıflf Konmerler: -7.10 Berlln kısa dalgam: Hafta sonu mu-
sikisi (8.15: Keza), 11 Berlin kısa dalgaın: 

FiLMLERi 
Prağ talebesi, Günah meydanı, Saadete hak, Vi- FiLMLERi 

Dün asliye üçüncü ceza mahkeme- Dün ağır ceza mahkemesinde Su1-
5inde Çamlıcada Küçükçamhca yo • tananın çocuğu düşürdüğü iddia olu
lunda 61 numaralı evde oturan Be- nan Mahmutpaşada tuhafiyeci Yor-

yana maskara alayı, Misel Stro20!1 Büyük Viktor
ya, Fare. 

Afrikalı Rhodes, Her şey bir gök J?Ürültüsüdür, 
Sabotaj, Meddü cezir. 

Karnaval musikisi, 12 Bukreş: Karışlk 
plflk musikisi (13.10: Keza), 13 Berlln kı· 
sa dalgası: Hafit musiki (14.15: Devamı), 

:voğlu üçüncü noteri Bay Servet Ye- danın muhakemesine devanı edildi. a· M ıı· . v f &.. Ressamların 11!!.t"ımaı 1 
ır ua ımın • an 3' .sari oğlunun fazla noter harcı aldığı Ş:ııhitler dinlendi. tık dinlenen İsmail 

"asil d ıld İ l1tınbul ÖAretmenlerl Yudım Cemlye- Güzel Sanatlar Birliği resim şubesi 
il.ddi e uruşması yap L ddia §U bildiklerini anlatırken: tinden: K'adıkoy 2 ncl orta okulu tably,1t 
!idi umumt heyet toplantısında geçen hafta ek-

: B'r gu-n Sultana Yordar.ın dük- bilgisi 6ğretmenl Ali Şerafettin Veldet'i 
- ı ' serlyet olmadığından 14 şubat salı saat Servet Yesarioğlu 1200 liralık ilet knnına geldi. Elindeki çanağın için- maalesef aranu:ıdan kaybebnlş bulunmalt-

b · Ked ll il-*' k da 15 de Alayköşkünde tekrar aktedilccelc -imzalı ir senet içın 37 krş. harç ve deki kanlı bir maddeyi göstererek: tayız. er a .,.,.,ne ve sayın ar a J -
k t - • ı ı larn taz.iycUerirtıizi sunarız. tir. Auının gelmeleri ricn ediliyor. 

92 uruş noer ucr~ı ama~ fi~m -Be~dövdü~~cugumudil~~ -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
gelirken 390 kuruş harç ve 97 kuruş cliin. Bir şey ver de dava etmiycyim, 
;,;ı~b~sen;ttet~n~~-c'.-dl.~ 
83 kuru, otuz para noter (lcreti alın- Şahit tuhafiyeci Avadis de bildik-
ması lazım gelirken 258 kuruş harç Jerini şöyle anlattı: 
ft 87 kuruş noter ücreti almıştır. - Ben Yordanın komşusuyum. 

Suçlu kendisini şöyle müdafaa et- Dükkanının önünde bir gürültü oldu. 
11: Bu harçlar devlete aittir. Bir kaç Kadın evvelce aldığı bir kumaşı de-
kuruşluk bir fazlalık görülmüştür. k 
Bu da başkatibin bir sehvinden ileri ğiştirmek istiyordu. Yordan ise e-
aelmiştir. İfte bir kasıt ve ihmal yok- silen kumaşın geri alınmıyacağında 

ısrar ediyordu. Yardan kadına vur-
turBundan 9011n mahkeme suçlunun madı. Halinden gebe olduıtu da pek 
nüfuz kadını ibraz ve sabıkası anlaıılmıyordu. Çakır Yervant da 
nm sorulması için duruşmayı başka bu şekılde şehadet etti. O da: 
bir güne bıraktı. ,. - Kadın, zayıftı. Gebelik Arazı 

Bir Gölge 
Davasına Bakıldı 

Meşhut 1Uçlara bakan Sultanah
ınet sulh üçüncü ceza mahkemesi bir 
(Gölge) davasını tetkik etti. DavaC\ 
Sultanahmette oturan Fatma, suçlu-' 
su da komşusu Ayşedir. 

görmf'dim, diyordu. Davacı Sultana: 
- Bunlar ebe ml, lavta nu, nedir

ler. Benim gebe olup olmadığımı na

sıl söyliyebiliyorlar, dedi. 
Gelmiyen şahitler vardı. Muhake

me gelmiyen sabitlerin çağll'Llması i
çin tehir edildi. 

Tedbirsizlikle Çocuğunun 
Ayağını Kırmıı 

. . -

l4>1~111aıır.... --·---,-~- ----·--· -
~ - ~ . -

Yollar şubesine ait 12 şer tonluk Gren ve Avalınkporter sUindırlcrı
nin tamiri 804 lira tahmin bedelile açık eksiltmeye konulmuştur. ~e
şü evrakile şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebili~. Istekl.ıler 
2490 sayılı kanunda yazılı vesika ve 60 lira 30 kuruşluk ılk temınat 
makbuz veya mektublle beraber 24/2/939 cuma günü saat 14 buçukta 
Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (758) 

inhisarlar Umum Müdürlüğü ilanları 
Malın cinsi MiktarıMuhammen bedel ıo 7,5 muvakkat 

Metre Lira • Teminatı 

Lira 

İnce ve kalın çivili kayış 2400 Sif 4320 324 
ı _ Şartname ve nümuneleri mucibince yukarda yazılı kayışlar açık 

eksiltmeye konmuş ve muhammen bedelile teminatı akçası hizalarında 
gösterilmiştir. 

n - Eksiltme 27/2/939 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 14 
de Kabataşta levazım ve mubayaat şubesindeki alım komisyonunda 
yapılacaktır. 

Ill - Şartnameleri parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alı
nabileceği gibi ntimuneler de görülebilir. 

iV - İsteklilerin eksiltme günü muayyen saatte teminat paralarile 
birlikte mezkur komisyona gelmeleri ilan olunur. (852) 

~':;~;~~~ 
~"~~·~ 

Mütekaidini Davet 
Beşiktaş Aıkerllk Şubesinden: 

Çanakkale mevki mustahkem komu -
tanlıfına b lı LApseld ukel'llk pıbesile 
l<aı ın en rep--Vatsır-'şabey\! 1ntıt"ılcacrlUı• 

rı il~n olunur. 

MEVLÜT 

14.30 Bükreş: Rumen mu ikisi (15.10: Var
yete), 16.80 Bratislava: Neş'ell hafta sonu 
programı (17.05: Devamı), 17.45 Berlin kı
sa dalgası: fşsonu konseri (19.10: Devamı) 
19.40 Ostrava: Karışık plak musikisi, 20.15 
Varşova: Hafif musiki, 20.25 Bilkreş: Dlnt
ku orkestrası, 21.10 Münfh: Karnaval mu
sikisi, 21.10 Breslav: Silppen1n eserlerinden 
program, 22.10 Prag: Karnaval konseri, 
22.15 BUkr<' : Akşam kon eri, 23.15 Kolon
.:!I!· :ıtt-~1 e. d~. Ja.15 B<db-• ' 

21.10 Hnrtıburg: Opera ve operet musi
kisi, 21.10 Könlgsberı: Verdinln "Otello,. 
operası. 22 Torino: Puccinl'nin 'Tosca.. 
operası, 22 Napoli: Operet musıklsi. 
Odı Mualklıl: 

1 h be 22 Llllc: Triyo konseri, 
Vefatını teessüre a r ver-

b. ··ıeah Reılllıller: 
diğimiz eczayı tıb ıye mu • - 9.45 Berlln kısa dalguı: G07ıel sesmertn 
hidi eczacı Mehmet Kazım özı- plAklarmdan, (15.15: Beynelmilel şarkı -

mer'in ruhuna ithaf edilmek üze- lar), 18.30 Berlin kısa dalgası: K6ylü ko -
.. .. .. • 2/Ş bat/939 pa- rosu, (18.45: Harpa solo), 18.35 Brllno: Ba-

re onumuzdeki 1 u .. riton şarkıları (Piyano relakatile), 20.41 
zar günü öğle namazını mutea- Berlln kısa dalgeBl: Güzel BeSlllerin pllk
k B wı Ağacamiinde Hafız !arından, 20.45 BraUslnva: Hovart şarkıla-
ıp, eyog u d M l ... dü ,erif n, 21.40 Prag: Armonik ve saksofon.A 

Rıza tarafın an ev u Dını Musikisi: 

klr••'t edı"lecegwinden arzu eden • Bmı: - 11.45: Berlin kısa dalgası, 21.1.,: -
ihvanı dinin gelmeleri rica o- reş, 21.4l5: Berlln kııa dalgası, 23: NapoU, 

1 

• 23.20 Münilı, 23.35: Prag, 24.15 Roma 
lunur. 

TEŞEKKÜR 
Ebedi gaybiyle aramızdan ayman 

·1· babamız avukat Bay Asaf sevgı ı . . 
Uyanığın cenaze meras~ınde bu .. 
lunmak suretile gerek bız~t ~e. ge
rek yazı ile teessürlerlmize ıştirak 
eden dostlarımıza a~ aY'} te~~kü-

kederlerimiz manı teşkıl ettığin -

İstanbul Dördüncü İcra Me • 
morluğundan: 

Beyo~lunda Cihan~rde Som~ 
~ oğlu sokak 26 No. da mukım 
iken elyevm ikametgahı meçhul 
Teofilyos Hrisostomos ve Despina 
Danyelidis'e 

Şark Sigorta ~etlnin mu
risimiz Kostantin . H~stom~ 

İddiaya göre Ayşenln bahÇf'si yok
muı, bava güneıli olduğu için çama
F yıkamış, balkonuna asını.ıtır. Çar
pfların gölgesi Fahnanın bahçesine 
vurmuı ve Fatma bahçeden Ayşenin 
balkonuna bağırmp: 

Asliye üçiincü ceza mahkemesinde 
dün tedbirsizlikle çocuğunun ayağını 
kıran Kırkçeşmede Kazancı medrese
sinde oturan Koçana muhacirlerin
den Bahriye Enverin muhakemesine 
baflandı. Reis iddianameyi okuduk
tan sonra suçluya söz verdi. 

i!IA••• Şarkılariyle musikisi herkesin ağzında dolaşan Film:---~ 
re . ıas· 
den bu hususun gazetenız vası ıle 

zimmetinde mumaıleyh~ h~~ 
hayatında ipotek gosterdı~ 

- Hanım, çamaşırlannı kaldır. Kış 
gtınünde her vakit böyle güneş bu -
lunınaz. Biz bahçemizde güneı ban
-yosu yapacağız. Halbuki s_enln çama
fl?'larm günep kesiyor. Gölge istemi-
yoruz. 

Bunun üzerine fk1 taraf arasında 

kavga çıkmıştır. 
Hakim Tahsin, phitlerl dlnledl 

Dosyayı tetkik etti. Ayşenin .. suçun~ 
~bit gördü. Kendisine be~ gun hapıs 
.cezası verdi. ·~ 1ı.r 

Pencereden DUıtl 
Evvelki gün gece saat üçte Abanoz 

sokağında 36 numaralı Dilbazın umu
nıt evinde hizmetçilik yapan Fazile 
birinci katın penceresinden dü,erek 
muhtelif verlerinden yaralannllf ve 
Beyoğlu hastanesine kalduılmıştır. 
Miiddeiumumilik bu yaralanma ve 
düşme hadisesini şüpheli gördüğ{l i
çin tahkikata başlamış ve ~abibiadil 
Salih Haşimı hastaneye . gondcre~ek 
yaralıyı muayene ettirmıştlr. VerıJ4: 
cck rapora göre tahkikata devam edi

lecektir. 

Bahriye dinleyiciler arasında bir 
kadının kucağında bulunan kıvırcık 
saçlı bir yavruyu göstererek: 

- Ayağı kırılan çocuk budur. Şiş-
11 hastan~ınde tamamen iyileşti. Ben 
anayım. İnsan çocuğunun ayağını kı· 
rar mı? Çocuk merdivenden aıağı yu
varlanmıştır. Birdenbire feryadını i
şitince ben fena oldum. Bir ana için 
bu kflfı bir cezadır. Zaten çocuğum 
da iyileşti, dedi. 

Muhakeme şahitlerin çağırılması 

için başka bir güne bırakıldı. 

Karısını Öldüren 
Rıfkının Muhakemesi 

Dün ağır ceza mahkemesinde ge
çen sene Kadıköy vapur iskelesinde 
karısını tabanca ile öldüren Akay me
murlarından Rifatın muhakemesine 
devam edildi. Muhakeme iki şahidm 
adreslerini tesbit için tehir edilmiş
ti. Bunların gelmedikleri anlaşıldığı 
için muhakeme talik edildL 

Benden Mes'ut Kim Var? 
Bu Hafta S U M E R Sinemasının 

Vasi salonunu her seansta dolduran bu filmde 

Tenor: T İ T O S C H İ P P A 
CAT ARINA IARATO ve MARIA JACOBIHI 

ile beraber en güzel ve nefis Opera havalanm, Ruhnevaz 
taines prkılannı taganni ediyor. 

Musiki ve prkı Dalgalan arasında bir aşk romanı_ 
Bugün saat 1 ve 2.30 da tenzilatlı matineler 

Napoli-

ibiağını rica eyleriz. 

Eşi Kerimesi 

İkbal Adalet 

Oğlu 

Adil Uyanık 

Tepebaıı Dram Kıımı 

- Bu ak,am saat 20.30 da 

\İ\\\l:;\\~\I ~I .;~~g~~~~. 
VANLlfLIKLAR 

KOMEDVASI 

MELEK Sineması Açıldığı Günden Bugüne Kadar 
En çok beğenilen • en büyük Rağbeti kazanan - en çok sevilen ve 

IOTON REKORLARI KIRAN ŞAHANE FiLM 

BUYUK VALS 
Harikalı bir muvaffakıyetle devam ediyor. 

Bugün saat 12.43 ve 2.30 da tenzilitlı matineler 

Galatada Kara Mustafa paşa 
mahallesinin Gümrük so -
kağnıda kain eski 54, 56, 58 yeni 
38 No. ile murakkam bir bap m~
bza mukabilinde istikraz eyledı.
ği (6000) liranın 21.4.938 tar!-hin
den itibaren müdayene şeraiti da
iresinde yüzde on iki faiz ve 21. 
10.937 na 28.10.938 tarihine ~a
dar olan müddet için 66, 54 lıra 
sigorta bedelile bu tarihten sonra
ki sigorta bedeli ve müdayene """ 
raitinde yazılı sair ~ü~ellefıye~ -
ler ile beraber tedıyesı talebıle 
ve gayri menkul rehnin . par~!a 
çevrilmesi yolu ile adresinıze s,?on
derilen ödeme emri ikametı?ahını
zın meçhuliyeti hasebile bila te~
li~ iade edilmiş ve tebligatın bır 
ay müddetle ilanen yapılması ic
ra hakimliğinin karan iktizosın -
dan bulunmakla tarihi ili'ınd:ın iti
baren otuz S(Ün içinde borcu ö17 
me~ ve takip talebine karo;ı l:>ır 
itirazınız varsa işbu ilan tarihin -
den itibaren on gün içinde bu iti
razınızı istida ile veya şifahen ic
ra dairesine bildirip bedava vesi
ka almanız lazım S(eldiği bu müd
det zarfında itiraz etmediğiniz ve
ya otuz gün zarfında borcu öde -
me7.1eniz rehnin satılacajtı ödeme 
emri tebliği makamına kaim ol
mak üzere ilAn olunur. (14879) 
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TAN 
Gündelll Gazete 

TAN'ın hedefti H•bef'• 
.... fikirde, ... ,..yd• 
te1nı.. tllrl.e. •mlnıt 
•lnıatc. karlln ,___. 
•lnııya oaltlftl•kt"· 

ABONB BEDBLI 
Türkiye r.enebl -1400 Kr. 1 Sene 2100 ıtr. 
'150 • • A7 1111 • 
400 • 3 AJ 800 • 
150 ,. 1 Ay 300 • 

Mlllelleraruı posta lttlbadına dabll 
olmıyan memleketler tçln abOne 
bedeli mOddet aırub'le 30. ti 9. 
3,5 liradır. Abone bedeli pettndtr. 
Adres dettıUrmek z5 ımruıtur· 
Cevap tç1n mektuplar 10 ıwrue
tuk pul llAvesl llzımdır. 

[ ~?:~~~ :~~~ 1 
Kırtasiyeciliğe 
Karıı Mücadele 

"- Bundan dört sene evvel, be· 
Di devlet hazinesine borçlu •österc· 
rek, bottUlll olmıyan bir meblib 
ödemeye davet ettiler. Kenclllerlne, 
bu parayı vermeye mecbur obn•d•· 
ium söyledim. Benden o parayı al· 
dddan takdirde, büyük llJÜ' Jaabız· 
hk yapmıı olacaklamu kah ettim. 
Ve ortada mevcut evrak tberlndekl 
bariz yanbılığln, bana unr veril • 
meden tashih olunmavn• latedbn : 

Bana: 
"- Siz, dediler, belki haklı ola· 

bilbshılz. Fakat bblm vulfemb. bu· 
gün sizden ba boreu tahsil etmek • 
tir_ 

Nedeede, 'benim hDttla 111a • 

ilik ltirulanm fayda 'ffl'llleclt. Ve 
ben, istenilen panyı, bofta perek 
ödemek meebmlyetlnde b lclnn. 

Şlmtli, andu tana dört sene pç· 
ti: Ben, birçok u hmetlere Ye mL'· 
raflara ıtıenk takip etdj.ba bu da· 
vayı kazancbm. Neticede: 

"- Bvet.-. Bir yanlıtlık o1datu 
..ı..w.: Parum iade edilecektir!,, ....... 

- - . . ·----- -sene zarfında karşılaştığım zahmet-
'-. we Jauc..._ .-nflar ne ola· 
Wt? 

Ba lfte, ba JUhthiı yapanlara 
tenttilp edecek hiçbir 1U1u1'7et 7ok 
ma?,, 

* Jha U~ hke aJatall, htr Yit• 

tu.fattır. ee.-.eld ....tkle de, 
llklftbala dolralutaaa llhat 8'1ebl1· 
ımektedh. Bls, tek Mr ftllalMlapa 
seçmiş •tr davumı tue hlr ...... 
halinde tutm.aaak pnııııı.tı.U., 011-

maldara oWuta hA.n..,f tafsile ıl
rlfmlyol'UL ,. ... t dtaleAlerimlsl, 
'" ltapnmdaa ~ini hatuılı7a • 
1'ak 1t1Uyora ~ ita bltD ,.aalışbk· 
1ar J'ldndea ..... , maddet- m•· 
'tasawm ola nt ... fl•I' ....ı...ı 
az deiDdlr. 

Ba ntaad .... ,..... W. ...... 
c:•ktır· Ba itibarla, •• lfte, ODU ... 

nelere• ...._ ~bta ..... 
1al7et ..,... .-td'lum ~·· m.. Jıtllanetmek mtlmldla delfl&. 

Pabt hlsnt111178* kAft mi? Ki· 
~ bir yam• .... n'••••ılan ne 
bG)'tlk Ye ...._ suarlara malıktnı 
etdllnl ~ Bbee, itiyle bir 
79alq1ıla ~ ""9 ıaemar, 
hl!mlnlJet 9a1a1t1 de oba, muar ıı-
dlmemelldlr· 

Çtbıktl •• ha dlkkatsbJill, n· 
tand.,WW. , .. ttmaJler ye nim••· 
uda ...w,etıe ~pılu ... areketltt 
...... .-.mr etmektMU. 

il• ldMrla, ....... ı.n, dDduıt
...... atana eeal ltlr mesaHyet 
tahmil etmek, almak meeltmlyedn· 
de ltulandalamn teAlrler aruna • 
dadır. 

Zaten, ha bhl1 hakmlıklan ha

arbyn ahep1eıln k&ldlne bilar 

1IWlll'IÜ, karfdalHap•• mftaıop: 
Kırtul,eelllktlr! 

Vatanüt Uklanm w.a eden 
Mitin .................. e .... 
nttn.blmm • .,......, ........ 
clllle -. ...... almak ...... 
:mbdlr. 

Çtlnktl mla-. ı•-- Wıt 
>'llaılan ....... bJbolaa py, ... 

tandqlana Jaülaıl, panJan, " .... 
Mtı.Wlıt 

., 
G eçen yazısında lisele•in hakiki bir kültür tahsili vermesine m&ni otan 

sebepleri gözden geçiren muharrir, alağıdaki yazısmda da bunların Si. James 
Sarayı 

izalesi için ahnması lizım gel en baıhca tedbirleri anlatıyor 

a a a Ycaan: Sabilaa Zelieriya Sertel 

Lise Tahsilindeki 
Londrada St. James sara11t 

Ken'an ilinde, mev'ut topn • 
im hayalini yqaynlarla, Arap llle

deniyetinln hlll lıqmetle yqayu 
abideleri berinde hüldimranlık id • 
dia eden milletlerini bir araya setir
dL Fakat Sen James aara)'UUD bu• 
ıtınkil mamaran, ne hoı bir mama-G eçen makalemizde. lise

lerimizin hakiki bir kül
tür tahsili vermelerine mani 
olan sebeblerden birini. orta
mekteplerden lise sınıflanna 
geçen talebenin seviye düşük-
lüğünü tetkik ettik ve b':111~ 
önüne geçebilecek tedbırlen 
gözden gecirdik. Diğer sebeb
leri ve bunlann izalesi icin a
lınması icabeden tedbirleri bu 
makalemizde göstenneğe ça-

lışacağız. 

2- Bunıaraan Dın. 11se il • 
nıflannın kalabalığıdır. 

Sınıflarda talebe mıktannı va· 
satl olarak altmıı olarak kabul e
debillriz· İstanbul liselerinde 110 
talebesi olan sınıflara tesadüf et • 

tik. 
Hiç fiiphesiı bu vaziyette nor • 

mal bir tedrisat yapılmasına imkan 
yoktur. Diğer cihetten, orta mek • 
teplerden gelen talebenin zeka ve 
fikir ıeviyesi itibariyle gayri ınü
tecania ve umumiyetle düşük ol • 
muı neücesi muallim, sınıfın he
yeü umumiyesine hitap edebilmek 
için, tedrisatın seviyesini çok dü· 
fiirmek yahut, l>eı on kabiliyetli 
gençle meşgul olarak, talebenin ek 
seriyetini ihmal etmekten başka 
bir şey yapamaz. Muallimler, umu 
miyetle birinci pkilde hareket et
mektedirler. 
Bundan bqka muallimler böyle ka 
labahk sınıflarda talebeyle şahsen 
meşgul olmak, onlann lnki§8f ve 
tekamüllerini takip, sevk ve idare 
etmek imkanını tablatiyle bulama-
-- -·-~- .:ı._, A_ 
kalemizde söylediğimiz gibi, seçi-
lerek talebe alındılı takdlnSe 'ba 
izdiham, seviyesizlik ve tecanus • 
sQzlük meselesi kendllllfnden hal
ledilecek ve lise sınıflannda 3S den 
fazla talebenin bulunmamuı bn • 
klnı temin olunacaktır. 

3 - Liselerin tahsil seviyeleri 
"Ye verimleri üzerinde tesir icra e
den unsurlann en milhlmml, fÜP
hesiz, bizzat mualllmlerdir. Fran
sız liselerinin bütiln dünyaca ta • 
nınmıı şöhretleri, üniversite tah • 
silini muvaffakıyetle bitirml.f genç
lerin en kuvvetlllerlnl CAıregu • 
yon) müsabaka üntihanı ile seçe • 
rek bu müesseselere mualllm yap
maktan ileri gelmektedir. 

Muallimlerin vaziyeti bakımın
dan kendi lilelertınizi tetkik etme 
den ve bu hususta hflldim verme· 
den evvel fWlU söylemeyi bir vic
dan borcu biliyoruz ki, bütiln tah
sil derecelerinde oldutu gibi ll • 
selenle de muallimler - diğer mes
leklere nazaran çok az para aldık· 
lan halde - canla başla çahpnakt• 
dJrlar. 

Şimdi, lbıe mualllınlerimldn 
men19leri ve ilmf MViyelerl 

hakklndald vaziyetlerini en A11 • 
hlyettar bir atız.dan dinliyelim: Cl) 

"Bugün U.., orta ve ıtretınea .. 
kullarında vasile alaPt lnalanan 
öpetmenlerln •ellf8I malatellf • 
tir. Bu husasta ),lr film vermek 
tlsere ıo.tı.1931 tarlhbade yapı· 
lan lncetemeie ıare vulyet fU• 

dur. 
HO Yilbek tahsll 1lrmllf olan • 

lar, 
ı.ızt Orta tahsll sirmllt olaDlar, 
27 Rusml tahall ılrmllt olanlar. 
Ba vasl,ete ,are, orta tlntina 
tefkll'tmda'" o'kataaak vulf..ı. 
al lltbe almq olaDlarm H9' • 
,.ıertn1 ,.._ıtmeı- olu lhtl-

~~•il' .....ete~ . 
fıedlr .................. 7eal 
................... ham-la
malı nntlle •ettı. •• ft .. _ 

MJIWal uttıneak teAlrlen 
... 'nlftBakla olaealdlr. limdl • 
:re adar yapdaa tedhlrler iP.. 
..... u1mhnı.n.m... 
-Dtt-tanftaa. erta .... 

Meseleler 
.---Yazan:---.. 

Sadrettin Celal Antel 

Sınıfların Kalabalığı • Dil 
İşi - Program ve Metod • 
Muallimlerimizin Vaziyet i 

lerta men~lerine, meslekte 
ıöaterdikleri muvaffakıyetle • 
re ıöre orta ye liH muattimli • 
ğini aymnak samanı ıelmittir. 
Bizde ve yabancı memleketler· 
de, ilnlvenite ve yüksek mek • 
tep tahsili ıörmiif olanlarla, 
menşei bu tahsil derecesi du • 
nanda bulunanlann, ayni ter • 
fi baremine tabi olmalan ve ay. 
ni vazif el2rl del'Uhte P.intf!leri 

dotru ıörübnez.,, 

Şüphesiz, her yüksek tahsil gör-
müş insanın muhakkak surette il
mt seviyesi yüksek kuvvetli bir ted 
ris unsuru olması lcabetmediği gi· 
bi, her yüksek tahsil yapmayanın 
da zarurt bir surette, Uınl kudretl 
eksik fena bir muaHim olması ll· 
mış nice muallimler var ki, Use sı-

nına malik delildir. Şilpheslz, çok 
zeki ve kabiliyetli bir muallimin 
bet on anellk tecrübeden aonra, 
kendine az .çok dotru bir yol, ve • 
rimli blr metod bulmuı mümkün· 
dür. 

Fakat, bu neticeyi, binlerce ta· 
lebenin zaranna yaptıiı tecrübe • 
lerden sonra elde edeceğini de u
nutmamalıdır. 

Liselerde tedrisatın seviyesini dil· 
şüren sebeblerden biri de muallimle 
rin talebeleriyle yakından ve dai
mi temulannı mümkün kılacak 

derecede mekteplerine ballı ola • 
mamalandır. Buıün ilse muallim· 
lerlnin nu mekteplerinden baf • 
ka ve diler mekteplerde, huaual. 
ekalU,.t ve ecnebi ~ı..mm 
bidnde :eu.l:ttt waw. ~mıe~ 

dml. caJNa muallimler 
~:-.t•~---- .41111~ lr. au vut,et n.ticnf mu

allim,, liHlerde Adece clenin1 ver
mekle iktifa ederek talebnl U. 
meflU] olmak, onlarm tart inkt • 
pflanna btikamet vermek, mOta· 
lealanm tanzim etmek, blr kelime 
ile, dem 1Utlerl haricinde talebal 
ile aliladar olmak imkinııu bu • 
lamamaktadır. 

Ifyete ve ibnt seviyeye malik de • 
tildirler. 

8 una mukabil, otodlclakt, ken· 
dl kendini yetlftirmlt olan 

öyle muallimlere tesadüf edilir ld 
insan, bir çok liselerde böyle mu
allimleri,n bulunmasını temenni et
mekten kendini alamaz. Bununla 
beraber ıayet tabüdir ki, unıuml
yet itibariyle, normal bir üniver • 
site tahsili ıörmüt olan unsurlar, 
sadece lise tahlili yapımı olanla • 
ra muraccahtır. 

Yukanda kaydetttjlmiz latatfs.. 
tikten, orta tahlil yapDUf olan mu· 
alllmlerln liselerimizde ekseriyet
te olduklan anlaplıyor. Yilksek 
talı$il yap!Dlf olanlara ıellnce, J>un 
1ann milhlm bir kısmının, esash 
bir ilniverslte tahslli yapmayıp d
raat, orman ve dltçl... mektepleri 
gibi yüksek meslek mekteplerin • 
den çıkmış olduklarını unutmama
lıdır. 

D ijer esaslı bir nokta da yük· 
sek tahsil gönnüı olaıı ve 

olmayan lise muallhnlerinln - bü
yük bir ekseriyeti iübariyle - pe • 
dagojlk bir tetekkül alınamıt o~ 
malan keyfiyetidir. 

Gayet tabüdir kl, tedril ettiği 
ilim zü~tnde kuvvetli olmayan 
bir mualliıne, pedaıoJl biliiai çok 
bir teY Uive etmez. Lise muallim
lllinde, bütün mualUmlikte asıl o
lan, en mühim olan, kuvvetli bilıt 
ve kültürdür. 

Ancak kültilrlert ve Omt 
seviyeleri müsavi olan muallim • 
lerden pedagojik tefelddllü olan 
olmayandan herhalde daha çok 
muvaffak olacaktır. 

Hiç kimse - ne kadar zeki ve 
kabiliyetli olursa olsun - En iyi 
ve verimli terbiye ve tedrta 
teJmlltnl, mualHmin hayatında • 
ti phsl tecrtıbelerl ile bu 
lup Çlkaramaz; muhtelif memle • 
ketlerde, binlerce muallim ve ter
biyecinin tetkik ve tecrtıbe faali
yetleri neticesi bulunan ve verlJn. 
lert, flmt kontrol metodlanyle tah
kik edilen terbiye ve tedris teknik· 
lertnl ya1ma batma bulmak im.ta.-

B u hareketlenııaen aoıayı ıı • 
H mualllmlerlnl itham et • 

mek bakk1n1 hiç khme kendinde 
bulamu. 1.132 orta tahsil mual • 
limlerlnden ı.ıeo taneltnln, yanl 
yaruımn uU maqlannın C2MO) 
Ifra aramda bulundutunu hatır • 
tatmak ilterls. 

Ancak, mualllmlerln " 11Uen 

refahtan uuk olan maddt vulyet 
lerlne uru vermemek f&rilyle • 
buna çare bulacak eauh tedbirler 
almak da bJr sanırettir. 

Bu tedbirlerden biri, mevcut 
muallimler an11ndan bir MÇme 

yapmak IUl'8tlyle bunlann bir IUl
mını orta mekteplere maletmek, 
dilerlertnt lilelerde bırakmaktan 
ibarettir. Bu seçme neticesinde ka
lacak mualllınlerle bugün mevcut 
olan 38 liseyi idare etmek imklnı 
olmıyacağına göre liselerin mıktan 
nı azaltmak, belki de yanya indir
mek lüzumu hasıl olacaktır, bu su
retle, aınıflan altmıt. yetmlf mev
cutlu 2000 talebelik lflelerin ye • 
rtne, 11nıflannda 31 talebe bulu • 
nan bet alb yüz mevcutlu normal 
IiHler tefÜkül edecektir. 

lktnct bir tadblr olarak, U.. mu
allimlerinin maqlannı, vulfele • 
rinln ehemmiyeti ile mütenaatp 
bir l9Yl191e çıkarmak ve bu su • 
retle U.. muaJUmllllnl cutp bir 
hale ıetinnek lbımdll'. John De
._, de Maarif Veklletine vennlf 
oldutu raporlarda, bu nokta be • 
rinde ~ ısrar etmlftl. 

Her .... JObek muallim mü· 
teblne stnne mO..baka11nı lftlrak 
eden namledlertn, wnumlyetle, 
mClhendll ft miWdfe mektepleri 
gibi mualllmlf.kten çok ziyade pa· 
ra ve istikbal temin eden meslek· 
len Jetlftiren mekteplerin müsa· 
bablanna lttirat etmek lkttda • 

nnı kendllerlnde görmeyen yahut 
bu millabakal•n .kazanamayan 
gençler olmuı, bu meselenin e • 
hemmiyetini kifl derecede teba • 
rüz ettirmektedir. 

En nihayet. Fransada oldutu 
gibi, Agregasyon imtihanında ka • 
zananlan lise muallimi yapmayı, 

istediğimi% evsafta lise muallimi 
temin etmek hususunda alınacak 
en esaslı bir tedbir olarak göstere
biliriz. 

B ütün bu tedbirler alındıktan 
sonra mualimleri mekteple

re bağlamak ve bu suretle, mual • 
!imlerin talebeleriyle - bilhassa 
leyli mekteplerde - ders zaman • 
larında olduğu kadar diğer boş sa
atlerde, mütaleaalarda meşgul ol • 
malan imkanı temin edilecektir. 

Lise müdürlerinin bugünkü va 
ziyetleri de, bu müesseselerde Is • 
tediğimi% terbiyevi muhitin tees • 
süsüne mani olan en mühim bir A
mildir. Bilhassa leyli lise müdür
leri, bir taraftan kırtasiye, diğer ci
hetten yağ, pirinç ve süpürge iş -
leriyle meşgul olmalan dolayısıy
le, alellde bir kırtasiyeci ve bir 
vekilharç mevkitne düpnekte ve 
mektebin manevi bayatı ile alaka
dar ve meşgul olmak imklnını bu· 
lamamaktadırlar. 

Bütün bu maddt işleri liselerde 
ihdas edilecek (ekonom) lara gör· 
dürmek suretiyle müdürlerin, yu
kanda izah ettiğim tarzda mekte
be. bağlanacak olan muallimlerle 
beraber, hakiki terbiyevi vazifele • 
riyle uğraşmalanna imkan ver • 
mek, yapılacak en hayırlı 1.§ler • 
den biri olacaktır. ÇünJdl bu suret 
ı. Sf!ZldeJer eın•fm• ~ek 
\•nzifesini üzerine alm1 ş olan Hse -
ıeri:'fe , genÇlenn ah1aki ve içtimai 

ntbr. 
Filistin Araplan Mt1fttl flrbsile, mu
tediller uılapm•dıklan için ko• • 
pede temsil hakkım birbirlerine ve
remiyorlar. Sen James sarayının ~.,.. 
ridorlannda, uzun çubuklu entanle• 
ri lacivert maılahları, safi ipek kefi· 
)'~lerile dola§8n arap muraJıhulan ft 
llstinln, blltiln Arap milletlerinin 11-
tiklal d•vdllll fimdlllk kenara ko
yarak bu d.vanm halliyle meısu1·-

Filistln Araplan, kendi ö• top • 
raklannda ıökten kudret helvuı 

. ' 'ut toprakta şeklınde yatan, mev 
kendilerine ntan kuran lsr•iliD ço-
euklanna Iıqımla bakıyor. Bir ma • 
A etnfında yu yua oturmamak .. 
la, bu toprakta ebede kadar yan yana 
otumuyacaklaruu baiJn>'orlar. 

Arap milletlerini konfederat • 
yon pkllnde birWftirip, MınnD ha • 
lifeliği altmda toplamai• çalışan fel· 
llh tükürüklerini yut. yuta, nefeal 
kıs:la kısll• btlyük Arabistan hayali· 
ni, binbir gece muallanndald un • 
gln, renkli, •teşll heyecanlarla 'kızlf
tumata ujarpyor. 

E• 18hlbl, tqllb hakemi, top 
raklannda ayırdıp, şündi burada 
birleıtiremedlii bu davaedan bir 
masanın etrafına toplamak için A • 

ray koridorlannda fırıl fırıl döntl • 
yor bir odada Ken'an llinden ıelen· 
ler; mavi boncutu verirken, öteki o
dada Kur'an okuyan Arabm kulalı· 
na, mavi boncuk sendedir. Diyor. 

Fillatindeld latlldll davuuu, AY· 
rapadaki istili emelleriae bir siWa 
7apmü, S.. .ı...... Al'Qllllll •"' 

~ ··~ llte7en, FUla • 
tin iı;vanlaunı körOklev.eu ec.ne'bf. 
propagandacılar, Filistin davası, hu 

tetekkülleri, bugün olduğu gibi, ih
mal edilmiyecektir. 

ırk dav~ -4b'• "8ylun7or, 'l'ü• 
tWerl kıtır kıtır •olra7Jms.. ÖjfWtl. 
a8 ..n,orlu. 4 - Liselerin tahal1 .... ,.... 

flaertne mo-tr olan Pl'OI • 
ram ve metod meRleaiııi de tetkik 
edelim: 

Liıe programlan, fikrimce, çok 
yüklüdür; muallimler, bütün gay
retlerine ve büsnüniyetlertne rağ • 
men, den müfredatını bitirmekte 
daima ,Uçlük çekmektedirler. 

Programın bu yii)dülüjfl, genq. 
lere buttin ilimlerden, mümkün 
oldutu kadar fazla ..,- 61ntmek 
anuıundan ileri geliyor. İlmin, 
herkesin öğrenebileceği kadar mab 
dut mal6mata inhisar ettilt &a • 

m.nlarda tahakkuku milmJdln o
lan bu arzu bugün, malclmatın na
mütenahi çokluğu, tenevvüü, ge • 
nişliği kU'fllında, tahakkuku im -
kansız, lilzumsqz, hatti aararh o
lan bir arzudur. 

Bunun mümkün olmadığım iş. 
bata lüzum yoktur. Zararlı olma
sının sebebi açıktır; çünkü bu su
retle talebe, çok ve mütenevvi 
mevzulara ancak pek sathi bir su
rette temu edebiliyor; sonra da ta
mamiy le unutacağı bir yılın ma. 
lümatı, formülleri ve kanunlan 
zihnine yığmaktan bafka bir f8Y 
yapamıyor. Bir mevzu üzerinde 
durup diışünmek, ve onu, phll mü 
fa}ıede, tetkik, mütalea ve tecrübe 
faaliyetleriyle derinle§tirmek bn • 
kanını bulamıyor. 

Bunun faydası ve lüzumu da 
yoktur; çünkü, fikri lnldpf, ha. 
zim ve temall edllmekıizin, benim 
aenmeksizln, taazzi etmeksizin zih. 
ne yığtlan ve bir müddet milafir 
gibi orada elreti kalan bilgilerin 
mıktarlyle mütenasip dejildir. 

Sonradan lAzun olur endifeliy
le her pyi ôtrenmeğe lüzum yok
tur; çünkü, bu suretle, bize anla -
mak ve mOessir olmak iktidarını 
kazandıran. tefekkürümüzü ve fa. 
.Uyetlmlzt emniyet ve isabetle l • 
dare ve kontrol eden haklkl bilgi
ler kaz•nmak mümldln delfldlr . 

( Det>amı 8 tldde) 

(1) Ttlr'klyede orta Bfretlm. Ba
ID Ali YtleeL Sayfa ti 

Bunun içindir ld Loadndald .& • 
rap konpwi deleseleri Jaa ,.... ... 

llp de bir türltl m•HDID •trafuaa .. 
taramıyorlar. Bir1efemlyorlar, dGd 
kim, düıman kim ayırd edemi70du. 

* 8en .James aara:rmm l»qtlaldt 

manuran baaa Lafoatala ı.trWp 
hikiyetlni batırlatb: 

BU deala tahlHnde P1ea al' 
yolcu, sulana topnla m1'lfthla Wr 
lstrtd79 Wmaflar. 'l'olnluüa Wıl 
lstridyeyi sörmflt, ... tarmlf, lteldd 
etw ....... 

Tek tabld~ kim Ji:reeek, JlllJ'
lapmamıılar •. Blrlnelsl ben slr4tlm, 
yemek benim haklumdu, demlf, ite. 
kisi J'erden ben aldun, 7emek benim 
hakkımdır di79 aJ'ak dlremif- Kay. 
p bflyflmilf, ıüriiltBye plea lcla • 
cU bir phaı hakem yapmqlu. Ba. 
kem lstridyenin kabuiuna lmmq. 1-
çlıadea çıkardljl öatlnli almna attık • 
tan IOlln, ba kabup HlliJI, iteld be 
bulu da senin. .• Bu J'edlilm de be • 
nlnı hakemlik baklrım. Demlf. 

Bir Haftada Tutulan 
Kagakgllar 

Ankara, 10 (A.A.) - Geçen bir 
hafta içinde, Suriye hududunda: 90 
kaçakçı, bin bet yüz kilo gümrük 
ve inhisar kaçak mah ile 236 Türk 
lirası, iki altın lira. iki ailih, bet 
menni. yedi kaçakçı hayvanı, 349 
kesim hayvanı. 

__ han hududunda: yedi kaçakçı, Oç 
yuz doklan kilo ıümrük ve inhiur 
kaçak malı ile dört kaçak hayvan. 

İltanbulda~ on bir kaçakçı, doku& 
kilo on bet pam \lyllfturucu mad
de ile yüz doksan yedi life muh• 
lif içki 

Yunan hududunda: dart kaçakçı, 
dokuz kilo on dört parça gümrük 
kaçağı ile dört at. 

Ege denizinde: kara sulanmızda 
avlanan ecnebi iki kaçakçı ile bJr 
balıkçı kayıtı ele geçirilmiftir. 
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imparatorluk haritası 

Dünkü "TAN,, da okuduihı _ 

11 - 2 - 939 

-"·E_K_O_N_O_M____Ji 1 
Yunanistan ·Bizden 
On Bin Ton Kadar 
Arpa Satın Alıyor 

'\'.unan hükumeti serbest dövizle ı 
Anadolu arpıılarımızdan on bin ton 
kadar satın almıya karar vermiş ve ı 
Türkofise mürcaat etmiştir. Bu ar-

,-
BORSA 

10 - 2 - 939 

Galatasaray takımı ıoyuncuları son maçlardan birisinde 
- Beni ziyarete gelen genci mut

fakta kabul edebilir miyim? 

ma göre, İtalyada, muh;y -
yel Roma imparatorluğunu teba -
rüz ettiren bir "harita,, varmış. Bu 
harita, bizim topraklarımızdan bir 
kısmını da, müstakbel Roma impa
ratorluğunun hududları içind~ gös 
~eriyormuz. Ben, bir çok kimsele
rin, böy]e bir haritanın mevcudi -
yetine kızmalarını haklı hulama -
dım. Çünkü, evvela, Mussolininin; 
mevkii kadar yüksek, ve şöhreti 
kadar geniş hayallere kapılmasını 
tabii görmek lazımdır. 

Kaldı ki, bu vatanın toprakları; 
üzerinde gözü kalanları mazur gös
terebilecek kadar zengin ve bere
ketlidir. 

palardan 3500 ton doğrudan doğruya 
Yunan Ziraat bankası tarafından it
hal edilecektir. 6500 ton Yunan şe

hirleri namına o ~ehirlerin tüccarları 
tarafından alınacaktır. Bu şehirlerde 

bulunan ithalat tacirleri 6500 ton ar
payı şubatın yirmi sekizine kadar it
hal etmiye mecbur tutulmuşlardır. 
Bu iş için her tüccar hükumete itha-

15.tlarımn yüzde onu nisbetinde ga
ranti µeyi vereceklerdir. İthalat tari
hine kadar arpa itlıal edemiyenlerin 
verdikleri yuzde on, Yunan ·1ülr:iımeti 
hesabına irat kaydediiecektir. Bu 

miktar arpanın iki bin tonu Mersin, 
iiç bin tonu Samsun ve beş birı tonu 
Antalya ve Konya mıntakalarından 

Londra 
Nevyork 
Par is 
MiHino 
Cenevre 
Amsterdam 
Berlln 
Brüksel 
Atina 
Sofya 

ÇEKLE it 

5.93 
126.4725 

3.35 
6.6550 

28.665 
69.1475 
50.76 
21.3275 

- Kim o genç? 

- Mahalleye yeni geldiğim ıçin Bayram Maçlarnun 
ihtilaf h Kupasını 

Galatasaray Aldı 

ben de tanımıyorum. Memleketimize seyyah getir -
mek, ve yurdumuzu bütün dünya
ya beğendirmek, sevdirmek için 
yapılan propagandaları hepimiz az 
görmüyor muyuz? 

Bayramda altı kliip arasında tertip edilen maçlarda Şiş
li, Galatasaray maçının i~tilaflı neticelenmesi işi karıştırmış 
ve kupa ortada kalmıştı IhtilM şu idi: Şişli - Galatasaray maçı 
3-2 neticelenirken çıkan bir hadise dolayısıyle son dakikada 
Şişli sahayı terketmiş ve bu da gol farkı meselesinde ihtilaf 
doğurmuştu. 

Klüplere 
Saha, Bina 
Verilecek 

Çünkü Şişli sahayı terketmiş olur
sa hükmen mağ!Cip ad ve neticenin 
3-0 kabul edilme.;i lazım geliyordu. 
Bu vaziyet karşısında Gala tasa.ray üç 
maçta dokuz gol atmış, bir gol yemiş 
oluyor. Buna mukabil Fenerbahçe uç 
gol yeyip on gol attığına gör~ kupayı 
Galatasaray kazanıyordu. 

Profesyonelliğe de 
Müsaade Edilecek 

Maç bitmiş kabul edilirse Galata
saray üç gol yiyerek dokuz gol attı
ğına göre kupa Fenerbahçenin ola
caktı. 

Maçtan sonra hakeme müracaat e
dilmiştir. Iı'akat, o resmi halcem ol -
duğu için, ancak İstanbul beden ter-

Beden terbiyesi genel sekreteri Ce- biyesi direktörlüğünün emrile rapor 
~ f.ır.ı.• ~y---... - • • , --

zetecilede görüşmüştür. İki saat ka- rine Fenerbahçe klübü dün resmen 
dar süren bu konuşmada genel sek- beden terbiyesi İstanbul direktörlü
reter spor teşkilB.tı hakkında uzun ğüne bir mektupla müracaat etm.iş
izahat verdikten sonra hulasaten şun- tir. 
lan söylemiştir: Direktörlükte hakemden raporunu 

- Teşkilat projesini kanun ta.: istemiştir. Hakem Adnan Akın rapo-
mamile tahdit etmiştir. runda şöyle demektedir: 

Evvela bu işi iyice anlamak için 
tacmif yapmak liızıındır~ 

Ilı.mu şöyle düşünüyorur. Yediye 
kadar ev, sekizden on dok.uza kadar 
kültür, yirmiden yirmi üçe kadar or
du yaşı ve bunların dışında kalan 
yaşlar mükellefiyet daha henüz tes
bit edilmemekle beraber yirmi, yirmi 
beş veya yirmi otuz olacaktır. 

Bu işi üg lasma ayırabiliriz~ Kül
tür, ordu ve klüpler. 

Mekteplere ve orduya biz yalnız di
rektif veririz. Üçüncü kısım ki klüp
ler, bizim öz malımızdır. Onlarda 
asıl faaliyeti biz tesbit ederiz. 

Orta mekteplerde spor yuvalan, 
yüksek mekteplerde spor yurtları teş 
kil edilecektir. 

"Maçın neticesine bir dakika var
ken Şişli aleyhine penaltı oldu. A • 
tddı, got olduktan sonra top ortaya 
gelip vuruş yapılacsağı sırada Şişli 

Takımı sabaden çekildi. Bu anda o
yunun neticesine kırk beş saniye 
vardı. 

Sahada Vtll'uşu yapacak oyuncu 
kalmayınca ben de sahadan çekil • 
dim." 

Bu vaziyet karşısında beden ter-
biyesi dirP-ktörluğü kupanın Galata
saraya verilmesi Itızım geldiğini bil
dirmiştir. 

Bu Hafta 
Yapılacak 
Lig Maçları 

Avrupa Amerika 

Tezatlar 

İçimize karışan bir yabancı bi
ze: 

''- Cennet gibi yurdunuz var. 
Memleketinizin her köşesine aŞık 

oldum!,, kabilinden cümleler söy
lediği, ve topraklarımıza resmen, 
alenen korte yaptığı, harfendazlık 
ettiği zaman hoşlanmıyor, sevinmi
yor, iftihar duymuyor muyuz? 

O halde, Mussolininin de yur
drunuzun aşıkları arasına karış -
masına niçin hırslanıyoruz? 

Acaba, yurdumuzun diğer a • 
şıklarının rnuhayyelelerinde, Ro • 
madakine benzeyen haritalar yok 
mudur? 

Yoksa, Romadaki haritaya hırs 
lananlar, Mussoliniyi "tehlikeli bir 
aşık,, mı farzediyorlar? 

Eğer böyle ise, ben, hiddet du
yanları haksız bulmakta yerden 
göğe kadar haklıyım: 

Çünkü Mussolini, tam on yedi 
milyon belalı aşığı bulunan bir "sev 
gili,, ye karşı duyduğu zaafı, "hül
ya,, hududlanndan dışarı çıkarını • 
ya kalkışmıyacak kadar basi • 
retli hiı: devlet rei&:idir: 
tehliKeli aşkını mütemad.ıyen tan -
rik eden yegane hatırayı, yani o 
mahut haritayı, kendi odasına, ve 
kendi elleriyle .... Asmıştır! 

İdam edilmiş bir hülya ise, bi· 
ze hiddet değil, ancak merhamet 

verir! 

Kim oturacak? 

D ünkii gazetelerden bazıların
da, İspanya havadislerinin 

üzerinde şu serlevha vardı: 
"- Franko muzaffer olduktan 

sonra, İtalyan gönüllüleri İspan -
d.' yadan tamamen çekilecekler ır ·,, 

Peki amma, onlar da çekilirler· 
sc, İspanyada kim oturacak? 

Öteki dünya.dan haber 

c iınıhuriyet,, refikimizin sü • 
tunlarından birinde şöyle 

bir serlevha vardı: 
"Öteki dünyadan haberler!,, 
Meğer, biçare refikimiz de ö • 

teki dünyayı boylamı!)! 
Tevekkeli değil, dünyadan ha -

beri yok! 

Şifayı bulursunu2. 
- Böyle çekiştiklerine bakıp da 

temin edilebilecektir. Ancak dün ge
len iki vagon arpa soğuklukla satıl
mış ve arpa ahcılan bu büyük ihra

cat işi için meşgul olmamışlardır. Pi
yasalarımızda duyulan bu haber üze
rine arpa fiyatlarının yükselmesi 
muhtemeldir. Dün 4,12 - 4,13 kuruş
tan satılan arpaların bu yüzden beş 
kuruşa kadar fırlaması beklenebilir. 
Arpa ile beraber yulafııı dahi yükse
leceği tabiidir. Yulaf, arpa yerine i
kame edildiği için arpa ihracatı ha -

Ağaçlar 

Vermiye 

Meyva 

BaşladL 

Prag 
Madrid 
Varşova 

Buda peşte 
Bükreş 

Belgrad 

1.0825 
1.51) 
4 .2275 
5.!:13 

23 9025 
24.9675 

0.9050 
2.82 

Yokohama 341!2 
Stokholm 30.555 
Moskova 23.8725 

ESHAM VE TAHVILA'I' 
%5 1938 ikamiyell 

• Ergani 19.675 

Anadolu demiryolu 

ıa.55 
19.1;5 
19.10 

1 
Sivas - Erzurum III 

mümessil peşin 36.80 

'--~--·------_.,,,,,) 
linde yulafın daha ziyade arantlaca
i,'l ve esasen bu sene yulaf mahsulU.. 
nün azlığı yüzünden fiyatların yük
selmesi mümkündür. 

Sigara Fiyattan 
Ucuzlatılacak 

Marmara ve Ege mıntakalannda Ü'ç gündenberi şehrimizde bula ~ 
havaların mutedil devam etmesi ba- nan gümrük ve inhisarlar vekili Alil 
dem, şeftali, kaysı, erik, ağaçlarım Rana Tarhan, dün öğleden evvel in
erkenden çiçeklendirmiştir. Bursado, hisarlar baş müdürlüğünü teftiş et -
A"'Bl~dA "!" hrni,rrlP hı:ul<>rn.,1('" "ıfü mi:ı- ~y,,. rıeı<m"-rşu\n&ıy--ı'Ç]n .. .Y'd.pınfii 
muştur. Ekınler ae sıklaşmış ır. . . . . . . . 

k . . · t· geçen seneden i- bır ıçtınıaa rıyaset etmıştır. İçtıma sene e ım vuzıye ı .. .. .. kil 
. ld v d her tarafta hububat saat 17 ye kadar surmuştür. Ve 

Y1 0 ugun an ·· d tkikl · d ede 
1 1 d , hsul yu··kselmiştir bugun e te enne evam -tar a arın an ma · . An-

ı ·· ·t gı'tmec:i d~ yazlık cektır. Bu akşam veyahut yann Hava arın musaı ~ · · · .. . 
· · · h ı·· ı·· tarla haz1rlıkları- karaya donmesi muhtemeldır. 

ekım ıçın er ur u -· - . - . . .. ·1 -.ro-.ı... 
, d b'tı'rılnıesine yardını et ı Ogrendıgımıze gore Veka et ,w..-

nın erxerı eu ı . . ı · · 
. · M . ag-açlarmdan başka sek dereceli içkılerm derece erımn 

mıştır. eyva d'. ·· film. · k mı·ş ve tet-
i ekli ağaçlarm ekserisi tomurcuk- uşur esme arar ver . 

<,;' ç ştı H birdenbire 3oğumaz kiklere başlanmıştır. Aynca sıgara 
lanmı r. ava f' ı ı · · de tet-

·ıkb h donln;rı olmazsa bu sene ıyatlarının ucuz atı ması ıçın 

!
ve 

1 
b atdarh scen .. den ~rken tur _ kikler yap1lmaktadır. Bilhassa tec - • 

stan u a er - d t-
f d a yetişmiş olacaktır. rübe mahiyetinde ve peraken e sa 
an a meyv tınlan sigaralardan iyi netice alın -

G ld• mıştır. Ambalaj ve işçi masraflann-
345 Ton Buijday e ı dan yapılan tasarruflar da hesaba 

Dün piyasamıza 345 ton buğday 
aetirilmiştir Yumuşaklar 5.25 - 6,05, 
;e sertler 5,15, yemlik arpalar 4.26, 

dar 4 14 ton mısırın kilosu 4,30 çav , 
kuruştan, zeytinyağl:ırı 46 - 47 kuruş-

tan satılmıştır. 
Buğday fiyatlarında 2-3 para ka-

dar yükseklik olmu~tur. Gel~n mal
ların hepsi satılmıştır. 

katılarak kalite bozulmadan daha 
ucuz fiyatla perakende sigara satışı 
temin edilebileceği anlaşılmaktadır. 

lngiltere Tiftik Ahyor 

Klüplere bina ve saha verilecek
tir. Şunu da ılave edelim ki, amatör
lükle profesyonelliği taJnamile biri
birinden Ryıracağız. Profesyonelliğe 

serbestçe müsaade edeceğiz. 
Btr genç eğer ordu ve mektep ha

ricinde ise on sekiz yaşını ikmal e
der etmez klüplere intisap edebilir. 

Beden terbiyesi İstanbul bölgesi 
futbol ajanlığından: 

12--2-939 pazar günü yapılacak 
maçlar: 

sakın halatı bir bıçakla kesmenin ko
lay bir iş olduğunu sanmayınız ma -

A ~a~1dak.i i~an "TAN,. gazete-
sınde mtışar etmiştir. Nük -

tesi de içinde olduğu için, ben ila
nı, kendimden tek kelime ilave et
meden iktibas ediyorum: 

Müzehhep Bir Kutu 
Nevyorka Gönderiliyor 
Sanatkarlarımızdan Sadi isminde 

bir tezhipçi kartondan tazyik sureti
le imal ettiği muhtelif ~ekilde kutu 

1 dan tezhip usulile hazırladığı na
~;lı ve zarif işlemeli n~munke~_eri Nev 
york sergisine gönderı~m: uzere a
!fıkadarlara teslim etmıştır. 

İngiltere hesabına dün de piyasa
mızdan Yozgat, Ankara, Beypazarı. 

tiftikl<'rinden ve kilosu 120 kuruş -
tan 325 balya satılmıştır. Almanya 
için de Trakyanın kıvırcık cins ya
paklarından ve kilosu 64,30 kuruş
tan 275 balya satılmıştır. Birinci cins 
işlenmiş Karahisar yapaklarından ki
losu 93 kurı.A.ştan 100 balya ve parça 
yapaklarından kilosu 32-33 kuruş -
ton 100 balya ihracat için satılmış-

Bulgar Maçları 

Yapllamıyor 
A. S. 23 Bulgar tak1mı bu hafta İs

tanbula gelerek Pera ve Şişli takım
larilc karşılaşacaktı. Dün İstanbula 
gelmesi beklenen Bulgar takımı gel
memiştir. 

Aksam İstanbula çektikleri bir 
telgrafta vize meselesi halledileme
diği için gelecek hafta gelebilecekle
rini bildirmişlerdir. 

Tonlantılar, davetler: 

Türk Dili ve Duygusu 
Kurumunun Konferansı 
Türk dili ve duygusu yayma )rnruınu 

6nUml\ıdcki pazar günü saat 16 tia, ~ak: 
simde Abide karşısındaki Cennet koşku 
kışlık bahçesinde bir konferans ve bir 
danslı çay tertip etmiştir. 

dam. 
Taksim stadı: 

Galatasaray - Beykoz A takım

ları saat 14,45. Hakem Refik Osmau 
Top. Yan hakemleri Bekir ve Sala
hattin Özbaykal. 

Beşiktaş stadc 
Kasımpaşa - Boğazlçispor A takım 

lan saat 8,30. Hakem Bahaettin Ulu
öz. 

Beylerbeyi - Davutpaşa A takım
ları saat 11.15. Hakem Necdet Gezen 

Karagümrük - Feneryılmaz Ata
kımları saat 13. Hakem Feridun Kı
lıç. 

Besiktaş - Hilal A takımları saat 
14.45, Hakem Şazi Tezcan, Yan ha
kemleri Ziya Kuyumlu ve Fikret 
Kayral. 

Fenerbahçe stadr. 
Ortakoy - Eyüp A takımları saat 

l 3. Hakem Şahap Şişmanoğlu. 
Fenerbahçe - Topkapı A takımla

rı saat 14.45. Hakem Adnan Akın. 
Yan hakemleri Halit Uzer ve Neşet. 

- Sağdaki ve soldaki tabloların 

yerlerini bu sabah değiştirdim. İkisi 
de dışarıya bakıyorlardı. 

"Arka, bel, sırt ağrılarından 
kurtulmak istiyorsanız, "X ..... ,, ke
merlerini kullanınız: Çabuk şifa
yı bulursunuz! ... ,, 

Ressam ve kasap 

yeni Sabah,, gazetesinin dün
kü serlevhalarından birisi 

şuydu: 

" Ressamlar ve kasaplar toplan
dılar!,, 

Bunu okuyan bir arkadaş sor _ 
du: 
"- Bu ne biçim serlevha? Ka • 

saplarla ressamların arasında ne 
münasebet var? 

Cevap verdim: 
"- Aralarında münasebet var:: 

Kasaplar, ressamdırlar. · Çünkü 
yaptıkları anlaşılmıyor! 

Ressamlar kasaptırlar: Çünkü 
sanatı kurban ediyorlar! 

Et Fiyatlarına 
zam isteniyor 

Son günlerde İstanbul . kasaplı~ 
hayvan piyasasında . yenıde~ bır 
yükseliş görülmektedır. Bu yuzden 
dün ihtiyaçtan çok az hayvan ke~~l
miştir. Toptancı kasaplar nam~~a dun 
tekrar belediye riyasetine mu:acaat 
edilerek toptan et fiyatına yemden 5 
kuruş zam yapılması istenilmişt~r. 
Belediye keyfiyeti tetkik etmektedir. 

Mandarina Fidanhğı 
Hazırlanıyor 

Ziraat müdüriyetinin tecrübe ma
hiyetinde kurulmasına karar verdiği 
Kartal Mandarina fidanlığının haztr-
1anmasına başlanmıştır. Ko.rtal iske
lesine yakın iki dönümlük bir parc:ı 
arazinin geri7.mesi yapılmış, çukurlar 
açılmıştır. Havaların do~ tehlike.si 
geçer geçmez buraya Rizeden geti
rilmek üzere bulunan mandarina ft
danlan dikilecektir. 

tır. 

Muamele Vergisinden 
Muaf Olan Yerler 

Maliye Vekaletinin kararile el tez
gahlarında yapılan kumaşların ütü 
müesseselerinde ütülenmesine ve 
katlanmasına ait i~lerden ve av de
rilerini sepileyen ve boyayan sanat 
evlerinden muamele vergisi almmı
yacaktır. 

Marmariste Yeni Bir 
Mektep Yapıldı 

Muğla, 10 (A.A.) - Vilayetin ge · 
çen yıl Marmaris'te yaptırmağa 
başladığı okulun inşası bitmek üze· 
redir. Binanın 15 bin metre murab
baı mesahası vardır. Bu okula, köy
lerinde hiç mektebi olmıyan köy ço· 
cukları ile tek muallımli köy mek -
teplerini bitiren köy çocukları ka -
bul edilecektir. Şimdiden kayıt mu
amelesine başlanmıştır. 
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Soldaki l"esmıde gorcıugunuz .Pe

ruda bulunan bu yüksek kaya 48 
metre yüksekliğindedir. Buna rağ
men küçük ince bir kaidenin üs -
tünde müvazenesi bozulmadan diın 
elik durabiliyor. 

* flüt Gibi Öten Ağaç 

Nubie'in cenubunda çok metd.ıdı 
bir çeşit ağaç vardır. Yaprakları 
arasından rüzgar estiğı zaman, flüt
ten çıkan .,eslere benziyen güzel 
sesler çıkar. Bunun sebebi şudur: 

Buralarda ra5tlanan bir böcek, 
ağacın kirpi manzr;ra1ı dallarındaki 
dikenlerinde birer delik açarak 
zam1<ını emer. Böylece, her diken, 
bir flüt halini ahr. Meşhur bir ne
vi zamk ç1k:ıran bu ağacın adı Tso

fordur. 

"" Yıldırımı En Çok 

j Çeken Ağaçlar 
Yeryüzündeki ağaçların yıldırı

mı en çok çekem kavaktır. Kavak

tan sonra sırasile, şu ağaçlar ge

lir: Meşe . . kayın ağacı, çam .. 
Bir A1man bilginiııin söylediğine 

göre, yıldırıma en çok maruz ka

lan ağaçlar, kökleri en derin taba

kalara ulaşan ağaçlardır. 

* 
En Büyük Böcek 

En Küç~k Böcek 

Yeryüzündeki en büyük böceğin 

nuz Ben size söyhyeyim. Bu, Yeni 
Gınede bulunan bir kelebektir. Ge
nişliği yarım metreye yakındır. İs
terseniz, en küçük böcekten de size 
bnbsedeyim. Bu da Namosella ad
Jı bir böcektir. Uzun1uğu bir mili
metrenin dörtte biri kadardır. 

2 Mesele 
1 -- Ü<; rakamlı bir adet var. Ra

k&mlnrı toplarsanız 18 eder. Yüz
ler hanesindeki rakamla birler ha
nesindeki rakam biribirile vurulur-

d. ? 
sa yin e 18 çıkar. Bu adet ne ır. 

2 _ İki rakamlı bir adet bula
caksınz. Bu adet on bire bölünürse 
geri üç, dokuza bölünürse bu sefer 

2 artacak. Acaba bu adet kaçtır. 

Cevapları 

Birinci me.selenin cevabı 396, 

'~kinci meseleninki 38 dir. 

tirerek soldan sağa 1, 3, ve 5 inci 
sıraların tutarını 2 ve 4 ncü sırala
rın tut:ırındnn çıkardığınız zaman 
geriye ı 15 kalacak. 

1-Yukardaki şekli her birinde 
kalemi birer defa kaldırmak şar -
tile üç çizgide 6 müsavi ve ayni 
biçimde parçalara böleceksiniz. Çiz 
gileri ok ve harflerle gösterin! 

2 - Bu yük taşıyıtn adam size ' 
iki arkadapnı soruyor. 

Halledenlerden 25 kişiye 
muhtelif hediyeler 

verilecektir. 
3 Rakamların yerlerini değiş-

Nasrettin Hocaya Sorarsanız : 

TAN 

ş 

~O!CJi 

: ...... e 1 ,CTh} 
........ ) ....... : . . 

Soldaki planda 9 salon. her salonda da bir lamba görüyorsunuz. Ay
hanın bu planın altl kısnııııran üst kısmına geçmesi lazım. istiyor ki: her 
;}ti köşe döniıp üç geçıt geçtikçe hemen bir lambalı salona gelsin! Bu 
şarta göre Ayhan eve nereden girsin, hangi yolu takip etsin, nereden 
çıksın, kızın bütün salonlardan geçmesi şart r:leğiltlir. Uğraşın bakalım! 
Eğer yapamazsamz, sağdaki plana bakınız! 

Reı.imde bu beş insandan her bi
r inin bir eşyası var. Hepsi. bulun
dukları yerden kalkıp kendi :~a- , 

ceği yo1u çiziniz. O şartla ki: Yol
lar, hiçbir noktada ne karşılaşacak, 
ne biribirine değecek, ne de biri
birlcrini keseceklerdir. 

Eu resim parçaiarmı ayrı ayrı 

kesiniz. Sonra, münasip şekilde 

yanyana getirerek okuma kitabın
da rastladığınız göçebe çocıık res
mini mcıydans getiritıiz. 

- -- ... 
-~ _ .. 

: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

x = ıı:xx 
X =A X il 
111=1 - AI 
111=1 +il 

_Ar~~d:~-~~:!~ız_:ı ~:_ri~i2:.~!~ !~~ 
seferinde Oll kibri11 Ue kullanarak 

toplama ve çık&rmn yoluyla 3, zarp 
ve taksim yoluyle:1 da 10 adetleri
ni mcyd::ır.a getirin. Kibrit başla
rını ycılnız takı.im i~inde kullana -
caksınız. 

Bil Bakahm 
Ne Tuttuk? 

Odadakj oyunculardan biri dışa
rı çıkar. !cerde kalanlar. araların
da bir söz kararlastırırlar Dışar

daki oyuncu i.;erı gırınce, her birı

ne dönerek. bır sual sorar. Çocuk
lar bu suallere kararlaştırılmış o
lan k<>limeyı belirtecek şekildt? va
ziyetler alıp. sesler.ııi mümısip şe

kilde ayar!ıyarak cevap verirler. 
Mesela tutulan söz şekerse, bar -
dağa koyup kaşık1a eritir yahut e
mer gibi hareketler yaparlar. Acı

mayı akla g<'tıren bir kelime ise ço
cuklar mahzun tavırlar alır. Ebe 
aldığı' cevaba göre tahmin ettiği 

kelimeyi söyler. Bilemezse tekrar, 
yine bilemezse bir ke1ime daha söy
ler, üçüııcie de bilemezse tekrar dı
şarı çıkar. Oy una yeniden başla -
nır. 

Cevizin Kabukları 

Oktay, baka la bir şişe şarap al
mak için gitmişti. Fiyatı sordu. Ba
k al, bir şişe şarap 60 kuruştur. 

Bo~ şişeyi getirirsenız, on kuruş ge
ri veririm, dedi. İki gün sonra ço
cuk ayni bakala gitti. Cevizin ki
losunu sordu. Ba.kal, 25 kuruş! de
di. Oktay sordu: 

- Peki. cevizin kabuklarım ge
tirirsem geri kaç para vtreceksiniz? 

* Dinleniyormuş 

Oktayın yine mızmızlığı tutmuş
tu. Sı:ıbahtanberi ağlayıp duruyor
du. Bir aralık susar gibi oldu. An
ne5i: Artık ağlaman geçti değil mi 
oğlum; diye sordu, Oktay cevap 
verdi: 

- Hayır! Din1eniyorum .. 
Sonra yine 8ğlamıya başladı. 

* Kurutma Kağıdı 

Kııdmcağız delirmiş gibi dokto -
run odasına koştu: 1 

- Aman doktor! Hemen bir çare. 
Oğlumun zehirlenip ölmesinden 
korkuyorum. Bir hokka dolusu 
mürekkep yuttu. 

Öteden Oktay atıldı: 
- Bunda merak edecek ne var, 

teyzeciğim? Çocuğunuza hemen bir 
parça papyebuar yutturun! Bu kl
ğıt bütün mürekkepleri çekip alır. 

,...-
a.- . - """ L-'---- -

Miyop _ Allaha ısmarladık dok· 

tor! Çok teşekkür ederim; verdiği
niz gözlük sayesinde, artık çok iyi 

görüyorum. 

Öğretmen _ 4, 6 daha kaç eder 

Altay - 8 - 9 - 11! 
Öğretmen - Neye hepsini söy-

lüyorsun da on demiyorsun? 

Altay - On eden 5 + 5 değil 
mi efendim? 

Kavuşturan Kuş 
HiKAYE~ 

Senelerdir annesinden ayrı yaşı
yordu. Güne~in erkep batıp, geç 
doğduğu uzak memleketlere göç 
ctmisti. Doğup büyüdüğü yerleri 
bile unutmuş, ama, beyaz yüzlü gü
ze~ annesinı bir tiır:iü aklından çı
karmamıştı. Onu hatırladıkça için 
ıçin ağlıyordu. 

Artık butün sev.gisini biricik ku
şuna vermiştı. Kırlangıcım hayatı 

gıbi seviyor, elile suyunu içiriyor
du. yemini yediriyordu. Yazı bera
ber geçirir, kışa doğru, göz yaşla
rile biribirlerınden ayrılırlardı. O 
yıl kış erken geldi. Kuş, mahzun 
bakı'.;'larile artık bu gün seni ter
kedeceğim, dedi. 

Tekin kendi kendine acaba bu 
kuş, her kış böyle nerelere gidiyor? 
diye düşündü. Eline kağıt kalem 
aldı. "Tekinin giızel kırlangıcı bu 
kışı kimin evinde geçirdi?,, diye 
yazdı. Kuyruğuna bağladı. Kuş pır 

demiş, ucmuşı oııun göz yaşları ha
la dimnemışti. 

O kış da geçti. Yine yaz geldi. 
O ~n iki dost biribirine kavuştu -
lar Hem de nasıl! .. 

Sevgili kuş ona geldiği yerler -
den büyük müjdeler, iyı haberler 
getirmişti. Geldiği gün kuyruğuna 
takılı kağıtta: "Güzel kuşunuz, bu 
kışı benim yanunda geçirdi. Ben, 

Ya7.an~ D. T . 
on iki yıl önce, altın başh biricik 
oğlu Tekinini kaybeden anneyim.,, 

Adana, Taşlısüka.k Numara 12, 
Selma.,, diye yazılıydı. 

Tekin, sevincinden hıçkıra hıç-. 

kıra kuşu öptü. O kadar ağladı ki, 
kuşun ipek kanatları sırsıklam ol
du. 

Tekinle kırlangıcı. o kışı Adacada 
annesinin evinde beraber geçireli -
ler. 

fNe Yaparsınız? 
Elinizde bir perger var. Sık~ -

mış. Muayyen bir aralıktan fazla 
ne açılıyor, ne de kapanıyor. Ayni 
pergerle biribirinden küçük bir kaç 
daire çizmek istiyorsunuz. Ne ya
parsınız? 

Cevap 

Pergerin kalemsiz sivri ucunu, 
ayrı ayrı muhtelif yükseklikte ci• 
simlerin üstüne koyarak bu dai
releri çizersiniz. 
.- ._._..............._......._ 

Bilmecem izde 
Kazananlar 

Sekizinci sayfamızdaJır. 

.......~------
I iktibas Hakkı Mahfuzdur J 

Vaııan: SALiH 

L 011 "" ~. 
' T r~ 

'ı ı 1 l J 

.-~~ 

Ve Tünel (Şirketleri) de 
-Tramvay 

... Artık Tünel ve Tramvay arabala -

nna sardalya balığı olmayacağımıza .... 

••. Frenleri tutmayan. .• - Motörlcri ateş alan ... Ve ikide birde yoldan çıkıp öteye be

riye dalan tramvay arabalarından kur· 

tulacabını.za daha cok sevinivorum!-
tarihe karıştı diye çok seviniyorsun de· 

ğil mi Hocam? 

Hoca Evet çok seviniyorum fakat .; 



Nevgorka Gönderilecek Çiniler Okuyucu Mektuplan . 
Ortamektepten 

Mezun Olmıyan 

Memurlar 

TAN 

BULMACA 
Dünkü bulmacamızın 

halledilmiş şekli 

t 2 a 4 o e 1 s ı ıo 

ı K IA R A IBIAIT AK 

11 - 2 - 939 

KARMEN 
Prospere Merimenin 

Yeni barem kanununun mevzuu
bahis olduğu şu günlerde memur ma
aşlarının tayin ve tesbiti ve ne şekil
de m~mur olunabileceği düşünülüp 
konuşuluyor. 

2 Al.IE RI i M EII< . ,K 
3RIEI•1 R AIKl•ILIA 
4 AIRI 1 ,.,AN. BIAIR 
5 BI 1 lRIA•lii SlolBIA 
6 AIM A N ll•IAIR!AIM 
1 T EIK. S l!lillAIDIA 
8 AK IBIOIRIAl•IAIÇ . 
9 K •ILIAIBIAIDIAl•IA 
l(J IKIA IRIA/MIAIÇ/A. 

Bütün dünya lisanlarına 
geçen bu 1aheseri 

ilk defa olarak 

Bu kadar temiz, canlı bir 
lisanla HaJikarnas balıkçısı 
tarafından türkçeye çevril -
miştir. 

Kütahyanın Nevyorka gönderilecek çinileri 

Kütahya (TAN) - Beynelmilel hazırlanmıştır. Bu fabrikanın sahibi 
Nevyork sJrgisindeki Türk pavyo - M h e met Çini, Nevyork sergisine ken 
nunda vücude getirilecek tesisat için d" 

ı namına da iştirake karar ver -
Türk pavyonu komiserliğince şehri-
mizdeki çini fabrikalarından birine miştir. Çok zengin, mükemmel çe -
ısmarlanmış olan çiniler tamamen şitler hazırlamaktadır. 

Lise Tahsilindeki 
MESELELER 

• ' (Barı 5 ncide) 1 sanatlar tarihi dersinin korunası i 
Dığer cihetten, bugün lıigatlar, An- cabetmekt d " -
ikl ·ı e ır. 

s opedı er ve muhtelif mevzula- Fakat bu ders· k ik t •· h 
·ı · t k" ın ar a ur a _ 

ra aı neşrıya • ıtap ve mecmua - line gelmemesi ve kendinden bek-:;r 0
• k~dar çoktur ki, insan her - lenen bütün faydaları temin et _ 

angı bır meselenin tetkik ve hal- mesi bu dersı" n ·· t kb 1 1 
Ji · · ht 1 • mus a e mua -

ıçın mu aç 0 duğu malümatı !imlerinin çok esaslı bir surette ha-
b.unl~rdan. a~ayıp bulabilir. Elve - zırlanmasiyle mümkündür. 
nr ki bu iktıdan mektepte kazan- Her lisede muhakkak surette 
mı~ 0 .lsun. Halbuki maalesef lise - büyük ressam ve heykeltraşları~ 
lerımız. gençlere, herhangi bir mev en mühim eserlerinin reprodü.ksi -
zuu, bır meseleyi de kitaplara, yonlarının ve büyük konpozitör -
mecmualara vesikalara m ·· t ı · b · : uracaa erın aşlıca konpozısyonlarına ait 
ede~ek, şa?sı tefekkür ve mütalea plakların bulunması, bu dersi can-
:~alıyetlerıyle tetkik etmek tekni - landırmağa hizmet edecektir. 
gı kazandırmıyor. 5 

Halbuki, (fikri mesainin ras - - Dilimizin bugünkü vazi _ 
yonel bir surette tanzimi) yani, ki- yetinin, lise tahsili verimi üzerine 

Şimdiye kadar öevlct teşkilatında 
çalışmış ve muvaffak olmuş nıce or
ta mektep tahsili görmiyen memur
farımız vardır. İşlerinde muvaffakı
yet gösterip zam almış, terfi görmüş, 
takd ır edilmiş ve mensup olduğu da-
ireye yararlı hır uzuv olınus bu me
murların vaziyeti cidden şa;anı tet
kiktir. Bu gibilerin uzun tecrübeler
le orta mektep mezunu arkadaşların
dan hiç de aşağı kalmadıkları mu • 
hakkak oldu~u halde> Lunlrın harem
deki (yeni) yerlerinin tayini hakkın
da şimdiden bir şey kestirilemezse 
cJe bahsedilmemesi ihmal değil bir 
noktainazar meselesidir. 
Bunların içinde icraatçı amirler de 

mevcuttur. Milli Miır.adelede cüm
huriyet devrindeki inkılaplarda ön 
safta bulunmuş olanlar mühim bır 
yekun tutar. 
Bunların gördükleri tecrübeye aldık
ları notlara, muvaffakıyet dereceleri
ne göre memurluk hakkını kazanmış 
oimaJarı, bundan sonra da orta tahsil 
görmiyenlerin memur olamıyacakla
rı için mesleklerinden ayrılmamak ü
zere orta tahsil gürmüş sayılmaları 

ve bundan mahrum edilmemeleri a
dilane bir karar olur. Bu olmadığı tak 
dirde meslekten imtihan etmek, ya
hut da orta dereceyi haiz meslek kurs 
Jan açıp veya gece dersleri ihdas e
di'P orta mektep tahsili gördürülme
Jeri ve buna mecbur edilmeleri de 
pekala mümkündür. 

Adana: Cemi! Görgün 

* Babamı Arıyorum tapları seçmek, en faydalı bir şe _ menfi bfr surette tesir yapan se • 

kilde okumak, not almak, vesika beblerden olduğunu söyliyebiliriz. 914 harbinde askerliğe gfden ba-
toplamak, notları ve vesikaları - Lisan, tefekküre mantıki kati- bam, Görele kazasından Acem oğlu 
ihtı·yaç halın' de derhal bulabı"le - yet, vuzuh ve sarahat kazandır - Ş k" J 1 Bilal, oğlu a ır e 307 teve lütlii 
cek tarzda - tasnifli olarak sakla - mak hususunda, riyaziye kadar mü am<"am Osman. 

him bir rol oy nar. Mazbut ve zen-
mak tekniği, liselerde gençlere ka- g· b" 1. 1 k .. k f Çanakkale harbinde yaralana-rak 

d 1 1A ın ır ısan o ma sızın yu sek ik 
zan ın ması azım gelen en mühim • _f 1. tt h 1 ,_ .. k.. d Çanakkale hastanesine ytırrJınr, ve 
vır IKnuaıuu.. r·\icffr ıvı> c. 11 unm.ı:ııcc mum un e - _ . _. _ .,. 

g : . . . harbe gitmiştir. Askerlik şubesinde 
Bınaenaleyh, lışanımızı. ıcınde k ""t""kt d d ··ıd·· k d 

b 1 d 
. . . · . ve u u e ara ımııa a. o u ay ı 

u un uğu ıstıkrarsızlık vazıyetın- b 1 d w f i wı w d h h . . _ .. u unma ı~ <" n sag ıgm an a er 
den kurtarmak ıçın alınacak but un k n·ı . 11\ tf dr . vo tur. ı en varsa ll en a esıme 

BUGCı' KÜ BULMACA 

1 2 3 4 5 6 T 8 9 10 

11. 
2 -,., 1 ı•ı 
1 

3 -ı-ı 1 1 111'_1_1_1 
4 1 1 ,.,- , ,,.,-, 
5 .-,-ı-ı- •• ,- ,-,. 
fi ,~ • ı• 1 1 1 1 
1 -,.ı ı-ı -, .,- .-
8 1 ,- , ,-,.ı ,-,.-

t•ı 1 1 1 1 .• 1 
ı c 1 1 l•I 1 1 •ı-
SOLDAN SAGA: 
1 - Koyunun boynuziyle yaytığı . 

eski kadınların kocalarına hitap ~erken 
söyledikleri bir tabir. Duyulur, 2 - An
dığı takdirde, 3 - Çok büyük ev. A~ker 
topluluğu, 4 - Faka t. Çingeneler-in tsi 
Kasapta bulunur, 5 - Bir meyva. Avcının 
yaptığı, 8 - Zaman. İş adamı. 7 - Ce
reyan eden, 8 - Mail değil. Amel, 3 - Bir 
10 - orta değil . İ<;ilir. Ansızın olan. 

YUKARDAN AŞAGI: 

1 - Endi~e. çok değil, g15kte bulunur, 
% - Su değil , o değil. Canımız yanınca 
söyleriz, 3 - Çok bfivük ev dua ederken 
söyleri7., 4 - Siz. V;karlı, ~ - Bir şe
hir. Atmamaktan emir. 6 - Çıkıntı. Bir 
sayı Ayının evi, 7 - Sağ değil. Bir sayı 
8 - Sarmakfan emir endaht, 9 - Çare, 
ilaç. İskambilde birli, 10 - Yükselmek, J 
havf. 

J HALKEVLERINDE f 
Konferans 

Bakırk!ly Halkevlnden: 
1 - 11.2.1939 Cumartesi günil akşamı 

saat 21 de Evimiz salonundn B~y Galip 
Bahtiyar tarafından (İstanbulda Esnaf Ha
yatı ve TeşkilAtı) mevztılu bir konferans 
Vf onu tiıkiben Halkevi orkestrası tara
ftndAn lü.-_ lc.t:u;ı""" v.a.-UArc>lctl,.. 

luğundan alınmalıdır. 

* Fransızca Dersleri 
Fatih Halkevlnden: 

KAR M EN'in 
ikinci ve son 
sayısı çıktı. 

• 

numaralı kitabını 

kitapçılardan ve 
müvezzii erden 

arayınız. 

Serisi fasılasız neşriyatına devam ediyor. Senelik abone 8 lira, altı 
aylık abone 4 ! liradır. Senelik abonelere küçük bir kütüphane hediye 
edilir. 

Adres: Ankara caddesi Reşit Ef.endi Hanı, birinci kat. Posta kutusu 97 
Istanbul Satış Yeri: Ankara caddesi, (Çığır Kütüplıanesi) 

.. . . . ~- .... ,,___ .. -·- ..... 

RADYOLiN 
> ~ 

Her 
SABAH, öGLE ve AKŞAM 

yemekten sonra muntazaman dişlerinizi f ırçalayınrz. 

Ue 

. 
Bilmecemizde Kazananlar 

28 KAnunusanl 939 tan1ıli "Çocuk - Birer Suluboya Kazananlar: 
rr..,... il~\.. l mn.hn \...,..,..._ ... _ .... _. .-1,.,,,.,._. 

tesi: 
Birer kutu Kur,unkaleml kazannala..: 
Haydarpaşa lisesi 1054 Kasım Özer, 

F atih Askerlik şubesinde Halil oğlu Ha -
sip, Beyoğlu orta okul 649 Fikriye Getik. 

'-'Cf'ta.Cıı. \!t\:fı. f\,:;.tıÇ; .a.-.~J~'"1 ı • - n'Cli 

okulu 290 Nihat TnŞçı, Konya e kek orta 
okulu 316 Hikmet. 1 şte, gençlere tam ve hakiki 

bir kültür vermek istersek, 
lise programını ve tedris metod -
larını bu esaslara göre yeniden tan 
zim etmek, ayni zamanda Güzel 
sanatlara da büyük bir yer vermek 
mecburiyetindeyiz. 

Bir milletin, hiç olmazsa 
güzidelerinin, Bethoven, Şeks -
pir, Mikel Anj, Göte, Ro -
den .... gibi büyük sanatkarlarının 
eserlerini tanımaları, bunlardan be 
dii zevk ve heyecan duymaları za
ruridir. 

tedbirler, lise tahsilinin verimi ü- bildirsin! 
zerinde müsbet tesirler yapacak - Gölciiktc Yavuz gemlsi 

tır. Sıhhiye ba.,~avuşu 
YENİ NEŞRlY AT : Fetlıi Giireş 

Evimizde fransu:ca dersleri verlleceıt -
tiT. Bu derslere yazılmak lstlyenlerin her 
gün saat 10 dan 21 e kadar 3 ııdet fotoğ

I raf ve nüfus hüviyet varakalarile Evimiz 
_ direktörlüğüne müracaatları. 

Birer Mürekkepli kalem Kazoıınanlar: 

Birer Kalem Boyası Kazananlar. 

Boz5yük ikinci ilk okul 29 Mehmet, 
Akşehir Gazi M. Kemal okulu l 12 Havri 
Uzun, İz.mit orta okulu 815 Yaljar. . 

Birer Pergel Kazananlar: 

Erenköy 4 üncü ilk okul 291 Melek, 
Pertevniyııl liResl C - 4 de 319 Talha, 
İstanbul Ticaret lisesi 2263 Re$at. 

Birer AlbUm Kazananlar: Rumelihlsarı 27 inci ilk okul r.2 Nezih 
Uşak Yeni okul 129 isman Minareci, Çapa, Erenköy Hat boyu 9 numarada Kad

Gcmlik Armutlu Uk okulunda Melah:ı.t rl, Üsküdar Doğnncılar caddesi 101 nu • 
Özmen, Adana kız lisesi 748 Taclser Böl- marada Hamit İmer. 

olan Jul Verne'nin bUtün eserleri her dile Derslere 20 aubat 939 tarihinde başla 
Esrarh Ada tercüme edilmiştir. Bu güzel romanların nacaktır. 

Kanaat Kitabevi tarafından neşredil - en tanınmışı ve en cazibi de Esrarlı Ada
mekte olan Ankara Kütüpanesi serisinin dlr. 
18 numarasını teşkil eden Esr::ırlı Ada Kitap Uç kmmdır. Birinci kı!ITT!t, Hava 
Üçüncü kısmı c;ıkmıştır. Kahramnnlannı, ikinci kısmı, Yalnız yaşı-

Bunun için liselerimize, güzel 

F en harikıılarını cazip bir surette ve yan adam'ı ve ücilncü kısmı da P...ttanın 

seyahat romanları şeklinde güzel bir u~- ı sırrını ihtiva etmektedir. Her kısmın fi -
lüp ile tasvir eylemekte ııöhret kazanmış yatı 50, ile kısmı birden 150 kuruştur. 

AKA GÜNDÜZ 
- Beyefendim, düşündüklerini anlıyorum. San

dığın gibi değil. Mamasının (kızım) dediği bu kadın 
her yolun yolcusudur biliyorsun? Geçen akşam sen 
yok iken geç vakit geldi ise bir polis ilen beraber 
geldi. Dışarda hır mUşterisi ile .. Darılma, polis, dedi, 
kavga çıka~mı.şl:ır da senin adresanı verip kurtulmuş, 
buraya getırdıler. Kızmıyasın diye söylemedim. 

- Desene mevlasını bulmuş. 
- Mevlası kim ıse karışmam, seni de bulmuş ne 

çıkar? 

:: O günden sonra yazlığa çıktılar ve Perl.han 
Soydangelin küçük yalının bir mevsimlik misafiri ol
mak üzere kalmasına karar verildi. 

Vurgun ilk ayı sakin ve avungan geçirdi. Kim
seyi unutmadı. Fakat kimseye adres' vermediği için 
kimse onu bulamadı. 
Akşam gazetesinin küçük ilanlan Vurgunun pek 

hoşuna gider. O ilanların her birinden bir küçük hi
kaye veya bir büyük roman mevzuu çıkarır. Birkaç 
güzel eserini bile bu küçük ilanlara borçludur. Hat
ta geçen sene yazıp bitirdiği ve henüz neşretmediği 
(küçük ilan) adındaki son romanı da bunların so
nuncusudur. Vurgun denize karşı tenbel tenbel otu
rurken yine küçük ilanlara göz gezdirdi. (Aranıyor) 
başlığı altında şu kelimeleri okudu: (Küçük dost ho
casını arıyor, mühimdir.) 

TEFRiKA No. 36 

Kalbi sertçe hop etmedi amma, yüzü epeyce kı
zardı. Ayıp ettiğini anladı. Hatırladı ki bir buçuk 
ay önce küçük dostuna söz vermişti, on gün içinde 
misafir gidecek ve gideceği günü küçük dosta bildi
recek. Bildireceği güne kadar da N azh eve uğramı
yacak. Bunların hiçbirini yapmamıştı. Bir buçuk 
ay bekliyen Nazlı her yerde arayıp bulamamış ola
cak ki gazeteye bu ilanı verdi.Hocasının ilan merak
lısı olduğunu bildiği için. Hemen şu kısa mektubu 
yazıp gönderdi: (Ben, yerle gök arasında nefes alı
yorum. Sığır büteği yiyorum ve saçma sapan laflar 
içiyorum. Beni aradığını okudum. Bundaki suçumu 
inkar etmem. "Mühim., kaydını koymasaydın daha 
da aldırmıyacaktım. Mühim olan şey sana aitse ba
n.a yaz. Bana aitse şu bütün yaz bir şey yazma. Y~ 
rımi bulamıyasın diye sana şu yalan adresi veriyo
rum: Fatih postanesi, post restan, biftek. Ben ora
dan alırım. Eğer "mühimdir,, dediğin şey pek acele 
bir şeyse şuraya telgraf çek: Taksimde eski evim. 
Ge~eyim de~e, adresimi vermemeleri için sadakat
lerınden yemin aldım. Senin nasıl olduğunu ne yap
tığım münasip bir günde soracağıma emin ol. Bana 
iyi bakan gözlerini öperim küçük dost.) 

Telgraf yerine şu mektubu aldı: 

(O kadar acele değil hocam. Sözünü tutmadığına 
ve beni ihmal ettiğine darılımya hakkım yok. Alış
madığın vaziyetlere sürüklemek teklifi benden gel
mişti. Geri aldım. İhmal senden geldi, sen de bu ih-

Jf. • 
BeyoOlu Hall<evlnden: gen. Birer Kart Kazananlar: 
Beyoğlu Halkevinin spor çalışmaları 

yalnız Evimizin Tepebaşındaki merkez 
binasının spor salonunda yapılmaktadır. 

Başka yerlerde şubemiz olmadığı gibi hiç 
bir suretle altıkamız da yoktur. 

Birer Reıılm Model! Kazananlar: Dörtyol kı~la caddesi 1 numarada mer-
Samsun Çarşamba tapu memurunun hum yüzbaşı Kdmll oğlu Nerat, Mudany'\ 

oğlu Yi.iksekkaradaş, Gerede Misakı Milli liman memuru kızı Mihver Sönmez, Diyar
ilk okulu 347 Hatice Talö, Zile orta okul !bakır Ergani kazası bakkal Hilseyin Ka-
3 Recai Saraç. rakoç, Çerkesköy ilk okulu 338 Fikret. 

mali geri alırsan tabii çok sevineceğim. Benim seni 
taciz etmekteki bütün maksadım ve küstahlığım, 
arkadaşımın ablası içindL Onu sana tanıtmak ve se
nin hayatına karıştırmak ihtiyacını o kadar derinden 
hissediyorum ki buna muvaffak olamazsam dünya
nın en bahtı ' kara küçük dostu olacağım. Sana iyi 
bakan gözlerimi öpmeseydin daha iyi ederdin. Çün
kü bir buçuk aylık unutulmuşluk bu samimiliği 

şüpheli kılıyor. Darılma bana. Ben "herkesli kimse
siz,, hocamın gider ayak bahtiyar olmasını istiyo
rum. Sen yaşta ve sen başta bir adam için çok bü
tek zararlıdır, tansiyonu arttırır. Sonra hastaneler-

de değil, skandallar içinde nafaka mahkemelerinde 
dolaşırsın. Hocam! Bilirsin ki küçük dostun kapalı 
tarafı yoktur. Sana haber vermek mecburiyetinde
yim: Bir Holivut macerasından ziyade bir eski ko
cakarı oyununa gelmek üzeresin. Çok sürmiyecek, 

yemekte olduğun bifteğin içi~den bir böcek çık~
cak. Daha açık olayım, oku: Bir gün Perihan sana 
babalık isnat edecek. Ve, sen, onu, almak, mecburi
yetinde, kalmış, olacak, imişsin! 

Bu açıklık yetmezse dahası var: Bunu haminne
sinden, annesinden, mahallesindekilerden ben, ku
laklarımla işittim. Bana şunu sormak hakkındır: 

- Bücür kız! Sen benim hayatıma neden bu ka• 
dar küstahlıkla karışıyorsun? 

• Bunu .d~ ~çıkça söyliyebilirim: Şöhretler, hlirri
yetler gıbıdır: Verilmez, alınır. Alınan şöhretler si
zin gibilerin şöhretleridir. Verilen, dağıtılan, pay 
edilen şöhretler de politika şöhretleridir. Politika 
şöhretleri sabah vardır öğle yok. !kindi vardır ak
şam yok. Bu şöhretler, iktidarda bulundukları za
man çok var olurlar, düşer düşmez 0 kadar unutu
lurlar ki kendileri bile bu işe şaşa şaşa hasta olur
lar. Sizin şöhretlerinize gelince, onlar alın teri ve 
şahsi liyakatlarle iltimassız alınmış haklardır, sizi 
belki yerin dibine gömerler, fakat şöhretinizi parça
layıp unutturamazlar. Çünkü onu size veren politik 
kaygular değildir, halkın sevgisidir. Sizin gibiler 

bir şeyden korkmalıdırlar: Kendi kendilerinizi imha 
etmekten. 

Sen, kendi kendini henüz imha etmedin, fakat et
mek yoluna girmek üzeresin! Bunu böylece bil! Bu
nu sana söyliyen, kitaplar yazmış ve hayatın ne ol
duğundan haberi olmıyan davul kafalı bir filozof 
değildir. Hayatı bilen yirmi bir yaşında bir Atatürk 
devrinin kızıdır. 

Neyzen Tevfiğin sanat şöhretini kim elinden ala
bilir ve onu kim unutturabilir? 

Diplomat Yahya Kemal o kadar çabuk unutuldu 
ki bugün, aziz dostu On Üçüncü Alfonsa sorsak 
(kimdir o?) diyecek. 

Fakat Şair Yayha Kemalin şöhretini hangi Tann 
veya Yantann elinden alabilir? 

Politikanın Refik Halitli unutulalı on sekiz yıl oJ. 
du. Fakat edebi çelengini kendi pençesiyle halkın 
gönlünden alıp başına geçiren Refik Halitli kimse 
unutamaz. 
Nazım Hikmeti kuşbaşı, kuşbaşı doğruyabiliriz. 

Sıfır numara makinede iki çekilmiş kıyma yapabi
liriz. Bundan kolay ne var? Fakat Nazım Hikmet, 
Nazım Hikmettir; vardır. 

İster ardak diyelim ister öndek, bir Mehmet Aki
fi hiç kimse yok edemiyecektir. 

Biliyorum: Soysuz, mayasız ve babasız kuru kafa· 
lar vardır; bugün, yarın ve öbür gün Atatürk'ü yok 
etmeğe yelteneceklerdir. Medrese kubbesine benzi· 
yen o kafaların içinde belki Atatürk yok sanılacak. 
fakat iki insanlık kubbesinin birbirine aplike olu
şundan hasıl olan şu yuvarlak dünyada Atatürk ebe
didir. Otomatikman Ebedi Şef denilmesinin sırrı 

bu değil midir? 

Hocam! Görüyorsun ki, her fikir sınıfından birer 
eksik örnek aldım. Haklı mıyım, haksız mı? Politi
kadan örnek almak istemem, çünkü ... 

Vazgeç aziz hocam! Bu küçük, yirmi birlik dostun 
duygularını incitme. 

(Devamı var J 
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~4 GOLGE 
Kazaklar Üstümüze Geliyorlardı 

1 

~e~en Olduğumuz Yere Diz Çöktüm, ilk Kurşunda 
Us~ume Gelen Kazağı Yere Serdim, Karşaya Atladım 

G ~eşin .. bat~cağı .. sırada htç 
sız, duz bır yol uzerinde yü

rüdünüz mü dostlarım? Eğer yü· 
rümedinizse, muhakkak tecrübe 
etmelisiniz. Bu anlatacağım hika
yeyi daha iyi anlar ve bana hak 
verirsiniz. 

Mütecavizlere hadlerini bil
dirmek, silfilıların nasıl atıldıö-ı
nı göstermek sirası gelmişti arttlt. 
İrmağın kenarında gözüme ili -

şen yüksekçe bir yığıntı üzerine 
çıktım, uzandım. Bulunduğum yer
den biribiri .ardına üç kere tetiğe 
dokundum. Iki adam ile bir iri 
köpeği yere sermiştim. Dördüncü 
~urşunum da, kopardığı yaygara 
ile bu felaketi başımıza getiren 
Yahudinin ağzını kan ile doldur
muş, olduğu yere oturtmuştu. 

B eş~~i ve altıncı mermilerim 
hızı takip edecek ayak bı

rakma:rnıştı. İki kişinin ardına ka
tılan köpek surüsü çütlik binaları
n~. do~ kaçarlarken, Gabay ile 
Hüseyın çavuş ve Mustafa, ölen 
hayvanların üzerinde bağlı bulu -
nan yamçılaırla yiyecek torbamızı 
sökmiye uğraşıyoıtlardL Ben de, e
cellerine kavuşanlann üzerlerini a
raştırıyordum. Ömrümde para için 
can yakmadım ve yaktığım canla
rın paralarını almadım sayın oku
yucularım. 

Bu heriflerin de paralarına do
kunmadım. Fakat işimize yarayıp 

yaramıyacağmı düşünmede.a cep
lerinden, cüzdanlarından nüfus 
vesikalarını aldım. Arkadaşları 
topladım Nehrin kenarındaki saz -
!ıklar arasından suyun akıııtısını 

takibe başladım. 
Durup dinlenmeden yaptığUluz 

altı saatlik hızlı ve zikzaklı bir yü
rüyüşle, hadise mahallinden bir 
hayli ııza.klaşmış, hele izimizi bu
lunup takip eclileıniyecek bir şekilde 
m'ızıa ırnıaıgımız -yerıercıc aıtjmı

za serip üstümüze örttüğümüz çul, 
çuval, kebe gibi eşyamızı kaybet -
miştik. Fakat, biraz faydaları ile 
beraber bir çok sebeplerder.ı :lolayı 
da bize ayak bağı olan hayvan -
lardan kurtulmuştuk. }.IPmnun -
dum ben. Bu suretle çok hafıflen· 
miş, yürüyüşümüzü süratlendir -
miştik. Daha fazla yol alıyor, sı~a
bildiğimiz herhangi bir kovukta 
sessizce barmabiliyorduk artık. 5 
gün süren uzun bir yürüyüşte 
sonra Harkofa altı saatlik yolumuz 
kalmıştı. İçine girıniye ces:uct e
demediğimiz bir köyün açığından 
geçiy-0r, bahçeler ve tarla~ar ıçm -
den yürüyorduk. Çok da yorgun
duk. İlerimizde görünen ağaçlıklı 
bir tepeyi tutmak için kendimizi 
bayağı zorluyor, biribirlıniı.i teş -
vik ediyorduk. Tepe ile aıamtzda 
iki yüz metre kadar bir uzaklık kal
ınıştı ki, içinde yürüd üğumfu: a
ğaçlık. birden bitmiş, ôntinıüzc bır 
yol çıkmıştı. Yoldan sonrakı ara
zi de tam istediğintlz gibi çok sık 
bir fundalık, ilerisi de koru deni -
lecek kadar sık ağaçlık idi.. 

Yolun kenanna vardığımız 
zaman rahmetli Hüseyin ça

vuş ile Mustafa yere çöltmi.tşler. la
tife yollu, bir adım daha ileri gi
demıyeceklerıni söylemtşleldi. Yol 
kenarında oturup dinlenmenin mü
nasip olmıyacağı hakkwdaki söz
ler ime de alaylı bir tarzda gülmüş
lerdi. 

Mııksatlarının şakalaşmak, ;ol 
yorgunluğunu unutturmak olciuğu
nu ben de biliyordum. Fakat, bu 
yersiz ve tedbirsiz duruşun, biraz 
uzunca süren şakanın cezasını he
men o dakikada, hem de pek acı 

ve acıklı bir tarzda oracıkta çek
tik. Solumuzdaki dönemeçten ka -
!abalık bir yolcu kafilesi, ark:isın
dan da üç kazak süvarisi ansızın 
çıkıvermişti. Aramız yüz metre bi
le y oktu. 

Kazakların bizi görmesile kılıç 
çcker0k hayvanlarını mahnıuzh -
ması bir oldu. Üzer:mize bir ytl
dmm hızı ile geliyorlardı. B•ılun
duğumuz yerde hemen diz çöküp a
.eşe başladık.Ben ilk kurşunumla, ü
zerime saldıran kazağı yere vık -
mış, iki sıçrayışta şosenin karşı 

kenarındaki kayalığı tutmu~tum. 

Gabay da bir ok hızile fırla~tı. 
Arkam sıra kayaların arkasın a
tlmış, silahına sarılmıştı. Ne yazık 
ki, on saniye b.le sürmiyen l.ıu za
man içinde ıh:i kazak bizim HiıM!Jiıı 
çavuşla Mustafanın başına çulla.11-
ınışlardı. Gabay ile attığımız kur
şunlar, zavallı arkadaşlannnzı kı

lıç darbeleri altında can vermek -
ten Jrnrtaramamıştı. Ancak dördül1-
cü ve beşincı merrniler:m ·z kazak
ları yere s~rmişti. Asker edilmek 
üzere zorla Harkofa götürüldiıkle
rini öğrendiğimiz köylüler bu es
nada. saçma sağanağından kurtu
lup sevinçle uçuşan bir çil yavrusu 
gibi dağtlıp kaçmışlardı. 

Zaval1ı arkadaşlarım aldıkları 

kılıç yaralarınm tesiri ile o an
da ölmüşlerdi.lks:nin de kanlı yüz
lerini, gözlerimden akan yaşlarla 

yıkayarak öptüm ve Gabaya dön
düm. O da dövünerek ağlıyordu. 
On dakika sonra ölen iki kazağın 
kalpaklarını başımıza, kaputlarını, 

yamçılarını elbiseler:mizin üstüne 
geçirmi;;tik. Silah ve cephaneleri
ni tak!llış, takıştırmış, s~lün gibi 
hayv;mlarına atlamıştık. Bahtsız 

arkadaşlarımıza yaşlı birer veda 
bakışı fırlattıktan sonra oradan ay
rılmış, garba doğru uzanmıştık. 

İki sa:ıtte bir on dakika mola ve
rerek sünıtli ve dörtnal yürüyüş
lerle, iki saat garbe ve bir saat ce
nuba doğsu yol aldıktan sonra şark 
cihetine dönmüş ve bu sekiz saat
!ik yol esnasında hiçbir köye uğra
mamıştık. Akşam geç vakit vardı
umm..G.•N"ra ,y"ul l Lkiınii kul' ~llJ\Q.Y.@. 
lanmtş, ağırlanmıştık. ~ 

Her gün takip ettiğimiz istika
metleri değiştirerek, zikzaklı yü -
rüyiışlerle Harkofun garp tarafla
rındaki köylerde dört gün kadar 
dolaştıktan, biraz dinlenip kendi -
mizi topladıktan sonra tekrar u
zun, yorucu ve şaşırtıcı bir yürü
yüş yaptık. Harkofun cenubundan 
garbe dönerek yedi günde Dniyeper 
nehrinin kenarında bulunan Çer
kasi şehrine yaklaştık. O gece ne
hir kenarında Şoviz çütliğinde ba
nndık. 

Arkadaşım Gabay, vaktile asker
~ yaptığı bn havaliyi gayet iyi 
bildiği için Dniycper nehrinin hay
vanla geçit verdigi yerleri tanıyor
du. Sabahleyin, gün doğarken biz 
de Krizofiç ismindeki köyün gar
bından nehre dalmıştık. Gabayın 

gerçekten çok kıymetli olduğunu 
şuracıkta itiraf etmek mecburiye
tinde bulunduğum kıla·ı;uzluğu ve 
altımızdaki kuvvetli hayvanların 
yüzmiye alışıklığı sayesinde koca 
nehri kazasızca geçmiş, dört gün 
sonra da Obviopol şehrine yakın 
bir köye sinmiştik. Bulunduğu -
muz yerden Odesanın en çok bir 
hafta süreceğini söy1iyen Gabay se
vincinden çocuk gıbi sıçrıyor, ve 

beni de s1crat1yordu. Dediğine ba
kılırsa. Odesa ile Moskova ara~n-

d k . mesafenin onda dokuzunu 
a ı . k 

kestirmiştik. Artık bize ikı ıy 
t1ı arkadaşa mal olan bu hay· 

me . b 
vanlarla kazak kıyafetlerı, . a.zan 

,.ık kalarak bıızan da cıdden 
aç, a,.. b 
bir misafir gibi ağırlanarıık u -
raya kadar getirmişti. 

B 
en, bu yapma kazaklık oyunu- · 
nu artık tadında bırakmak, u

zıyan saç ve sakalhır~ı~ı . kestir
mek, kıyafetimizi . degıştı~ıp y~la 
devam etmek fikrınde ıdım. Çün
kü Odesaya bu kad:ır yaklaştıktan 

Son Suçumuzun canlı ve can-
sonra, . 
st7 delilleri olan altımızdakı hay -
vanlar. elimizdeki silahlar, sırtımız
daki elbiselerle tutulmak elbette 
çok acı olurdu. Faka~ Gabay bir 
türlü sözümü clinlemıyor. Odesa -
nın şarkı şima1isinde bulunn Tili 
gölüne kadar ol6un, kıyafet ve 
hayvanlarunııı muhafaza etmemizi 

istiyor, ısrar da ediyordu. Kaderin 
b_ir felakete namzet yaptığını, mu
s: bet ~cmendinı boynuna doladığı
nı anladığım bu arkadaşı bir 

türlü fikrinden raydıramıyordum. 
Halbuki bende de, bu tarzda yola 
devam ettiğimiz takdırde her hal
de bir felaketle karşıla~cağıınız 
kanaati hasıl olmuştu. 

Uzunca ve biraz da çekişerek yap 
tığımız bir gôrüşmeden sonra bul
duğum tarzı Gabay da hoşnutlukla 
kabui etmişti. Ben saç ve sakalı-

mı kestirecek eski kıyafetime gire
cektiıa. Gabay kazak neferi kıyafe
tinde kalacak ve beni ellerim bağ
lı olduğu halde tutulmuş bir as
ker kaçağı gibi yanında yürüte
rek götürecekti. 

Köy berberinden aldığımız bir 
ustura _ve tarak ne ben saçı sakalı 
kesmiş, kıyafetimi de ğl ştirnıi~t · m. 
Akşam ortalık kararınca, Gabay i
le hayvanlara atladık, köyden ay

rıldık . O gece sabaha ve ertesi gü
nü akşama kadar, seyrek dinlen
melerJe cenuba doğru devamlı bir 

yilriıyüş yaptıktan sonra, rastladı
ğ~m ız ağıaçlik ve otluk bir yerde 
uzun bir iple hayvanımı bağladım. 

Tüfeği terkesina astım, yamçıyı, 

battaniyeyi eğerın iızerinde kapat
tım. Beni oraya kadar taşıyan hay-
vanın gözlerinden öptüm. Yem

torbasını başına takarak ayrıldım. 
Görenleri aldatacak, fakat icap et-

tiği zaman sıyırıp çıkaracak şekil
de elime sardığım ipin ucunu Ga-

baya uzattım ve bir suçlu gibi ya-

(Devamı var) 

Tecrübe ederseniz, güneş bata
cağı sırada arkanızı dönünüz ve 
öyle yürüyünüz. Alçalan kaybolan 
güneş muhakkak arkanızda kalsın 
Ağır ağır ellerinizi arkanıza bağ -
!ayarak, önünüzdeki uzun gölge -
nizi takip ediniz. Amma gölgenize 
çok pek çok dikkat edin .. Ah! İşte 
benim size söyliyeceğim de bu. Göl 
ge; aman yarabbi akşamın bu sa
atinde ne kadar unzundur o; siz o
nun arkasından yürürken gurur 
duyarsınız. İçinizde müphem bir 
his uyanır. Acaba ayağımı uzat -
sam gölgemin neresine kadar ba
sabilirim diye düşünürsünüz. La
kin dostlarım merak etmeyiniz, 
pek tabiidir ki gölgenizi çiğnemek 
güçtür .. Adımlarınız sıklaşır, göl
geniz uzar, uzar .. Derken içinize bir 
üzüntü girer, elbette bu üzüntü -
nün sebebini bilemezsiniz. Zaten 
ben de bilmem. Böyle hislerinizle 
uğraşırken birdenbire her şey si -
linir, görünmez olur, çünkü güneş 
batmıştır. 

İnsan vardır arkadaşlarım, sa· 
dece hayatında gölgelerinin saba
hını yaşar. Onun için ömrü olduk
ca güneş doğudadır veya iki adam 
boyunda yükselmiştir; içini sabah 
meltemleri doldurur, yüzünü kızıl 
lıklar boyar. İnsan vardır arka • 
daşlanm, sadece hayatında günle
rinin akşamını yaşar. Onun için 
ömrü oldukça güneş batıdadır. Yü
zünü daima gölgeler boyar, içini 
akşam poyrazları doldurur, ve ben 

• 
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çok severim. Çünkü böyle kimse-
r-~_;._~~~~~~~~~-
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Deniz Kenarında Oturabilir mi? 
Bu mevsimde düşünülecek şey 

değil ama, sayın okuyuculardan, 
sadece Mehmet diye lm.za eden 
bir zat, nöbetle gelen nefes darlı
ğı (astma) hastalığı üzerine uzun 
bir sual listesi tertip etmiş, nedir, 
nereden gelir v. s... En sonunda 
da, Karadenizin sahil şehirlednde 
oturabilir mi ylm, diye soruyor. 

Sayın okuyucunun sorduğu şey. 
lerin hepsine cevap yazmak beş 
on gün süreceğinden, kendisinden 
başka okuyuculara nefes darlığı 

vermekten korktuğum için, 
sorgularının arasında kendisi icin 
en mühiml diye tahmin ettiğim 
deniz kenarı meselesinden bahse· 
deceğim. Bu bahis, sayıları pek 
de az olmıyan, nefesi darlardan 
hepsine alaka vereceğinden cevap 
büsbütün şahsi de olnuyacaktır 
s~nr~·:· Yalnız şurasJDJ peşin 
soyliyeyım ki nefesi dar olan 
herhangi bir zat memur olup da 
bu gazete yazısından kendisine bir 
destek ararsa boşuna umutlan • 
mış olur, çünkü o vakit kendisi· 
nin işine resmi hekim karışır. Hiç 
b.ir idare böyle gazete yazTSı üze
nne adamını şuraya yahut bura
ya göndermekten, tabiidir ki, vaz 
geçemez. Onun kin benim bura· 
da söyliyeceklerlm ancak istedik
leri yere gitmekte serbest olanlar 
içindir ... 

;Zaten bu astma hastalığı iJe 
denızin münasebetleri epeyce ka· 
nşık bir m~eledir. Eski zamanda 
olduğu gibi insan bir gemiye bi· 
nip de pupa yelken, yahut simdi 
olduğu gibi bir motörlü kaYtkla 
çata çata dolaşabilirse o vakit 
nefe~. darlığının pek de' sık gelml
yec~gı tahmin edilebilir. Fakat bu 
da ınsan kendisi gemfci olmaym
c~,. her kesenin harcı olamryacn~ 
gıbı, keselerine elverenler için de 
dayanılacak hayat sayılmaz 
. Deniz kenannda, oturma~a ge. 

lince, İstanbulun lodosa karşı o
lan semtlerinde nefesi dar olan -
lann 'rahat etmediklerini burada 
herkes bilir. Zaten cenup rüzgar
lan hiçbir yerde bu türlü hasta-
1- Tahat ettinnezler. Ondan do-

layı olacak ki Karadenizde Tuna 
nehrinin deltası - umumiyetle lo
dosa karşı olmadığı için • nefesi 
dar olanları hiç rahatsız etmez. 
O tarafta oturan halkı astmn has
talığına karşı şerbetlenmiş diyen 
hekimler bile vardır. Bu okuyucn
muz da Karadenfzin o tarafınıf:ı 
oturabilirse orada rahat edeceğini 
tebşir edebilirim. 

Karadenizfn başka sahilleri 
cenuba veya !!imale kar'lı oldukla
nna göre, nefes darlığı üzerine 
başka başka tesirler ederler. Ka· 
radenizin JCirintlsi ve çrkıntm - yi
ne umumiyetle - Akdenizlnkller
den pek az olmakla beraber o sa
hildeki şehirlerden her birinin va
ziyeti şüphesiz ayndır. Mesela Ri
ze ve Hopa taraflarının bu hasta· 
lığa iyi gelebileceğini - buradan 
tahmin etmek ne kadar mümkiin 
olabilirse o kadar • tahmin edemi
yorum. Fakat Trabzonun üstiin -
deki Soğuksu semtinde astmali· 
I~ ~ahat etseler gerektir. Cenup 
ruzgarları çok toz getirirler onun 
i~ln nefesi dar olanlar lmkiın ol
duğu kadar şimal rüzgarına açık 
yerleri seçmelidir. 

Deniz kenarmda bulunan :şeb -
rin toprağının kireçli yahut ka:va· 
lık olmasrnın da bu hastalığa 'te
siri başka başka olur. Kayalıklı 
toprak en çoğuna iyi gelir. Bay 
Mehmedln gideceği yerin toprağı 
ne cins olduğunu kendisi bilirse 
Df/ kadar iyi! 

• Herhalde, astmalı olanlara en 
zıyade, tMu az olduğu için, yük
sek yerleri sağlık verirler. Oralar
da da ağaçlann blle toznnd'!m c;a. 
kmmak şartiyle... Şu kadar ki bu 
hastalıkta bazılarının yüreği ya • 
but böbreği bozuk olduğundan, on
lara da yüksek yer dokunur. 

Görüljjyor kJ aranılacak şey 
gerek rüzgarca, gerek toprakca 
kurak, tozsuz, güneşe karşı blr 
yerdir ... Oturduğunuz odanın ha • 
vasım süzgeçten geçirdikten son
ra teneffüs etmenin yolunu bulur· 
:h!b; istediğinb yerde oturabilir-

ler başlangıçla sonunu birleştir -
meyenlerdir. Size anlattığım gibi 
gölgelerinin arkasından koşanlar, 
gölgelerinin silindiğini görenler -
dir. Hatta zavallıların buna, bu sır 
ra eremediğinden mesutturlar. 
. Evet dostlarım eğer tavsiye et
tiğim veçhile bir kere gölgenizin 
arkasından yürümediniz ise bilmez 
ve bu anlattığım şeyleri anlamaz -
sınız. Her ne ise nasıl başlayalım 

bilmem bizim candaşın hikayesi -
ne .. 

il Q zamanlar yine bu odada 0 _ 

tururduk. Onun kısa bir bo
yu vardı. Şu görmüş olduğunuz 

köşesine çekilir; karyolasına uza
nırdı. Pek çok siyah ciltli güzel ki
tapları vardı. Başucundaki rafa on
lan dizer, birer birer okurdu. Ben 
de bazan kendisine uyardım. Evet 
arkadaşımın sadece kitap okumak 
tan ve üniversitede bazı derslere 
girip çıkmaktan başka işi yoktu. 
Ben heykeltraş olmak istiyordum. 
Amma dostumun ne olmak heve -
cıinıi .. nldnlinnn ı:ıillmP.zs:.cmh bil _ 
miyordum, hala da bilemiyorum di 
yeceğim. Sormağa emin olun cesa 
ret edemedim. Okuduğu kitaplar
dan girip çıktığı derslerden de ni
yetini anlayamıyordum. 

Bazı günler cömertliği tutardı. 
Gider siyah cildli kitaplarından bi
rini satar beni tiyatroya davet e
derdi. Böyle geceler ben bilirdim 
ki eve dönmiyeceğiz; fotinlerimin 
altına eski lastiklerimi giyerdim ... 

Böylece hayatımız sakin geçi -
yordu. Benden pek hoşlanmazdı. 

Lakin bir gün; "seni artık affet -
tim; sana hak veriyorum artık se
nin gibi geveze oldum,, diye ilave 
etti. Maksadını anladım. Teşekkür 
ettim. 

Maamafih kendisini teselli et -
tim. Fakat dostlarım bana inanı -
nız ki aşktan bahsetmekten başka 
gevezelik ettiği yoktu. Gevezelik 
demiş olduğu hareket bundan iba -
retti, bunun için çok utanırdı. Ve 
sık sık bana derdi ki: 

"Ah arkadaşım sevgiden söz 
açıldığı zaman; sadece senin ya -
nında kendimi tutamasam ne ise .. 
Fakat sevdiğim kızın yanında yılı
şık görünmek çok !enama gidiyor., 
Ben onun y11tş1klık demiş olduğu 
harekete şaşırdım. Bu hareketi sa
dece sevdiği kızın yanında durgun 
olmasıydı. 

Bazı geceler uyumadan gözle
rini - sırf benden utandığı için _ 
yumardı. Hatta yorganını başın _ 
dan aşağı çekerek ağladığını his -
sederdim. Şunu da söylemeden ge
çemiyeceğim. Kendi kendine ağ -
lamasını, fakat sessizce ağlamasını 
bilmeyenler kuru insanlardır dos 
Iarım! 

* B ir gün büyük bir hayalin e • 
teklerine sarılmıştım. Alçı

dan bir müsabaka için model yap
makla meşguldüm. O bermutad kar 
yolasına uzanmış kitap okuyordu. 
Bir aralık benim hararetli hara • 
retli çalışmamı seyre başladı. Son
ra uzandığı yerden dQğrularak, e _ 
lindeki kitabı almamı işaret etti. 
Ve altı çizilmiş bir cümleyi oku _ 
mamı ~ca et.:i. Göstermiş olduğu 
yere şoyle goz gezdirdim. Üzeri _ 
me fena bir hal geldi, peki söyle 
benden ne istiyorsun! diye yüzüne 

bağırdım. Omuzlarını silkerek; 
''-Sen de pekala bilirsin .. Sen

den ne isteyebilirim?,, dedi. 
O cümle ne diyordu bilir misi· 

niz? ''Hayalinizin kazandığı mu -
vaffakıyeti kırmayınız; tahkir et
meyiniz.,, 

Sonra yaptığım eser müsabaka
da kazanamadı. Ve kasa içinde oda 
mıza geri gelen bu alçı külçesini; 
arkadaşım kırmak için bana yar -
dun etti. 

ili 
Hiç unutmyacağım. Soğuk kar -

lı bir geceydi. Odamızda çok şükür 
yakacak kadar odunumuz vardı. O 
gece sobayı gözetmek sırası bende 
idi. Hoş arkadaşımda da olsa yine 
bana düşerdi ya; çok çok tenbeldi 
o hiç bir işe yaramazdı. Yarardı da 
galiba kendi kendine hiç bir işe ya
ramayacağına kanaat getirmişti 

İşte o gece uyumak için yatak
larımıza girdiğimiz halde onun vaz 
geçtiğini gördüm. Mumun ışığın· 
da yorganının üzerine oturup; o a
na kadar hiç görmediğim bir yı -
ğm kağıdı karış ırmaya başladı. 
Derken baktım yavaş yavaş ye • 
rinden kalktı. Sobaya doğru yürü
yordu. Sobanın kapağını açh son -
ra karyolasının üzerinden aldığı 
bu kağıtlan birer birer ateşe at -
mağa başladı. Meraktan çatlaya • 
caktım, dostlarım. Yanan kağıtla
rın alevi sobanın açış kapağından 
duvara vuruyordu. 

Ve onun gölgesinin koskoca M 

man kızıllıkların içinde teres
süm ettiğini görüyordum. Hatın -
ma beraber kırmış olduğumuz hey 
kelim geldi. Sıcak odaya; kalınca 
örtülerime rağmen yattığım yer • 
de titremeğe başladım. Dişlerim b.iı 
birine çarpıyordu. Nihayet sabre -
demedim. Bağırarak yattığım yer
den fırladım. Deli misin Allahaskı
n a; C11ye elinde k alan son kağıt ~par 
çasını ateşe atacağı sırada kaptım. 

Halime uzun uzun güldü. "Peki 
merak mı ettin, oku, okuman da _ 
ha iyi. Ateşe attıklarım aşağı yu
karı buna benzer,, dedi. 

Elimde ihtimamla tutarak mu
n:_~un ı~_ığına yaklaştırdığım bu 
kagıt, ne umit ettiğim gibi herhan 
gi bir ~ins eserin son sayfası, ne 
~e benı tatmin edecek bir şeydi. Bi 
liyormusunuz; bu satırlar bir aşk 
mektubuydu. O zaman başımdan 

aşağı bir kaynar su döküldü. Uta
narak kağıdı arkadaşıma uzattım 
Halimden çok iyi anlardı. Yüzün~ 
dağılan saf bir tebessümle tekrar 
okumamı rica etti. Sonra birden 
yüzü değişti. Gözleri dolarak yor _ 
ganı başından aşağı çekerken. "HeJ 
kelini kırarken sana yardım etti _ 
ğim için beni affet. Hiç olmazsa 
sen benim eserimin bir parçasını 
kurtardın. Sana karşı çok mahcu
bum,, dedi. 

O mektubu sabaha kadar mu_ 
mun altında bilmem kaç kere oku
d.um. F:kat emin olunuz içinde ka 
tı~~n .guzel bir şey yoktu. Hep bil 
dıg~ız şekilde; arkadaşım tipin
~~ bır adamın sevgilisine yazabile
gı satırlardı. Yalnız şu var ki b 

tırl . ' u sa arı sız veya ben yazmış ol -
sam. ~~akkak gideceği yere git
mesını ısterdik. 

- Söz.lime başlarken ne yapsanız 
golgenıze basamazsınız de . t' E . 

1 
mış un. 

~ın o unuz tecrübe etıniş olsanız 
yıne basamazsınız. Fakat görüyor
s~uz ya ben bastım dostlarım. 
~ol~em de güneşin batmasiyle si_ 
lindi. Artık şu gördüğünüz karyo-
la onun için b V oş. ·· e odada yaşa _ 
Yan heykeltraş öldü. Hayatta mek
tubunda yazdığı gibi mesut olan 
adam onu öldürdü. Ve rahatca o
nun ~erine geçti. Çok şükür dün
~a ?.aıle.s~e düşen o taşcıyı içimde 
ol?urebıldım. Şimdi ümit ettiği -
~~zden ziyade mesudum. Sırrıma 
hurmet edersiniz değil mi dostla • 
rım. Artık beni yalnız bırakın bu 
akş · . anı .. sıze ept>yce boşboğazlık et-
tım. Gorünüşüm, halim. sözlerim 

~~ ~adar çirk.~n de.ğil mi? Zaten 
ız ınsanlar boyleyızdir. En b" "k 

varlıw . uyu 
gımızı yıne kendimize ver • 

nıişizdir. 



Osmanh 
imparatorluğunun 

Kapanan Son 
Hesabı 

(B~ 1 hıcWeJ 
Boğazına yerleşmesine, ne İtalya
nın Bahriscfit sahillerine bayrak 
dikmesine, ne de Almanyrmın Hin
distan yolunu tutmasına razı değil· 
di. Buyük devletlerin menfaatleri 
uzlaşmadığı içindir ki, Türkiycnin 
boynuna bir hasta adam yaftası as
mışlar, yaş:.ıtmnmışlarsa bile btls· 
bütun oldurmemişlerdir. 

Osmanlı İmparatorluğunu 
harple yıkmaktan evvel, o· 

nu iktısaien öldürmek, bu devlet
leri idt>allnrine yaklaştıran en s .. ~
lam yoldu. Avrupanın teknik ve 
sanayi medeniyeti karşısındn eski 
haşmetini kaybeden, bu medeniye· 
te intıbnk etmiyen Türkiyenio in
kişaf temelleri zaten sarsı~mıştı. 

Ecnebi sermayesi, ecnebi şirketle
ri, ecnebi mektepleri, kapitülas
yonlar, Düyunu Umumiye, p!"o
paganda tepdliıtları. kaleyi için
den fethetmek ve yarınki istilay!l. 
hazırlamak için gönderilmil pi~ 
tarlardı. Bunlar Türkiyenin can 
damarını ellerine aldıktan sonra, 
varsın Beyazıt kulesinin ve Yıldız 
sarayının üzerinde Osmanlı bav
rağı dalgalansın. 

Bir asır evveline değil, çok yDkın 
bir maziye baktığımız zamnn Os· 
manlı İmparatorluğunu eli kolu 
bağlı, siyaseten hiıkim, .fakat iktı· 
saden bir köle mevkiinde gim.irüz. 
Ecnebi devletlerin kumandasile 
yürüyen bir padişah ve hal fenin 
elinde bir nüfuz mıntakası, yarım 
bir müstemleke evsafı bu impara
torluğun en birinci vası!Jarıyu1. E
ğer Cihan Harbini kaybetmesey
dik, muzaffer Almanyanm bir 
müstemlekesi olacaktık. Daha harp 
içinde bunun alüınetlerini <le gör
müştük. Bızi milli ıstik11.limıze ka
vuşturan, bizi daldığımız uykudan 
uyandıran bu kayıp olmuştur. İs
tiklalimize kavuştuktan sonra da, 
istila emelerinin bclcçi~i olan ecne
bi şirketlerin, ecnebi sermayelerin 
nüfuzunu yıkmak lüzumunu tam 
bir istiklal şuurile kavradık. Ata
turKun ısı;IKııu naromae ~upı ~·a-
nınızı kurtarması ne kadar mühim· 
se, daha sonralan lsmet lnönü ile 
beraber takip ettikleri devletleştir
me ve millileştirme siyaseti de, is
tiklalimi?.i koruma bakunından o 
kadar mühimdır. 

Bir asırlık tarihe şöyle kuşbaşı 
baktıktan sonra, Tramvay, Tünel, 
Elektrik, Havagazı, Su ve~air şir
ketlerin mıllete mal edilmesinin 
kıymet ve ehemmiyetini daha kuv
vetle anlamış oluruz. Nafıa Vekili
nin Ankarada imzaladığı son mu
kavele, Osmanlı saltanatının bize 
miras bıraktığı son hesabı tasfiye 
etmiş oluyor. 

'la 

D ün son hesap1an görülen 

R 

TAN 

Dün Bütün Mual imler 
Toplanarak ŞUra için 

Dilekleri T esbit Ettiler 

Konferansta 
Arap Davası 
İzah Edildi 

Şehrimizdeki bütün orta tedrisat 
muallimleri, dün, zümreler halinde 
toplantılar yapmışlardır. Bu toplan -
tılarda, Maarif Şur{lsında konuşul -
ması ve karara bağlanması istenilen 
mevzular, meseleler tetkik ve tesbit 
edilmiştir. Bunlar rapor halinde Ve
kalete bildirilecektir. 

Tabiiye muallimleri İstanbul kız 
lisesinde, fizik muairmleri İstanbul 
erkek lisesinde, tarih, coğrafya, 
yurt bilgisi, edebiyat, ecnebi dil mu
allimleri de İstanbul Halkevinde top 
lanmışlnrdır. Bunlardan başka di -
ğer zümreler mualimleri de kısmen 

Hayriye lisesinde, kısmen Üniversi
te konferans salonunda, kısmen de 
Cağaloğlu orta mektebinde toplan • 
mışlardır. 

Varılan kararlar 

Edebiyat, tarih, coğrafya, yurt -
bilgisi muallimlerinin en fazla üze _ 
rinde durduklan ve Maarif Şurasın
da konuşulmasını istedikleri mesele
ler program, kitap ve disiplin mese
leleri olmuştur. 

Riyaziye, kimya ve tabiiye mu • 
allimlerl de kitap, program ve disip
lin meseleleriyle beraber ayrıca ıs .' 
tılahlar üzerinde durmuşlardır. 

Lisan mualimleri, Halkevlnde 
Darüşşafaka müdürü Ali Karninin re
isliğinde yaptıkları toplantıda Kaba
taş lisesi Almanca muallimi Besimin 
hazırladığı ruzname üzerinde görüş
müşler ve şu noktalan Vekalete bil
dirmeğe karar vermişlerdir: 

1 - En az haftada beş saat olarak 
kabul edilmesi 15zım gelen yabancı 
dil dersi saatlerinin ikinci devrede 
tedricen sekize çıkarılması: 

2 - Muallimin her talebe ile ay· 
n ayrı meşgul olabilmesi için yaban
cı dil sınıflarındaki talebe adedinin 
tedricen azaltılarak yirmi beşe indi
rilmesi; 

3 - Birinci ve ikinci devrelerde 
muallimlerin kendi talebesini ilk sı-
... -s••--•• .___ ~--

mesi; 

4 - Yabancı dil grameri tedrisa
tını mümkün kılabilmek için talebe· 
ye türkçe gramer gösterilmesi; 

5 - Olgunluk imtihanlarına ya
bancı dilin de ithali; 

6 - Karnelerde derslerin sonla -
rına yazılan yabancı dilin bir çok 
garp memleketlerinde olduğu gibi 
bundan sonra. anadilin hemen aka • 
binde kaydedilmek suretiyle ehem • 
miyetinin talebe velileri nezdinde te· 
barüz ettirilmesi; 

7 - Adedi az olup rağbete maz
har olmayan yabancı dil rnuallimli -
ğine sülukü teşvik için taliplerin ya
bancı dil bilen memurlara yapıldığı 
gibi haremdeki asgari hadden bir de
rece yiıksek maaşla hizmete alınma
sı ve muvaffak olan muallimlerin i· 
ki senede bir terfileri lmkfmının te -
mini; 

(Başı 1 lnc!rie) 
mesi suretiyle malümat ve görgüle- dır. Yahudilere Filistinde milli bir 
rinin arttırılması, yurt vaadcden Balfur beyannamesi 

9 - Yabancı dil tahsilini Türk lse vaziyeti altust etm~ ve her şey
mekteplerinde kolaylaştırmak için elen evvel Yahudi - Arap düşmanlı
Galatasarayda olduğu gibi bir kısım ğını dofrurmuştur. 
mekteplerde talebeye takip ettiği ya- İngiltere, Araplara ta 1915 te is
bancı dilden başka bir iki ilmin daha 1 tikliıl temin edeceğini tanhhüt etti
yine ayni yabancı dille okutulması. ğinden. Milletler cemiyeti mısakı da 

Şimdiye kadar metod ve kitap ay- bu taahhüdü teyit etmiş bulunduğun 
rılığından dolayı uğranılmış olan dan Balfur beyannamesinin hiç bir 
müşkülatın gelecek sene maarifce kıymeti yoktur. Çünkü dahn ev-ı1el 
hazırlanmakta olan kitaplarla gideri- verilmls bir taahhüdü nakzetmckte
leceği görüşülürken, bu kitap ve dir. Filistin Arapları. manda sistemi· 
metodların da bir müsabakaya kon- ııin, mecrasından inhiraf eclerek da
ması hususunun Vekaletten temenni- ha ba ka gayeler takip ettiğı için, 
sine de karar verilmiştir. gayri meşru bir mahiyet aldığını da 

Refik Saydamla 
H .. kumet Reisleri 

Aras!nda Telgraflar 
Doktor Refik Saydam hükumeti· 

nin te~ekkülü münasebetile Başvekıl 
ile Balkan Antantı ve Siıdabad paktı 
hükumet reis1eri arasında telgraflar 
teati edilmiştir. Yunan Başvekili ge
neral Metaksas, Dr. Refik Saydamın 
telgrafına şu cevapla mukabele et· 
miştir: 

Ekselans B. Refik Saydam 
Başvekil 

ANKARA 
Başvekiıleti d(•ruhte ederken irsal 

buyurdukları nazikane telgraftan bil· 
hassa mütehassis oldum ve en hara· 
retli tebrıklcrimle muvaffakıyetleri 

için olan pek samimi temenntlerimin 
kabulünü kendilerinden rica ederim. 
Mümtaz seleflerile yaptığım itimat· 
aver teşriki mesaiye kendilerile de 
devam edebilmekle kendimi pek bah 
tiyar addt?ttiğimi ekselanslarına te
min etme isterim. Bu teşriki mesai, 
gerek Turkiye ile Yunanistam ve ge
rek biıtün Balkan antantını müşterek 
bir müsalemet ve barış gayreti için· 
de sıkı bir surette birleştiren dostluk 

~~A4~\l~<!~l~P.!n.~aha zly.fSle inki 
rek onun asil milletine karşı olan 
dostluk ve sempati hislerimin sami· 
miliğinden mulhem olacaktır. 

METAKSAS 
Balkan ve Sadabad paktlarına da· 

bil d' ~l·r hiıkiıınet reisleri d.e Baş_ve
kilimize tebriklerini bUrllrmtşlerdır. _,... __ _ 
Bir Kadın Yatağında 

Ölü Bulundu 
Bakırköyünde 1skelcçıkmazında 9 

numarah evde yalnız oturan 65 yaşın 
d'l Gulizar, yatağı içinde ölü bulun
muştm·. Br>lediye doktoru tarafından 
muayene edilen cesedin kalp sekte
~ınden öldü~ü anlaşılmış, defnine 
ruhsat verilmi~tır. 

anlatıyorlar. Arap1nr. Yahudilerin Fi 
listindeki bugünkü vaziyetlerini de 
izah Pttikten sonra ı·ahudilcrın Fi
listi1'e yerleiJTlelerinin, memleket i· 
C'in hi~ de müfit olmadığını. bilakis 
bu yüzden bir çok Arap kütlelerinin 
sefalete uğradıklnrı. lıir çok Arap 
köylerınin yok olduğunu söylemekte
dirler. 

Filistin Arapları, miistakil ve hür 
yşaıyan diğer Arap devletleri gi~i 
hür yaşamak isted'klermi izah edı· 
yor ve Araplarla İngilizler arasın· 
daki müşterek menfaatleri takdir et
tiklerini ve hürriyet ve istiklillerine 
kıwuş;ırak Yahudiler de dah l olmak 
uzere biitün vatandaşlarilc en iyi 
şnrtlar icinde yaşamak istediklerini
iliıve edlvorlar. 

Bugün. İngiliz heyeti, dün Yahudi-
lerin noktai nazarını anlatan murah· 
haslara cevap vermiştir. 

İngiltere crkiını harbiyei umumi· 
,.e reisi Lord Grod bu gün Hayfayı 
rlyaret etmiş ve tctkikntta bulun· 

ınu~ur. 

E. Köniğin 
Mektupları 
., , . ., .. .. 
~ 1 1 1 1 1 ""( J ..,. .. 
1 

• (Ba~ 1 ineide) 

meydana çıkıp da onun Avrupada 
bir genç kadınla beraber yaşadığı ha
berleri gelince, bizden mektupları 
istendi ve bu dedikoduların hakikat 
olduğu zannım kuvvetlendirdi. Hal
buki. bu işte Mdkurenin şahsı mev· 
zuubahis olmuş değildir. Sadece. Ek· 
rem Köniıfin brze olan karabeti do· 
Jayısile elimizde ona ait bir vesika 
bulunabileceği düşünülmüştür. 

8 - Yabancı dil muallimlerinin 
Avrupadaki yaz kurslarına gönderil-

Gazi Köprüsüne 
Almanyadan Parke 

Get irtiliyor 

Nitekim. bizden alınarak Ankaraya 
gönderilen mektuplar iki tanedir. 
Bunlardan birisi Ekrem König, 938 
yılı kanunuevvel ayı içinde gönder
miş ve çocuklarının Parise yollanma
sını ıstemlstl. Aradaki karabet dola
yısile biz de mektubu alışımızı rnütP
nkıp, çocuklarını Pat'isc yolladık. Kö· 
nig, ikinci meklubunda da çocukların 
salinıen geldiklerini bildiriyor ve bı
ze teşekkür ediyordu. İşte. mektup 
:neselt:si de bundan ibarettir." 

11 - 2. 939 

Frankodan Nüfuz 
T anımıyacağına Dair 
Teminat Bekleniyor 

(Başı ı incide) 
bulunan bir çok gemiler hasara uğ • 
ramıştır. 

Fransaya muhaceret akını devam 
etmektedir. Turde Carol ile Borug 
Madamer'de mevkuf bulunan 18 bin 
sivile, 10 asker katılmıştır. Hepsi de 
açık havada, kar ve fırtına içinde, 
tahtessıfır 9 derece soğukta üçüncü 
geceyi geçirmiştir. 

Beynelmilel garın hangarında 

10.500 yaralı ve hasta vardır. Hüm
mai tifoidc yakalanmış olan 30 hasta, 
intizar salonuna yerleştirilmiştir. 

Dün sabah 600 esir, Frankist fs • 
panyaya sevkcdilmiştir. Diğer 300 e
sir Fransaya gitmeyi tercih etmişler
dir. 

Taymis diyor ki: ''Cümhuriyetçi· 
ler şereflerini korumak ve kurtar • 
mak için her şeyi yapmışlardır. Bun
dan sonra yapılacak şey, vaziyeti tas
fiyedir.,, 

Ayni gazete daha sonra diyor ki: 
''Hakikat şudur ki Negrin, şerait 

ileri sürecek bir mevkide değildir. 

Fakat Franko, şimdiye kadar zaptet· 
tiği şehirlerde makul bir surette ha
reket etmiştir. Negrin kadar Franko
nun da İspanyayı müstakil bir mem· 
leket yapmağa azmetmiş olduğunn 

şüphe yoktur. Franko. politik merha
met ve müsamaha gösterirse asker
lik bakımından kazandığı şanı mu • 
hakkak ki, fazlalaştıracaktır. 

Berlinde de cuabiyet * Berlin, 10 (A. A.) - Havas ajansJ 

Minorka adasının işgaline ait ge- muhabirinden: 
len tafsilôt, işgalin sükunet içinde vu lngilterenin ;Minorka adası mes~ 
ku bulmadığım gösteriyor. Frankist- lesi karşısındaki hattı hareketi karşı
ler, teslimine ait müzakerelerin ya- sında Alman gazetelerinde sert mü
pıldığı ve bu sırada hiç bir askeri ha- talealar görülmektedir. Bu gazeteler, 
rekette bulunmamak için söz verdik· büyük Britanyayı İspanyol işlerine 
leri halde adayı bombardıman etmiş- pek fazla müdahalede bulunmakla it.
ler ve bu yüzden otuz ev yıkılmıştır. ham etmektedirler. 
İngilizlerin Devonshire zırhlısı sü _ Lokal Anzeiger gazetesi, İngillı 
varisi, hadiseyi protesto etmiş ve da- kruvazörünün hakikaten yalnız cüm
ha sonra muhacirleri alıp götürmüş _ huriyetçi İspanya rüesasını mı ha -
tür. mildi, yoksa içinde Minorka adasm-

Vaziyet" t r · d .. da hizmet etmek üzere İngiltereden 
l1I '" ıyenne ogru gönderilmiş İngilizlerde mi vardı ? 

Londra gazeteleri İspanya harbi- Sualini irat etmektedir. 
nin bitmek üzere olduğu kanaatin • İngiltere, oyununu bitaraf bf! 
dedir. Hatta gazeteler içinde harbin devletin tavassutu maskesi altında 
bir hafta içinde biteceğini yazanlar gizlemekle beraber şimdi Akdeniz 
vardır. meselesine atfetmekte olduğu siyasi 

İngiliz gazetelerine bilhassa Mi • ehemmiyeti göstermektedir. 
norkanın devri hadisesi cesaret ver- Fransa ile İngilterenin hattı Jıa. 
mektcdir. Daly Telgraph, İngiltere - reketleri, Negrin hükılmetine karp 
nin Minorka hadisesindeki tavassu • dostluk tezahürlerinde bulundukla • 
tunu garazsız ve ıvassız bir hizmet n zaman yalnız kendi menfaatlerini 
ve bir diplomatik muvaffakıyet say- düşünmüş olduklarını göstermekte • 
maktadır. dir. 

Fransız • Alman 
Ti ar9 Ml""zakeresi 

enı en aıııyor 

, 
Rumanyada iki 

&a~lm1UW& 
Berlin, 10 (A.A.) - Fransa bari- Bükreş, 10 (A.A.) - Cluj, bir po-

ciye nezareti harici ticaret dairesi lis memurunun katili ve Cluj 'Oni
şefi Alphand, bu hafta sonunda Ber- versitcsi rektörü Stcfanescu Goaga
lıne gelecek ve birkaç zarnandanbe- ya karşı yapılan suikastın amili olan 
ri dostane işbirliği zihniyeti dahilin· iki talebeyi idama mahkfun etmiş = 
d~ yapılmakta olan ekonomi müu- tir. Demirmuhafızlar te~ilAtı iza ~ 
kerelerine devam edecektir. sında olan diğer maznunlar hakkm-

Müzakerclerin esasını Alman kö- da da şu hükümleri vermişlerdir. 
mürü ve koku ile Fransız maden cev- Bir kişi, müebbet ağır hizmetlere; 
herlcri arasında mübadele yapılma· bir kişi, yedi sene ağır hizmetlere .e 

5 teşkil edecektir. Almnnyanın Fran- 10 kişi muhtelif hapis cezalarına 
sadan zirai mahsulat sntm alması mahkfım edilmişlerdir. 1938 şubat;m.; 
imkanlan da bu görüşmeler esna • danberi Rumanyada idam ceıast Dk 
sında mevzuubahis edilecektir. defa olarak tatbik ediliyor. Mab : 
Yugoılavya • Fransa ticareti kfunlar, ku11una dizileceklerdir. 

Paris, 10 (A.A.) - Yeni Fransız • 
Yugoslav ticaret anlaşması busün Muhaliemeye Çağırdanlara 
imza edilmiştir. Fransız parlarnen - Saat de Bildirlleceli 
tosunun tasdikine muallak bulunan Ankara, 10 (Tan Muhabirinden).::; 

Tramvay ş\rkt!tinin imtiyaz 
mhddetlerini şöyle<:e bir gözden 
~eçırelim: "Tramvay şirketi:ıin im
tiyazı 30 Ağustos 1869 tarihinde 
verilmiştir. Bu imtiyazın muddeti 
40 senedir. 28 Temmuz 1881 tari
hinde imtiyazın 28 senesi geç
:ikten sonra, geriye 12 sene kal
dığı halde imtıyaz yenilenmif, bu 
muddete daha 24,5 sene ilave edi· 
lerck 36,5 seneye çıkarılmıştır. İ· 
kinci defa verilen imtiyaz müdde
ti 1917 senesinde bitmesi lazım ge
lirken müddetin bitmesine 10 se· 
ne kaldığı bir sırada yani 1907 se
nesine' imt'yaz üçüncü de[a ta· 
dil edilmiş, geri kalan müddete 75 
sene ilaveııile 1992 senesine kadar 
devam etmek üzere 85 seneye çıka
rılmıştır. 

Bu itibarla Ali Çetinkayaya bütün 
1stanbul halkının, btitiın bir mil
letin bir teşekkür borcu vardır. 

Gençlik bu hissiyatını daha açık 
bir şekilde izhar etseydi, çok yerin
de bir alkıli' olurdu. 

Gazi köorüc;ünün Un'kapanı cihetin 
deki dubaların üst tabaka beton kıs· 
mı ikmal edi1ml.ştlr. Köprünün açıl·p 
kap:mmasında kullanılmak lİ7.ere Al
manyava sinariş edilen ikı romorkör 
de ~etirilmiştir. 

Dahiliye Vekili 
Tamim Gönderdi 

bu anlaşma iki memleket arasında Mahkemeye çağırılan şahıslara ~ 
mübadelenin geniş mikyasta tekrar zır bulunacaklan saatlerin de bildiri) 
başlamasına imkan verecek ve Fran. mesi ve zaruri sebepler mevcut ol ;; 
sız malı alacaklannın, ezcümle du- madıkça davaların talike uğra~ 
yunu umumiye kuponunun, Yugos- dan kısa bir zamanda neticelend.irW 
lavyaya transferini kolaylastıracak- melcri hususundaki kanun hükümle
tır rınin tamamile yerine getirilmesi iııl 

çin Adliye Vekiletince lüzumlu ~ 
birler alınacaktır. Adliye Vekfileti 
bu maksatla te~kilatından mütaleala· 
Tını sormuştur. • 

Osmanlı İmparatorluğunun 

Siyam Krah 
Tahsile Gidiyor 

-o---: 
Belçlka Sefiri 

Bir Ziyafet Verdi 

Bu hesaba göre imHyı.z şirkete 
70 sen~ ev..-cl verilmi tir. Fakat 
müte>nad"yen müddeti değişmiş, 
1907 senesinde yapılan mulcavele 
ile 1992 sene ine kadar uzahlmış.
tır ki. e~er gecen gi.in Ankaradaki 
mukave~e imzalanmasaydı bu şir
ket dahcı 53 sene hükümran ola
caktı Da"'a 53 "ene bu şehir halkı, 
ekrrcl'<indc>n katı~ınclan avırdı~ı 
yoı p ra mı, seneicrln so:ıunda 

n i1'1: nl ~a vnrnn bu ka"ı ecnPbi 
b 'r d vl •irı h z'nes' ne ukıtacaktı t 
k · n ınıı s~n 19:-\0 gi.\n\ı tasfiye edi
len bu hec:ao. bugünkü Türk nes
lini 53 sen,..llk hir yükten kurtar
mış. Osmanh saltanatının, kapitü
lasyonların, nüfuz mıntakası ve 
Türkiye Uzerinde müstemleke siya
setinin son hesabını kapamıştır. 

bu son hesabını koparken, 
gözlerimizi bugünkü Avrupa siya
setine, bugünkü nüfuz mmtakaları, 
müstemleke, istila s yasetlcrine 
bir daha çevlrebılirız. Bir asır e\•
vel diınyayı paylaşmak istiyen siya
setlerin, pek az de~işikliklcrle ay
ni emellerin peşinde koştuğ:ınu gö
rün.iz. Yine haritası ç :zilmiş bir 
Türkiye vardır. Yine kültür ve 
propaganda vasıtosilc, lktısadi is
tila knnallarıle elde ed lınek iste
nilen bir Türkiye siyaseti vardır. 
Yalnız şu fnrkla ki, bu defa dost 
ve cHısmanım bilen. hUrr'yet ve 
ist"k alini korumasını öğrenen, ts
tiklnl Harbinden çıkmış bir Türki· 
ye vardır. Knleyl içınden feth için 
yapılan propagandalara, takip edi
len siyasetlere gözü açıktır ve 
göğsünde h<ıstn adam yafta;ı yok
tur. Her devletin dostu, fakat her 
şeyden evvel Türk Cümhuriyetinin 
ve istiklalinin dostu ve müdafiidir. 

Köprüye ait her iki kısmın beton 
inşııntı bittikten sonra bu beton ta -
bakanın ı.isti.ıne konulacak ağaç par
kenin tefriı:tne başlanacaktır. AğaQ 

parke hnnliıtilc meşgul olmak üzere 
şehrimizde kurulmuş bir fabrika ol
m:ıdığı için, elastiki ve bir de nakil 
vasıtalarının köprüden gelip g<'_çişle
rinde ses5iz1iği temin etmek maksadi
le. bu aı;ac parkeler Almanyadan ccl
bedilt>cektir. 
Diğer tarafttın yerli bir firma. mem 

leket dahilinde bu parkelerden imal 
etmek üzere alakadar makamlara 
müracaatta bulunmuştur. 

Faşist ürlaf a Mec11s1 
Toolantısı 

Roma, 10 (A.A.) - Yüksek mU -
dafaa Konseyi bugün öğleden sonra 
yeni bir toplantı yapmıştır. Konsey 
yann öğleden sonra da müzakereye 
devam edecektir. 

Büyük Faşizm Konseyi saat 22 de 
yarım saat si.iren bir toplantı yap -
mış ve ölen Papanın hatırası tAzlz 
edildikten sonra toplantı çarşamba. 
ya talik olunmuştur. 

<Başı 1 incide) 
karşı hükumetin aldığı tedbirler ve 
yaptığı takipler ancak suçlu karşısın. 
da alınan tedbirler ve takiplerden 
ibarettir. Bunlara bazı kimselerin 
izafe etmek istedikleri husumet bi • 
zim hatırımızdan geçmiyor. Kendi _ 
lerine tevdi edilmiş olnn vazifeleri i
fa ederken bütün arkadaşlarımın bu 
ifadelerimdeki manalan hatırların _ 
dan uzak tutmamalarını ehemmlvet • 
le dilerim.,, 

Yunan A taşemiliteri 
Geldi 

Yunanfstanın yeni Türkiye ataşe
mil teri Kolonel Apakaritis dun Ru
manya vapuriyle şehrimize gelmış
tir. Eski ataşemiliter Sünbülfiki de 
veda etmek üzere dün akşam Anka
raya gitmiştir. 

Yunan Turizm Mümessilleri 
Tetkiklerde bulunmak üzere on 

beş giln evvel şehrimize gelen Yu
nan Turizm VeMletinden Binzanti
loğ Caligas ve arkeoloğ Palitis bu • 
gün Atinaya döneceklerdir. 

Marsilya, 10 (A.A.) - Siyam kra
lı ile erkek ve kız kardeşleri, ana 
kraliçe ve 20 kişilik maiyeti Bang. 
koktan buraya gelmişlerdir. Kral bu 
akşam hususi trenle Lozana giderek 
orada tahsiline devam edecek ve 
Avrupa lisanlanndaki malumatını 
artıracaktır. 

Brüksel, 10 (A.A.) - İstüa eden 
başvekil Spaak, bugün refikasile be
raber elçiliğimizde şerefine tertip 
ed:ilrniş olan akşam yemeğine gel

Umumi Yllôyet Meclisleri miştir. Bu ziyafette Brüksel şehre • 
Yurdun her tarafında umumi vi- nı· · M " .. Maks 'l D · k . . . mı osyo ı e an'!mar a, 

layet ve şehır meclislen toplantıla- So t B 1 y la 1 •1 · _ _ vye , u gar, ugos v e çı erı ve 
rına başlamışlardır. Gumuşhane, Te- diğer zevat refikalarile iştirak et-
kirdağ, Aydın, Maraş, Yozgat, Uşak mişlerdir. 
vilayetlerinin meclisleri de valUerin 

--O-
bırer nutku ile açılmış, mesailerine 
başlamışlardır. 

Bir Kamyon iki 
Taksiye Ça rp+. 

Şoförünün ismi malüm olmıyan 

15 numaralı Edirne kamyonu Şehza
debaşında durmakta olan 2125 ve 
1723 numarnh taksilere çarparak her 
ikisinin de ehemmlyetll surette ha • 
sara uğramasına sebep olmuştur. Fi
rar eden şoför aranmaktadır. 

Hatay Murahhasımız 
Antakyada 

Antakye 10 (A. A.) - Bir müd -
dettenberi Ankarada bulunan fevka
l~de murahhas B. Cevat Açıkalın 
Hataya dönmüş ve Payas istasyonun
da konsoloslarımız, bir kısım mebus
lar ve hükumet erkanı tarafından 
karşılanmıştır. 

Fevkallde murahhas, Payastan 

otomobille Antakyaya gelmiştir. 
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BU KUCAKLAMADA 

PERTEV SURUBU 
" 

Per~ev Çocuk 
Pudrasının 

hissesi olduğu bllaihtiyar 
_,,.,.~ ,...,.ı,,.~kteteir. ._ ...................... __ , ________ _ 

\, _________ Ha_r_ic_i __ A_s_ke_r_i __ K_ıt_a,_a_t __ ll_a_nı_a_r•-----:--1 
M ktarı Cınsı Ait olduğu Muham- Muvakkat Eksilt- Eksiltme- Saati 
kilo birlik men be- teminat me şeklı nin tarihi 

deli 
Lıra K. Lira K.. 

600000 Arpa Merkez Bir- 16500 1237 50 Kapalı 15-2·939 lO 
likleri zarf çarşamba 

200000 Un Birecik • 24000 1800 00 Kapalı 15-2-9:19 15 
HD. TB. zarf çarşamba 

1 - Eksiltmeye konulan arpa ve unun mikdarları z:nuhamm~n 
bedelleri muvakkat teminatları eksiltmelerinin şekli ve ıcrası tarih 
ve saatleri yukarda yzılmıştır. 

2 - Evsaf ve teslim şartlan gösteren §artnamesinI istekliler her 
gün Urfada tümen satınalma komisyonunda okuyabilir. Ve llomis
yondan parasız alınabilir. k rd 

3 - Eksiltmeler Urfada tümen satınalma komisyonunda yu a a 
yazılı şekil tarih ve saatlerde yapılacaktır. . d 

4 - Teklif mektu lan eksiltmenin yukarda yazılı. açma saı:ıtın en 
b. . P k · nu reisligı-ne makbuz mu-ır saat evvelıne kadar satınalma omısyo . 
k b. . . . tt nra mektuplar kabul edıl-a ılınde verılmış olacaktır. Bu sa en so . . 

- dd si e uygun şckılde posta ıle mcz. 2490 sayılı kanunun 34 -cu ma e .. n 
gönderilecek teklif mektuplan kabul edilır.. . 

5 Ş t . 4 _ maddesinde istenılen vesıkalar muvakkat - ar namentn cu 
teminatın konulduğu zarf içerisine konulacaktır. (558) 

* T - B' likl • · in 17/2/ 939 Cuma günü saat 10,30 da aşağıda ya-um ır en ıç . 1 b ll. ·· t 
zılı iaşe maddeleri pazarlıkla alınacaktır. T~lıpler n e ı gun ve saa -
te Vizede Tüın Satınalma Komisyonuna muracaatları. (815) (846) 
Kilo 

2800 Kuru üzüm 
2500 Toz Şeker 

Miktan 
Kilo 

Ta. Fi 
Lira 

* Mu. Te. Kıtası 

Lira 

4000 800 60 Babaeski 
4000 800 60 Vize 
8000 1600 120 Pınarhisar garniıonu 

Yukanda miktarı ilk teminatı yazılı gaz yağı ihtiyacı açık eks"Jtme
ye konulmuştur. Eksiltme 17 / 2/ 939 günü saat 11 de yapılacaktır. Ta
liplerin belll gün ve saatte Vizede Askeri Satınalma kom,isy•nuna mü-

90 kablo arkatesTceresf 800 kab- r 
lo dolabı 100 çevirecek kolu 50 çift 
kablo aksi tertibatı maa kolandan 
ibaret dört kalem muhabere mal· 
zemesi kapalı zarfla eksiltmeye 
konmuştur. Hepsine tahmin edi

len fiyat 15600 eksiltmesi 24-2-
939 Cuma günü saat 11 dedir. hk 

teminat 1170 lira olup şartnamesi 
komisyonda görülür. İstiyen ta
lipler tarafından suret çıkarılabi-

lir. Eksiltmeye girecekleri kanıt· 
ni teminat ve 2490 sayılı kanunun 
2. 3 maddelerinde yazılı belgeler-

le birlikte ihale saatinden behe
mehal bir saat evveline kadar 
zarflarını M. M. V. satınalma ko-

Levazım Amirliği Satln 
Alma Komisyonu ilanları 

Dort adet ıç ve dort adet dış 
Mişlen marka Fort otomobil l3s -
tiği alınacaktır. Pazarlıkla eksılt

mesi 15/ 2/939 çarşamba günü saat 
15 de Tophanede Istanbul Leva · 
zun amirliği satınalma Komisyo -
nunda yapılacaktır. İsteklilerin % 
15 kat'i temlnatlarile belli saatte 
Kombyona gelmeleri. (504) (769) 

* 200 ton kuru ot için teklif edi-
len fiat pahalı görüldüğünden pa -
zarlıkla eksiltmesi 13/Şubat/930 
pazartesi günü saat 14,30 da Top
hanede levazım amirliği satına! -
ma komisyonunda yapılacaktır. 
Tahmin bedeli 5680 lira ilk teuu
natı 426 liradır. 

Şartnamesi komisyonda görüle
bilir. İsteklilerin kanuni vesikala
rile beraber belli saatte Komis -
yona gelmeeri (505) (770) 

• 38 ton kuru fasulye alınacak -

' 
misyonuna vermeleri. "763,, (188 ... 

Beher tanesine tahmin edilen 
fiyatı 25 kuruş olan yuz bin adet 
aşkabı bakır sahan kapalı zarf u
sulile münakasaya konulmuştur. 
İhalesi 20/Şubat/939 pazartesi gü 
nü saat 11 dedir. İlk teminat 1875 
liradır. Evsaf ve şartnamesi para
sız olarak M. M. V. Satınalma ko 
misyonundan alınabilir. Eksiltme
ye gireceklerin 2490 sayılı kanu -
nun 2 ve 3 üncü maddeler nde gös 
terilen vesaikle teminat ve teklif 
mektuplarını ihale saatinden en 
az bir saat evvel Ankarada M.M. 
Vekaleti satınalma komisyonuna 
vermeleri. (803) (685) 

Deniz Levazım Satan 
Alma Komisyonu ilanları 

1 _ 13 şubat 939 tarihine rastlı

yan pazartesi günü saat 11 _de ~~ 
misyonda mevcut nümunesı. ~w~ı 
1000 kilo pamuk tire ço:ap ıplıgı
nin pazarlıkla eksiltmesı yapıla -

caktır. 

N " une komisycnda her 2 - um 
gün görülebilir· . " 

3 - İsteklilerin bellı gun ve s.a-

K ımpaşada bulunan komısatte as 
müracaatlan. (809) 

yona * 
M· M. V. Deniz Levazım satın

lma komisyonundan: 
a 1 - 19.1.939 günün~e kapalı 

lan eksiltmesınde tek-
zarfla yapı . - ··1 200 . fiatı gali goru en 
lü oluna~ 14 2 939 tarihine ras-
ton benzın, · · 

.. u·· saat 14 de pa7.ar -
Iıyan salı gun 

lı ak üzere eksiltmeye hkla a nm 
konulmuştur. -

- İsteklilerin bellf J(Un ve 
2 da bulunan ko -

sa~tte Kasıüm~~!!tıan (747) 
mısyona rn ttr. Açık eksiltmesi 27 Şubat 939 

Pazartesi günü saat 14,30 da Top
hanede Levazım amirli~i Satmal
ma komisyonunda yıapılacakt_ır. 
Hepsinin tahmin bedeli 4560 lira 
ilk teminatı 342 liradır. Şar~~~.me 
ve nümunesi kom!syond!l go!'_ule
bilir. İsteklilerin kanunı v~a: 
larile beraber belli saatte ko 

e::z=: 1 27 $Ubat 939 Pazartesi 
~51!~::t 14 de Tophanede !Jeva
gunu . li~ satrnalma komısyo -
zım amır lacaktır. Hepsinin tah
n~da ~f-1 

2400 lira ilk teminatı 
mın ~e ı Şartname ve nümune-
180 Iır~dır. a ~örülebilir. İstek -
si k?mısyond i vesikalarlle bera • 

"512 "848 yona gelmeleri. " " 

* 24 ton nohut alınacaktır. Açık 

lilenn kanun . 1m 
belli saatte kornısyona ı?e e-

ber "513 "849 leri. .. .. 

TAN 
İstanbul Birinci Ticaret l\lah • 

kemesinden: OSMANLI BANKASI 
Holantse Bank avukatı tarafın

dan İstanbulda Ayazma kapıda 
118/1 No. da Meto zade Hasan 
Nuri aleyhine ikame eyledi~ ala-
cak davasının 25.1.1938 tarihli cel
sesinde: 22.6.932 tarih ve 1.3.1934 
vadeli senedile bin lira borcunuz 
bulunmadı~ına ve mezkur senet
teki imzanın size ait olmadr.Ettn:ı 
dair teklif edilen yeminin icrası 
için mahkemeye gelmedi~iniz ci
hetle mahkemece yeminden kac;;m
mış ve yemin edeceğiniz vak\ala • 
nn sabit olmuş sayılmasına karar 
verilmiştir. Ancak hukuk us1Jl mu
hakemeleri kanununun muaddel 
337 ci maddesinin son fıkralarına 
tevfikan işbu kararın size tebliği 
gününden itibaren sekiz _gün için
de arzuhal ile yemin edece~inizi 
beyan ve muhakemenin talik edil
diği 17.3.1939 cuma günü saat 14 
de gelip yemini yapabilece~iniz 
ve aksi takdirde mezkur kararın 
katileserek ona _göre esas hakkın
da hüküm verileceği ilan olunur. 

(14877) 

30 Sonteırin 1938 
:A.KT1F 

İstedin Ş. P. 

Hisse senetlerinin ödenmesi is-
tenmemiş olan kısmı 5.000.000 
Kasada ve Bankalarda bulunan 
paralar 5.315.009 3 3 
Kısa vadeli avanslar ve röporlar 1.582.083 5 1 

Tahsil olunacak senetler 3.963.166 18 9 

Cüzdanda bulunan kıymetler 2.597.244 19 10 
Borclc cari hesaplar 7.967-032 14 10 

Rehin mukabilinde avanslar 3.098.644 10 8 

Kabul yoluyla borçlular 1.037.473 1 4 
Gayri menkul mallar ve mobilya 600.070 7 11 
Miıte!errik 164.145 10 

31.324.870 11 8 

Kuyuda muvafık olduğu tasdik olunur 
Mes'ul Murahhas 

\ 

ve 
Umumi Muhasebe Şefi 

tarihindeki vaziyet 
p AS 1 F 

lsterlin Ş. P. 

Sennaye . 10.000.000 

Stetiı mucibince ayrılan llıtıyat 
1.250.000 

9.kçe si 
315.769 Tear.vülde bulunan banknotlar 

Gorülcüğünde ödenecek senet-
284.986 ler ve vadeli senetler 

16.708-250 Alacaklı cari hesaplar 
1.216.357 Vadeli bonolar ve cari hesaplar 
1.037.473 

Kabuller 
512.034 

Muteierrik 

31.324.870 

Türkiye Umum Müdürll 
PH. GARELLİ 

5 11 

12 1 
7 1 
3 8 
1 4 
1 7 

-
11 8 

I 
G. DELLA SUDDA 

-~-~-=-==--==-----------------
Eshabı Matlubu Davet ı-~~~· SÜMER BANK ·~~~ 

1 inci ilan Birleşik Pamuk ipliği YE 
Müddeti hitam bulmuş olması-

na binaen umum şürekanın itti - Doku~a Fabrikaları Müessesesinden: 
fakile tescil ve ilan suretile hali 
tasfiveye vazedilmiş bulunan 
(Türk Kitapçılıln Limited) şirke
tinin dainleri şirketteki matlübat 
ve hukukunu alelusul isbnt ve 
kayıt ettirmek üzere şirketin tas
fiye merkezi bulunan İstanbuld:ı 
Ankara caddesinde İkdam Yurdu 
altında kain 42 numaralı mağaza
da tasfiye memurluğumuza i~m 
ilanın birer hafta fasıla ile 3 ncü 
defa neşri tarihinden itibaren bir 
sene zarfında müracaatları lüzu-
mu kanunu Ticaretin 445 nci mad
desi ahkamına tevfikan ilan olu
nur. 

Hali tasfiyede bulunan <Türk 
Kitapçılığı Limited Şirketi) Tasfi
ye heyeti 

# Saç bakımı 
1 Gü7.clliğin en birinci şartL 

PAMUK IPLIGI SATIŞI: 
Kayseri Bez F abrikaıı mah 12 No. Paketi 415 Kuruı 

16 .. " 480 
" Nazilli Basma Fabrikası ,, 24 .. il 580 il 

Ereğli Bez Fabrikası ,, 24 .. il 580 il 

Yalnız Ere91i Bez Fabrikasında : 
10 B21.lyahk ıiparitler için .. il 575 n 

15 ,, ,, " .. " 570 
" 25 ,, ,, ,, .. .. 565 n 

50 " 
,, 

" " .. 560. .. 
Fiatlarla fabrikada teslim şartiyle atılmnktndır 

t ilk miistehliklerinin yukarda yazılı fabrikalara gönderecekleri be 
di~leri mukabilinde ihtiyaçları nisbetinde iplik siparişi verebilecek 
leri ve 24 numaradan ince ve muhtelif maksatlara yarayabilecek pa
muk ipliği miistehliklertnin de ihtiyaçlarını yine ayni şartlarla yal
nn: Ereğli fabrikasına sipariş edebilecekleri ilfın olunur 

ZENITH 
En eski ve halllıazırda en 
mütekfunil ve dünyanın her 
tarafından en fazla aranan 
radyodur. Yalnız Beyoğlun
da B A K E R mağazalarında 

satılmaktadır. 

~~~~~~~~~~~---~··~,~~~~ 

Kepekleri ve saç döktilmesını 
davı eden tesirı :nücerrep bır 

ıUiçtır. 

Baylar 

Dünyanın en sa{ılam 
Sıhhi rastikleri olan 

PrezervatHlerlni 
daima tercih ediniz. 

HALİ TASFİYEDE 

lstanbul Telefon 
Türk Anonim Ş · rketinden : 

Hali tasfiyede bulunan İstan
bul Telefon Tı..irk Anonim Sirke
ti hissedarları aşağıda vazıh nız
nameyi müzakere etmek üzere 
18 Mart 1939 Cumartesi ~iinü scıat 
10 da Galatada Assikurazioni Ce
nerali hanında 2 ci kat 22123 nıı
marada şirket merkezinde alela
de in'ikat edecek olan heyeti umu
miyeye davet olunurlar: 

l) 1 Snnkanun 19:lR i1E' ~1 tık 
kAnun 1938 arasındaki devreye 
müteallik tasflve memurları ra -
porl11riyle miırakfbin raporu, 

2) 31 İlkkıinun 1038 de kapatı
lan hesaplann tasdiki. 

3) Tasfive memurlarının tebri
yei zimmeti, 

4) Miirakiplerin ve ücretleri -
nin tayini. 

Heyetj umumiyeve dahil olmak 
icin nizamname] dahilinde 25 incı 
maddes'vle Ticaret kanununun :~7 
nci maddesi mucibince hissedar
ların hisse senetlerini veya bunlara 
mütasarrııf olduğu vesikalariyle 
aşağıda ~österilen mahallere tev
di etmeleri ve keyfiyeti lçUmll 
günlerinden en aşa~ 7 ~n evvel 
şirkete lsbat etmeleri lazımdır. 

fstanbulda: Şil'ket İdare Merke
zine 

Londrada: ThooR?norton S~ 
26 E. c. 2 Osmanlı BankaSI 

Pariste Boulevard Haussmann 
173 Thomson Houaton Fransız 
Şirketine 

Elli hisse senedinden az hisse
ye malik olan hissedarlar aralann
da i~tima ederek mezkur adedi 
teşkil ettikten sonra içlerinden bi
rine veya heyeti umumiye azasın
dan bir zatı mümessil tayin edebi
lirler. 

Taaf17e Memarlan 

ıJpt _ nPmirvnll:;trı ve Limanları işletme. U. idaresi ilanları 

Ton 

36032 23036 
Beher tonu Beher tonu 
(10) kuruş (3) kuruş 

Ton 

12996 
Beher tonu 

(18) kuruş 

917 
Beher tonu 

(20) kuruş 

5536 
Beher tonu 

(35) kuruş 

İdaremizin Haydarpaşa limanında bir sene zarfında tahmil tahli
yesi icra edilecek olan maden ve kok kömurlerinin tonajlan takribi 
olarak her ameliyenin altında gösterilmiştir. 

27 / 2/ 939 tarihine miısadü pazartesi gi.ınü saat 11 de Haydarpaşa 
gar binası dahilinde 1 işletme kom ·syonu tarafından pazarlıkla iha
lesi icra edilecektir. Bir senelik maden ve kok kômul'llntln tahmil 
tahliyesi için 8745 lira 56 kuruş muhammen bedel konmuştur. 656 
lira 59 kuruş muvakkat tesminat ile ayni gün saat ona kadar komis
yon reisliğine müracaat edilmesi ve bu işe ait şartnamelerin H. Paşa 
liman rıhtım başmüfettişliğinden parasız olarak alınması ilan olu
nur. M 

"T" 

Muhammen bedel, muvakkat teminatile mikdarlan aşağıda hizasmda 
yazılı çanı traversler he:- liste muhteviyatı ayn ayn ihale edilmek üze
re 16- -2- -1939 Perşembe günü saat 15 de kapalı zar! usulü ile Ankara· 
da İdare bınasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin listesi hizaSTnda yazılı muvakkat teminat 
ile kanuı~un tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün eksiltme sa
atinden bır saat evveline kadar Komisyon Reisliğine vermeleri ltıznn
dır. 

Şartnameler 360 kuruşa Ankara, Haydarpaşa, İzmir ve Eskişehir vez-
nelerinde satılmaktadır. (650) 

Liste No. Cins ve miktan Muhammen bedeli Muvakkat teminat 

1 
2 

Adet 

26000 çam travers 
24000 

" 

Beheri 

300 kuruş 
300 ,, 

Lira K. 

5150 00 
4850 00 

lstanbul intihabı Mebusan TeftiJ Heyetinden : 
1 - Meb'us intihabında rey vermek hakkını haiz olan müntehiple

rin esamislni mübeyyln defterler 11/ 2/ 939 Cumartesi günunden itiba
ren her mahallede her kesin kolaylıkla gorebileceği münasip mahal
lere asılmıştır. 

2 - Defterler 15 gün müddetle askıda kalacak 25/ 2/ 939 Cumar
tesi günü ak~amı askıdan indirilecektir. 

3 - Müntehiplerin defterleri tetkik etmeler! ve intihap hakkı olup 
ta adı yazılmamış veyahut adı yazılmak IAzım gelmezken yazılmış bu
lunduğunu gördükleri takdirde adi bir varaka üzerine ve hcy'eti tef
tişiyeye hitaben bir istida yazarak 25/ 2/ 939 Cumartesi günu akşamı
na kadar lstanbul Belediyesinde (İntihabı meb1usan teftiş hey1etine) 
vermeleri ve 25/2/ 939 tarihinden sonra vaki olacak itirazların nazarı 
dikkate al.uumyacağı ilin olunur. (871) 

AGARAN 
SAÇLARA 

KUMRAL ve SiYAH 
renkte sıhhl saç boyalandır. 

İNGiLtz KANZUK ECZANESİ 
BEYOCLU - İSTANBUL 

Nefis 

MAKARNA 
yemek iıterıeniz : 

İZI\liRiN 

AŞÇIBAŞI 
Markayı tercih ediniz. 

Sahibi ve Neşriyat Müdürü Halil 
Lutfü DÖRDÖNC() Gazetecilik ve 
Neşriyatı T. L. Ş. Basıldığı yer TAN 

Matbaası 



DüQ1ya Beynelmilel Endüstri Alemi 

Ç PA MARKANIN 
Erıitilmez bir kuvvet olduğunu ( HORS CONCOURS ) 

mükafatı vermek suretile tasdik ve kabul etmiştir. 

Çapa Marka Hububat Unları : 

Sıhhatinizin yardımcı kolları 
Nefis Baharatı : 

Yemekler:nizin lezzet ve iştiha kaynağıdır ... 
Tarihi tesisi: 1915 M. NURi ÇAPA Betiktat 

SPORCULAR! 

Daima yaralanmaya mahkum
sunuz. Diiştünüz, ve bir y~riniz 
sıyrıldı mı biraz 

VfROZA PATI 
sürünüz. 

Mikrobun yaşamasına üremes:ne 
kat'i ve muhakkak mani olur. 

A -~~~:1lııia.1ilmııılli ..... 
bir güzell.k kremi değildir, mütehassıs kimyagerler tarnf ından, fenni 
\'C sıhhi bir surette imal edilen bir merhemdir. 

ıa-11111111nmmnmınnmnmnnn1111111mmııııııııııııııırııııııı. 
İç ve dış basur memelerinde, basur 

memelerinin her türlü iltihaplarında 
cerahatlenmiş fistüllerde, kanayan 

basur memelerinin tedavisinde 

daıma muvaffakıyetle 

ŞİFA Yl TEMlN EDER 

ım1111111m111aamun1111111111D1D11111111uum111ıwuımuıu1111111111111111111 

#,..._ Bayan Memur ls~iyoruT 
Dosya ve Muhabere ıervlıl için 1ng11!zce ve Tilrkçeye vakıf bir Bayan lstioyı 1 
ruz. A711l zamanda Almanca bilenler tercih olunur. Kı a hal tercUmen z.I, F<' 
totratınızı ve Calı.ışma prtlannızı Beyoğlu (2216) Posta kutusuna yollııyn 
M'.lll"!!!le!!!'mlz fııtanb11ld11 Otnmnhll tı,. ~ >11 ..,,,. ..... ı.ııır ........................................ 
~ ADEMİ İKTİDAR ~ 

ve BELGEVŞEKLIGINE KARŞI 

HORMOBIN 
Tabletleri. f-İer eczanede. arayınız. 

(Posta kutuıu 1255 Hormobin) Galata, lstanbu' 

' 

Dün.ya12ın en !Jü.yiı4 raaj-o fa.hri4a.Jı oha.\ 

Faıı.co'nvn _g_g_a rı lıoz ulma~ 
!lenı T~OPIK moden ge/mistil' 

' 

• PHILCO. RAOYOLARININ TÜRKİYE UMUM MÜMESSİLLİGİ 

•HELiOS•MUESIESATI 
İ$TANBUL. GAL.ATA •VOYVODA CAO. 124'·126·128 •Ti~. HELIO~ •TELEFON: ltlt616 

10 Tane Yalnaz 15 

VAZiFEYE DAVET 
lstanbul Vakıflar Baımüdürlüğünden : 
Yıllardanberi tevliyet vazüesine alaka göstermıyen ve adresi Idare-

mizce belli olmıyan (Bizeban Hacı Mustafaağa vakfı mütevellisi Sey
yid Mehmet oğlu Münib'in idaremize müracaatla vakfına ait muame
leyi takip ve hayır şartlarını ifa etmesi için ilanen vaki tebligata ica
bet etmediğinden kendisine ilim tarihinden itibaren ONBEŞ gün daha 
mehil verilmiştir. 

Bu mtiddet zarfında da gelmediği takdirde hakkında kanuni mua-
mele yapılacağı ihtar ve tebliğ olunur. (839) 

~·ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı111111g1111111111•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ııı ~ 

~ Bu Hakikati Herkes Bilmeli ~ 
İstanbul Asliye İkinci Ticaret 

Mahkemesinden: 
Selanik bankası tarafından Ga

latada Havyar hanında 18 No. da 
Balcızade Mehmet ve Şerif zade 

ii Grip, nezle, enfloenza, artma gibi hastalıklara tutulmamak için aağlığmızı BIOGENINE • 
§ kan ve derman haplarile aigortalayınız. 
~ BIOGENINE; en birinci kan, kuvvet, ittiha yaratan ve tesirini derhal gösteren bulunmaz • 
il bir devadır. • 
:= BIOGENINE; daima kam tazeleyip kuvvetlendirir, halsizliği giderir ve hariçten gelecek 
ii her türlü mikroplan öldürür. Tatlı bir ittiha temin eder. Sinir ve adaleleri aailamlqtmr, ze- • 
§ kiyı yükseltir. Bel gevşekliği ve ademi iktidarın en birinci devasıdır. • 
• BlOGENINE; kullananlar kat'iyyen kardan, kıttan, soğuktan ve havaların deiitmeain- -
a den müteeuir Qlmazlar. Çünkü vücudü her zaman ıenç ve dinç bulundurarak hariçten ge- • 

= lecek her mikroba ıalebe çaldınr. Ve bu sayede müthit akıbetlerle neticelenen GRiP, nezle, 
D enfloenza, sıtma gibi hastalıklardan korur. Bu hastalıklardan konınmak için büyükler aabah, • = öğle aktam birer, sekiz yqından üstün çocuklar yalnız aabah, aktanı birer BIOGENINE • 
!j! alm~hdır. Hasta olanlann kurtulması için de bu miktar bir misli arttınlmalıdır. Her eczanede _ 

EJllll•llll•llll•llll•Hll•llll•llll•llll•llll• bulunur. •llll•llll•llll•llll•llll•llll•llll•llll•llll• 

Süreyya şirketine izafetle Balcı
zade Mehmet ' aleyhine bir kıta 
taahhütname mucibince üç sene 
dokuz aylık komisyon bedelınden 
alaca~ olan 353.55 liranın tahsı
li zımnında açılan davanın cere -
yan eden muhakemesi sırasında: 

Müddeialeyh Balc1zade Meh -
medin ikametgahının m~huliye
tine binaen istiktabınm ilanen ic
rasına ve istiktap için 28.2.939 ta
rihine müsadif Salı ~nü ııaat 10 
da gelmediği takdirde mübrez ke
falet mukavelesi altındaki imza
sını kabul etmiş addedileceA'ine 
dair davetiye mahkeme divanha· 
nesine talile edilmiş ve aynca da 
gazete ile keyfiyet tebli~ maka -
mına kaim olmak üzere ilan olu-
nur. (14878) 

HANGi RENK 

sızı MESUD EDER? 

10 KADINDA 9 u 
FENA RENKTE BiR 
PUDRA KULLANIR. 

Fena renkte bir pudra, yüzü
nüze korkunç bir makyaj man
zarasını verir ve sizi olduğu

nuzdan daha fazla yaslı göste
rir. Teninize uygun renkte bir 
pudra intihap etmenin yegane 
çaresi, yüzünüzün bir tarafınrla 
bir renk ve diğer tarafında baş
ka renk pudra tecrübe etmek
t~. Bu tecrübeyi hemen bugün, 
sıze parasız olarak verilecek 
yeni ve cazip renklerdeki To
kalon pudrasile yapınız. Bu ,.e
ni "Cild renkleri" (Kromoskop) 
tabir edilen en son ve modern 
bir makine vasıtasile kanştınl
mıştır. Sihramiz bir göz, tam ve 
kusursuz bir incelikle renkleri 
intihap eder. 

Tene gayet uygun bu yeni 
p~dra .. say:S~.nde artık makyajlı 
bır yuz gorunmiyecektır. Toka
lon pudrası, imtiyazlı bir usul 
dairesinde "Krema köpüğü" ile 

kanştınlmıştır. Bu sayede pud-

PARASIZ 
Bu ihranuz yeni 
" Pudra renkleri,, 
tecnibe edilebılir. 

asını 

temin ettiği gibi pudranın cildin 
yağlı tabii ifrazatını mas
setmes'ine ve bu suretle cildin 
kurumasına ve sertleşmesine ve 
binnetice buruşukluklann zu
huruna da mani olur. Her vakit 
krema köpüğile kanştınlmıı 

meşhur Tokalon pudrasını kul
lanınız ve birkaç gün zarfında 
teninizde yapacağı cazip tekem
mülü görünüz, daima kutuların 
üzerindeki Tokalon ismine dik
kat ediniz. Teninize uygun renk 
intihabında tereddüt ettiğiniz

de lutfen tstanbulda 622 No. pos 
ta kutusu adresine (Tokalan 
pudrası 7) rumuzile viki ola 
cak talebde size memnuniyetle 
muhtelif renklerde nümunelik 
altı ufak oaket oudra eöndere
ceğiz. 

Nafıa VekCiletinden: 
13 Mart 939 Pazartesi günü saat 15 de . • . 

nasında Malzeme Müdürlü•ü Ankarada Nafıa Vekale~ı bi
K . g odasında toplanan Malzeme Eksıltme 
omısyonunca cem'an 2600 lira muha 

lim şartiyle 10000 adet tel af . mm~ b~delli Haydarp:ışada tes
lacaktır. gr fıncan deınırının açık eksiltmesı yapı-

Muvakkat teminat 195 liradır. 
Eksiltme şartnamesi v.e teferrü tı A k 

me Müdürlü,.. .. d a n arada Nafia Vekaleti Malze-
6un en parasız olarak alınabilir 

İsteklilerin muvakkat temin t · 
birlikte ayni gün saat 15 de K a . ve fartnamesinde yazılı vesikalarlı 

omısyonda hazır bulunmaları lazımdır. 
(247) C497J 


