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S on senelerde İngiliz ka
binesinde Dahiliye Na -

zırlığı eden Klynes gazeteler
de nazırlık zamanına ait ha
tıratını neşrediyor. 

Bu hatıratın bizi bilhassa 
alakadar eden, ve bugünkü 
hadiseler karşısında bilinmesi 
faydalı olan kısmı, Habeşis -
tan harbi zamanında İngilte -
re ile İtalya arasındaki ihtila
fa ait olan parçalardır. 

Mr. Klynes'in anlattığına göre, o 
vakit İngiltere İtalyayı Habeş se
ferinde mağlup edebilmek için şu 
yolu takip etmiştir: İtalyanın kar
şısına 62 milletin birleştiği Millet
ler Cemiyetini çıkarmak; bütün 
bu milletlerin iştirakiyle İtalyaya 
karşı zecri tedbirler takip etmek; 
ve bilhassa İtalyaya petrol verme
mek. Bu siyaset derhal tesirini gös
teriyor. İtalya sıkışıyor ve Habe;ı 
harbini kaybetmek tehlikesi kar
şısında kalıyor. 

Fakat Mussolini, Habeş harbin
de mağllıp olursa, hem mevkii.J"j 
kaybedebilir, hem de İtalyanın 
A vrupadaki vaziyeti sarsılabilirdi. 
Mussolini bu mağlCıbiyete rıza 
gösteremezdi. Son çare olarak 
İngiltere ile harbi göze almak la
znn geliyordu. Mussolini bu tehli
keyi de göze almaktan çekinmedi, 
VI> 70f'M fnAh;,.1..,,.0 ~,_._ _ '''' 

rl>e baş vuracağını ilan etti. 
İnlfliz kabine.t Muuolininin bu 

derece ileri gideceğini tahmin et
mediği için bir an şaşınyor. Ve bir 
harp ihtimali karşısında harp 
kuvvetlerini tetkik ettiriyor. Bu 
tetkikat, İngiliz donanmasınm bir 
harbi göze alacak vaziyette olma
dığını, hele tayyare bakrmından 
İtalyanın İngiltereden kat ka! 
kuvvetli olduğunu meydana çıka
rıyor. İtalya Akdeniz havzasına 
4500 tayyare dökebilirken, İngiliz 
donanmasında ancak 350 tayyare 
Vardır. Bunlar da çoğu modası 
geçmiş, harp kabiliyetini kaybet.. 
miş tayyarelerdir. Bir İtalyan ha
va hücumu karşısında Cebelütta
~ ve Maltarun tehlikeye düşece
ği, hatta Akdenizdeki İngiliz do
nanmasrrun tutunamıyacağı anla
§l_lıyor. İngiliz kabinesi telaşa dö
şuyor. O vakit bu zaab İtalyaya 
hissettinneıne1c için tedbirler alı
:nıy?r. Bu sayede İtalyaya hıgitte
renın harpten korkmadığı kanaa
ti verillYor. Bir taraftan da dip• 
ınatik te§e'bbüalerle harbin önüne 
geçiliyor. 

İşte İngı1terenin slWılanmtya 
hız vermesi bundan sonra başlı
yor. 

* B ugtın Habeı harbi yerine İs-
panya meselesi. vardır. 

Bu defa İtalya İngiltere ile de
lil, Fransa ile karşı karşıyadır, 
fakat İngiliz Başvekili Fransaya 
ve müstemlekelerine vAki olacak 
herhangi bir taarruz karşısında 
İngilterenin de Fransa ile birlikte 
hareket edeceğini ilin ettiği için, 
İtalya ile İngiltere de karşılapyor
detnektir. 

Maamafib bugünkil vaziyette 
İtalya ile İngiltereden· ziyade 
Berlin - Roma mihveriyle, Pa
ris - Londra mihveri karşılaş
maktadır. 

İngiltere sı1Ahlanma programı
na hız vermekle beraber hila ha
va kuvvetleri bakımından Alman
yaya bile yetişememiştir. 

Donanma bakımından İngiltere 
ve Fransa, Berlin - Roma mihve
rine nazaran kuvvetlidir. Ber-
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ispanyada Muhasemat 
Tatil için lngiltere 

1 Tavassutta Bulunuyor 
1 
Halifax, ispanya Maslahatgüzarile Görüşer~k 
Sulh Şartlarını Burgosa Bildirdi, Mütarekenın 

! Hafta içinde Temin Edileceği Tahmin Ediliyor 

! I d 17 (H .) _ İspanyada son hadiseler şun· ı ..,,nn ra, ususı ı· ·· h 
1 lardır: Cumhuriyet hükfuneti. nezaretlerini soanya cu~ ku -

. . . . h lü }erde bulundurmaga a· rıyetı ahıllerı boyunca mu te yer G al Mi 
rar vermiştir. Fakat merkez, Madrid kalacaktır. ener. -

. ·· ·· ·ı donanmayı zıyaret aja diin Kartecana gitmiş ve denız ussu ı e . . . . 
etmiştir. Donanma Cumhuriyete sadakatini bildırmıştır. 

Cümhurreisi Azana ile Hariciye 
Nazırı Del Vayo Pariste bir kaç ke-

, re görüşmüşlerdir. Her ilcisi de ta -Şükrü Saracoğlu, dün Haydarpaşada trenden indi/den ronra Vali ile gÖrÜfÜyor mamen mutabık olarak münasip va-

H arı. cı· yeVekı· lı· Bugu·· n ~~tt~e;:~ne:~:~~:z~~~=m~~;a:ı~:~re-
Del Vayo, bugün de Bonnet ile 

kanuşmuştur. 

lngiltere tavcusut ediyor 

B e e k • • evvel İspanyada iki taraf arasında G d Londra mahfilleri hafta sonundan 

U r e Ş e ı 1 Y O r bir mütareke imza edileceğine kani-
dir. İngiltere evvela iki taraf arasın
da mütareke yapılması ve müzake

------------- relerin sükunet içinde tamamlanma-

Vugos lav Hu··kuAmetı" ı. ~~::!~~:~~r!:~·ı::~~::~~.ı::~: 
.I 1 M e bu s hi razı olduğu anlaşılıyor. Lord Ha

lifaks, muhasematı durdurmak ve 

Pari3te bulunan lıpanya 
Başvekili N egrin 

H • .A s • t • d hiç kir kimseye fena muamele etmc-

QT l C l ıgase ın e Olmak ~=kc::";::.!;:nt:;,:~:::·~.:.:~·.:: 
De<iişiklik yapmıyor ·ıs+·ıyenler :~:ı::i~rı:;~~:r::i~~:r~~sü!;:~!~ 

O bildirmiştir. 
!~m::~--ı~~~~nle~ elleri1~~~ .. ~:~§· ı -o- J:~zm=~e:;e t!:~~~~~ Hariciye Vekili Şükrü Sara -

_ ~ı. ... 7 ....... .ı:nı..u.>&J ıc Ullill\.Lt:-, UUU 

Ankara trenine bağlanan husu
si vagonla şehrimize gelmiştir. 
Şükrü Saracoğlu, akşam saat 22 
de ekspresle Bükreşe hareket 
edecek ve Balkan Antantı dai -
mi konseyinin 21 şubat toplan
tısında hazır bulunacaktır. 

Vekil, Haydarpaşa garında Vali ve 
Belediye reisi Lutfi Kırdar, vali mu
avini Hüdai, İstanbul komutanı kor
general Halis Bıyıktay, Emnıyet mü
dürü Sadri Aka, Müddeiumumi Hik
met Onat, Merlcez kumandanı, vila
yet erkanı, Balkan antantına dahil 
memleketlerin konsolosları ve kala
balık bir halk kütlesi tarafından kar
şılanmıştır. Şükrü Saracoğlu, karşı-

Na"' •• t Göitirllmelerlnl -sonra vapurla Köprüye geçmiştir. ' ve mümessil temastan memnun go-
Vekil, oradan, yanında Lütfi Kırdar Arzu ltffklerl intihap rünmüştür. Bu müzakereler iyi bir 
bulunduğu halde otomobılle Perapa- Dairesini de Bildirecekler netice verdiği takdirde İngiltere hü-
las otelıne gltmiştır. Ankara 17 ( A. A.) _ C. kumeti Frankoyu tanımakta gecik-

M etaksaı hareket ediyor H. Partisi Genel Sekreterli- miyecektir. 
Atina. 17 IHususi Muhabirimiz· ğinden tebliğ edilmiştir: 

den) - Balkan antantı konseyi içti- J _ Önümüzdeki mebus 
maında hazır bulu ı acak olan Başve- seçiminde Parti namına 
kil ve Haricıye nazırı General Me- namzet gösterilmek üzere 
taksas. bu~n. kralla birlikte Selini- müracaat edeceklerin. han -
ğe gitmiştir. Yeni üniversite binala· gi intihap dairesinden nam
rının temel atma merasiminde bulu- zet gösterilmek istedikleri
nan Metaksas, yarın Bükreşe hareket ni ve aynca hangi intihap 
edecektir. dairelerinde intihap kabl -

Y ugoılav BllfVekilinin liyetleri bulunduğunu ta • 
beyanatı lepnamelerine Barahaten 

Belgrad, 17 (Tan Muhabirinden)- yazmaları. 
((S01&u: sa. ıo. Sü. 3J 2 - Şimdiye kadar mü -

racaat edip te bu hususları 

Azana'nın .allı fartlan 

F ranıaya geçen Katalon7t1 
Reiıi Z. Company 

İspanya cümhurreisi Azananın ,-
sulh şartları şunlardır: Eski lngiliz Sefiri 

1 - Ecnebi kıtalarının geri alın-, 

ması, An karadan A yrtlıyor 
2 - Mukabelebilmisil tedbirleri 
ittihaz edilmemesi, Ankara, 17 (A.A.) - İngilteren 
3 - İspanyol milleti mukaddera- Roma Büyük Elçiliğine tayin edi 
tı hakkında karar verirken her mesi dolayısiyle bu akşam Ankare 
türlü ecnebi nüfuzundan azade dan ayrılacak olan Sir Persi Lo 
bulunması. bugün saat 11,15 te etnoğrafya m 

Romadan alınan haberlere göre, zesine gitmiş ve Atatürkün tabu 
Franko, İspanyanın her türlü yaban- önünde eğilerek Ebedi Şefe ka 

Berlin lngiliz T eslihatı 
Karşısında Demokrat 
Devletleri itham Etti 

1 blldirmemiş olanların Ge -
nel Sekreterliğe yeniden 
gönderecekleri bir mektup
la bildirmeleri rica ol,unur. 

* Ankara, 17 (Tan) - Me-
buıluk için müracaat eden
lerin 11&yııı gittm(e artmak
tadır. Heyeti teftişiyenin 
tetkikleri neticesinde Er • 
zineanın çıkaracağı mebus 

r Sonu: Sa. 10, Su. l) son rasimei ihtiramı ifa eylemisti 

Deniz bank Satie Şirket 
Aleyhinde Tazminat 
Davası ikame Ediyor 

Bir ltalya Gazetesi de, "lnglltere, 
Ellerimizin Bağlanmasına Müsaade 
Etmiyeceğimizl Bllmelicllr.. Diyor 

Londra, 17 (Hususi) - Dü~.e k~
dar Avrupa sulbü namına guvenı
le iki ihtimal, Almanyanın İtalya
yan itidal tavsiyesi ile henüz bir ta
rafın açıktan açığa harp hazırlık-

rnamuı idl Mister Cham-
lan yap · ihümal d-'" 

1 . bunlara bir :aua ber aın, . be 
, tti Çünkü Mıster Cham r-

have e · . A,-
. d . ak• .. m yemeğinı unan lam un .,.-- . 

sefaretinde Alınan ve İtalyan sefir-
leri ile birlikte yem.iştir. 

Salahiyettar mahafil, siy~i va-
. ve süktllı temini me-z•yette huzur nd .. 

s~lesinin bu. y~ek . .~as;uaı: g°: 
rüfillüp görü~~ §8 

yan görme~· .... · 
, ' .. • 'Je 

F 

Lib-

adedi dörtten bese cıkanl- 1 • T LI Edil k. DHftır. Bu ıuretle 25 fazla l Yeni Yapurlann Kazan Tip erı esu t ece 
mebus çıkacatı anıaşıımıı - 1 Komisyonların Mesaisi Neticelenmek OzerecDr liıitl~~~!!!!!l!l!!!!!l!!!!!!~!!!!!!iii!li~!!!!!!!!~ 

Hatay Meclisi 
Kanunlarımızı 
Kabul Etti 
Antakya, 17(Tan Mubablrinden)

Millet Mecll.ı bugün fevkallde heye-
• canlı bir toplantı yaplDlf, Türldy~ 

Cümhuriyeti kanunlarını Hatay ka-
( nunları olarak ittifakla ve alkışlar a
rumda kabul etmiftir. Bu münase
betle bir çok hatipler söz almıflar, 
Bapekil bir nutuk söylemiftir. Bu 
Wll1e ile Hatayın anavatana ve 80-
ytik Şefine am1maz batlılıtmm BO.. 
)'ik Millet Mecllaine arzına datr olan 

takrir ittifakla kabul edilmlftir. 

Denübanlı Umum Müdür vekili Yarıl Ziya Erzin 

(Sonu: SL 8, ri.=l=J~~~~~~===-~~~~--------------------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~------~~~~~--~ 

Tilrkiye Cümhuriyett lwıunlan .. 
mn bbulfl, Bataym her tarafında 

bilJ(ik bir ..vmç ~. 
l,.Ptere Mii4al• Nam 

Lortl Clwıtli.U .CY azısı dördüncü aylada) 
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Yazan: M. Turhan TAN 

B lr okuyucu mektubunda mebla
ğın aslı - fakat biraz manalı 

surette • soruluyor. O şive dikkatimi 
uyandırmasaydı Sual-Cevap sütunu· 
na kısa birknç ~atar vererek işin için
den çıkmak benim için pek kolaydı. 
Lfıkin okuyucumun dilimize geçen 
yabancı kelimelerdeki soysop keyfi
yetine temas etmek ictediğini sezdi -
ğimden ce\ nbınu bu sütunda verme
yi gerekli gördüm. 

NevgorkSergisi ı:0.. . K ) J ""' I .-\Bir Otomobil 
Jçin Yapdan OVIZ O ay ıgı ÇID Kazasında Beş 

~~~~~=mag!~~i. Ncvyork D .. şünülen Tedbir er ~:!!}:.,~~:~:,~~!-
sergisine iştirak etmek üzere yapılan telü yerlerinden ağır yaralanmaları 
hazırııkıarın ner1emediğin1 ve veri- Bu Hususta Evvelce Mevzuu Bahsolan ile neticelenen bir obmobu kazası 
len tahsisatın da şimdiden bittiği i- olmuştur. 

~in bir teftiş heyetinin sergi komi- Esaslar Hakkında yeni Bir Karar yoktur Şoför Necip tarafından idare edi-
tesinin hesaplarını tetk;k ettiğini yaz len 1570 numaralı plakayı taşıyan 

l\febliiğ', herkesce bilindiği üzere 
had, mıktar ve mutlak surette pııra 

demektir. Bu kelime erişmek, ha -
her vermek, bildirmek manalarına 

gelen belğ JUgatinden doğuyor. Nite
kim beUigat, beliğ, bülüğ baliğ, tebliğ 
iblfiğ, müLalôğa gibi çoğu birbirine 
manaca ufnk bir yakınlık gösterme -
yen kelimeler de hep belg aslındım
dır ve bu suretle kendileri ayni soy
sopa mensup bulunmaktadır. Bu 
bereket arapçanın tasrifi bir dil ol -
masmdan ileri geliyor. l\Ialfım ol -
duğu iizere tasrifi dillerde kelimele
rin şahsı, hade ve zaman, ifa • 
de eden cUziileri arasında o kadar 
knynn ma husule gelmiştir ki bun • 
lnrın ne uretle ve kelimenin neresin
de bulunduğunu anlnmnk imkıinı 
yoktur. Tiirkçeml~de ise hadese, şnh
sa \'e zamana taalluk eden kelime 
parçalarını ayırmak nıümkündiir. 
Bımlar hecai dillerde plduğu gibi 
ayrı birer varlık teşkil etmezse de 
yine kelimeden nyırt edilmeleri miinı 
idin ıınsurlnr hnlindedir. 1\leselıi 
"gelmiştim" dediğimiz zaman ''gel" 

mıştı. Memleketimize gelecek ya Jer için de ayni kolaylıkla takı;ı otomobıli Osküdardan aldığı 4 
Dün alakadarlardan aldığımız ma- hancılar]a, dış memleketle- döviz verilebilmesi ve gele- muştcriyi evlerine göturmek üzere 

lumata göre bu haber asılsızdır: İktı- re gidecek yurddaşlnrtmı- cek yabancıların dövizleri _ Fıstıklıdnn geçerken dıreksiyonun i-

• hade e, "miş'' ve "id" den hafifle • 
dilmiş olan "di .. zamana, imden boz
ma olan (nı) de konuşan şahsa dela -
Jet eder. Halbuki tasrifi bir li anda 
kelimeleri bu suretle parçalamağa 

imkfın yoktur. 

Zannımda yanılmıyorsam meblôğ 
gibi bnsit bir kelimeyi bana soran 
okuyucunun maksadı do dilimizin 
biinycsindc cezri değişiklikler yap -
mnk isteyenlerin boşuna yorulduk -
(arını öyle hır münasebet duşurcrck 
söyletmekti! • 

* "Hava bulutlu,, sözUnden kendi -
ne ördek denildiğini tevchhiim eden 
adnm fıkrasında olduğu gibi biz de 
bir mcbHiğ söziinden dilimizi ıslah 
ameliyelcrine intikal ettik. O halde 
siitunu doldurmnk için meblfığ ailesi 
ne mensup olan rnübalfığa kelimesi 
li7eriııde de biraz duralım: .Mübaliı • 
ğn, herkesce malfıın olduğu üzere, 
duyguları ve düşünceleri şişirmek 
demektir. Vaktiyle bu hal, edebiyat
ta hüner sayılırdı. Hattfı bir atı tav • 
sif ederken "koştuğu demde gölge ı 
kendine yetişemez,, gibi güllln<; şey. 
ler söylenirdi. Bu meyanda bir mü • 
hendis zade şairin baba ını gfıya met. 
hetmek için söylediği şu söz de ede • 
biyat tarihlerine geçml tir; DUlger 
Nuh kim oluyor ki babnmın dükkanı 
kapısında hünerden dem vurabilsin. 
Nuhun çok ilmi yoktu. Eğer pederim 
kendisiyle çağdaş olaydı ilmi saye • 
sinde onun tufanı üzerinde köprü 
kurardı!,, 

Zamnnımızda bijyle şiir ya7anla
rı, şiiphe yok ki, tımarhaneye ka -
parlar. Fakat muhnrrir, nir, ressam 
ve saire arnsmıtn sık sık yapıldığını 
gördilğümüz • Ustad kelimesinden 
ba !ayıp yaradıcı sanatkar unvnnına 
kadar derece derece yük elen - sıfat 
bağışlamak merasimi de eski miiba
lfığaların tesclsUilinden başka birşey 
midir ! 
Herkese hakkını vermcU ve klm!lc
yi "be erden UstUn,, göstermeğe yel
tenmemeli. Çünkll hakikat ve tabiat 
çerçevesine ı~mayıın sıfatların kil • 
Cürdcn fnrkı yoktur. 

• 
fi: Öğretmen Bay Fevzi lşıfn: 
Temas ettiğiniz mevzuu tenvir e

debilecek Türkçe iki eser tanıyorum: 
Galatasaray lisesi muallimlerinden 
Ernest Manburinin "İstanbul sey
yahlan rehberi,, ve İhtifalci mer -
hum Ziyanın (İstanbul ve Boğaziçi) 
adlı kitabı. 

Teveccühünüze teşekkür ederim. 

sat Vekaleti yeni sergi heyetiııe ha- za döviz kolaylığı olmak ü- ne daha yüksek fiyatla pa- yi idare edilememesi yüzünden tram-
zırlık emrini verdiği zaman bundan zere yeni bir karar verile _ ra temini dü iiniilmli ve vay direğ4ne çarpmıştır. Çarpma çok 
0nceki heyetin hesapları ile yeni he- reği hakkında bir haber çık şiddetli olmuş, otomobilin on kısmı 
yeti meşgul etmemek iı;In, eski heye- mıştır. yine ayni diişünce ile bir de tamamen parçalandığı gibi içinde bu-tin h 1 V k

• ı 1 taka Qirkcti kurulmas1 is- k İkb 
1 11 

c lfı esap arının e u et mu lasebesi Hu hu usta aldı~ımız ma -. lunan Remzi, arısı a , e ey n f d d 
· 1. 1 ~ tenilmişti. Fakat her iki dü d ki k d 

1 
f · tara ın an evır ve tes ım a mması- Jfımata göre hiikOmet~e bu ve Altan ismin e a ın ar ve ~o or 

nı muvafık görmüş ve bu iş bir ay yolda verilmiş yeni bir ka- iince mevkii tatbika konu • muhtelif yerlerinden yaralonmışlar-
evvel bitmiştir. Bir teftiş heyetinin rar yoktur. Celal Bayar hü lacak bir proie haline ~o • dır. Biraz sonra hadise mahalline gi-
hesapları tetkik etUgı haberi tama- kOmeti t.nrafından döviz 1 ulmnmıştır. Şehrimizde a- den zabıta yarnhları Nümune hnsta-
men asılsızdır. temin etmek için dü iinül • lil.kadar rnahafil bu yeni ka- nesine kaldırmıştır. Yapılan tahki -

Satın alınmış da parası verilme- mü olan bu tedbir hal<km- rar hakkında hcniiz bir ma- knt neticesinde şoför Necibin otomo-
miş ve sipariş edildiği ve tamamlan- ela 0 zaman bazı tetkikler IUmat mevcut olmadığını bili idare edemiyecek kadar sarhoş 
dığı halde teslim alınmıyan ve be· 1 yapılmıştı. Bu arada tiiri!'I ~öylemcktedirler. olduğu anlaşılmıştır. Tahkikata de-
deli ödenmiyen eşya da yoktur vam edilmektedir. 

Güzel sanatlara ait eserler jürinin 

tasdikine arzedilmektedir. Jüri dün BELEDiYEDE : 
de toplanıp tetkiklerine devam et
miştir. 

Gazete fotoğraflarından resimler 
alındığı meselesine gelince: Komite, 
şimdilik yalnız nümunc fotoğraflar 

almıştır. 

Amerikaya şimdiye kadar, fotoğ

raf ve afiş ve çini de gönderilmemiş
tir. 

Sergiye müzeler idaresi de iştirak 
etmektedir. Bunların muhafazası i
çin de her türlü emniyet tedbirlerı 
alınmıştır. 

Tahc;isatın bittiği yolu11daki haber 
de asılsızdır. Sergideki Türk pavyo
nu tam gününde açı!abileeektir. 

MAARiFTE: 

11 
Cezalandır fdı 

Yeni Bi a Y apdması da 

Göze ilecek Şartlar 
Şehir meclisi dün toplanmı~tır. 

Dünkü toplantıda mururu zamaha 
uğramış bulunan mektep ve yol ver
gilerinin terkini hakkındaki teklif, 
tetkik edilmek üzere kavanin encü
menin<> gönderildikten c.-onra seh'rdc 
yapılacak bınaların tabi olacağı şera
·1e dair yapılan talimatnam~ ile bu 
talimatnameye dair mülkiye ve nafıa 
encümenleri tarafından hazırlanan 

mazbata okunmuştur. 
Uzun münakaşa ve müzakere1ere 

mevzu olan bu talimatname, şehir 

imar pHinının tatbikine bir başlangıc 
mahiyetinde bulunmaktadır. Tali
--........... ,, ... ın hirinri ınt:>ililP<:in~ Q'Öre 
helde içindbn geçen şimendifer 
hat'arınm her iki tnrafında istimlak 

Vilayet inzibat mec1isı dün Vali hudutlarından itibaren 15 şer met
munvini Hiidainin riyasetinde topb- re bir saha d ahilinde ınşaata müsaa
n arak ilk tedrisat işleı•ıne ait bazı me de edilmiyecektir. 
seleleri hallc.>tmiştir. Bundan başka, Talimatnamenin 16 ncı maddesine 
muhtelif suçlnrdnn dolayı l l ilkmek- nazaran Çatladıkapıdan Sarayburnu
tep munlllmi hakkında da tecziye ko 1 na kadar çekilen bir hattı müstakim 
rarı vermiştir. içinde ve deniz tarafında kalan kı-

Ortamektep Müdürleri sımdn imar planı yapılıncıya kadar 
Dün de Toplandılar insaat yapılamıyacaktır. 

Maarif şurasında konuşulacak is- Talimatname okunduktan sonra 
ler hakkında tetkikln yapan l>Utün tapu idaresi \le belediye tarafından 

arsalarda yapılan ifrazlar arac;ında orta mektep müdürleri dün ak~a· -
1 · mevcut binaların kaldırılması huc:u-Beyoğlu akşam kız sanat mekteb nın 

Su nun temini icln hükt1met nezdinde soniçtimalarını yapm1şlardır. Liseı 
ortn, muallim ve sanat mektepleri mü tesebbilstc bulunulma!'ıı tnlimatname 
clurlerinin lştirakilc daha bir toplan- de mevcut bazı maddelerin yeniden 
ta yapılarak lstllnbul maarif vaziyeti tetkiki için bir defa da kavanin en
hakkında bir rapor hazırlanacak ve cümeni tarafından gözden geçlrilme-

ıo;lne karar verilmiştir. Mecfü önü • Vekalete gönderilecektir. 
Mesken Bedellerinder müzdeki hnfta zal'fınd1:1 bu devre top

hıntıla ına nihayet verecektir. Muvaz ne Vergisi 
Ahnmıyacak Belediyeden Rabn.dıEmd~:'cJ. 

İlk tedrisat muallimlerine veril- Ahnamadı9ı Tes ıt ı 1 

mekte olan :mesken bedellerinden Belediye teşkilAtmın çalışma tarzı 
buhran miivazcnc ve hava vergıleri hakkında tetkikat yapan vali ve be
kesilip kesilmiyeceği hakkında 5 oru- lediye reisi L(ıtfi Kırdar, iş randıma
lan suale Maliye Vekllleti cevap Vl'r- nının haddi asgariye düştüğünü gik 
miştir. Vekaletin bu cevabına goreı mi.iş ve bu randımanın matlup dere
muallimlerin mesken bedellerindı•r ceye çıkması için bütlin belediye teş
kazanç ve muvazene vergileri kPsil- kilatınn bir tamim göndermiştir. Be
miyccek fakat buhran vcrgisilc hava lediye reisi bu tnm'mde gelen evı:a
kuvvetlcrine yardım verg'si kesile- kln, diğer müdürlüklere havale cdıl
cektir. dikten sonra da ehemmiyetle takip 

POLiSTE: 

Kömürden e;..irleni 
Öldü 

Büyükadnda Çil sokağında 9 nu
maralı evde oturan bahçıvan Yorgi 
evinde ö.ü olarak bulunmuştur. Ce
sedı muayene eden hiikümet tabibi 
Yorginin kömürden zehirlenerek ôl
düğünü tesbit etmiş ıse de ıhtıyaten 
morga kaldırılmasını:ı lüzum görül
müştür. 

Dört Metreden Düştü 
Tavukpazarında oturan Ömer is

minde bir işçi Mehmetpaşa camiinin 
tamirat işinde çalışırken 5 metre 
yüksek! ğindeki iskeleden düşerek 

başından ğır • ralanmıştır Yaralı 
Cerrahpaşa hastanesinde tedavi altı
tıa aıınmışıır. 

iki Yangın Başlangıcı 
Kasımpaşada Dcreboyu sokağında 

Fevziye ile yine Kasımpaşada Am
bar sokağında Fntmanın evlerinde 
yangın başlangıçları olmuş ise de i
kisi de ateş büyümeden söndürül -
müşlerdir. 

edilmesini ve işin kısa zamanda ne
ticelendirilmesi lüzumunu bildirmiş
tir. Evrakı takip etmiyenler mesul 
olacaklardır. 

Belediye Memurlarına 
inzibati Cezalar 

Ücretle müstahdem belediye me
murları hakkında verilen inzibati ce
zalnrın tatbik edilemiyeceği hakkır 
da Dahiliye Vekaleti tarafından ya
pılan tebliğ üzerine bu gibi memur
lara verilecek cezalnra dair dün bele 
dıye teşkilatına yeni bir tamim gön
derilmiştir. Bu yeni tamimle. vazife
lerinde devamsızlık gösteren, yahut 
işe geç gelen ve yahut ta vazifeden 
erken nyrılan memurların tecziye hu 
susunda al~kadar şube müdürlerine 
salahiyet verilmektedir. Şube mü -
dürleri bu gibi memurlardan klstül
yevm yapacakları gibi bu cezanın si
cillerine geçirilmesi için her hafta 
bir liste hnzırlıynrak belediye zat iş
leri müdürlüğüne göndereceklerdir. 

DENiZ ve LiMANDA : 

Yolcu Salonu 

1 nşaatı Bit i 
Denizbankın yaptırdığı yeni yolcu 

salonunun inşaatı tamamile bitmiş ve 

dahili tech zatına başlanmıştır. Y0nı 

salonu n hazirana kadar techizatı 'da 

ıkmal edilccektır. Gümrük binasile 

yeni salon arasında giimrük memur

' arı için ayr1ca tarassut kulübeleri 

yapılmaktadır. 

Bir Deniz Kazası 
Evvelki gece Kumkapı açıklarında 

demirli bulunan Hasan kaptan ida
resindeki Silıvri limanına bağlı Yeni 
dünya motöri.ı ayni yerde demirli o
~ıın ~rı::,a.Qa ınotörüne bindirmis ve 
KlÇ tantaıarını parçaıamışnr.--

MOTEFERRIK: 

Türkkuşu Talebe 

Kaydediyor 
Türkkuşu yeniden üye kaydına 

başlamıştır. 17 yaşını bitirip boyu 
1.58 santimden aşağı olmıyan lise ve 
yüksek tahsil gençlerinden arzu e
denler 6 adet fotoğrafile Türk Hava 
K rumuna müracaat ederek kayde-

u c . 
dilmektedirler. Ayrıca A. B. . tnzm 
brövesi alanlar ile geçen sene kampa 
sevkedilcmiycnlerin de kayıtları ye
nilenmektedir. 

Yoklama Müddetleri 
Uzatıldı 

310 - 330 doğumluların askerlik 
yoklnmalnrı devam etmektedir. Ala
kadar dairelere fazla tehacüm dola
yıslle vaktinde müracaat edemiyen
ler bulunduğu gözönünde tutularnı 
yoklnma müddetini eski müddetten 
itibaren on beş gün uzatmışlardır. 

* Şoförler cemiyeti dün. ekseriyet 
olmadığı için senelik kongrelerini ya
pamamışlardır. Dün lokanta ve otel 
müstahdemleri cemiyeti senelik u
mumi heyet toplantısını yapmış ve 
yeni idare heyetini intihap etmiştir. 

Oürıilrı R~slı:~leri 
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Y .. kse 

Ens itü_ll"l·""·ıı. e 

Kimler llnı or? 
S - Orta ziraat mektebi me
zunları yüksek ziraat E11nti
tüsüne alwmıyorlar. /Ju mek
tepler lise derecesinre değü 
midfrler? 
C - Değildirler. 

* 
S - Devlete bağlı banl:a ve 
müesseseler lıakkmdaki ba -
remin son maddesi (orta tah
sil ı·eya bu derecede meslek 
talısiU gönnilş olanlar) di -
yor. Güzel Sanatlar Akademi
si resim şubesinden mezu -
nunı, otra tahsilim tamam de
ğil. Bu maddeye dalıil mi
yim? 
C - Hayır. .. 

S - Gazetenizde okud1ıl!u • 
muz Bulgar Sadık tefrikası 
kit.ap halinde çıkmıs mıdır? 
C - Tefrikası tamamlandıktan 

sonra düşünülecektir. 

* S - llluauyen bir tahsil de -
recesini memuriyeti esnası 11 • 

da ihraz ede11 bir kimse ha -
len mevcut memurin baremi
le, hazırlanmakta olan ban -
kalar baremine göre kıdem ve 
derecesinde zam görür mü ? 
C - Görür. 

* S - Lise sımflarmdayım. E-
melim orta reya liseye Fra11 -
sızca öğretmeni olmaktır. Li
semi ikmal ettikten sonra bu 
hakkı kazanabilmek için han
gi yoldan talısil görmeliyim? 
C - Ya Üniversite Edebiyat fa

kültesinç. ,bağlı lisan kurslarına, ya 
A nkarada Tarih, Coğrafya ve Dil - ---ti sat muallim mua \nliği için jmti-

han yapılırsa bu imtihana da girebi
lirsiniz. 

Bir Kadın Çocuğunu 
Kadıköy Vapuruna 

Bırakıp Kaçtı 
Dün akşam Kadıköy vapurunun 

lıelilsında gazete k:lğıdına sarılmış, 
takriben 1 O günlük bir erkek çocuk 
bulunmuştur. 

Kadıköy vapuru, akşam üzeri Ka
dıköyden Köprüye doğru gelirken 
yolculardan küçük bir çocuk helaya 
gitmiştir. İlk defa paketi gören ço
cuk birisi tarafından unutulduğuna 
zahip olarak ehemmiyet vermemiş i
se de biraz sonra kdğıdın h~ırdadı
ğrnı duymuş ve paketin kımıldra ığını 
görmüş, korkarak kendini dışarı at
mışı memurları haberdar etmiştir 

l\lemurlor paketi açtıkları zaman i
çinde bir çocuk bulunduğunu gör -
müşlerdir. Vapur Köprüye gelince, 
çocuk Acizler evine gönderilmiş, tah
kikata başlanmıştır. 

1 TAKViM ve HAVA 

18 Şubat 1939 

CUMARTESi 
2 incl ny 
Arabl: 1357 

Zilhicce: 28 

Oiln: 28 

Güneş: G,53 - O~le: 
İkindi 15,24 - Aksam: 
Yatsı: 19,16 - İnufi.k: 

Kasım: 103 
Rumi: 1355 

Şubat: 5 
12.27 
17,45 
5,t3 

Yurtta Hava Vaziy ti 
Ycşllköy Meteoroloji istasyonundan a• 

lınan malQmata göre, hava yurtta Cenup 
ve Cenubu Şarki Anadolu ile Orta Ana
dolunun Şark k111mlarında kapalı ve YR
ğışlı, Kocaeli, Ege, Orta ve Cenubi A
nadolunun Garp kısımlan bulutlu, diğer 
bölgelerde kapalı ve mevzii yağışlı geç-• mi~. rUzgArlar Cenubu Şarki Anadolu ile 
Karadeniz kıyılarında Cenubi, diğer böl
gelerde Şimali istikametten orta kuvvet
te, Ege denizinde kuvvetlice esmiştir. 

e * Vali ve Belediye reisi doktor 
Lutfi Kırdar tarafından bu g~n saat 

17_30 da Vali konağın~a şehır m_ec
lisi azalarına bir çay zıya!eU verile-

cektir· Vali ve Belediye Reisi LCıtfi Kırdar dUn sebze halini teftiş ettL 
Garsonlar Cemiyeti dlin seneli k konJ?l'cslnl yaptı. 

İstanbulda hava fo7.lıı bulutlu geçmiş, 
rlizgftr Şimali Corblden saniyede 2 - 4 
metre hızla esmiştir. Sa:ıt 14 te hav:ı 
tazyiki 764,6 milimetre idi. Suhunct en 
y{lksck 6,2 ve en dUşOk sıfırın altında 
onda lkJ nntJgrat olarak kaydedllmJşUr 
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1 BUGÜN 
İspanya 

Doğru 
Yazan: Ömer Rıza DOGRU L ' 

lngilterenin 
Garp 

Hudutları 
Ç eşit çeşit kaynakl~rdan gelen 

haberlere göre ispanya sulh 
veya mütareke arefesindedir. Cüm -
huriyetçilerle Frankistler arasında 

müzakereler yapılmakta ve bu mü -
zakcrclcrin müsbet bir netice ver -
mesi beklenmektedir. Anlaşılan cüm 
huriyetçilcr içinde mukavemeti Iü -
zumsuz yere kan dökmek mahiyetin
de teJUkki edenler vardır. Ve bun -
lar sulh lehindedir. 

--o--

Büyük Britanya Erlcônıharp 
Rei$inin Mısırı Ziyaretine 

Ehemmiyet Veriliyor 

Bu tarafı temsil eden en kuvvetli • 
simanın, halihazırda Pariste bulu -
nan cümhurreisi Azana olduğu anla
şılıyor. Diğer taraftan, her insanın 
en tabii hissi olan "yenilmemek,, 
ihtirasiyle en iimitsiz davayı dahi so
nuna kadar tutunmayı kati bir şe -
rc.f vazifesi sayanlar vardır, ve bun
lar da mukaYemeti idame etmek ka
ranndadırlar 

Bu iki diişünce ve cereyan Cüm 
huriyctçiler arasındaki teş;ttü~ii a -
paşikiir göstermekle beraber haklı 
ve şerefli bir davanın feci bir ikibet
le karşılaşmak üzere bulunduğu sı -
rada insanlığın en asil karakterini 
de tezahür ettirmektedir. Bir taraf 
herhalde istikbali düşünerek ve is -
tikbalin yine ileri fikir ve yüksek i
dealler lehinde tecelli edeceğini tak 
dir ederek lüzumsuz yere kan dök -
mekten sakınmak istiyor. Diğer ta -
raf ise ileri fikri ve yüksek ideali, 
istikbalden dahi kıskanarak bugün 
Yaşatmak ve onu yaşatmak uğrun -
da kanını esirgemek istemiyor. İki 
görüşün de kıymetli, iki içtihadın da 
isabetli olduğu şüphe mi götürür. 

Esasen cümhuriyetçiler, şerefle -
rini ve ideallerini o kadar cesaret, 
gayret ve kahramanlıkla mildaf aa 
ettiler ki bu müdafaanın ulviyetini 
takdir etmeyen kalmadı, ve onun 
için sulh veya mütareke müzakere -
leri hiç bir hayret uyandırmadı. 

Yarın veya öbiirıfin Cümhuri -
yetçilerle FrankistJer arasında bir 
mütareke vey.a sulh imıalandıP.1 tAk 
dır de <1 ) nı ~ekil de hayret uyan-
dırmayacaktır. Çilnkil anlaşılan iki 
taraf da artık, yabancı istiladan kur
tulmak lazım geldiğini anlıyor ve 
bunun için çalışıyor. 

Telgrafların verdiği maltl.mat 
bu merkezdedir. Hatta cumhurreisi 
~zananın bu esasla birlikte intikam 
sıyaseti takip olunmaması, ve milli 
mukadderatın tayininde ecnebi nü -
fuzun amil olmaması şartiyle sulha 
taraf tar old ğ 
1
. . u unu, Burgosun da avni 
ikrı ~aşıdığı bildirilmektedir. · 
. Cumhurreisinin bu hattı hareke-

ti takip etmesi ihtimal k 0 "f •t 
düşüncel° .. h' . ı, mu n 
bn 1 cum urıyetçileri iknaa, ve 
b suretle harbin süratlo nihayet 
ulmasına hizmet eder 

Diğer taraftan İngil~cre ile Fran
~anın İspanyadaki iki taraflı temas
bar~nı idame ettikleri ve sulhu ça -

u ]aştırmak için her şeyi yaptıkta
n anlaş1lıyor. 

Bu yüzde t 
1 

n mesele, spanya sulhu 
mese esi olmaktan çıkmış ve İspan-
yanı b. ' n ıran evvel yab .. ··11u" le d ancı gonu -
h r en ve kuvvetlerden kurtulması, 

er ne şekil ve surette olursa olsun 
kendi muk dd . a eratına sahıp olması 
nıeselesi olmuştur. 

:ıesele bu mahiyeti aldığına gö -
rel spanyada yabancı kuvvetler bu-
nnduran m 1 k . 

1 em e etlerın ne yapacak-
arı ehemmiyet kesbetmektedir. 

D" k·· • un u resmi İtalyan gazeteleri -

lngiliz Erkanıharbiye Reisi 
Vucont Gort 

Kahire, 17 (Tan Muhabirinden) -
Britanya imparatorluğu ordusunun 
erkanı harbiye reisi general Viçonte 
Gort'un harekatı, totaliter devletler 
tarafından büyük bir dikkat ve altı
ka ile takip olunmaktadır. 

Bir Alman gazete muhabirinin bil
dirdiğine göre, İngiliz erkanı harbiye 
reisinin maüsadı. garp hudutlarında 
aşılmaz bir istihkam hattı kurmanın 
esaslarını tesbittir. 

Yine bu habere göre, bir çok kam
yonlar, garp hududuna bu istiskam
ların kuruluşunda kullanılacak olan 
u . ... ,eırn:y ı Vt: l~Çllt!rl taşıyıp aur -
maktadırlar. 

Halbuki İngiliz erkô.nı harbiye re
isinin bu ziyareti, sadece, alınmakta 
bulunan milli müdafaa tertibatını 

teftiş maksadına matuftur. 
lngilterenin kara ordusu 

Londra 17 (A.A.) - Harbiye müs
teşarı Lord Munster dün akşam ver
diği bir konferansta kara ordusu mev 
cudunun, 1933 de 130 bin iken, bu
gün 202 bine baliğ olduğunu söyle
miştir. 

lrlanda Harpte 

lngiltere ile 

Beraber Çarpııacak 
Dublen, 17 (A.A.) - Meclis mil-

11. müdafaa bütçesini 32 reye karşı 
62 reyle tasvip etmiştir. Cosgrave 
Partisi ve işçiler muhalif kalmışlar-

dır. 
Bütçenin miizakeresi esnastnda 

de Valera, muhtar Irlanda devleti
nin Büyük Britanya ile diğer bir 
memleket arasında bir muhat'ebe 
zuhuru takdirinde. bitaraf kalamı
yacağını beyan etmiş ve ezcümle 

ş;;yle de:niştir: . 
"İrlanda İngilterenın erzak teda

rik etmesine mani olmağı açtığı mu 
harebenin aksamından addeden her 
millete karşı muharip vaziyette o-

nın neşriyatına göre "İtalyan asker -
lerinin f t 1 • d lacaktır.,. 

a Sa an ayrılma lan ıçın 
general Frankonun onlara vazifeniz 
bitti deme . k"f·d· .. sı a ı ır. Franko bunu 
soyledikt f en sonra mesele kalmaz ve 

Yeni Macar Kabinesi 

işe Başladı 
talyan ask.erleri yurdlarına avdet 

ederler. Fakat İspanyanın bu silah Budapeşte, 17 (A. A.) -: Ko~t 
arkadaşlığını unutmasına imkan Teleki hükumeti azas1, bugun naıp 
yoktur. Çünkii silah arkadaşlığı ko • Amiral Horty huzurunda yemin et -
lay kolay unutulur şey değildir.,, miştir. Akşam, kabine, ilk to~~a~t~ • 

Bunu söyliyen gazeteler, İngil - sını yapacaktır. Mebusan mec ısı, o -
tere ve Fransada, Frankoyu tanı - nümüzdeki salı günü toplantıya çağ
mnk. dolnyisı~·le kopan gürültüleri nlmıştır. Kont Teleki, bu toplantıda 
tezyı( ediyor ve İspanyol milletinin proğramını okuyacaktır. 
pn r · 1 .-~;;~"!'!!""'--!""'!!!~~--~'!'!"'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! n 1 e satın alınmaz mağrur ve a- '!! 

sil bir millet olduğunu da hatırlatı - )arda bulunmalarını rüşdvet IAvkkier.me 
yorlnr. ve satın alma mahiyetin e te a e-

l'ani, İngilizler, Fransızlar. İtal
Ynn, Alman giiniilliilerinin kıta kıta 
fırka fırka İspanyaya girmesini, ya
bancı istila saydıktan gibi, İtalyan -
lar da lngiliılerle Fransızlann Fran 
koya kredi açmalannı, mall yardım-

diyorlar. 
Bu telakkilere ratmen İspanyada 

lh teessüs eder, ve yabancı kuv -
su . Ih 
vetler çekilirlerse Akdenız su u na-
mına mühim bir kazanç kaydetmek 

ilam gelir. • 

. ... 

Japonlar Bir Yarımadayı 
• 

Bir Canavarla 
MülCikat 

Yazan: B. FELEK 

Daha işgal Ettiler 1. ki gün evvel, Eminönünde yı
kılmakta olan bir hanın ar -

kasına düşen, dar, nemli ve bozuk 
kaldırımlı bir sokağın ağzında bir 
kalabalık gördüm. 

Bu Ada lngiliz Müstemlekesine Beı Kilometre Mesafede 

Bulunuyor, Japonlar Taahhütlerine Rağmen Bu Yeni 

Hareketlerinden de lngiltereyi Haberdar Etmediler 

Sokuldum. Kalabalığın ortasın -
da sıska, hırpani ve aylak bir çocuk 
b"ğırıyordu: 

- Yolcular! Beş kuruşa! Gelin 
görün! Böyle bir canavar; yoğurt 
çanak kadar gözleri var. Yolcu! Bir 
koyunu bir lokma yapıyor. Böyle bir 
cana\'ar! Ne Avrupadn görürsün, ne 
Amerikada! .• 

Hongkong, 17 (A.A.) - Hong
konga daha ziyade yaklaşmakta olan 
Japon kıtaları, bu sabah, İngiliz ınüs 
temlekesine beş kilometre mesafede 
kain Namtau yarım adasını işgal et
miştir. Bu hareket, İngiliz hudutları 
civarında yapılacak her yeni faali
yetten İngiltercnin evvelce haberdar 
edileceği hakkında Japonların verdi· 
gi taahhüde muhalif bulunmaktadır. 
Hangkong'a doğru binlerce Çin mu
haciri akmaktadır. 

* Londra, 17 (A.A.) - Hainan ada-
sının Japonlar tarafından işgalinden 
bahseden Times gazet('Si diyor ki: 

"Hainanın i şgali Japonların Fran
saya verdiği taahhiitlerinde hulfet
mesi demektir. Bundan ŞB§ma.malı

dır. Zira vaadleri tutmamak Japon
~·a için hakiki bir tabiat haline gel
miştir. Bütün Tokyoda iktidar mev
kiinde bulunanların fena niyet saha
smda ne derece rekorlar kırdıkların
dan haberdar olup olmadıkları cai 
şüphedir. Bu suretle bir gün, hizmet 
ettiklerini sandıkları memleketlerine 

İngiliz 

Alman 
Ticareti 

lngiliz Ticaret Nazırı 
"Ticari Harp istemiyor, 
Anla§ma istiyoruz .. Diyor 

ve imparatorlarına büyük fenalıklar 
yapacaklardır.,, 

Times gazetesi bundan sonra, Ja
ponyanın bu hareketi ile Avrupa po
litikas1 arasında münasebet olup ol
madığını araştırarak diyor ki: 

"İtalya ve Almanvanını ant: ko
mintern paktı hedefler1ne yardtm e
decek tarzda hareket etmesi için t.u 
acı paktın üç azasından birisi olan 
Japonya üzerinde son zamanlarda 
tesirler icra ettikleri hiç kimse için 
bir sır değildir. Fakat İtalyan - Al
man - Japon tesanüdüne pek fazla 
inanmamalıdır. Eğer Japonya Hai
nana girdi ise, bu , kendisinin işine 
geldiğinden ve yahut i şine geldiğini 

sandığındanrır. Japonyanın Alman -
ya ve İtalyadan fazla ümidi yoktur. 
Bu iki memleket :-.;ıonyaya, gönde
rilmek üzere dövizlere sahip değildir. 
Diğer taraftan Japonya, Amerika 
Birleşik devletlerile Fransa ve İn
giltereden çok şeyler bckliyebilir 
Zira yalnız bu memleketlerle yaptığı 

ticaret kendisi için karlıdır. Binaen
aleyh en cesaretli Japonlar bile, de-

INÖNO MÜZESi 
lzmir, 17 (TAN Muhabirin

den) - Milli Şef ismet lnönü
nün doğdukları ev Inönü mü
zesi olmak üzere belediyece 
satın alındı. Ferağ muam elesi 

hazırlanmasına baılanac:aktır. 

Sabri Toprağın 

Mezarında Bugün 

ihtifal Y apllacak 

Londra, 17 (A. A.) - Ticaret na
zırı Oliver Stanley, Avam kamara -
sında muhtelif istizahlara cevap ve -ı 
rerek işsiz adedinin esaslı surette a-
zalması için bütün ümidini ihracatın Ankara 17 (Tan muhabirinden) -
artmasına bağladığını bildirmiştir. Ziraat Vekili Muhlis Erkmen ve Zi-

İngiliz ekonomisini, demokrat dev- raat Enstitüsü yarın (bugün) eski 
letlerle olduğu gibi totaliter devlet- Ziraat Vekillerinden Manisa mebusu 
]erin şartlarına da uydurmak mev - Sabri Toprağın ölümünün birinci yıl 
zuu bahistir. dönümü vesilesiyle İstanbuldaki me-

Stanley, İngiliz - Alman ticaret zanna bir çelenk koyduracaklardır. 
müzakerelerine işaret ederek demiş- Bu kadirşinaslık vazifesini Vekil ve 
tir ki: Enstitü namına Orman Fakültesin-

"- Ticari harp istemiyoruz, bir den bir heyet yapacaktır. 

Erzincanda ve Sıvasta 

Kar Yağıyor 
Sivası 17 (Tan Muhabirinden)

Buralarda şiddetli soğuklar hüküm 
siirmiye başlamıştır. Fazla mi~dar
da ve devamlı surette kar yağmak
tadır. 

mokrat devletlerin muhtelif tahkir
lere cevap olarak ekonomik silaha 
sarılmak istemeyişlerine ne zamana 
kadar güvenilebileceğini düşünmeli· 
dırler. Filhakıka ekonomik silah Ja
ponyanm hariçten gelecek tehlikeler 
arasında en ziyade korkması kap e
den en büyük tehlikeyi teşkil eder." 

Çinlilerin mukavemetleri 
Hongkong, 17 (A.A.) - Pekin ci

varında Paotinge Çinlilerin yaptığı 
b ir hücum neticesinde demiryolu 
hattı bir çok noktada tahrip edildi
ğinden, Pingham demiryolu münaka 
]atı dört gündenbcri munkati bulun
maktadır. 

Hopei eyaletinde, askeri vaziyet, 
gittikçe daha ziyade ciddileşmekte -
dir. Halen Kihsien'dc ve Şekişvan ci
\'arında şiddetli çarpışmalar vukua 
gelmektedir. 

Son günler zarfında Çin kıtaları, 

Hopei'nin şimalindeki düşman mevzi
lerini geri alınış ve bugün Hankovun 
garbında Yangtseking nehri kıyıları
na varmıştır. 

Şamda 30 
l(işi Tevkif 

Edildi 
--o-

Yapılan Sokak Nümayİf· 
lerinde 12 Kiıi Yaralandı, 
Dahiliye Nazırı Çekildi 
Şam, 17 (A.A.) - D.N.B.: Dün 

şehrin büyük sokaklarında halk nü-
mayiş yapmıştır. 12 k::ıdar yaralı var 
dır Polis 30 kışiyi tevkif etmiştir. 

* Beyrut, 17 (A.A.) - Dahiliye na-
zırı Cabri istifasını vermiştir. Kabi
nenin de ıstifa edeceği zannedilmek
tedir. Cabri istifasından evvelce ali 
komiser Puaux ile goruşmüştür. Bu 
mulakatta diğer nazırlardan bazılttrı 
da hazır bulunmuşlardır. Bu husus
ta bir teblig neşredilcccği bildiril
mektedir. 

Cebimde bir sarı beşlik ' 'ar. Kaç 
zamandır kimseye süremedim. Par
mağ1ma kıymık batmış gibi beni ra
hatsız ediyor. Şunu \'ereyim de kur
tulayım dedim. 

Yıkılacak diye kiracısı çıkmış 
boş bir dükkanın camlı kapısına a -
naforcular içeriyi görmesin diye fu -
kara terekesinden alınmış bir batta
niye germişler, içine de mahut em
salsiz cana\•arı koymuşlar. 

Çeyreği toka ettim ve içeri gir • 
dim. Loş bir yer, 16 mumluk, tozlu 
bir ampul ışığı altında boylu boyu
na bir büyük balık yatıyor. 

içeride de ondan ve benden baş -
ka kimse yok. Yalnız olduğumuzu, 

aramızda da parmaklık falan gibi be
ni onun zulmundan kurtaracak bir 
şey olmadığını görünce ürktüm ve 
hemen dışarıya fı.rlamağa hazırlanır 
ken cana\'ar dile geldi: 

- Korkma yahu! bir şey yap • 
mam! Zaten yapacak halde miyim. 
Baksana! 

Çekingen bir eda ile sokuldum 
ve yakından tetkik ettim. Beş met
re kadar uzun ona göre de kalın, 4-5 
bin kiloluk bir balık. 

- Burada işin ne? .. diye sordum. 
Siz bendeki saflığa bakın ki ha -
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lık konuşur mu yahu?,, diye şüphe 
bile gelmiyor. Hafif sesle cevap ver
di: 

- Kazara bir balıkçının zokası
nı yuttum. İpi de kesemedim. O da 
yakamı bırakmadı. Nihayet burala
ra düştük. Bir şey zıddıma gitmiyor, 
insan oğlunun eline dü en şeyden 
hayır gelmediğini atalarımızdan işit
miştik. Hatta koyun, keçi, sığır gibi 
hay\'anlann kıllarından tırnakları -
na kadar her tarafını kullanırlar -
mış. Onun için beni şuna buna göste
rip para kazanmalarına cilve kader 
de)ip geçiyorum. Çünkil kiiçüklerin 
eline düşünce büyükler acayip olur. 
Hiiner küçiiklerin eline düşmemek
tedir. Bizim kaderimiz böyle imiş. 
Düştük ve bir acayip şey diye mos
tralık olduk. 

Bir Haftada Yakalanan Lakin bir türlil tahammül ede _ 
Kaçakçllar mediğim, havsalama sığdıramadı _ 

Ankara, 17 (A.A.) - Geçen bir ğım şey şu bana canavar demeleri ve 
hafta içinde. Suriye hududunda, 49 gazetelere basıp canavar diye ilin 
kaçakçı, sekiz yüz elli beş kilo güm- etmeleridir. 
rük ve inhisar kaçak malı ile i9 Türk 

Allah nzası için, sizde hiç man • 
lirası, iki silahı on iki mermi, on i-

tık, akıl ve insaf kalmadı mı ? k i kaçakçı hayvanı, yüz üç kesim 

anlaşma istiyoruz. Totaliter devlet -
lerle bir tarzı hal bulabilecek miyiz, 
yoksa yine onların silahlarını kulla
narak mücadele etmekten başka bir 
şey yapmıyacak mıyız, bunu anla -
mak istiyoruz. İki tarafa piyasalar -
da hususi bir hisse veren ve yalnız 
İngiltereye değil ayni zamanda Al
manyaya da hizmet eden bir anlaş
ma arzu ediyoruz. 

Erzincan, 17 (A.A.) - Uzun bir hayvanı. Şu halime bak! Ne elim var, ne 
müddet açık giden havalar bu 2ece İstanbulda, yirmi b ir kaçakçı, yüz ayağım. Ne zokam var, ne ağım. 
sabaha doğru bozmuş, şehre kar yağ yirmi beş kilo inhisar kaçağı ile sek- Şimdiye kadar sizin içinizden kaç 
mıştır. Kann yüksekliği dört santim sen gram uyuşturucu madde ele ge- kişiyi siz.in bize yaptığınız gibi yaka
...ı • çirilmiştir. layıp böyle loş ve boş dükkanlarda '"lr. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ para ile seyrettirdik? Kaç tanenize 

Muvaffakıyetten ümidimi kes -
miyorum. Kömür hakkındaki İngi -
liz - Alman müzakereleri neticelen -
diği takdirde, bu vaziyet bizi eko -
nomik meselelerin tetkikinde yeni 
bir tekniğe eriştirebilecektir. 

Hariciye Nezaretinin ekonomi şu
besi direktöri.ı Ashton Gvalkin ha
berleşme maksadile, önümüzdeki haf 
ta içinde Berline gidecektir. 

GÜNÜN HABERLERiNE AiT RESiMLER : "canavar,, adını taktık ki; siz bize 
cana\'ar diyorsunuz. 

Altmış -Fcib;ika işçi 
Kursu Açacak 

Ankara, 17 (Tan Muhabirinden)
Sınai müesseselerde ve maden ocak
larında mesleki kurslar açılmasına 

dair nizamnamenin müzakeresine 
Devlet şurasında b&§lanmıştır. Ni
zamname gündelik işçi sayısı yekönu 
yüzden fazla olan sınai müesseseler
de bilgili sanatkar yetiştirilmek için 
kurslar tesisi şekli ve müfredat prog
ramını tayin etmektedir. 

Kurs açmıya mecbur olacak fab
rika sayısının altmış kadar olacağı 

tahmin edilmektedir. Fabrikalar ni
zamname meriyete girdikten üç ay 
sonra kurslara başlamı! bulunacak, 
ve bir sene devam edecektir. 

l•panyaJan Fran•aya hicret edenlerden bir kıımı 
fİmt/İ tekrar ispanyaya dönüyorlm 

Bize canavar derseniz, siz kendini
ze ne diyeceksiniz? Dedi. 

Acıdım hayvana: 

- Geçmiş olsun! Ne yapalım ka
der! dedim. 

- Doğrudur. Dedi. Allah bete -
rinden esirgesin! 

İçim hun oldu. Girdiğime pişman 
oldum. Islak ve kirli battaniyeyi itip 
canavarın nezdinden dışarı çıkar -
ken çocuk hep bağırıyordu: 

- Haydi yolcular! Gelin! Gö -
rün! Bir böyle cana\'ar. Bir adamı 
bir lokma yapıyor! 

Ve bu reklam kulağımda iken . . 
ınsanların hayvanat bahçelerinde ka-
fese koydukları hiitün yırtıcı hay -
\•anlar ve hakiki canaYnrlar gözii -
mün öniinde geçit resmi yaptılar. 

Acıdım biçarelere! Za\'allı cana . 
varlar • 
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Bir Şahit Faşist Usulü 
Yemin Etmek istedi 

Meşhut suçlara bak~n asliye dör-1 - Faşist mahkemesinde değilsin. 
düncü ceza mahkemesi dün Hayati elini indir, dedi. 
Nrıinde yankesicilik suçlusu sabıka- Yakup elini indirdikten sonra gör-
lı bir gence bir sene iki ay hapis ce- düklerini şöyle anlattı: 
zası verdi. Tevkil etti. Davacısı mü- - Ben ayni tramvayda idim. Çok 
tekait öğretmenlerden Sabridir. Sab- kalabalıktı. Suçlu şikayetçinin arka
ri evvelki gün Karaköyden tramva- sına rastlıyordu. Onu atlamakıllı sı

ya binmiş, Fındıklıya giderken Ua- kıştırdı. Ben bunlara yan vaziyette 
yatiı tramvayda kendisini sıkıştırmşı. olduğum için suçlunun el hareketle
arka cebinde içinde ye::H lirası bulu- rini tamamen kontrol edebiliyordum. 
nan çantası~ çalmıştır. Hadisenin Hayati yavaşça elini Sabrinin cebine 
bir şahidi vardı. Çanta da sokakta bu soktu. Sarı renkte bir çanta aldı ve 
lunmu§tu. sonra tramvaydan atlad! Ben de c;an 

Reis, Kadıköyde oturan şahit Ya- ta sahibini vaziyetten haberdar et
kubun hiiviyctini tesbit ettikten son- tim. Tramvaydan indik. Kendisini 
ra kendi ine namus ve vicdanı üze- polise yakalattı. 
rine doğru söyliyeceğine yemin ver- Suçlu, hadiseyi tamamen inkar e-
diriyordu. demiyordu. Yalnız: 

Yakup, elini yukan kaldırarak: - Ben çantavı yerde buldum, çal-
- Namusum ve vicdanım üzerine madım, diyebildi. 

yemin ediyorum, dedi. Reis sualini Mahkeme, suçu sabit gördüğü i-
sormadan derhal itiraz etti ve: ~in kendisini mahkum etmiştir. 

Müstehcen Film Birçokları 
Gösterenler Ad Değiştirmek 

TAN 

Denizbank Satie Şirketi 1 

Aleyhinde Tazminat 
Davası ikame Ediyor 

Sinema MABUDESi: 
DOROTHY LAMOUR 'un 

ORMANLAR 
PERiSİ. 

Baştan başa renkli 
Sinema tekniğinin 
Şaheseri 

18 - 2 - 939 

-ANKARA RADYOSU 
Türkiye Radyodifüzyon Postalan 
Türkiye Radyosu Ankara Radyosu 

Dalga Uzunluğu 

1639 m. 183 Kes. 120 Kw. 
T. A. Q. 111,74 m. 15195 Kes. 20 Kw. 
T. A. P. 31.70 m. 94!16 Kes. 20 ~w. Yeni Vap~rların Kazan Tipleri Tesbit Edilecek, HADLE f d~ 

Komisyonların Mesaisi Neticelenmek Üzeredir Halkın arzusu ile temdit edildi. 13,30 Program. 13,35 Müzik (Cazba:ıt -

Cumartesi, 18. 2. 1939 

İs l ı Çigan) Lııntoş Orkestrası. 14 Memleket Denizbank müdürlüğü, atnbul nazarından tetkikat ı'çin teşekku··ı 
5flat ayan, meteoroloji ajans haberleri. 

birinci ticaret mahkemesine müra - eden komisyona riyaset ediyo • 1 . 1 14,10 :Mfü;ik (dans müziğl - Pl) 15. ıs.~o 
caat ederek Satie şirketinin Beyazıt rum. Komisyonda Denizbankın s E N o R f T A Türk mü:ıiği: Çalanlar: Fahire P'ersan, Re 
ve Gümüşsuyundaki binalanna kar- mütehassııı>ları ve liman muayene - ı rik Fer~an. Okuyanlar: Necmi Rıza. 1 -

'ht' • db' l - Tanbur! Cemil Hicakftr peşrevi 2 - UdJ şı ı ıyatı te ır a ınmasını istemiş- mütehassısları bulunmaktadır. 1' .ımın acu ve ~an atkarları 
Cemil Hlctızldlr şarkı (L.'\yık mı sana dil) 

tir. Bu müracaati icabettiren hadise Tetkikat netic-esini bir raporla bizzat reklam olan eser 3 - Arit Bey Hica:ıkftr ııarkı (Açü ey 
de, Nafia Vekaletinin Elektrik İda - Vekalete bil direceğiz.,, Jeanette Mac Donald gonca satberk) 4 - Lutfi Bey HicazkAr 
resi namına Satienin Fındıklıdaki bl-, Etrüsk tipinde 3500 tonluk Tır _ NELSON EDDY ••••I şarkı (Sana noldu gönUI şlldolmayor) 5 -

106 b" l' lmak 1 Refik Fersan Tanbur taksimi. 6 - Arlf nasını ın ıraya satın a ü- 1 han vapurunun Almanyada sürat tec M 1 L L .... 
1 

Bey HlcazkAr şarkı (GUldil açıldı ytne 
zere iken Denizbank tarafından 250 rübelerine nezaret eden komisyon ve gül yü:ılil) 7 _ Rakım Hlcazk.dr ,arkı 
bin liraya satın alınmış olmasıdır. tarafından reddedildiği hakkındaki (Bekledim fecre kadar) 8 - Saz sematsl) 

Banka müdürlüğü istidasında: haberler yanlıştır Komisyon yeni de- ALEMDAR'da 17,30 Progrnm. 17,35 MQzik (dans sa-

"- Bankanın eski idaresiyle Sa- ğil, iki buçuk ay evvel Almanyaya 1 ati - Pl) 18,15 Türk müzfği (İnce eaz 
. Saat birden itibaren d evam ı heyeti (Şetaraban faslı). 19 Konuşma tıe arasında yapılan akit batıldır, gitmiştir ve halen Tırhanın tecrübe- matineler (dış politika hM!ııelerl) 

19
,
15 

Türk mft-

kanunsuzdur ve verilen paranın istir leri yapılmaktadır. Bu tecrübeler et- illa•••••••••••• .. ;ıiği (Halk ttırkülcrl (Sivaslı d~ık Veysel 
dadı için dava açılacaktır. ralında Denizbanka günü gününe ma ''••••••••••••••~ ve İbrahim) 10,35 Türk mClziği: Çalan-

Şirketin Beyazıttaki ve Gümüş - lıimat verilmekte ve şartnameye uy- NEW YORK lar: Cevdet Çağla, Refik Fersan, Kemal 
suyundaki gayri menkullerini elin - gun görülmeyen noktalar tashih et _ Niyazi Seyhun, Okuyan Halük Recai. 20 

Ajans, meteoroloji haberleri ziraat bor-
den çıkarmak üzere olduğu öğrenil- tirilmektedir. Sercıisi .sası (fiyat) 20,15 Temsil carmen: (Ya~n: 
miştir. Bunları satmaması için ihti - Cümhuriyet vapurundaki tamirat ilk Seyahat Prosper Merim~e) Tercilme ve radyofo-
yati tedbir kararı verilmesini iste - henüz bitmemiş ve vapur tecrübeye n!k montaj: (Ekrem Reşit) Temsil esna-
riz . ., çıkmamıştır. Bu itibarla tamiratın 14 NiSANDA sında küçük orkestra J. Bizetin opera. 

Demektedir. matlup evsafı göstermediği yolun _ -o-- sından parça çalacaktır. 21,15 Memleket 
A tina G •d• f saat ayarı esham, tnhv!Uıt, K. nukut borsa 

Mahkeme müracaati tetkik et - daki iddia da yersizdir. Roma 1 I§ e sı (fiyat) 21,23 Folklor (Halk müziği ve 
. miş, bankanın isteklerini yerinde Alakalı fen adamları, sefere çka- Paris Manhaftan edebiyatı H. B. Ytınetgen; Kutsi Tecer). 
bulduğu için ihtiyati tedbir kararı cak bir geminin tek yolcu bile taşısa 22 Haftalık posta kutusu, 22,30. 24 Müzik, 

Mahkemede lstigorLar 
Sultanahmet sulh birinci ceza mah 

kemesi dün altı gün evvel Sirkecide 
Kcmalbey sinemasında müstehcen 
film gösterirlerken cürmü meşhut 

halinde yakalana~ sinema makinisti 
Alber ile idare memuru Pertevin 
sorgularını yaptı. Makinist Alber, 
kendisini müdafaa ederken: 

- Ben bu filmin mı:thlyetini bil
m'yordum. İdare memuru Pertev ba
na: 

- Git. evde yatağrmm altında bir 
fi!m vardır. Getir de prova edelim, 
dedi. Ben gittim. Filmı aldım. Müs
tehcen olup olmadığını bilmiyordum. 
Tecrübeye başlarken kapı açıktı. Beş 
on kişi içeri girmişler, bu sırada da 
memurlar gelerek cürmü meşhut 
vaptılar. Eğer ben müstehcen oldu
ğunu bilseydim göstermezdim, dedi. 

Pertev de kendisine atfedilen id
diayı şöyle reddetti: 

- Ben bu filmi Domeniko isminde 
bir gençten 30 liraya s~hn almıştım. 
Müstehcen olup olmadığını bilmiyor
dum. 

Hakim, bundan sonra dosyayı tet
kik etti. Her iki suçluımn tevkifine 
ve suçun mahiyetine göre de kağ1tla
nmn asliye mahkemeııine gönderil
mek üzere müddeiumumiliğe iade e· 
dilmeslne karar verdi. 

Üç Dövme ve 

Sövme Davası 
Meşhut suçlara bakan Sultanahmet 

sulh ücüncü ceza mahkemesi dün 
üç döv~e ve sövme davası neticelen: 
di.rdi. i)çünün de suçlularının mah
kümiyctlerine ve t evkiflerine karar 
verdi: 

Mehmctle Ali Osman isminde lk l 
balıkçıS'l dün sabah Köprünün üstün
de bir pazarlık yüzünden döğüşmü<;
lerdir. İkisinin suçları sabitti. Meh
met bir ay iki gün, Ali Osman da 
20 gün hapse mahkum oldular. 

Cavidle Sezai canciğer iki arkadaş
tırlar. Dün şakalaŞlrken kavga et
mişler ve ikisi de biribırilerini döv
müşlerdir. Htıkiırn ikisine de birer ay 
hapis cezası verdi ve tevkif etti. 

Fatihte bakkal Ziver sucu Rama
zanın su tenekesinin sapını kopar -
mış ve oda kızınca tenekeyi başına 
geçirmiştir. Ramazan 20 ~n h apse 
mahkum oldu ve tevkif edildi. 

M EVLID 
Müessif bir otomobil kazası neti

cesinde Ankarada vefat etmiş olan 
Büyük Mlllet Meclisi Bütçe Encü
meni Büro Şefi Nuri Ardanın ruhu 
için Şubatın 19 uncu Pazar günii 
öğle namazını müteakJP BetJctaşta 
Sinan Paşa cnmiinde mevlud okuna 

caktır. 

MEV LOT 
Merhum validemiz için Şubatın 

18 inci Cumartesi günü öğle nama
zmı müteakıp Taksimde Ağa cam~
sinde mevludü Nebevi kıraat ettiri
leceğinden bilcümle akraba ve e
hibbamız ile arzu buyuran zevatın 

teşrifleri rica olunur. 
Oğullan: 

Hasnn ve Ahmet KunıkahvecL 

Son zamanlarda ad değiştirmek 
için asliye beşinci hukuk mahkeme
sine bir çok müracaatler vaki olmuş. 
tur. Müracaat edenlerin çoğu Yahu
didir. Mahkeme bu müracaatlarda 
kanunu medeninin 26 ıncı maddesin
de gösterilen unsurlart bulamadığı 

için hemen hepsini reddediyordu. 
Beyoğlunda Tozkoparan caddes:n

de Kırzade apartmanında 10 numa· 
ralı da:rede oturan Moiz Kazado da 
bu şekilde mahkemeye müracaat e
derek adının Münir ve tevellüt tari
hinin 1318 olması lazım gelirken her 
nasılsa nüfus kütüğüne adının Moiz 
ve doğum tarihinin de iS16 olarak 
kaydedildiğini söylemış ve tashih e
dilmesini istemiştir. 
M:ıhkeme bu talebi de reddetmis

tir. Davacının itiraz ettiği bu karcırı 
temyiz mahkemesi bozmuş ve dün 
mahkemeye tebliğ etmıştir. Temyiz 
kararında, davacının adını değiştir

mek değil, tashih etmek istemiş ol
masını bozma sebebi o larcı.k göster
miştir. Mahkeme yakında bu karart 
tetkik edecektir . 

20 Bin Lira Ta_z_m_i_n ..... at istiyor 
Küçükpazarda oturan Mehmet oğ

lu Ahmet isminde bir işçi asliye dör
düncü ceza mahkemesine müracaat 
ederek kanalizasyon ~irketi aleyhine 
yirmi bin liralık bir taıminat davası 
açmıştır. 

Ahmet arzuhalinde ş-..ınları söyle-
mektedir: 

- Ben beş sene evvel kanalizaı1-
yon şirketi en. ,inde amele olarak ça
lışıyordum. Şirket bana ~nrak bir us
tanın yapacağı bir iş teklif etti. Bir 
çukurda taş kırdırttı. Ben usta olma
dığım için kazmamdan çıkan bir taş 
gözüme rastladı. Şimdi gözüm kör 
oldu. Eğer şirket beni seviyeme ~ö
re amele olarak kullansaydı, ben gö
zümü kaybetmcıdim. 

Mahkeme, iddianın tetkiki icin ta
bibiadil Enver Karan ve bu e:ibi is
lerin mütehassısı Farihten müteşek
kil bir ehlivukuf heyct1 tayin etmis
tir. Bu heyet mahkeme reisi Sabri
nin başkanlığında vaziyeti tetkik e
decek vereceği rapora ~öre de tcll
kikata devam edilecekti?'. -VEFAT 

Mora Yenişehirli Mehmet ı\li 
Akova'nın refikası ve İtıtanbul E
lektrik İ §leri Umum Müdürlüğü 
Mebani servisi nm\rt mühendis Hü
seyin Besim Akova ile Büyükdere 
Kibrit Fabrikası Müdürü Mühendis 
Mustafa Besim Akova'run validele. 
ri ve Tıp Fakültesi doçentlerinden 
Doktor Besim Turhan'ın halası Ba-
yan, 

MiHRiMAH AKOV A. 
17 Şubat 939 tarihinde r11hm etl 

rahmana knvu§muştur. Bugünkü 18 
Şubat Cumartesi günü cen azesi K a
dtköyde Bahariye caddesinde 108 
numaralı evinden saat on buçukta 
kaldmlarak motör ile Sirkeciye 
nakledilecek ve BeyaZTt camiinrle 
öğle namaıı kılınarak Edirnekapı 

Şehitliğine defnedilecektir. Allah 
rahmet eylesin. 

Çiçek getirilmemesi rica olunur. 

Ncw York ı ( ) aj vermiştir. Bu karar, dün tapu idare- teknik bakımdan lazım olan bütün Dönü§fe opera arya an, cazbant soıı ans ve 
sine bildirilmiş ve şirkete ait gayri noksanların ikmali zaruri olduğunu ~:~:bul Normandie yarınki program. 
menkullerin satılmaması istenmiştir. ve Cumhuriyet vapurunun bu tamir
Mahkeme kararın bir suretini de dün den sonra dnha uzun müddet sefer 
şirkete tebli ğetmiştir. yapmağa kabiliyetli bir hale gelece-

New Y orkta 21 Gün 
• 

SENFONiLER: 
22,30 Prag: Poem senfonDc. 

HAFiF KONSERLER: 
Banka şu günlerde mahkemeye ğini ı;öylemektedirler. "TAFT OTELiNDE .. 7,10 Be:rlin kısa dnlgası: Hafta sonu 

konı;erl {8,15 Devamı). 7150 Varşova: müracaat ederek şirket aleyhine taz Kaz.an meselesinin aslı 
minat davası açacaktır. 

--0-
PIAk. 8,20 Keza. 13 Berlln kısa dalgası; 

Deniı:banktalti tetkikler 
Aynca Roma ve Pariste ikamet Hafif musikisi (14,15: Devamı). 18 Brü-Etrüsk vapurunda Bruthan - Kaps 

tipi kazan kullanılmasının bazı te -
Dün bir gazete Denizbankta ve sirlerle kabul edildiği hakkındaki 

gemi inşaat iıler1nde görülen prüz - neşriyat da doğru değildir. Yaptığı
leri tetkik için altı komisyon teşkil mız tahkikata göre; Kaps kazanları 
edildiğini, Almanyada tecrübeleri ya bu gemilerin sipariş verilirken teşkil 
pılan Tırhan vapurunun reddedildi- edilmiş olan teknik heyette yapılan 
ğini, 120 bin liraya tamir olunan uzun münakaşalar ve müzakereler -
Cumhuriyet vapurunun m atlup ev - den sonra tesbit edilmiş ve İktısat 
safı göstermemesi sebeblerinin araş - Vekaletince kabul olunmuştur. 

Natta ve ita !~:=~~;r• no: Karışık program. 18,30 Vnrışova: Ha
fif musiki. 17 Bcrlin kısa dalgasr Neş'ell 
İngilizce (Monstop) pro~amı. 17,05 Bra 
Uslava: Hafif musiki. 17,35 Varşova: Pi
yano konseri. 17,45 Berlln kısa dalgası: 

ft sonu musikisi (19,10 Devamı). 18,35 
rinin tamamında bu kazanı kullan - Brilno: Şrammel konııerl. 19,10 Peşte: Po-
mak.tadır. lis bandosu. 20 Berlin kısa dalgaııı: Pl~k

Bu kazan su ve elev borusu ka _ lar (Karnaval). 20,25 Prag: Kanınval 

tırıldığını, Almanyaya ısmarlanan Almanyada Etrüsk sürat ve ev -

neşriyatı. 21,45 Bratislava: Kanşık bQyük 
zanlarının fercidir. Su ve alev boru- program. 22 Var~ova: Stüdyo orkestrası. 
su kazanların faikiyet ve mahzurla- 23,25 Bratlslava: Knbvehane musildsl. 
rl hş~n ~ilerek ikisi tavsit edilin- OPERALAR, OPERETLER, o-·--!.'---...A n---•ı..-- ~--- +;_; _.,.;1 ~ı,1 

kazanların kullanılmayacağını. yaz
mış, diğer bir gazete de Denizbaktan 
bazı şubelerin lağvedileceğini kay -
detmiştir. 

Yaptığımız tahkikata göre, bu 
haberler mübalağalı ve bir hakikate 
e.ykırıdır. 

Komisyon reisinin •Özleri 
Bir defe. D enizbank ve gem i işle

rini tetkik eden altı değil, iki komis
yon vardır. Birisi m uh telif zaman -
larda yazıldığı gibi Deniz Ticaret 
Müdürlüğünde Etrüsk meselesini tah 
kik etmekte, diğeri ise gene Deniz 
Ticaret müdürlüğünde İktısat Ve • 
kaieti fen heyeti reisi Abdurrahi -
min riyasetinde yeniden alınacak ge
milerin kazanlarının hangi tipten ol
masının daha muvafık olacağını tet
kik etmektedir. Bu komisyonlar lü
zum gördükçe muvakkat tali komis
yonlar teşkil ederek fenni tetkikler 
yaptırmaktadırlar. Etrüsk işini tet -
kik eden komisyon, evvelce de yaz
dığımız gibi mesaisini son safhaya 
getirmiştir. Raporunu bugünlerde 
VekUete verecektir. 

Kazanları tetkik eden komisyon 

--..1!--..l- - '---1• ·--
Hanza adlarında iki kumpanya var
dır. Arga kumpanyası evvela gemi -
lerinin büyük bir kısmına kendi tek
nik heyetinin ısrariyle Bruthan -
Kaps kazanlarında nkoymuş ve iyi 
neticeler aldığı için bu kazanlar bir 
Fransız icadı olmasına rağmen sırf 
ticari zihniyetle hareket ederek füo
sunun tamamını o hale getirmiştir. 

Ranza da ayni suretle hareket ede
rek sürati azami 15 mil olan gemi1e-

ce kuayet ıtioarfyle' ner ıKısımn ue ~~----°"'-
- .... 1 U t" B da) isimli opereL 22 l\lHano: (Karmen) fevkinde oldugu goru m ş ur. u 

operası. 

tip kazanlarda ngilizler saat başına ODA MU&IKl&I: 

460 gram kömür sarfiyatı garanti et- 22 Roma: Yaylı kuartet konseri. 
tikleri halde alev borulu kazanlar i- RESiTALLER: . . 

· 590 ti d bilmekte _ 17,35 Varşova; Piyano resıtali (Beet-
çın gram garan e e hoven, Schmidt, Debussy), 18,10 Peşte: 
dirler. Piyano musikisi. 20,30 Peşte: Macar h'llk 

Bu netice ile Etrüsk ve o evsaf - şarkıları. 20,4~ Bratlılava: Halk ıarkıları. 
taki diğer üç vapur da kazanın sü - DANS MUSiKiSi: 

11 Berlin kısa dalgası: Karnaval dans· 
ratte amil olduğu iddiası da fen a - lım (11,45 Keza) 17 Könlgsberg. 19,15 

damlarınca varid görülmemektedir. Uylpzlg. 21,4!S Berltn kısa dalgası: 23,20 
Peşte: 23,30: Milnlh. 23,30: Viyana. 23,35 
Prag. 23,4!1: Klinlgsberg. 

Milli Roman 1 HALKEVLERINDE 1 

YAL iZ DONUYORUM 
Yazan: Şiikiile Nihal 

Otuz yıllık içtimai hayatımızın en canlı, en realist bir tas
viri - Son derece temiz bir üslupla yazılmış, heyecanh ve mU
kemmel bir eser. 

' 'TAN,. okuyucularmrn gazetemizde seve seve takip ettik
le ri bu roman, kitap ha linde çıkmııttır. Fiyatı 75 kuru9tur. Bü
tün okuyucularımıza tavsiye ederiz. 

, __ _ 
Şiıli Halkevinde Yapdacali 

Tören Procıramı 
şı,11 Halkevlnden: 
Halkevlerlnln kuruluşlannm yıldllıril

mü münasebetiyle 19 Şubat Pazar giln(l 
ııaat 15 ve gece 21 de Evimizde yapılacak 
tören programı: 

GÜNDÜZ: 
1 - İstlkl41 Marşı; Evbnfz Orkestrası 

tarafından. 

2 - Söylev: Halkevi Başkanı t.arafın... 

dan. 
3 - Konser: Halkevimlz orkestrası ta-

rafından. 

ise teslim edilmiş olan vapurların da • ~~~~~~~~~~~~~~~iiiliii~~i.iiiii.!~~iiiiiiii~iiili~~~~~- I' ' - Konferans: (Kadın Psfkolojlsi)' I 
Profesör Doktor Tevfik aemd. 

ğil yeniden ısmarlanacak vapurla • 
rın kazanlarını tesbitle meşguldür. 

Komisyon reisi Abdurrahim, dün 
kendisiyle görüşen bir muharririmi~ 
ze komisyonun mesaisi hakkında 

şunları söylemiştir: 

NEW. YORK 'un en mükemmel ve en güzel CAZI 

RAY VENTURA ve Arkadaşları CAZI 
-'' - Vekftletten aldıltlm emir O -

,;erine yeni ısmarlanacak gemile-! Pek yakında lstanbula cıelecek ••• de dinletecektir. 
rin kazanları hakkınd-. fen noktai lı•m•••••••••••••••••••••••••••I 

BUGÜN GÖRECEGINIZ EN GÜZEL 
En Müthiş • Aşk, Heyecan ve Fedakôrhk Filmi 

İ P E K Sinemasında 
ATEŞ ÇEMBERi 

Baş Rollerde: 

MADELEINE KAROL - HENRI FONDA 
AYRICA PROGRAMDA: AMERiKALI REJISöRLERIN 

memleketimizde çevirdiği 

YENi TÜRKiYE 
- Bwriin saat 12.45 ve 2.30 da Tenzilatlı Matineler ••---••••• 

TÜRKÇE SÖZLÜ 

• 

5 - San (Solo): Bayan Suzan Koea
türk, Piyanist Bayan Danallofun iştira

kiyle. 
8 - Şiir: Öğretmen Kenan Saner ta

rafından. 

7 - Monolog: Muhittin Tekbaşh tara
fından. 

8 - Komedi: Halkeviınlz giısterit 111-
besi. 

GECE: 
1 - Komedi. 
2 - Şiir. 
3 - Monolo~. 
4 - Caz ve eğlenceler. 

• Toplanhlar, davetler: 

Konfe rans 
Profesör Doktor Tevfik Remzi tarafın

dan Kadın psikolojisi mev:ruunda 19 Şu
bat Pazar günü saat 16 da Şişli Halke,. 
vinde mühim bir konferans verilecektir. 

* ı::yo p Halkevlnden: 
Halkevlerinin Yıldllnilmüne tesadüf e

den 19-2-939 Pazar günü s;ıat (15) de 
Sayın üyelerin evimize teşriflerini rica 
ederiz. 

BOYA 



18 - 2 - 939 

TANi 

= 

GündeDk Gazete 
~ 
TAN'ın heden: Hıber· 

de, fikirde. tlel'feyde 
temla, dOrDlt, ıamlmt 
olmak, kulln gazeteıl 

olmıyı çalıımıktır. 

ABONE BEDELİ 
Türkiye Ecnebi 

1400 Kr. 1 Sene !800 Kr. 
750 ,., 6 Ay 1500 " 
400 ,., 3 Ay 800 " 
150 " 1 Ay 300 " 

Millctlcrarası posta ittihadına dahil 
olmıynn memleketler lcln ıbone 

bedeli mClddet sıraslyle 30. 16 9, 
3,5 liradır. Abone bedell peşindir: 
Adres değiştirmek 25 kuruştur. 
Cevap için mektuplar t O kur\11-
luk pul ll~vesl IAzımdır. 

=-~ ............................................................. 
ı r..n~iı~ MESELELERİ l 
~ ............... . 

Biz Ne Veririz, 
Başkaları 
Ne Verirler? 

• 
1 stanbulun gü7.elleşmesinl, imar 

edilmesini, bugünkü perişan 
halden kurtarılmasını istiyoruz. 

&lediye reisi geçen gün Şehir 
Meclisinde, İstanbulluların bu hül • 
yalarının tnhakkuku için ne kadar 
paraya ihtiyaç olduğu hakkında bir 
kaç rakam saydı. Yalnız sokakları YÜ· 
rüniir bir hale getirmek için 40 mil· 
yon liraya, şehrin lağamlarını ta -
marnlamak için 200 milyon liraya ih· 
tiyaç var. Halbuki şehrin ıeliri al~ı 
buçuk milyon lira. Bu küçücük ya • 
ma ile bu koca deliği nasıl kapatabi
liriz? 

Bu büyiik ihtiyaca karşı İstanbul 
halkı belediyeye adam başına yılda 
kaç para verir? 

Her Atinalı belediyeye yılda 11.50 
lira, ' 

Her Biikreşll belediyeye yılda 
17,07 lira, 

ller Belp-adlı belediyeye yılda 
48,00 lira, 

Her Sofyalı belediyeye yılda lS,00 
lira, 

Her İstanbullu belediyeye yılda 
7,50 lira. 

~-= ., o;;ı u. r.1. \ .a upa ~çıııı ıcnnı oır Ke -
nara bırakınız, fokat Balkan mem -
lckctlcrindeki büyük §ehirlerle mu • 
kayese ettiğimiz zaman dahi fstan • 
bullunun verdiği para gülünç dene • 
cek kadar azdır. 

Filvaki nisbetteki bu azlığın muh
telif sebcbleri vardır. İstanbullu fa
kirdir. İstanbullunun hayat ıoviyesi 
düşiik, kazancı a:ı.dır. Binaenaleyh 
şehri için ayarabildifi para da katre 
kabilinden bir şeydir. 

Za.ten bu ik mesele birbirine bağ
lı.dır. Şehirli a nıin olmadıkça şeh
rı.n, şehir zengin olmadıkça şehirli
nın zenginleşmesine imkan yoktur. 
İkisini beraber yürütmek lôumdır. 
Bunun için de şehrin iktısadi havatı-
nın ink' f • .. ışa ına yardım edecek teşeb • 
huslere 'ht' . . · ı ıyaç vardır. Şehrın ıhtı -
Yaçlarını şehirliden değil, işten çıkar
manın yolunu aramalıdır. 

r * A~rupa Seyahatinden 
Donen Talebemiz 

Yüksek Ticaret Mektebi talebo
sinden bir grup Avrupanın muhtelif 
ınemleketlerinde ufak bir seyahat • 
ten sonra § hrhnlıa döndUler. 

Görmek, okumak kadar bazan 
ondan da kıytnctlldlr Bin bir naza • 
riye içinde yuğrulan. kafalan biraz 
da hayatın realiteleriyle karşıla~tır • 
ınak ve ınuhtclif milletlerin hayat 
tecrübeleri lle zenginlcttlrmek için 
bu seyahatlere lhtiya~ vardır. 

Fakat gittikleri yerlerde Ttirkl • 
Yeyi temsil eden sefarethanelerin bu 
gen~lerle alakadar olmaları, onlara 
rehberlik etmeleri, onların az zaman 
da dnha çok şey :.iğrenmelerini te • 
ınin edebilir. Onun için tiniversite 
gençlerinin seyahatlerinde ui'J'adık • 
ları rnernlekctlerdeki selirlcrimiz on
ların tabii hami ve rehberleri olma
hdırlar. Nitekim bu dclaki seyahat • 
lerinde gençler Bükre, ve Atinada
ki sefirlcrlınizden gördükleri iyi mu
amele ve rehberUtt s8yleylp bitire· 
miyorlar. 

Buna ınukabil Berlinde kendile
riyle hiç kimsenin aUlkadar olma • 
dığını, saatlerce istasyonda ve so -
kaklarda ıüriindüklerini anlatıyor • 
lar. 

Bertin sefirimiz, tıiraz da TUrki
ycyi alakadar eden meselelerle meş· 
Pi olsalar ne iyi olurdu? 

TAN 

Profesör Sadrettin Celal, bu yazısında ilkmekteplerin muallim vazi· 

y tini t tkik ediyor ve muallim ihtiyacının karşllanması i~in ahnacali 

tedbirlerin neler olabil ceği mevzuu üzerinde fikirlerini anlatıyor: 

a a a 

ilk Mekteplerimizin 
Muallim ihtiyacı 
Nasıl Karşılanabilir? 
Bütün demokratik dev -

!etlerde ve bilhassa bi .. 
zirn gibi büyük bir ictimai in
kılap yapmış bir memlekette 
ilk tahsilin, yeni.nesli, reji -
min. inkılabın sadık ve şuur -
lu koruyuculan ve yapıcıları 
olarak yetistirmek husu'3unda 
çok esaslı bir rolü vardır. 

Her sene ilk mekteplcrimiz
den çıkan 80,000 gencin an

cak 20.000 inin daha yüksek tah -
sil müesseselerine geçtiklerini, ge
riye kalan 60.000 gencin, başka hiç 
bir tahsil görmeksizin doğrudan 

doğruya iş hayatına atıldığını gö -
zönünde bulunduracak olursak 
ilk tahsilin bu ehemmiyeti dnha 
şiddetle tebarüz eder. 

Diğer cihetten muallim\n, bil -
tün tahsil derecelerinde oldu~u gi
bi ilk mekteplerde de, esas unsur, 
hemen her şey olduğu muhakkak· 
tır; çünkü kuvvetli bir muallim, fe
na bir pr.:ıgramln da, eksik vasıta
larla da muvaffakıyetli neticeler te 
min edebilir. 

İşte bütün bu sebebler, ilk 
mektep muallimleri yetiştirmek 

meselesinin, hususi bir ehemmiyet 
ve itina ile tetkik ve hallini ica -
bettirmektedir. 

Bu meselenin halli için ilk akla 
gelen tedbir şudur: İleri ve demok-

• tt ..,... •••-•••1ı"''"""'".&.l.&. llA 111CAL1:}r 

!erinde muallimlik edebilecek kabili 
yette kuvvetli ve ihtiyaca kiıfi 
mıktarda muallim yetirştirecek 

muallim mektepleri açmak. 

Fakat, diğer içtimai sahalarda 
olduğu gibi bu sahada da, mevcut 
§eniycti hesaba katmaksızın yal • 
nız ideale bağlanarak müsbet 11 
görmek mümkün değildir. 

Bu sözümüzden, mevcut vazi
yeti olduğu gibi kabul ederek, ide
ali tahakkuk ettirecek hamleleri 
ihmal etmek manası çıkarılma -
malıdır. Yalnız şeniyeti gözönün
de bulundurmak ve dört elle ona 
sarılmak, ananeye ve göreneğe 

bağlanmak ve yerinde saymak de
mektir. Fakat, mevcut vaziyetleri, 
şartlan ve inkılAplan hiç hesaba 
katmaksızın yalnız idealin tahak
kuku için çnlışmak, ekseriya ta -
hakkuku mümkiln olmayan emel
ler peşinde koşmak, mütevazı ne
ticeler almaktan da kendini mah
rum etmektir. 

Müsmir ve muvaftakıyetli ic -
raatın esas şartı, ~cniyetle ideali 
birleştirmektir. 

Binaenaleyh, ilk mektep mu • 
allimlerinin yetiştirilmesi İ§ini raa 
yonel bir tarzda tanzim edebilmek 
için her şeyden evvel, m~vcut va
ziyeti ve ihtiyaçları tetkık etmek, 
sonra bu §artların ve imkanların 
azami müsaadesi nisbetinde, ihti-

lan karşılamak için alınması 

i:z~m ve mümkün olan tedbirleri 
tesbit etmek lilzımdır. 

Biz de bunun için, evveltı mes
lekte çalışan ilk mektep muallim· 
!erinin vaziyetlerini tetkik, sonra 

lekctln muallim ihtiyacını te~ 
mcm b "h b·t deceğiz ve en nihayet, u ı • 
tl~a:ı ka şılay cak esaslı tedbirleri 
arayacağız. 

Bugün memleketimizde işba • 
d bulunan ilk mektep mual • 

lş~n 1a · in mıktan 1935 irrtatlstik· 
ım erın 

!erine göre takriben 15,000 dir. 

b Uallimlerin, formasyonlan • 
um d .. 

na göte vaı:iyetleri aşağı a eos • 
terilmlştir. 

180 Yüksek mektepten mezun 

ol onlar, 
418 Liseden me7.on olanlar, 

9_168 Muallim :pıckteplerindo11 

~~~~.. Yazan: •- . 
Sadrettin C. Antel 1
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Köylerimizin şiddetle muht~ç olduğu muallimleri en kısa yoldan 
yetiştirebilmek için kurulan eğitmen kuralarından birisinde 

2.252 Orta mekteplerden me- lerde ise, 1.240.095 çocuk ilk tah-
zun olanlnr, sil hayatına girmiş bulunmakta • 

1.823 ilk mekteplerden me - dır. 
zun olanlar, 

585 Vekil olarak çahşıınlnr. 
Bu istatistikten anlaşıldığına 

anrco hnıYİİn illr mPktı>nlPrde calı • 
şan muaUimlerôcn hiç olmazsa 
2.418 tanesi, iyi bir ilk mektep mu
allimi için lazım olan ilmi sevi -
yede olmadıkları gibi esaslı peda
gojik bir formasyon da almış de
ğillerdir. Bunlar, tabi oldukları 

teftişler neticesi ve diğer sebeb -
]erden dolayı, muvaffakıyetsiz -
tikleri tesbit edilerek yavaş ya -
vaş meslekten ayrılmaktadırlar. 

Bunlardan başka, büyük ekseri -
yeti teşkil eden muallim mektebi 
mezunu muallimlerin haricinde 
kalan diğer unsurları ise, heyeti 
umumiyesi itibariyle, muallimlik 
kıymetleri mutavassıt olarak ka -
bul edebiliriz. 

Fakat şunu dn unutmamalıdır 
ki - lise muallimleri için söyledi -
ğim gibi, ilk mektep muallimleri 
arasında, yalnız ilk ve orta tahsili 
yaptıkları halde kendi kendilerini 
yetiştirerek çok muvaffakıyetli 

tedris unsurları haline gelmiş olan 
muallimler bulunduğu gibi, mual
lim mektebi mezunu olduğu halde 
kendilerinden kafi derecede istifa
de edilerneyen unsurlar da yok de
ğildir. Ancak, bu iki vaziyette bu
lunan muallimlerin istisna teşkil 

ettiği de muhakkaktır. 

Vaziyeti daha iyi tebarüz etti
rebilmek için, mevcut mu -

allimlerin, köy ve şehir muhitleri
ne göre tcvzilerini gösterelim: 

Mevcut muallimlerden 6851 i 
1170 şehir ve kasaba mekteplerin
de, 254,517 çocuğu; 6786 sı da 
4994 köy mektebi~de 313,166 ço -
cuğu okutmaktadır. 

Bu tetkikten çıkııracağımız ilk 
netice, muallimlerden - muallim 
mektebinden çıknnlar istisna edi· 
lecek olurlarsa _ mühim bir kıs • 
mının fikri seviye ve pedagojik for 
masyon itibariyle kifayctsb:liğl • 
dir. 

Mevcut vazly ti tetkik ettikten 
sonra ihtiyaçlarımızı öğrenelim, ve 
evvela, memleketimizde her sene 
tahsil hayatına giren çocukların 
mıktarını teabit edelim: 

1935 yılı istatistiğine göre. şe
hir ve kasabalarımızdaki nüfus 
3.799,742, köylerimizde 12.400.952 
dir. Nüfusun yüzde onu hesabiyle 
şehir ve kııstıbalo.rda 379.974, köy 

Yine son istatistiklere göre, 
tahsil çağına girmiş olan çocuk • 
lann yüzde 75 l, umumiyetle beş 
senelik: kövlerdP ise ancak yiizde 
25 i umumiyetle Uç senelik mck -
teplerde tahsil görmektedirler. 

D iğer cihetten şehir ve köyler 
de nüfusa göre muallim ih· 

tiyacı şu vaziyettedir: 
1 - Nüfusu 400 den az olan 

köyler için • her köye en az bir 
muallim hesabiyle • 32.000; 

2 - Nüfusu 400 - 1200 ara -
sında olan köyler için l,500, 

3 - Nüfusları 1200 den fazla o
lan köyler için en az 1.500; 

4 - Şehir ve kasabalar için de 
en az 2500 olmak üzere bütün Tür 
kiye için takriben 26.000 mualli -
me ihtiyaç vardır. 

Bugün mevcut olan muallimle
rin mıktan takriben 15000 dür. 

Ölüm, tasfiye, tekaütlük ve dl 
ğer sebebler dolayısıyle, her sene
vasail olarak 500 muallim mes -
!ekten ayrılmaktadır. Bungün mev
cut olan on üç muallim mekte -
binden her sene çıkan muallimler 
ise ancak bugünkü kadroyu mu -
hnfaza edebilmektedirler. 

Binaenaleyh memleketin ilk tah 
sil ihtiyacını önleyebilmek için, ya 
kın zamanda en az 20,000 mual -
Um yetiştirmek mecburiyetlnde
yiz. 

Mevcut vatfyetl ve ihtiyacı tes 
bit ettikten sonra, bu vaziyeti dil
zeltmek ve ihtiyacı mOmkün oldu 
ğu kadar çabuk önlemek için alın
ması icap eden tedbirleri tetkik e
delim: 

Vaziyeti düzeltmek için alın -
ması icabeden t~dblrlerin başın • 
da, muallimlerin iktısadi vaziyet
lerini milstakar ve cazip bir ha -
le getirmek vardır. Bu, başlı başı
na tetkik ve halli icabettiren ınfi· 
him bir meseledir. 

Bundan başka, bugün meslek· 
te bulunan muallimlerin ilmi se -
viyelerinf ve pedagojik kabiliyet
lerini yükseltecek tedbirler almak 
da zaruridir. 

Fakat asıl mühim olan mesele, 
ihtiyacı karşılamak, yani her se -
ne tahsil çağlna giren bir buçuk 
milyon çocuğu okutmak için - mev 
cut olan 15.000 :mualimden başka 
muhtaç olduğumuz 20,000 mual -
lfmi yeti§tlrecek tedbirler almak -
tır. 

Bu hususta ilk akla gelen ted-

~ 

birler _ makalenin başında da söy 
lcdiğim gibi - bu mualli~~eri, m_ev 
cut muallim mekteplerını yenı -
den tanzim ve tensik etmek ve 
mıktarlarını çoğaltmak sureti~l~ 
yetiştirmektir. Filhakika her hın 
300 mevcutlu 20 muallim mektebi 
tesis edilecek olursa, bu mektep -
lerden her biri senede normal o -
lnrak 100 mezun verdiğine göre bu 
suretle on sene içinde 20000 yeni 
muallim yetiştirmek mümkün ola· 
caktır. 

Az zaman içinde nüfusumuz 
mahsüs derecede çoğalmıyacağına 
göre, on sene sonra, yani - ihtiya
cımız olan 20.000 muaUlml bize 
verdikten sonra, bu muallim mek· 
teplerinin mıktarlarını yahut bu 
mekteplerdeki talebenin adedini ya 
nya indirmek mümkün olur. Çünkü 
bir kere umumi ihtiyaç tatmin edil 
dikten sonra, muhtelif sebebler 
dolnyısıyle açılacak boşlukları dol 
durmak için her sene 1000 mual -
lim yetiştirmek kafi gelecektir. 

Bu, şüphesiz, değerli muallim
ler yetiştirmek hususunda en nor
mal, en emin bir yoldur. Fakat 
kliğıt üzerinde, yapılması o kadar 
basit ve kolay gibi görünen bu ic
raat; tntbikatta çok büyük güç -
]ilklerle karşılaşacaktır . 

Çünkü, evvelii, ıslah ve yeni -
den tesis edilecek olan bu yirmi 
muallim mektebinin bina ve le -
vazım ihtiyaçları için milyonlar • 
ca liraya ihtiyaç hasıl olacaktır. 
Diğer cihetten, en modern peda -
goji esaslarına göre işlemesini ts -
tediğimiz bu muallim mekteple -
ri için değerli müdür ve muallim -
ler yetiştirebilmek çok geç ve güç 
temin edilebilecektir. 

B ütün bunların temin edile _ 
bileceğini kabul etsek da

hi, karşılaşacağımız başka bir güç
lük vardır: Bu suretle yetiştirece
ğimiz, 20.000 muallime vilayetler 
maaş tem.in edemiyeceklerdir. Bir 
çok vilayetler, hususi bütçeleri -
nin vaziyeti dolayısıyle, mevcut 
muallimlerin bile maaşlarını ver
m'bkte güçluk çekmektedirler, ve 
ekseri vilayetlerde yeni mektep -
ler açmak imkansızdır. 

Fakat zannediyoruz ki, devlet 
bu işi bütün ciddiyetiyle üzerine 
aldığı takdirde, bütün güçlükleri -
ne "'1'a men başarnbf eeektir. BJz 
şahsen, (halk için en iyi şey ancak 
kafidir) esasına bağlı kalarak, 
yüksek bir kiiltilre ve sağlam bir 
meslekt teşekküle malik olan mu -
alıtmlerin, memleketin kültürel 
kalkınmasını temin edebileceğine 
kani olduğumuz içindir ki, ilk mek 
tep muallimlerinin, dahi, güç ve 
masraflı dahi olsa, mükemmel o -
larak yetişmelerini temenni eden
lerdeniz. 

Ancak devlet, diğer acil ihti
yaçları süratle önlemek mecbu -
rJyeti dolayısıyle, muallim yetiş -
tirmek işinde, bu kadar büyük bir 
fedakarlığa katlanamadığı tak -
dirde, hiç olmazsa bir kısım mu -
allimlerimizi, daha çabuk, daha 
kestirme ve daha ucuz bir yoldan 
temin etmek lüzumu hasıl oln -
caktır. 

(Ya hep, ya hiç) zihniyetiyle, 
modem pedagoji esaslarına uygun 
olarak muallimler yetişmeksizin, 
her sene tahsil çağına giren Türk 
çocuklarının yarısını, yani 700.000 
çocuğu karacahil bırakmağa razı 
olamayız. 

Sabık Maarif Vekilimiz sayın 
Saffet Ankan da böyle dil 

şündüğü içindir ki, iki sene evvel
gelecek makalemizde etrafiyle 
mevzuu bahsedeceğimiz _ eğitmen 
kurslnnnı tesis etmek suretiyle, 
bilhassa köylerimizin şiddetle muh 
taç olduğu muallirnleri en kısa 
yoldan yetiştirecek tedbirler al -
mı§tır. 

Ben de, on ilç sene evvel Maa -
rif Vekaletine takdim ettiğim IA -
yihada, nıuaIUm mektepleri hari -
cinde muallim yetiştirmek mecbu 
riyetinde olduğumuzu s8ylcmiş -
tim. 

"... Görülüyor ki, memleketin 
acil olan iptidai muallim ihtiyacı -
nı daha beş on sene, yalnız mu -
allim mekteplerinin çıkaracağı 
gençlerle temin etmek mümkün 
olmayacaktır. 

Bunun için, bir taraftan, mu -
alUm mekteplerimizi ıslah eder -
ken. ayni zamanda, az çok bir orta 
tahsil malUmatına malik olan mü 
nevver unsurlardan istifade etmek 
mecburiyeti vardır. Bu şeraiti ha
iz olan vatandaşlardan muallimU-

hv 
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Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

K ız.ıl y Cemiyeti, İspnnyadnn 
Frnnsaya hicret eden fclnket

zedele ynrdırn karnn \•crrni . Bu 
knrar, i tikltill çelengini bn ında tn ı 

ynn Türkiyenin, beynelmilel dilny -
yn, in anlığ gönderdiği bir selfim • 
dır. 

Kırmızı allp, on dokuzuncu nsır· 
da, dış kavgalarının, mezhep kavga
larının, toprnk, mU temlekc, medeni 
köle elde etmek için Y pılnn harple
rin orta ından yUzU kanla kırmzı • 
lıı mı kurtarıcı bir rnelfılkc ibi doğ. 
du. Kırmızı alip bayrağını gerdiği 
yerde din farkı, milliyet farkı, renk 
farkı,' in an fnrkı silinir, biltiln me • 
deniyc4 in anlığın oz.ap ''C ıztırabın· 
dan duyduğu utançla eğllir, bu b~y
rnğı seltimlardı. Bu bayrağın gerıl • 
diği yeri, düşmnn topa tutamaz, bu 

ües esenin seforber ettiği insanla -
m -

hududlıır kapanamaz, bu muesse-rn .. w• 

senin içinde, yarasına bıçak surecegı 
hastadan doktor hüviyetini soramaz
dı Bu ba'.\'t'ak, medeniyetin hnrpler
d~n edlnd.iği glinnhlarını affettirmek 
için açtığı bir tövbe ve istiğfar bay
rağı idi. 

"" Son harpler, tarihin ''ahşetle, bar 
barhkln itham ettiği milletlerin yü • 
zünli süngerle sildi. Habeşistnnda, 
Çlnde, İspanyada, Kırmızı salibin 
hastnhanelerinin hastalariyle birlikte 
bombalandığını gördük. Harp açan 
milletlerin hastolınnc karargahla • 
rında ynrah esir nskerlerin yaralan. 
na el dokundurmaktan menedilen 
doktorltır gördiik. Evlerini, yurdla
rını, çocuklarını, sevgililerini cephe
de bırakıp knçı an İ panyol muha • 
cfrlcrinin, mitralyöz ateşiyle yolla -
rn erlldi ini gördük. Serbest chlr
lerln, uç uz halkın obils toplariy
le döviildiiğünü gördük. 

Küçücük nşlrcttcn, en büyfik mfl
lt'tc k dnl' nı:rı so.~ h rp k ıa~lc. 
rl, beynelmilel haklar, ahlak ve fnd
let hükUmlcri bir paçavra gibi yırtıl· 
dı. Vahşetin ynğh knra ı bütün bir 
insanlığın yUzUne sürllldii. 

A vrupn medeniyetini temsil et • 
tiğinl öyliyerek bu fncialan gözle -
rimizin önUne serenler, artık omuz -
ları yuknrda, alnı nçık, gurur ve ııza
mctlc insnnhktan bnhesedernczlcr. 
Artık biz Türklere geri voh i millet 
itabiylc yukıırdnn bnknmazlnr. Biz 
de harbettik. Kırmızı hilôl, Kırmızı 
snliptcn onr doğdu. Fakat hiç bir 
gün Tfirk kur unu K1rmızı Snlibin 
bayrağına nişan almadı. Hiç bir dok 
tor, dü mnn yüreğinin yara ını sor .. 
modan bıçağını kılıfına sokmndL 

• Artık medeni A vrupadnn, mede-
niyet ve insaniyet dersi istcrniyo • 
ruz. Biz Ilnbc istanda olduğu gibi, 
Çinde, İspnn~·nda, fcltıket görenle • 
rin, ezilenlerin, ozap çekenlerin, 
mn urnlnrın, ve mazlumların dostu -
yuz.. Kızılnyın, İspnnyanın ciğeri sö
külmiiş, knnlar lçJndc kaçışıın, feJjj. 
ket görmUş in nnlarınn gönderdiği 
bu yardım, belki kcınlyct itibariyle 
kiiçUk, fnkat insan bir milletin, in -
nnlığn hUrrnctle verdiği bir sclôm. 
dır ki, biz bunun iftihnrını duynbill· 
riz. 

fstikliili için hUlCi dövt1 en, kadı
nlyle, erkeğiyle, çocul:ru ile, ihtiya -
riyle dil nıan toplarına göğsünü si .. 
per yapan İspanya ... i~indc bulun • 
duğun fcltıkcti, ha ında istikIAI çe • 
Jengi ta~ıyan, istiklal için kan döken 
hu millet belki de herke ten iyi an
lar. Muhı:ıcir akınlnrını, sefnlet akı~
lnrını, yıkılı lan o da görmiiŞtür. Kı 
zılayın bu kiiciik yardımında insani 
his ne kndnr hukim e, bu duyuş da 
o kadnr kuvvetlidir. 

ğe talip olanlnn, _ Maarif mınta • 
kalan merkezlerinde toplıyarak -
bir senelik bir muallim mektebi 
tahsili geçirttikten sonra yahut 
dört beş aylık bir kursa tabi tut -
tuktan sonra, köy ve kasaba mek 
teplerine muallim tayin etmeli • 
dir.,, 

Bir taraftan normal olan mu -
allim mektebi. diğer cihetten da -
ha kestirme yollardnn muallim ye
tiştirmek meselesini gelecek ma • 
kalemizde tetkik edeceğiz. 
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BULGAR FUTBOLCÜLERI ŞEHRiMiZDE : 

Dün şehrimize gel.en Bulgar lutbolcüleri bugün ilk müsabakayı vaoı~~rlar. 
Resi.mele misafir takım oyuncularını birarada görüyoruz 

Tek Seç.cinin 
Tam Sırasıdı 

1940 Olimpiyadına Kadar Milli Takım 

Elemanlarını Ancak Tasnif Kabildir 

Yazan: Eşref Şefik 

Sekiz senedir tek seçicinin IayJ.a
larından, lüzumundan bahsedip du
rurdum. Tabiri matbuata getirdik. 
F'akat tek seçicinin kendısini henüz 
teşkilata getiremedik. 

Bereket versin şu geçen sekiz se
ne znrrındn t.olc. <C09i.oi i!rı. A.vrupıa.clo 

suya düşmedi. Bilakis her sene rağ
beti daha artarak devam ediyor. İ
talyada verilen büyük tahsisat ve sa
lahiyet dolayısile çok muvaffak o
lan tek seçici usulü diğer memleket
lerde daha az salfı.hiyctle başlandığı 
için muvaffak olmıyabilirdi. 

İleri sürülecek lehte bir misale 
karşı aleyhte bir kaç misal de .b~l~
nurdu. O zaman bizde tek seçıcmın 
kabul ettirilmesi için evvela müna
kaşada hak kazanmak icap ederdi. 

Sistemin mi, bizim mi taliimizden
dir, nedir, tek seçiciyi her tetcrübe 
eden millet o usule sarıldı kaldı. 
Fransa gibi tenkidi bol ve münaka
şııyı itıyat haline ge~irmiş olan bir 
yerde dnhi tek seçici Gaston Baro ye
rini ve işini muhafaza ediyor. Fran
sız tek seçicisi intihap edildiği ay
larda pek de kısmetli değildi. Milli 
takım, bu yüzden maçiar yaptı. Se
çilen elemanlar hakkınrla dedikodu
lar oldu. Hnttfı bir ;r.amanlar fede
rasyon tek seçicinin sal~hiyetini tah
dide bile kalktı. Fakat sistemi boz
mak kimsenin aklından geçmedi. 

Fransadan biraz sonra Macarlar 
ve Almanlar federasyondan bir ada
ma tek seçici salahiyetini verdiler. 
Oanimarkadn yegane seçici gibi ha
reket eden Otto Merz'in üstüste biri
ken gaflarına rağmen vaziyet ayni 
halde devam etmektedir. 
Şu izahat Avrupa futbolümin ayni 

yolda yürümekte oldugunu kafi de
recede gôstcrir. 

rlize gelince 
Bu husustaki misallc>rl dahn uzat

madan bizde kabul cdilci"ği takdirde, 
bilhnc;sa bu ara, ne kadar faydalı o
lacağını şöylece bir gözden geçire
lim: 

Şimdilik p<'k bahsi geçmiyor ama, 
tarihi yaklaşınca iştirak edilip ~il
memesi mutlaka münakaşa zemmi 
olacak bir 940 olimpıyadı var. Dün
ya kupası, Orta A vnıpa kupası. Bal
kan kupası gibi bl:'ynebı~lel maçlora 

r ofesvoncl takımlarla gıren A vru
~? 1.ı nrn karsı müsavi .şartiarda olma
dı - •mız maltımdur. Es ~.se~ . Balk~~ 
kupasında yaptığımız bır ıkı tecru
beden sonra 0 gibi imtihanlardan vaz 

~e~mls haldcviz. . . 1r 

Fnkat Berlin olimp~yadına ıştıra .• 
ettik. Orada olduğu gibi bu sefer de 
olimpiyata girecek takımların ama-

tör olmaları kabul edıieccktir. l'.1ek
tepliler takımlardan ı;ekilelidenberi 
milli takımın bir kaç genç elemanı 
devamlı çalışmalardan tabiati!e u
zak kalmışlardır. 
Şimdiden tek scçic1mizi tayin e-

dowooı ..... Yft.ol..t.41"'1:.:ı......, .... ._..,_.;ını.,...; •'"'-

manları da kontrol altında hafta ta
tillerinde çalıştırmıya bc;şlıyarak o
limpiyat hazırlıklnrma kadar umu
mi bir ahenk temin cdebılir. Çocıık
lann kabiliyetlerine, oyun tarz'arı
na, mizaçlarına dair de kafi bir f~kir 
edinebilir. 

Olimpiyat takımı kadrosu mevzuu 
bahis olunca mekteplerden ahnncak 
elemanlnrı bac.;kıı larmdan clrıha sa a
hiyetlc seçmek imkanını elde etınis 
olur. Ağlebi ihtimal olimpiyat kad
romuzun ekscrl elemanlarını n:E'k -
tepli j?ençlcrden seçmek suretile Av
rupalılara nümune bir takım da gös
termek mümkün olur. 

Yaşları halis amatör kalamıyac:ak 
kadar ilerlemiş, koskoca heriflerden 
mürekkep A.., ıpanın ı,,rüya amatör 
ekiplerine karşı Türklerin mektep'..i
lerden mürekkep yiizde yüz amator 
J?ençlerinin çıkması kafi bir şereftir. 
Öyle bir takım galip de c;ıkcı.rsrı se
yirciler ve firenk matbuatı nezdinde 
lDvık olduğu sempati jJe karşılanır. 

Daha buna benzer yüzlerce avan
tajı itibarilP. şu günlerde tek seçici
yi yine hasretle hatırladım. Yapıla
caksa bari vakit geçirmeden yapılsa 
da 940 daki en muazzam ve en e
hemmiyetli beynelmilel imtihana o
yun üsllıp ve manzarası cazip bir ta
kımla çıksaydık .. 

-o-----
Ash Olmıyan Haber 

Mekteplilerin klüplerde ovna -
maması hakkındaki karardan -sonra 
bir çok elemanlarını kaybeden İs _ 
tanbulsporluların ligden çekilmek 
mecburiyetinde kalmaları üzerine 
spor efkarı umumiyesinde faaliyetini 
tatil edeceği dedikodusu dolaşmağa 
başlamıştır. 

1stanbulspor idare heyetinden 
yaptığımız tahkikatta bunun doğru 
olmadığını ve gelecek sene lik maç
lan için eleman bulmak üzere ça -
lışmakta olduklarını memnuniyetle 
öğrendik. 

Reşat Fenere Giriyor 
Bazı refiklerimiz bundan iki gün 

evvel Güneş müdafii Reşadın Gala -
tasaray klübüne girdiğini yazdılar. 

Öğrendiğimize göre Reşat Galatasa -
raya değil F. Bahçeye girmek kara
rını vermiştir. Ve önümüzdeki hafta. 
dan itibaren Fenerbahçelilerle ek -
zersizlere baslavacaktır. 

Bulgarlar -ı 
Şişli ile 

Oynuyor 
Bulgar A. S. 23 futbol takı

mı, dün sabah İstanbula gelmiş 
tir. Kafile on altı kişiden mü -
rekkeptir ''e eski futbolcüler -
den Kuçefin riyasetindedir. 

Takımda kaleci, sa~ müda
fi, sol açık, sağ iç, merkez mu- ı 
hacim, sol iç beynelmilel oyun-
culardır. 1 

Bulgar misafirler bugün Tak-
sim stadında saat 15,30 da Şiş -
li ile karşıla. acaklar ,.e ikinci 
maçları yarın saat 11 de Pera 
ya karşı yapacaklardır. 

Birinci müsabakayı hzet 
Muhittin Apak, ikincisini Ad -
nan Akın idare edecektir. 

Bulgar futholcüler gelecek 
hafta Anknraya gidecekler ve o
rada Demirspor ve Ankaraglkii 
ile olmak iizere iki maç yapa - 1 1 

caklardır. 

* Bugün Taksim stadında Bul 
gar - Şi!)li maçından evvel Ga -
latasaray - Işık lisesi futbol ta
kımları maç yapacaklardır. 

HABERLER: 

Muhteşem ve Sulhi 

Oynıyacaklar 

Bundan bir iki hafta evvel Vefa 
muhacimlerindcn Muhteşemle Sul -
hinin üniversite ile alakalarını ke -
serek takımlarında oynayacakları 

yazılmıştır. 

Bu iki futbolcü Genel Direktör
lüğün, memuriyetleri talebelikle -
rinden mukaddem olanların oyna -
yabilecekleri hususundaki kararın -
dan istifade edeceklerdir. 

Haklarında resmi emir veril -
mek üzere, bulundukları müessese -
lerle üniversitedeki kayit tarihlerini 
tesbit eden kağıtlarını Genel Direk
törlüğe göndermişlerdir. 

Faruk Perada Oynıyacak 
Güneş klübü müdafilerinden Fa

ruk Pera - Bulgar maçında Pera ta
kımında müdafi oynayacaktır. 

Ve bundan sonra yapılacak Tak
sim ligi maçlarında da yine' Pera ta
kımında yer alacaktır. 

* Galatasaray birinci futbol ta
kımı muhaclmlerinden Bodurinin 
gayri federelerden geçtiği malüm _ 
dur. Kendisinin tekrar eski klübüne 
avdetle Galatasaray klübünden ay _ 
rılacağı söylenmektedir. 

* Bundan evvel Fenerbahçe klü 
büne girmek üzere gelerek ve bir 
kaç oyun oynayan Demirsporlu mü
dafi Şevketin İstanbulspor klübü ta
rafından alındıj!'ı haber alınmıstır. 
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J Gazetelerle ı ı E K Q N Q M i ı 
J .. ŞAKALAR. _______ _, 
Yeni bu ar! 

Yazan: Naci Sadullah 

A bidin Daverdcn, Suat Der
vişten, ve Erciiınent Ekrem 

Talu'dan rka ederim: Bngiinlerdc 
miinasip bir mahalde toplanalım 
da, doya doya gi)riişiip, dertle~e
lim. Belki ilerde bu zevkten heni 
mahrum bırakırlar: 

Çünkü ortada dolaşan km·vetli 
şayialara inanmak ltizım gelirse, 
bu arkadaşlar. öniimiizdeki inti
hapta mebus oluyorlarmış: 

Hem hence, hu hayırlı ayialat• 
da tahnkkuk edecektir: Çiinkii bu 
seferki meclisle yirmi beş tane 
"fazla .. mebus bulunacağı söyle
niyordu! 

111-

Gelsin de görsün 

A ağıdaki serlevhayı dünkü 
"Vakıt,, rcfikimi:r.de okudum: 

- "Limanımıza bir transatlfın
tik geliyor!,, 

Ben, hu habere, kendi hesabıma 
sevindim doğrusu.. Gelsin de, biz 
transatlıintik görelim, o da... "li
man,, görsün! ,,. 

O da bir ~ey mi? 

Diinkii "İkdnm, refikimizin yaz
dığına göre Bursada. tam sekiz se
nedir sadece siit içerek, ve meyva 
~·iyerek yaşıynn bir delikanlı \'ar
mış! 

O da bir şey mi yahu? Ren on 
binlerce insan hiliyorum ki. İstan
lıul loknntnlnrmda yemek yiyerek 
~·aşıyorlar!! 

,,. 
Otobüsün taklası 

Aşağıki sotırlan, diinkii "Ha
ber., refikimizde okudum: 

"Öniine bir araba çıkan hir kam 
yon kenara cckilirken bir takla a
tıp doğruldu!,, 

arabanın içinde, itibarlı bir zat mı 
vardı dersiniz? Eğer dnlkavukluk, 
knmyonlara da sirayet ederse, vay 
halimize! 

* Ya yaşlılar ne olacak? 

Aşağıki satırları da, Son Pusta· 
la, Halit Fahri Ozansoy yaznu~: 

'Her fırsat diistiik<'e hu siihın
dan ha kırdım: Şiknyet ettim: Ya
zı sanatkfırı, lıugiin de dünkli ka
dar yetimdir (!). Bunun önüne 
geçmek için Hlzım olan şey, refah 
sahiplerinin, smıatkôrı, edebiyatçı
lan tanımaları S<"vmcleri, ve on
lara ellerini uzatmalarıdır!., 

Bu yazısına bakılırsa, Halit Fah 
rl, yetim sanatktirları, zengin ka· 
pılarına cvHithk ''ermek istiyor! 

Peki, ya lılarımız ne olacak? 
Onları da genç zenginlere babalık 
olarak mı dnğıfacağız? 

* Ekrem Köniğin peşinden 

Bizim "Tnn,, da dnhil olmak ü
zere, biitiin gnzett'lerinıiz meşhur 

tayyare kaçakçısı Ekrem Köniğ-in 
pe inde. 

Ekrem Könik, gazetelerimizden 
bazılarına g<>re Londrada, bazıları
na giirc Pariste, bazılarına göre de 
Amstcrdamda. Bazı gazetclerimiı 

de. meşhur kacakcının, Londra~an 
Parisc kndığını, veya Paristen A
msterdama knçtı~ını yazıp duru
yorlar: Yani, bir memlek<'t me<;e
lesi halinde ortaya atılan hadise. 
yavaş yavaş anlnsılnmıyaeak ka
nşık ,.e yavan bir zabıta romanına 
döndii. 

Eğer pe ini takip edenlerin en 
beceriklileri bb.im biçare gazete
ciler ise, El·reın Könik kaçmıvor, 
bir elinde altın dolu valizi C>teki e
linde altın saplı bastonu, piposunu 
tüttlirerck, ve her v:ilôyette hir 
metres değ! tirerek, Londra senin, 
Amsterdaın benim, Iord gibi gezi
yor. 

Bu itibarin hen, Ekrem Könik
ten hah olunduğunu g(irdiikçe: "A 
tı alan Üskiidarı gc<·ti!,,; ve "Zen
ginin parası, ziil:riirdiin çenesini 
yorar!,, darbıınesellerini hatırlıyo-

Yumurta Piyasasında 
Yükseliş Görü üyor 

Yumurta piyasasında satışlar ye- ı-::-
niden artmıştır. 1440 yumurtalık 1 ( 
büyük sandıkların 38 liraya kadar ı 
çıkmış olan fiyatı 18 liraya düşmüş BORSA 
iken dün 19 liraya ve akşama doğru 
20 liraya kadar yumurta satılmıştır. 
Evvelce gelmiş olan fazla yumurta-
lar satılmış olduğundan ve günde an
cak yüz elli sandık yumurta geldi -
ğinden fiyatlar yükselmiştir. 

Bu yükseklik devam etmek isti
dadındadır. İspanyanın yakında a -
çılması ümit edilmekdedir ki bu su
retle ihracat nisbetinin de artmak 
ihtimali vardır. 1938 senesinde 937 
senesinden fazla ihracat yapılmış -
tır. Eğer geçen sene fazla yumurta 
olsaydı hepsi ihraç edilebilecekti. 
Yalnız İstanbuldan yapılan ihracat 
1938 da 640,938 ve 938 de 519,833 
liradır. Arada yüz bin liradan fazla 
bir fark görülmektedir. 

lsviçre ile Klering 
Anlaşması 

Türkiye ile 1sviçre arasında ak -
tedilen yeni ticaret ve kleriıng anlaş
ması 20 kanunusani 939 dan itiba -
ren bir sene muteber olacaktır. Bu 
anlaşmaya bağlı üç liste bulunmak -
tadır. Anlaşma esaslarına göre; üç 
numaralı liste muhteviyatı olan ka -
ğıt ve kağıttan eşya, kauçuk, ve her 

iHRACAT: 

On Beş Günlük 

ihracat Yekunu 

17-2-939 

Londra 
Nevyork 
Paris 
MllAno 

ÇEKLER 

Cenevre 
Amstcrdam 
Berlln 
Brüksel 
Atına 
Sotya 
Prag 
Madrlt 
Vnrşova 

Budapeştc 

Bükrcş 
Bclgrad 
Yok ohama 
Stokholm 
Moskova 

5.93 
126.565 

3.3525 
6.6575 

28.735 
67.8575 

50.8050 
21.3 

1.0825 
1.56 
4.3375 
5.93 

23.84 
24.9675 

0.905 
2.825 

34.62 
30.54 
23.8925 

ESHAM VE TAHV1LAT 

Türk Borcu I Peşin 

Sivas - Erzurum III 
19.30 
19.125 \... _______ ..) 

nevi demir ve çelik, bakır ve halita
ları fenni aletler ve cihazlar İktısat 
Vekilliğinin evvelden müsaadesiyle 
memlekete girebilecektir. 

SATIŞLAR: 

1 yi Deri Satışları 

Oluyor 
Şubatın ilk on beş günü içinde İs- Hayvan mahsulleri piyasasında 

tanbul gümrüklerinden sevkolunan dün Almanya için kırkım malı keçi 
ihracat mallarımızın kıymeti 345 bin kılı satılmıştır. Kilosu 52 kuruştan 
465 liraya baliğ olmuştur. Bu ara - verilen bu mallardan daha bir mık -
da Almanya 108,368 liralık tiftik al- tar aranılmaktadır. 
mıştır. Muhtelü memleketl~re gön - Keçi derileri piyasası tutkundur. 
derilen mallar arasında 32,360 lira - OiHak derileri stoku kalmamış gi -
ıın. ıu uu Lt:ıı.a. ucJ. ııcı, "-ı:u r v ııı Cflıl\. :-ı- ~. .a:ıu. cu.:. '" •"" J .._ .. .a:.a. ""t.4•-t'• ........ -----,,,.;""" 

zılcık, erik, kaysı kurusu ile fındık, vam etmektedir. Kuzu derisinin mev 
ceviz, bademiçi, 14136 liralık fasul- cudu bitmek üzeredir. Talep vardır. 
ye, nohut ve konserva, 10431 liralık Satışlar canlanmıştır. Koyun derile
kitre, 41277 liralık yapak, yün ve ri fiyatları da yükselmektedir. Ame
cski yün parçaları, 44203 liralık yap- rikadan fazla mıktarda sığır derisi 
rak tütün ile yetmiş bin liralık ham getirilmiş olduğundan yerli derilerin 
afyon, balık, zeytin, yumurta gibi fiyatlan düşüktür. Meşin derileri i-
maddeler vardır. çin kilosu 100-150 kuruştan yüzde 

-----o yirmi ikincili mallar ihracat için sa-
~ tılınaktadır. Bu hafta deri piyasası 
geçen haftaya nazaran daha sağlam -
dır. 

Pamuk istihsali 

Arttırılacak 
Hükumet pamuk mahsulümüzün 

500 bin balyeye çıkarılması hakkın
da Milli Şef ismet İnönünün vermiş 
olduğu direktifin tahakkuku için ha
zırlanmakta olan programın tatbiki
ne devam etmektedir. 

Bu programın ana hatlarının da • 
yandığı esaslar ekimin genişletilme
si, tohum hasılatının fazlalaştırılma
sı ve maliyet fiyatınm indirilmesi, ti
cari kalitenin ıslahı, tecrübe istas
yonları tesisi, çiftçinin makine ile ci
hazlanması, sulama ve gübre c:eşit

leri, ziTai kredi alım ve satım sulama 
kooperatüleri gibi mevzuları ihtiva 
etmektedir. 

Bütiin memlekette kuru ve sulu 
şartlar altında ekilen pamuklardan 
vasati olarak hektara 80 kilo saf 
pamuk alındığı farzolunursa beş yüz 
bin ba1yenin istihsali için 556 bin 
hektarlık bir sahanın ekilmesi icap 
etmektedir. 936 senesinde pamuk e
kimi sahası 280 bin hektar olarak tah 
min olunduğuna göre maksada var
mak için bugünkü ekim sahasının 
bir misline vakın !azlalaştırılması i
cap etmektedir. 

nım. l\liibnreğin şimdi Londrada 
mı, Pariste mi, Amstcrdamda mı, 
yoksa Amerikada mı oldugu belli 
değil: Eğer izini bir par<'a daha ka 
nştırır, kaybedersek; bir gün tek
rar aramıza karışacak ta farkına 
varamıyacağız! 

Hem eğer mutlaka hulunmasT 
lnzmısa , hence Ekrem Köniğln pe
şine, gazctecUerimiz ve hatta za
bıta memurlarımız değil maden a
rama nıiitehassıslarımız düşmeli

dir: ÇUnkii, her bakımdan insan
hktnn çıkını olan Ekrem Könik, 
bugün artık hir madendir: Hem 
zengin bir altın madeni! 

Yapali ve Tiftili 
Dün yapak ve tiftik piyasalann .:. 

da iyi satışlar olmuştur. Karahisar 
malı tiftiklerden 47 balye kilosu 
122,5 kuruştan, Eskişehir, Yozgat 
mallarından ve kilosu 120 kuruştan 
225 balye satılmıştır. * Maydostan gönderilen yüz ha; 
rarlık bir parti pamuk yerli sarfi -
yat için kilosu 4..'! kuruştan verilmiş
tir. * Dün piyasamıza on vagon buğ -
day, üç vagon çavdar ile bir vagon 
arpa gelmiş hepsi satılmıştır. Fiyat
larda hiç bir tebeddül olmamıştır. 

.. - -- - -

Askeri Devriyeler 
Dünya Şampiyonası 

Zakopane, 17 (A.A.) - Askeri dev 
riyeler dünya şampiyonası, bu sabah 
atış müsabakalarile beraber 25 kilo
metrelik bir sahada yapılmıştır. 

Bu müsabakada Almanya birinci, 
İsveç ikinci ve Polonya üçüncü gel
miştir. 

Barutgücü Sahasında 
19-2-939 pazar günti Barutgücü 

sahasında yapılacak maçlar: 
1 - Beyazıtspor - Barutgücü A 

takımları saat 15.15 de. 
2 - Beyazıtspor -- Barutgücü B 

takımları saat 13.30 da. 
3 - Beyazıtspor - Barutgücü C 

takımları saat 12 de. 

Telefon: 

Santral Memuresi 

Büyük mOesseselcrln tclefn,. 
santralini ldnre etmiş lktldan 
tccri.lbe ile ve elindeki vcsika
lnrla sabit bir bayan iş nra
maktadır. İdaremizden so-
rulması. 
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.. 
Küçük Kaya'nın 

Ansiklopedisi 
HiKAYE Yazan: D. T. 
E linde olsa, ayakkabıhr1m 

eskimesin diye, işten eve 
uçarak gidip gelecekti. Mümkün 
olsa, elbise parası vermemek için 
çıplak gezecekti. Tramvayda otu
racak yer bulunmadığı zamanlar, 
işi ne kadar acele olsa yinrl bin -
mezdi. Ayakta durduktan sonra. 
ne diye para vereceğim, derdi 

Q gün öğretmen, onun oğlu-
nu yanına çağırtmış, üç li

ra getirmesini söylemi.şti. Akş:ım, 
çocuk babasına bunu söylediği za
man su içiyordu. Pinti Mustafa bo
ğulacak gibi oldu. 
Ertesi sabah, elleri tiıtriye titriye, 
çıkın çıkın içinden çıkardığı üç li
rayı çocuğa verdi. 
Muallimleri kendisi gibi 3 lira getı 
ren bir kaç arkadaşile beraber, o
na da şık, güzel, resimli büyük bir 
ansiklopedi verdi. 

- Oğlum! Bunu oku! Bu kitap. 
~eni bilgisizlikten kurtaracak. Sı
nıfın en iyi ~uklanndan o1acak
sın, dedi. 

P inti Mustafa, o ak:pm og
lunun koltuğunda, koca -

man bir kitapla girdiğini görünce, 
çok sevindi. 

- Aferin oğlumr Bıımı mektep 

- Böyle güzel bir şapkan var 
d~ n için başına giymiyorsun? 

"İyi arna bunun kolayı var: Nasıl 
guzel değil mi? 
= ~ 

Nasrettin Hocaya 

sana mükafat olarak verdi değil 

mi? diye sordu. Sonra, işin iç yü
zünü öğrenince ııe yapac:ığını ~a -
şırdı. 

Kayayı karşısına :ıldı: 
- Senin baban, parasmı verd1· 

ği şeyi, midesi boğazına kadar do
lu olsa, yine son lokmasına kadar 
yer! Madem ki, parasını verdin. 
Bu kitabı son satırına kadar oku
mazsan kemiklerini kırarım. Uç 
liramız boşuna gitm~sm, dedi. 

Artık her akşam oğlunun t;aşma 

dikiliyor, "Kaçıncı sayfaya gel -
din? Üç liranın ne k::ı.dım ödendi, 
anlat bakalım, öğrendik ter:ni!,, di
ye söyleniyordu. 

O•• nceleri, zorla baş!adığı kita
bı, sonraları büyük bir zevk 

ile okumıya koyulan Kaya, kısa 

bir zamanda sınıfının birincisı ol
du. Çocuk babasına t1iç benzemı
yordu. Kitaplar ona paranın sevil
mek, tapılmak için değil, sırasın
da işe yaramak ir;in ic:ıt edilmiş 

olduğunu, paradan ziy::ı.de, sevile
bilecek pek çok şeylerin bu1undu
ğunu öğretmişti. 

Yıllar sonra, her gittiği yerde 
sözü dinlenen, her işte muvaffak 
olan bir adam oldu. 

iktisat 

- Ekmeğe ne kadar da çok re
çel sürüyorsun! Sen galiba iktısat 
nedir bilmiyorsun! dedi. Oktay ce
vap verdi: 

- Ben de iktısat yapıyorum ya? 
- Nasıl ikLısat yapıyorsun? 

- Nasıl olacak. Bol bol recelJe 
azıcık ekmek yiyerek ckmekt~n ik
tısat yapıyorum. 

Tarak 

- Altay. saçını neclfm t:ır.<ınu

yorsun? 
_ Tarağım yok da ondan e-

fendim. 
_ Peki niçin 3nnene bir tarak 

aldırmıyorsun? 
_Tarak aldırırsam. bu sefer de 

her sabah saşımı taramak lazım. 

Parmaklar 

Boya kutusunun üstiine ayağını 
koymuştu. Ayakkabı boyacısı.ı müş 

terinin pabuçlarmın ucundan fır
lıyan parmakları goster~rek: 

_ Fakat bunlar .. dedı. 

Müşteri cevap verdi : 
_ Parmaklarımı da siyaha bo

yayın! Pabuçlarımın yırtık olduğu 

belli olmasın! 

Sorarsanız : 
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Tayyareci Oyunu 
Bu oyun iki ki_şi arasında oyna· 

nır. Arka arkaya zar atılır. Her 
tayyareci zarın gösterdiği adette 
ilerler. Mesela zar üç göstermiş
seı üç siyah nokta atlıyarak üçün
cüye gelir. Her ikisi de böyleee a
şağıdaki son istasynnlara doğru i
lerlerler (I) iki oyuncu 32 rakkam
lı yerde birleşirse, ikinci gelen o
yuncu 3 nokta daha atlamak hak
kını kazanır. Burası müsademe ye
ridir. (il) 50 ve 60 numaralar. pa
raşüt kullanılacak yerlerdir. !<'im 
ounıaruaıı uu ıııt! ıconmıya ıut:\;\.JUI" 

olursa 2 nokta geri çekilmiye mec
burdur. (111) Oyunculardan biri, 
63 ve 68 numaralarla göstf'rilen 
yerlere konmak zorunda kalırsa 

denize düşmüş demektir. Öbür 
oyuncu üstilstc üz zar atıp ilerle
mek hakkını kazanır 

<IVl 78 ve 81 de yıldırım çı:ırp
mış sayılırlar Yıldırıma maruz ka
lan oyuna beş nokta gc:ddf'n baş-

BİLMECE -

ı· - Sağdaki ~ekle bakarak, <;i
ze sorduğumuz atalar sözüntin ne 
olduğunu bulacaksınız. Bu atalar 
sözü nedir? 

2 - Soldaki 8 kutulu ~eklin her 
kutusuna birden sekize kadar o
lan sayılardan birini koyunuz. O 
şartla ki h , e, d, a harfli kutu
ların toplamı B, c, f, g, harflerile 

Burada gördüğünüz dört resim 
parçasını kesip münasip şekilde bir 
araya getirerek okuma kitabındaki 
at üstünde koşan adam resmini 
meydana getireceksiniz. 

Bu resimde 8 tane tiçgenle ayrı 

ayn beş numara ile gösterilen ka

yık, put gibi beş şekil göı·üyorsu

nuz. Bu 8 üçgeni birer mukavva

ya yapıştırarak, beş şekli onlarla 
meydana getirebilir misiniz? 

Bilmecemizde 
azananl r 

Sekizinci saylamızJaılır. 

l ....----------~--l.$.N.ZAWJL44«4J4-~ ............... 

Jar. (V) 86 ve 91 numaralı mınta
kalarda konanlar benzini b•tmış sa
yılır, oyunu kaybeder. 1ki oyurıcu
dan hangisi, daha evvel a~afpdJ.k:i, 
kendi yolu üstündeki büyük tay
yare istasyonuna gelirse, o oyunu 
kazanır .. 

BULMACA 

gösterilen sayıların 

toplamına müsavi gelecektir. 
Üstteki dört kutunun rak.ırnm -

lan toplandığı zaman da, yine alt
taki dört kutuda bulunan dört sa
yının toplamına müsavi bir sayı 

çıkacaktır. 

(Kazananlardan 25 kişiye muh
telif hediyeler veri]ecektir. ~ 

iITE BUNU 
SİLMİYOR DUM ! 

Barometre 
Yapmak .. 

İçinde, çok tuz eritilmiş Lır mık
tar suya bir sicim sokunuz! Sicim 
bu suda 24 saat kalsın! Sonra çı -
karıp kurutunuz! Bir ucuna bir 
kurşun bağlayın! Boş ucundan dı
şardaki duvara asın! İyı havalar
da ipin uzadığını, rütubetli hava
da kısaldığını göreceksiniz. bu ni
çin, nsıl oluyor? Düşünün, bulun 
bakalım? 

Niçin 1111 Olmuş? 
4, Roma rakamlarile IV diye 

yazıldığı halde, bazı saatlerde bu
nun IIII olarak yazılmış oldu~mu 
görüyoruz? Niçin bu, biliyor mu. 
sunuz? Ben size anlatayım . 

Bundan 700 sene evvel Fransa 
kralı saatçisine çok m:ikemmel 
bir saat yapmasını emretmiş. Sa
atçi onun dilediği giıbi Kusursuz 
bir saat yapmış. Kral, evirmiş. çe
virmiş. tenkit edecek bir şey bula
mayınca: 

- Niçin bu saate dördü (IV) 
diye yazdın, dem.iş! 

Saatçi ne desin? Krala, bunun 
doğrusu budur. sen bilmiyorsun, 
diyemez ya!. Hemen saati almış. 
Dördü, kralın dediği ~ibi 4 çizgi i
le (IIll) göstermiş! O günden son
ra da, saatlerde, 4 sayısı dört çiz~ 
gi i1e gösterilmiye başlanmış. 

Mantar Ne Oldu? 
Arkadaşınıza deyiniz ki: 
Çok kalın camlı bir şişPm var

dı. Ağzını bır mantarla sımc;ıkı ka
pamıştım. Gece yatarken onu mut
fak penceresine bıraknnŞtlm. Sa
bah kalktığım zaman, mantarı şi
şenin ağzında bulamadım. Halbu
ki bu mantar bana ne kadar lazım 
olmuştu. Acaba mantar ne oldu; 
cinler. periler mi götürdü, dersi
niz? 

Cevap: Arkadaşlarınız, ce•ıap 

vermezlerse, siz deyin kt: Bu:ı.u bi
lemiyccek ne var; ha•ıa çok soğuk
tu. Şişenin içindeki su donup buz 
olunca hacmi büyüdü Şişe kırıl

madı. Mantarı attı. 

iki Mesele 
Pazara gidiniz! Bir mik

tar tanesi onı bir miktar da 
tanesi yedi kuruşluk portakal 
aldınız. Her iki boydOln aldığmt2. 

bütün portakallar 42 tane, ve1"di
ğiniz para da 336 kurıı~tur. Aca
ba onluk ve yedi kuru§luk porta
ka11ardan kacar tane aldınız 

II - Erkalın ya~ı. annesi'l'lin ya
rısı, kardeşinin iki mislidir. Baba
larının yaşı. hepsinin yaşının tu
tarı kadardır. Anne, baba ve ço
cukların yaşını toplarsak 140 edi
yor. Acaba her biri kaç .faşmd:ı • 
dır? 

CEVAP: 
Birinci meselenin cevabı: 14 ve 

28. İkincininkinin cevabı 10, 21), 
40. 70 dir. 

I iktibas 

Size, fU Cif ağı ruimcl eki, 
yalnız pirinç tanesile beslenen 
Hintlinin 300 kilo, yani orta 
hesapla on bef çocuk ağırlı
ğındaki yükü hiç sıkılmaclan 
kalclırabilcliğini söyleseler, a
caba inanır mıaınız, inanmaz 
mısınız? 

Sıcak 

So.ğuk 

mı, 

mu? 
Elimizi sıcak suya soksak ya • 

nar. Soğuga daldırsak donar. Fa
kat acaba ayni zamanda, her iki e
limizden birinin baş parmağını 
sıcak suya, ötekininkini de soğuk 
suya daldırırsak, ne duyarız. Ay
ni zamanda, hemen iki parmağı 
birden ılık suya batırsak nasıl bir 
netice ile karşılaşırız. Düşünün, ya 
hut tecrübe edin, öakalım. (Ben 

si:ze haftaya bunun cevabını vere
ceğim. 

Ağaçların 

Yüksekliği 
Bir ağacın yerden olan yükse.ı. 

liğini hesap etmek mi istiyorsu • 
nuz. Bu, çok kolaydır. Ağacın bu
lunduğu yerde, bir metrelik baston 
~reya sopayı yere çakın. Onun ve 
ağacın yerdeki gölgelerinin uzun
luklarını ölçün! Ağacın gölgesi 
bastonun gölgesinin kaç misli ise, 
ağaç o kadar metredir. Mesela bas 
tonun gölgesi yarım., ağacın göl
gesi de 4 metre gelse, anlarsınız ki. 
bu ağacın uzunluğu 8 metredir. 

Halclcı Mahfuzdur J 
Yapan: SALiH 

....---- _... 

- Üç ayda bir erkek torunumnz ol
du Hoca, torunumuz.. Çabuk bize bir 
isim bul! •. 

A, akıl dağıtacak ne var ayol? 
Pekala hatırlarsın, üç ay evvel bir 
giin kızıma rastlayıp elini öptiirmüs

sün damadunızı da görmüşsün! 

Hoca - İyi ama benim gördüğüm 
uiacık bir çocuktu, daha adam olama
dan kızınızı nasıl verdiniz? 

- Aman Hoca sen onlan bırak ta, 
üç ayda dünyaya atelen torunumuza 
bir isim bul haydi .• 

• •. fakat şimdi dokuz aylık yolu üç 
ayda kateden çocuğa (Sai) ismi \'U• 

mek doğru olacak! 

Hoca - Durun yahu aklımı dağıt· 
tınız .... 

Hoca - Eski zamanda olsaydı, ka
ra kaplı kitaba bakar, (Asi) derdinı ... 
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aris-Londra 
itham Ediyor 

(Başı 1 nt;ide) 

Yemekleriniz.in 

lezzet ve ne-

fasetini, ancak 

Mihverleri 
yanlar, bu tahşidat ile Fransız tah- 1 
şidatına mukaıbele ettiklerini söy
lüyorlar. 

Gazetta del Popolo, İngiliz mat· 1 

buatınnı tefsirlerine şöyle cevap f 
vermektedir: 1 

"Fransa, müstemlekelerini tak
viye ettiği takdirde İtalyanın da ı 
mevcut itilaflar ne olursa olsun , 
ayni şekilde hareket etmesi ta· 

1 
hiidir. İtalyanın Fransaya kar~ı 1 

dfın bir, vaziyette kalmağı teah-) 

BUGÜN i 
11 
altı erkek BUGÜN ÇAPA 

Karşıkarşıya 
Y.irıni 

1 bir k1Z ve MARKA 

CIKTI 1 
".{aT.an: 
. Gorld 

CIKTI 
? .,.,. ... , 

?ı{akSilll vu-en: 
T\irMeYe çe 

BAHARATIN] 

1 
flllLU)t 

"fV 
(Başı 1 incide) 

J 
a. oenlz Kullanmakla ı:!>T--

hüt etmiş olduğunu iddia etmek 1 

sat:madır. İngiltere hiikumetin11ı 1 

temin 

edebilirsiniz. 

l 5 gramlık Salep 
ve baharat 
Paketleri 

lin - Roma mihverinin kara kuv
vetleri Paris - Londra mihveri
nin ordularına faiktir. Fakat bil
hassa bu üstünlük hava kuvvet
lerinde bariz bir surette görünür. 
Rivayetlere inanmak lazım gelir
se Alınanyada ayda 500 - 600 
tayyare yapılmaktadır. Halbuki 
İngilterede ayda ancak 200, Fran
sada 100 tayyare yapılabilmekte
dir. Bundan maada Almanyanın 
mevcut tayyare miktarı 10,000 
tahmin edilmektedir. Halbuki İn
gilterenin tayyare kuvvetleri ye
kfınu henüz 6,000 i geçememiştir. 

faşist İtalyanın ellerin~n bağlan-
masına müsaade etmiycceğini bil-
mesi Hizım gelh-.,, 1 

Sulhe doğru adımlar 

Cep Kitapları Neşriyatının 17 
Kitabı da Çıktı 

• 
ncı her yerde 

5 Sir J on Seymon, dün demi:- ve ! 
çeliık federasyonunda söylediği bir 
nutukta vaziyetin sulh lehinde ol
duğunu anlatarak şu sözleri söyle-

miştir: 'I 
"Memlekette sulh ihtimallerinin 1 

çok km·vetli olduğuna dair git
tikçe bUyiiycn bir his vardır. Bu 
da B. Cham her lain ve Lord IIa-

1 
lifax tarafmdan takip edilen si-

Zengin bir kütüphaneye sahip olmak İsterseniz Cep 
Kitaplarına abone olunuz. Şartları: Senelik abone 8 li
ra, altı aylık abone 4~ lira. Senelik abonelere kücük 
bir kütüphane hediye edilir. 

kuruştur. 

Fakat demokrasilerin büyük bir 
istinatgahlan vardır: Şimal Ame
rika Birleşik Devletleri, Roosevelt 
son aylarda müteaddit vesilelerle 
Amerikanın demokrasilerle bera
ber olduğunu beyan etmiştir. Bu 
beyanat üzerine Amerika hüku
meti, bitaraflık kanununu tadile, 
ve demokrasilere fiilen yardıma 
karar vermiştir. Bu kararın tatbi
katından olmak üzere İngiltere ve 
Fransaya tayyare satmıya başla
mış ve ilk adım olmak üzere de 
İngiltereye 600, Fransaya !?50 
tayyare satmı tır. Aynca bütün 
tayyare ve otomobil fabrikalarına 
İngiltere ve Fransadan sipariş a
labilecekleri bildirilmiştir. 

Amerikanın demokrasiler tara
fını iltizam etmesi ve onlara yar
dıma başlaması, demokrasilerin 
vaziyetini kuvvetlendirmiş, ve 
şimdiye kadar alt perdeden giden 
bu devletlerin seslerini yüksett
melerine yardım etmiştir. 

B Habeş harbi zamaır:ımdakin-
inaenaleyh bugünkü vaziyet, 

den rarRııaır ve gun geçtıKçe cıe-

yasetin neticesidir. 
Hatip, İngilterenin silahlanması

n:n ve memleketin hicbir fedakar
lık karşısında geri dö~memeğ<? az
metmiş olmasının bu hissi takviye 
etmiş olduğunu söylemiştir. 

T eslihat karşısında Almanya 
Berlin gazeteleri ise İngiliz silah

lanmasiyle alakadar olarak bunu:ı 
Pariste uyandırdığı coşkun sevinci 
kaydediyor ve bu sevinci İngiliz mü 
kellefinin ödiycceğini ilave ediyor. 

Berliner Börsen Zeitung İngılte
renin silaMarın tahdidi hususı.ınd:l 

bir anlaşma akdine daima hazır ol
duğuna dair İngiliz ricali tarafından 
yapılan beyanatı kaydettikten son
ra diyor ki: 

"Hitlerin bu yolda. yaptığı m lite· 
addit teklifleri ha t1r latmakla ıkt!fa 

edeceğiz. Bu teklifler daima Garp 
dc·vletleri nezdinde hemen hemen 
hiçbir akis uyandıramamıştır . Si
lahlanma hususunda İngilterece alı 
nan tedbirlere dair Fransız ga7.ete-
1erinin yaptığı neşriyat bunu Arre
rika Reisicümhuru Roosveltin sıya

setinin bir neticesi olarak telakki 

Adres: Ankara caddesi, 
Reşidefendi hanı, birinci 

kat. 105 
Posta ktusu 97 

bir tek noktada aldanıyorlar: Teh-1 
dit ettikleri devletler gafil avlan
mam1şlardır. Ve aldatrlamıyacı:ı 1<-
}ardır.,, 

Amerika da süah 
meselesile meşguldür 

Amerika da silah meselesiyle meş 
guldür. Hariciye müsteşarı Summer 
Walles, Maryland üniversitesinde 
talebeye verdiği bir konferansta ez
cümle demiştir ki: 

"Silah yarısı ancak öyle bir har
be tniinccr olah1ir ki bundan sos· 
yal ihtilal ve keşmekeş gibi hayat 
şartlarını bozan neticeler do~ar.,, 

B. Walles Amerika için teslihat 
sahasında diğer milltleri takip lü
zıımuna işaret ederek şöyle demiş
tir: 

"Amerika silahlannı azaltmak ar-
zusunu ~K~t:J:ıycıı go~ .. ,., .. ,-?~'--· r-

kat diğer milletler hu husu<;ta 

müzaıkereye yanaşmıyarak taar
ruz siyasetine devam ettikleri 
miiddet~e. Amerika da kendi kı

tasında barışı korumak için silah-
1anmıya mecburdur.,, 

Tayyare alan memleketler 

İstanbul Satış Yeri: Ankara Caddesi 
Yeni Kitapçı. 85 

İ7.mir Satış Yeri: Devrim Kitabevi. 
Ankara Satış Yeri: Bi1Al Akba 
Konya Satış Yeri: Yeni Kütüphane. 
Bilecik Satış Yeri: Nııil Kitabevi. 

Bilmecem izde 
Kazananlar 

1 

4 Şubat 939 tarihli ((::ocuk - TAN) da
ki ftBllmece - Bulmaca11 yı do~ru halle
denlerden hediye kazananların rısteııl: 

Birer dolma kurşun kalem kazananlar: 
Bakırköy Cevi1.lik Muhasebeci sokak 5 

numarııda Cemal Tekin, Vezneciler Leta
fet apartmıını Suzan Karakoz, Heybelia
da ilkokul Güner Baykara. 

Birer mürekkepli kalem kazananlar: 
Üsküdar Ağahamamı Çıkmaz yokuş ?. 

numarada Nedret Dlizgi.lner, Sirkeci De
mirkııpı Kum meydanı sokai':ı Linoz a
partımıını Mayir Öztürkan, Kadıköy A
ziziye Başakçı sokak 7 numarııda Mezi
yet. 

Birer albüm kazananlar: 
Erzurum Aşağı Mumcu Mi11et Bah<;'e

si karşısında 5 numarada doktor Asım 

kızı Selma Cangör, Bursa Şiple mahalle
si Yan sokak 4 numarada Fahriye, Be
şiktaş ortaokulu 98 Nezihe Taşcı. 

jBlrer resim modeli kazmnanlar: 
Trabzon lisesi orta kısım 3 - A. da 

tıtıı n.ema ıetıın 'l'aıuy, ı"ı;;ut: .:ı tıl\.~ı·ya 

mektebi 690 Ulviye Sonırur. Anadolııhi
sar 34 üncü ilkmektep Sabahattin Bay-
kara. 

Birer sulu boya kazananlar: 
Diyarbakır Ergani kazası bakkal Hü

seyin Karakoç, Çıınakkale hnc:tane bayırı 
182 numarada Semiha, Kasımpaş erkek 
ortaokulunda 100 Nedim Akol. 

... ~f.. .. 
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lLe SABAH, öGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra muntazaman dişlerinizi frrçalavmrz. 

.. ·. , .r , • ·~ . :" ~ . , .-; • , , 

Kapall Zarf Usulile Eksiltme İlônı 

lzmir ''ilôyeti Daimt Encümeninden : 
Eksiltmeye konulan iş: İnciraltı plaj yerinde lokanta, gazino, so-

yunma yerlerı ve müteferriatı inşaatı. 
Keşif bedeli: ' '70388,, lira "31,, kuruştur. 
Bu işe ait şartnameler ve evrak aşağıda yazılıdır: 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavelıe projesi, 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi, yapı işleri umumi şartna

mesi, 
D - Hususi femıi şartname, elektrik ve sıhhi tesisat şartnameleri. 

nroieler. . 
E - Keşif cetveli 
İstekliler: Bu evrakı İzmir, Ankara, Jstap.bul Nafıa Müdürlüklerin

de görüp inceliyebilirler. 
Eksiltmenin yapılacağı yer, tarih, gün ve saati: 2/Mart/ 939 Per

şembe günü saat 11 de İzmir Vilayeti Daimi Encümeninde kapalı zarf 
usulile yapılacaktır. 

mokrasileriın lehine inkişaf et
mektedir. Altı ay sonra İngiltere
de tayyare imalatı ayda 600 ü. 
Fransada 400 ü bulacaktır. Ayn
ca Amı::rikaya sipariş edilecek 
tayyarelerle de az zamanda Ber
lin-Roma mihverinin hava kuv
vetlerini geçmek imkaru hasıl o
lacaktır. . 

1 etmektedir. FranSiz gaHteleri, üç 
büyük demokrasi arasında bir b lok 
teşkili lehinde yeniden propaganda 
ya başlamışlardır. İflas ederek Mü
nibe müncer olan eski bloklar siya
seti yeniden diriltilmek isteniyor . ., 

Birer kalem boyası kazananlar~ 

Eskişehir Curnudiye mahallesi Doluk 
Vaşingtondan bildirildiğine göre, sokak ı numarada IDdayet Sarper, İzrnlr 

Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin Mühendis veya mimar olma
sı veya bu salahiyette k imselerle teşriki mesai eyliyeceğine dair no
terl ikten tasdiki bir taahhütname ve bu gibi işleri muvaffakıyetle ik· 
mal ettiklerini tevsik edecek evrak ile İzmir Valiliğine müracaat ede
rek alackları ehliyet vesikasını ve 939 yılına mahsus ticaret odası ve
sikasını ibrazı lazımdır. 

Lokal Anzeiger de şöyle yazıyor: Avustralya ve Hollanda Hindistanı, Karantina 200 üncü sok ::ık 49 rıum::ırada 
Amerikadan tayyare satın almakta- Maclt Ertok. Alpullu ilkokulunda 26 Ha-

Binaenaleyh bugün karŞl karşı
ya geçen mihverler artık boy öl
çüşebilecek vaziyete gelmek üze
redirler. Kuvvetlerde tevazün hu· 
sule gelmesi harp ihtimallerini a
zaltacak, ve ihtilafların sulh vo
luyla halli imkanlanru çoğaİta
caktır. 

"İnglterenin hattı hareketi bü
tün mimasile militaristliktir. Her
halde demokrasilerin uğradrkları 

silahlanma hummasr hakiki siyaset
lerini gizlemek için söyliyegeldik
leri sulhculuk sözlerile taban taba-

d l lis Özergence. ır ar. Bu mübayaatın sebebi Asya-
eırer kıırt kıızanıınlar: Muvakkat teminat: (4945) liradır. 

da Japon ilerlemesine karşı müda· Kastamonu Muratbey mektebi talebe-
faa sistemini kuvvetlendirmektir. sinden Gülbahar Alıcıoğlu, Uşak yeni 
Şimdiye kadar Avustralya 50 Hol-ı mektep 129 İsmail Minareci, İstanbul 
landa Hindistanı da 12 tayyare al- Kadıköy Rasim Paşa mahallesi Ali Kalfa 

Teklif mektuplan: İsteklilerin 2490 sayılı yasanın 31, 32, 33 ve 34 
üncü maddeleri hükümlerine göre tanzitn edecekleri teklif mektuır 
larım yukarıda 5. inci maddede yazılı saatten 1 saat evvel İzmir Vi
layeti Daimi Encümeni Başkanlığına makbuz mukbilinde verilecek ve 

l na zıddrr. Ancak, demokrasiler şu 
l d sokak 5 numarada Turhan Beygo, Bursa 

mış ar lr. 1 erkek lisesi 129 Adnan Sünnetçioğlu. postada vaki gecikmeler kabul edilrniyecektir. (1098) 

AKA GÜNDÜZ 
Nazlının annesi gittikten sonra b" f hl 

Bak 1 ·d· .. . ıraz era adı. 
a ım, gı ıp gorelun. Bu yeni , 1 b" . yo ne ıçım k"'r-

vansaraylara dayanacak? Yalnız u . -. 
eli B' t dd.. ş var kı... Bır en şe. ır ere ut. Arkadaşının bl . 

• · ? B .. .. a asını tanısın, 
ıyı ama sonu. utun bir aile te . b. .

1 
. • mız ır aı e bır 

genç kadını bu kadar ısrarla tanıtın k . . • a ısteyınce 
onun manası pek açıktır. Bu tanışmayı d ·tl _ 

d tl _ k 1 t. . os uga, 
o os ugu a p sempa ısıne, o sempatiy· d l . ı e ev en-mcge çıkarmak! 

İşte bu olmadı. Çünkü aşkla, hele evlen kl 
hiç ilgisi, ilişiği yoktur. O yalnız menfur Mme1., ~ . e ı yı 
sevıyor. Yarım asır, sadakatle muhafaza etti -i 
bekarlığı son nefsine kadar güdecektir. Ya ark!
daşının ablası ne olacak? Olacağı kat'i surette bel
li: Sadece ve samimice bir dost daha. Nazlı küçük 
dost, arkadaşının ablası orta dost, annesi büyük 
dost, baba bu dostlukların ahu babası! 

Bu zincirleme dönüşe kendi de güldü. Karar 
böyle olunca yarından tezi yok gidebilir. Arkada
şının ablasını da orada bulacağı o kadar şüphesiz 
ki. Ferahlığı arttı. Bir sandala atlayınca Bebeğe 
çektirdi. Şair Faruk Nafiz'e uğradı. Büyük şairin 
şakrak yarenliğiyle gönlünü bir kat daha şenlen
dirdi. Gece saat on bire kadar bırakmadılar. Ta
rasta oturdular. Rıhtımdan geçen genç ve güzel 
kadınlara baktıkça mırıldanıyordu: 

_ Ya şundadır, ya bunda, helvacının kızında. 
o kadar rorladıklan halde bunun ne olduğunu 

sövledi. Halbuki Vurırun ırecen ızüzel kadınlara ba-
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karak arkadaşının ablası bu mudur, öteki geçen 
midir, beriki gelen mi? diye kendl kendine bir eğ
lence tutturmuştu. Mehtap' keskin bir nur hücu
miyle denize o kadar saldırmıştı ki kendini sandal
la evine döndüğünü değil de, suların dibine indi
ğini sanıyordu. 

Rahat uykusunun rüyaları da rahattı. Kanşık 

olmalarına rağmen. Geçen bir vapurun güvertesin
de Meli mendil sallıyor. fakat Vurgun hıç aldır
mıyor. Üzüntü duymuyor .. Sonra uzak bir akra
ba.. Sonra küçük dostun beyaz dişli ılık tebessüm
leri .. Sonra yağmur yağıyor. Sonra s isten bir ka
dın. Galiba arkadaşının ablası bu olacak. Sonra? 
Sonra hiç. Sonra rahat bir uyku 've nefis bir Boğa
ziçi sabahının alaca aydınlığı. Neşe, dinçlik, sıhhat 
ve şarkı. 

Kahvaltı getiren madam kendi kendine söylenir 
gibi: 

- Ha şöyle ! diyor. Her sabah böyle kalksan 
ne olur a Beyefendim? 

Nazlının babası elini sıkarken söyledi: 
- Birinci defa evimize geliyorsunuz. Sizi alış

tırmak ve memnun etmek için her şeyi emrinize 
bıraktık. Kendı' evı·nı"zd . . b' . . . - •· . . . esınız, ve ız sızın ınısaı.ı~ 
rmızız. 

- Söylemeğe hacet yok. ben evleri bir görüşte ta
n~_nm; evler. sahiplerinin ruhlarını, karakterlerini 
goste:en. tabl_?la:d:r. Ev vardır ki çok eşyahdır. 
Zemnndır. Susludur, püslüdür. Fakat blr görüşte 

hissolunur ki, bu doşenişte bir göçebelik vardır. 

Sanki bütün ev handiyse başka yere taşınmak üze
redir. Bütün möblede, eşyada, bibloda şimdi kaldı
rılacakmış gibi bir konuluş sezilir. Halbuki o ev 
malınızdır ve sizin başka bir yere hiç bir zaman 
taşınmağa niyetiniz yoktur. Böyle bir ev; karak
terlerinde sebat ve isabet olmıyanlann evidir, ya
hut yer değiştirmekten zevk alanların mevsimi 
birlik yeridir. Bizde bu evlerden çok vardır. Baba 
ocağı denilen ve nesilden nesıle geçip giden yuva 
mefhumu çözülmüştür. Ne kanape, ne sedir, ne 
kahve fincanı yerine yerleşmez, yerleşmiştik gös
termez. Bu şekil ev, aile hayatına da tesir ediyor. 
Su bardağından yatağına kadar göçe hazırlanmış 
vaziyette duran bir evde aile hayatı da az çok çö
zülür. Eşya ile hayatın birbirine karşı anlaşılmaz 
bir münasebeti vardır. 

Halbuki sizin evinızde ben bir yerleşmişlik görü
yorum, duvardaki şu karpuz kavun resmine varın
caya kadar. Yani ecdattan torunlara kadar etabli. 

Konu bulamıyanların yüzde doksan dokuzu gü
nün havasından söz açarlar. 

Vurgun bu klasik yarenliği beceremediği için 
ev üstüne bir söz açtı. 

Nazlı henüz ortada yoktu. Acaba yatak hastası 
mıydı? Babasının, annesının neşelerine bakılırsa 

böyle bir şey yok. Belki arkadaşının ablasını çağır
mağa gitmiştir. 

Nazlı koyu mavi üstüne yaka ve yen kenarları 

sarı fitilli bir rop giymiş. Yüksek ökçeli, sarı atlas 
dekolte iskarpinler. İki kulağının arkasına örülüp 
toplanmış bir baş. Ala cokonda bir baş. 

- Hoş geldin hocam. Biraz geç kaldığımın sebe
bi arkadaşımın saçlarıdır. Benim arkadaşımın her 
şeyi muntazamdır, fakat saçları hayır. Daima be
nim yardımımı bekler. 

Vurgun söylemeden söyledi: 
- Arkadaşını bırak ta ablasına geç. O nered~? 

. İçeriye on üç, on dört yaşlarında bir san papat
ye girdi. Bu güzel, şirin kızın en orijinal tarafı; 

bütün papatya sarılığına ve gül beyazlığına inat, 

gözlerinin kapkara oluşu idi Bu kadar tatlı bir 
kontras olamaz. 

Gülerek gelen kapkara gözlü sarışın elini uzattı 
ve dizlerini kırarak selam verdi: 

- Ben, Nazlının arkadaşı Özlü! 

- Ben de Özlü'nün arkadaşı Nazlı'nın hocas1 
Vurgun Haydamak! 

Nazlı annesiyle bir şeyler konuşuyor. Babası 

Vurguna Özlü'yü göstererek: 
- Bilir misiniz, dedi. Birinci kızım Nazlı ile ikin

ci kızım Özlu arasında kardeşlik yerine bir arka
daşlık vardır. Nazlı ona daima (arkadaş) diye hı

tap eder. Ve arkadaş muamelesi eder. 
Nazlı bira zkızararak söze karıştı: 
- Arkadaş fakat,ben yine onun ablasıyım. 
Vurgun gizliyemediği bir heyecanla Nazlı'ya 

baktı ve dedi ki: 
- Arkadaşınızın ablası sen misin küçük dos

tum. 
Nazlı cevap vermedi. Pencereden dışarıya baka

rak gülümsedi. Demek Nazlı'nın bugüne kadar 
söyledikleri? Vurgun pek kısa bir an için memnun 
oldu. Fakat birdenbire nevri değişti. Adeta kaşları
nı çattı. Sesi belli bir titreyişle yükseldi: 

- Demek ben bir başka arkadaşın ablası ile al
datılmışım? 

Anne ve baba bundan bir şey anlamadıkları için 
sadece bakıştılar. Nazlı sapsan kesilmişti: 

- Arkadaşımı beğenmedin mi hocam? 
- Ben gökteki kabak karınlı melekleri beğen-

mem ama, yerdeki ince arkadaşını çok beğendim. 

Yalnız .... 
Acı acı güldü, durdu, kaşlarını çatarak ilave 

etti: 
- Yalnız arkadaşının ablasını ve ablasının nu

maralarını hiç beğenmedim! 
- Seni bu kadar inciteceğini bilseydi ve incite-

ceğinin sebeplerini öğrenebilseydi arkadaşımın 

ablası dünyaya gelişine pişman olurdu. 
(Devamı Var)" 
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Değirmenciyi Eşeğin Şırtına Attım 
Ormanın Sıkhk Bir Yerinde Görüşüp Konuşmamız 

Neticesinde Anlaşmış, Bin Liraya Uyuşmuştuk 
Arkadaşlarımın kimler o1du-

ğunu mu sordunuz sayın o
kuyucularım? Evet hem tarihi, henı 
de şerefli adamlardır. Çünkü, ki
misi milli emellerimizin taha\ç.ku
kuna kadar canla ve başla çalış -
mak mertliğini göstermekt..-ın, ki
misi de bu uğurda canlnrını bile 
vermekten çekinmiyen yurt sever 
erlerdir onlar. Birer birer tanıttı
rayım size. 

Hasan Kardeşko, Bebekli Rüş -
tü, Tayyip, Hacı Süleyman, Bulgur 
lulu Mevlut Pehlivan, Halim Pa"a 
çiftliği korucusu İslam, Çekme
köylü Veli. Salih ve Haydar, Şile
nin Hiciz köyünden Ali, Erzincanlı 
Şakir, imam Nuri, Alemdağı Laz 
köyünden Tahir, Ömerli korucusu 
Yaşar, Muratlı köyünden Gül Ah
medin korucusu Karanfil, Korne 
korucusu Osman. 

" 
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Ilasan Kardcşko Bebekli Riiştü 

onüme sermişti. Değirml!nine pek 
yakın bir mesafeye kadar uğurla -
dığım muhatabımdan ayrılırken: 

3 

4 
5 

6 

BULMACA 

ı 

7 t=--:-=o+==-ı=~~ 

8 

9 
ul::"'iiiiit:=-+=ı~·+.::.::~~~-=-~ı 

KUGÜ., KÜ BULMACA 
ı 2 3 4 ~ 6 7 8 9 10 

l ..... , -ııı--:-ı ~,.....,.~.-.,---

2 -,-.,.,, I 
3 
-• JIJ_ı•ı -, ,-

5 _LJ_ 1 aı__ı 1 ,.,-

-' 1 ._, 1. -, 
fi 
7 

8 

ll 

:•ı ı ı ı . ti 
_I •t I• ı 1 ı 

il • 11 ı • 
1 1 • 1 1 1 • 1 
111 ı ı, ,.,-

YUKARDAN AŞAGI ve SOLDAN SACA: 

1 - Tavuğun altına konur e Bir renk. 

2 - Ekmek yapılır e Yemekten e

mir e Denizde bulunur. 

3 - Bir hart e İnandırmak e Atın 
küçüğü. 

4 - HAb e Bir mezhep e Bir har!. 
5 - A vrupada bir nehir e Gölge e 

Bir hece. 
Bu on altı arkadaştan Bebekli 

Rüştüye Beylerbeyinde Burhaniye 
mahallesinde kira ile ı.utturdu
ğum arabacı Hüseyin ağanın evi
ni kendimize sığınak, Ömerli ka
zasına bağlı (Muratlı) köyünü de 
merkez edindim ve harekete ge;
tim. 

kanat çırparak çekilen güneşı u
ğurluyorlardı. Bahar çiçekleri Je 
mis kokularını saçarak g[ineşe 

doğru baş eğiyorlaruı. Biz de sin
diğimiz bir fundalıkta. bu levhn· 
yı zevkle seyrediyorr, ortalığın ka
rarmasını bekliyorduk. 

- Çorbacı, rica •!derim hor gör

me bizi. Bugünden .,Jnra dostlu -

ğumuza inan. Köylülere de nıcr • 

hametli davran. Yalnız ağzını sıkı 

tutmağı sakın unutma. Şu 'tadar

cık söyliyeyim ki, can vermek pa

ra vermek kadar kolay değildir. 

Hadi hoşça kal. 

I 6 - Bir har! e Sevdalı e İçlllr dan-

1 sedllir. 
7 - Bir hayvan e Memleket, vila-

Siz de tasdik edersiniz ki, bu yo
la düşenler, dağda bayırda gezen
ler taşı toprak ve ot yaprak ye -
mezler? Gerçi muhafazalarını lize
rime aldığım İslfım köylerinin mi
safirsever halkı, bize bir evlat gi
bi bakmaktan. varlnrını yoklarını 
önümüzde saçıp konuklamaktan çe
kinip sakınmıyorlardL Fakat bu 
bana çok ağır geliyor, pek yakı
sıksız görünüyordu. Bo~azımızı 
doyurma la beraber zarurı musrai-
larımw da karşılamak ve hele ev
lerimizde bir lokma bekliyen yav
rucukları da aç bırakmamak 19.zım
dL Tabii bütün bunlar da para ). 
le olacak şeylerdi. Eh, bu parayı 
da ormanda dükkan, yollar<L-ı a
vuç açıp kaz.anacak değildim ya ..• 
Elbette varlıklı nankörlerden bi
rine yanaşacak, elinden üç beş ko
paracaktım. 

Ömerli civarında. Sırapınar kö- ' 
Yiinde Gırgırın değirmeni de

nilmekle tanınan büyük değirme
ni işleten iki Ermeni .kardeşi, pa

ra işinde ilk hışmıma uğrıyanlar 
oldu. 

Bu adamlar 53 ır. olduklan ve d • ı:; 

1 
aha 0 zamandan hakiki vatandaş-
~ arasına katıldı.klan il"in isimle-

rın· ·· >' 

1 
1 soylemiyeceğim. Çok zengin 

o dukları hald . k .. ı··ı . e cıv:ı.r oy u ere e-
:_eı, h~karet ediyon hatta öğü-

mek uzere getirilen buğday la
ra arpa, çavdar kanştırnıak gibi, 
yakı§'Iksız h .. l . . l 
dı. uner er gosterıyor ar-
- Alemdağı, civarında ara sıra gö 

rulcn d'" -
k

.. uşman zabitler!ne gu·· venerek 
oyl"" uye kafa da tutuyorlardı. El 

altından gönderdiğim haberleri bu 
ahbarlar alaylı gülüşmeler, kor -
kunç tehditlerle karşılamak gibi 
tedbirsizliklerden de çekinmiyor• 
lardL 

ogünl.erde biraz fazlaca pa
ra lazımdı. Çünkü, Mu

ratlı k .. ·· oyundeki adamım Gül Ah -
~c~. Ağaya, Şile kazasına bağlı 
egırmen çayırı köylerinin aşarı

nı .. aldırtıyordum. Ahmedin aşar 
~ultczimliği, bizim o havalide si-
ahımızla serbestçe gezip dolaş

mam ızı temin etmek bakımından 
benim içın çok mühimdi. Ömerli 
kazasından, aşar kolcusu olduğu
muza dair birer vesıka almak, on
dan sonra istediğim gibi ~trafa tır
pan ntmak arzusunda idim. Bu ve
sika lann b" ·ı b' .. k 'lZe verı ıres:nde uyu 
yardımını gördüğüm kaza mal mü-
d" .. ~ 

~ru Baha Beye şuracıkta teşek· 
kur borcumu ödemeyi bir vazife 
bilirim. 

.. Bir akşam vakti ıdi. Gilneş, he
ııuz yeşillere bürünen ağaçların 
yapracıklannı öpe öpe çekiliyordu. 
Ai?açlardaki kuşlar, cıvıldıyarak, 

Güneş batmış, ortalık kararmış

tı. Arkadaşlarım değirmeni çevre
lemiş, filintalarını verdiğim he
deflere çevirmişlerdi. Değirmen -
cilerle misafirlerı de, mis gibi ko
kan hanımellerinin kubbelediği ge
niş bir çardağın altında. büyük bir 
lüks lambasından dökülen ışıkla -
rm yald1zladığı mı.ikellef bir içki 
sofrasını sarmışİan yosmalarına 
sarılmışlar, gramofon dinliyerek 
zevke dalmışlardı. Ne tuhaf bir te
sadüf ki, misafirlerden biri de bir 
İtalyan zabiti idi. Süzgün gözleri
ni kucağındakı genç, ıcorpe dılbe-
rin gülyüzüne dıkmiş italyanca 
neşideler okuyordu. Kıyamadım 

keyiflerini bozmıy.a. Yanaşmalar

dan birini yanıma çağa-dım. Gü -
ler bir yüz gösterdim ve tatlı bir 
dille de: 

- Evlat, dedim. İkı dakika ic;in 
çorbacılardan birini görmek, bir i
ki söz söylemek istiyorum. 

P elerinimin sakladığı silahla
rımı, kıyafetitt\i göremiyen, 1 

kim olduğumu anlannvan yanaş -
ma dediğimi yapmış, <,"<>rbacılardan 
birini bana yaklaştırmıştı. Zavallı 
adamcağız, içkinin verdiği cesa -
retle mi, yoksa biraz saflığından mı 
nedir, tatlı dilime inanmış, bü -
kük duran boynuma kanmtş ve 
benimle değirmenden on beş, yir
mi metre uzaklaşmıştı. Söylediırim 
yalanlan dinliyerek ardımdan ge
liyordu. Birden pelerinimi attım, 

filintamı uzattım ve: 
_ Çorbacı, dedim. Kendimi ta

nıtayım. Bendenız Sadık baba. Sa

kın bağırıp çağırmıya kalkışıp mi· 

safirlerinin zevkini, keyfini boz

ma. Bin şu eşeğe de düş önüme ba

kayım. 

Adamcağız şaşırmış. ağaca bağ
lı duran semerli merkebe sarılır 
gibi abanmıştı. Bacağını kaldır -
ınak şöyle dursun, kımıldanacak 
hali kalmamıştı. Başını ağaç se -
ınere dayamış. Donmuş gibi dim
dik kalmıştı. Hemen .ıtucakladım. 
E eğin üzerine attım. İkisini de ö
n~e kattım. İki saat sonra, or-, 
manın sığlık bir yerinde etra.fı f~ 
dalıklarla kaplı bir kuytulukta ı
dilc. Dizdize, yüzyüze oturuı~r, 
tatlı tatlı yarenlik ediyorduk. Gös
terdiğim hürmet dilinin La~nı 
.. ··şıu- Dileğimin azlığı kıırşı-qozmu · . _ 
sında cömertliği tutmuştu. Guluyor 

ve~ A kardeş, diyordu. Bin lira i
çin bu kadar külfete ne hacet .. Ha
ber gönderseydin hemen ver1r -

dim. 
B 

de gu .. Iüyor, vaziyetin tatlı-en .. 
1 

•. 
laştırdığı muhatab~~ın . so~ e~~nı 
dinliyordum. Biribırı.mizı hıç uz-

edik. Hemen uzlaşmış., uyuşmuş-
:ıc. Yanımda geçen mbafirliğinin 
üçüncü günü istediğimiz. paralan, 
yazdığı bir meJttupla getirtmlı ve 

Demiş, elini sıkarak çekilmiştim. 

Bu adamcağız bana karşı verdiği 

sözü geçerken tutmuş, aramızda 

geçen bu maceradan hatta bu gü

ne kadar, kimseye bahsetmemiştir. 

Bu bin lira bir kısım ihtiyaçla

rımızı karşılamış. bizi biraz fe - a 
r::ıhhıtm1 c;tı. Fakat teskfültımı. iste
diği:m şekilde genişletmek için da
ha bir miktar paraya lüzum vardı. 
Mesela, bize ve civardaki Türk 
köy ve köylülerine karşı civar Rum 
köylerinin, düşmanl:ır tarafmdan 
teşkil edilen Rum ve Ermeni çete-

Çirkin bir bahis, bu bahsin yazı· 
sı bile insana rahatsızlık verir ama, 
mide işlerinden söz açılınca onu u
nutmak kabiJ değildir. Bu da mide 
ağrılan kadar çoktur ... 

Bir taraftan da, insan bu bahiste 
ne kadar titiz olsa annesinin ku
nındayken, şimdi adını bile lşitmP.k 
istemediği şeye sebep olduğunu dü 
şününce ... Sonra da annesi yahnt 
babası olauğı çocuğun gene ayııl 
şeye sebep olabileceğini hatınn:ı 
getlrdikc;e bu bahiste o kadar titiz 
davranmıya hakkı olamıyacağını 
ve bunun nereden geldiğini az 
c;ok öğrenmenin lüzumlu olduğu
nu teslim eder ... 

Bunun sonrası hazan öncesi ol· 
madan meydana çıkar. O zaman 
hiç te iyi bir alamet sayılmaz; 
çünkü beyin ile onun zarındaki 
hastalıkların alametidir. 

Fakat çocuklarda böyle olsa da 
mutlaka merak edilecek derecede 
ehemmiyetli değildir. Ate~li her
hangi bir hastalıkta -titremeye 
bedel olarak --çocuk mldesfnd~ 
kini çıkarabilir. 

Midede hiç bir hastalık olma
dan, öncesinin ve sonrasının gel
diği çoktur: Gebelikte ve kann 
hastalıklannm bir çolıında oldu
iu gibi. 

Fakat, bulantı ve sonran en ri
yade midenin rahatsızlığına veya 
ha!ltahğma alamettir. Bununla be· 
raber bazı vakit pek hayırlı bir 
alamet olur. Meseli insan bflml
yerek yediği veya içtiği birşeyden 
zehirlendiği vakit ıelen bulantt 
ve sonrası ... 

Midenin rahatsızlığına alimet 
olunca, kimisinde aç kamına ge
lir: Alkoliklerde oldulu gibi, ge
be bayanlarda da aç kamına ge1-
dlği c;ok olu1'5a da o zaman sebebi 
malum olduğundan merak. edil
mez. Bir de mideleri ıerçektea 
büyümüı olanlarda ~ kanuna 

_.KeDr. 

yet e Yayılan haber. 
8 - Ced e Gazete dağıtır. 

9 - Bir muharririmizin ilk adı e Kay

bolan e Bir sesli harf. 

10 - Bir vilfıyetlmiz, e Mert, erkek. 

lerinin ve bilhassa düşman takip 
müfrezelerinin harcketlerı. tasav
vur ve niyetleri hakkında malumat 
getirecek ve çetemin hareketlerim 

düşmanlarımızdan gizlemek, on -
lan vereceğim dır-:?ktificr dahilin
de izlemek, icabında aldatarak baş-

ka istikametlere cevirmek e 'bi i~ 
ler görecek yardımcı elemanlar e
dinmek mecburiyetinde idim. Ta
bii bunlar da benim kara goz ve 
kaşlarım için çalışma?., para ister
lerdi. 

(Devamı var) 

Yemeklerden so~ra gelince, ne 
vakit geldiğine dikkat ederek sa
atini hekime haber vermelidir: 

Yemekten iki saat sonra -mi· 
de ekşishıln fazlahğrndan, mide 
ililhabrndan bir de ülserden olur. 

Yemekten dört saat ıı;onra -mi
denin pek tenhel olmasından, bü
yümesinden, bir de kanserden o
labilir.- Yemekten beş altı saat 
sonra gelirse, midenin pek büyü
müş olmasını, yahut yerinden 
düşmüş olmasını bir de ülseri ha
tıra getirir ... 

Nereden gelirse gelsin, bulantı 
olunca -sonrası olsa da. olmasa 
da- hemen yatağa girerek istira
hat etmek pek iyi olur. Bazılann
da bu kadan bile rahatsızlığı ge
çirir: Tam bir sakinlik. 

Bir de perhiz: İş hafif olur~a, 
ilkin saatte, iki saatte bir defa ka
$1k kaşık sulu bir gıda, siit, ayran, 
soğuk et suyu, buzlu yahut içtik
ten sonra ağzın içerisine bir parça 
buz. 

Kesilmezse büsbütün perhiz, hiç 
bir şey içmeden, insan buna bir
kaç gün tahammül edebllir. Fak:ıt 
sık sık ağzı soğuk su ile çalkal:ı
mak yahut boğazına kadar garga
ra yapmak şartiyle. Sabah akşam 
birer defa bir litre suya yedi gram 

· tuz koyarak onun dörtte birini ~·· 
nnga etmek açlığa, daha iyi ta
hammül ettirir. Mide üzerine buz 
kesesi iyidir. 

Bulantı ve sonrası geçtiği vakit, 
sulu pdalara tekrar başlanılır. 
yavaş yavaş arttırılır. 24 saatte iki 
litre sulu gıda midede kaldığı an
laşıldıktan sonra yumuşak, daha 
katı yemekler verilir. 

Fakat bulantı ve sonrası bir ye· 
mek dokunmasından ileri geldiği 
vakit, onlan durdurmak değil, 1lk· 
sine kolaylaştırmak lazımdır. Mi
de bir ln önce ~lmahdrr. Yeri
ne 1töre mideyi yıkatmak bile lii
:ınmılu olur. 

9 

......................................................... 
HDKAVE 

YAZ ROZGARI 

1 
i • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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i 
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i • • • • • • • • • • 
ı • • • • • 
ı • : ......... 

Yazan : Samim Kocagöz 
• ......... 

S edat E_nginln kulağı dibin-
den bır mujdeci geçtl Dal· 

dığı kitaptan şaşkın bir halde kal
kan gozleri, odamıı içuıde vızıldı
yarak dolaşan böceğin arkasından 
bir müddet baktı. (Hayırdır inşal
lah) diye soylendi. Tekrar kitaba 
eğilecek oldu, fakat zihni böcekle 
meşgul oluyordu. Nasıl girmişti? 
Bir daha etrafına bakındı. Knpı sı
kı sıkı kapah, penccr.elerin hıç biri 
açık değildi. Müjdeci, dolaşıyor, 
dolaşıyordu. 

O yalnızlığı severdi. Bu eski ai
le yadigarı köşkte oturuyor, gün
lerce odasına kapanıp kitapları ile 
meşgul oluyordu. Engin loş bir yer
de çalışmıya bayılırdı. Onun icin 
hem yatak, hem de yazı odası-o
lan köşesinin perdeleri inikti. 

Senelerdir insanlardan uzak, 
tam manasile bu etrafı çamlık, de
nize bakan köşkünde, şairane bir 
ömür sürüyordu. Otuzuna yakla -
şan bir yaşı, uzun denmiyecek bir 
boyu geniş göğsü ve omuzları ile 
bu gövdenin üstünde bir hayli yü
künü almış başı vardı 

Memleketin beş senedir tanın • 
mış bir şairiydi. Kendisini en çok 
Men ler okuyor,. r" irl \!d.ni.. ko.pıÇ'l • 
yorlardı. Onun bu msanlnrdnn u
zak hayatı, bir çok dedikodulara 
sebep oluyor, türlü türlü tefsirle
re uğruyoı:du. Şehre pek az inerdi. 
Haftada bir kere adamını gönde
rir, postadan mektup ve gazetele
rini, yeni neşriyatı aldırırdı. 

B ir gün bin zahmetle köşke 
kabul olunan bir gazete~ 

ona, niçin insanlardan uzak kaldı
ğını sordu. O. siyah saçlarını ka
nştrrarak. sevimli yüzünü kaplı -
yan tebessümle gazeteciye: 

- Yanılıyorsunuz. dedi. Benim 
kadar insanlara yakın, onlarla meş
gul olan var mıdır? Şiirlcrimı ken
dİJn için yazar, herkes için neşre
derim. Yine herkes beni okur, se
ver, benİJnle meşgul olur. Şimdi 
söyleyin bundan başka daha nasıl 
bir yakınlık ararsınız, dedi. 

Sahilden evine do~ru gurubu 
seyrettikten sonra, ağır ağır cam 
ve yeni yeşeren çimen kokuları i
çinde yürürken, komşu köşkün pen 
cerelerini açılmış ~ördü . Engin, kış 
yaz burada oturduğu için yazın 

kendisine böyle komşu gelirdi. 
Parmaklığın önünden geçerken 

genç bir kız, kendisıni sell.\mladı: 
"Size komşu geldik ıistat, saygı 

değer şair" dedi. 
Engin, kızın iltifatına candan mu 

kabele etti. Kalbi heyecanlandı. Bu 
ufak, tefek, esmerce, munta1.am 
kaşlı, inci gibi dişli, kız onu şıtşırt
mıştı. Engini ne münekkitlerinin 
yazıları, ne gazetelerin taltifi bu 
kadar heyecana düşürmemiş, se -
vindirmemişti. Onun için iştcı müj 
deci böceğe müteşekkirdi. 

O senenin sonbnhnnnda bir 
rekor kırıldı. Memlekette 

hiç bir yazıcıya, hıç bır şaire nasip 
olmıyan bir rekor .. Sedat Enginin: 
"Yaz Rüzgarı" isimli bir kitabı on 
binlerce basıldı. N'ice büyük yazı
cılar ayağına kadar gelip Engini 
tebrik ettiler. Gazeteler sütun sü
tun yazılar yazdı Münekkitler sa
dece "çok güzel,, demekten b:-~ka 
bir şey söyliyemediler. A
lay alay genç kızlar, Sedadın yo
lunu kestiler. 

Sedp.t Engin güzel komşusuna 

bütün yaz devam ı;ıdcn bir dost ar
kadaş oldu. Kır gezintilerinde gön
lünü kaptırmıştı. Nihayet son ki
tabının, kazandığı muvaffakıyet 

sırrını yalnız ona borçluydu. İlha
mını ondan bu beraber geçen neşe 
dolu bahar, omür kadar uzun yaz
dan almıştı. 
Bir sonbahar gezintisinde oturduk
ları kuru yapraklar üzerinde bu
nu Engin sevgilisınin ellerini ö
perek söylemiş, genç kız goz yaş
lan, dökmüştü. Şaire: ·'Bunu tnh
min etmiştim, ilhamını benden al
dın, sarsılmaz bir şöhret sahibi ol
dun. Herkesin gönliınii kazandın, 
bu kuvveti benden aldığını söylü
yorsun. Buna mukabil hediyemi 
isterim, dedi." 

Genç şair, istedığin hediye ol
sun, dedi, sevgilisini öperek uzak
laştı. Ertesi gün sevgilisine güzel 
bir kağıda yazılmış nefis bir şiir 
sundu. Genç kız okudu, okudu. En
gine teşekkür etti, dedi ki: "Ne lü
zumu vardı yüce şair Yaz Rüzga
rını sen benim için. bana yazma
dın mı? İstediğim hetliye bu ka
dar uzun değil, söyliyeccğin iki ke
lime maddi bir şey." 

Genç şair uzaklaştı. Anladım, 
diyordu. Genç kızlar küçük mad
di hediyelerden hoşlanır. G~nç kız 

ağlıyordu. Beni model gibi kullnnı-
~u·, • ,....,.. ... 1... ... . .. ....:ı .. u~ ı gtht. 

Hakikaten sevseydi hediyesi ild 
kelime ile hakikat olmaz mıydı? 

E rtcsi gün 'Engin genç kıza 
bir kolye hedıye etti. Iavi 

şef! af boncuklar genç kızın az es
mer tenine öyle yaklşt! ki. .. Şair: 
"İşte hediyem" dcdL Genç Jı:ız te
şekkiir etti. Engin sevgilisini m~· 
nun edememişti. Bunu anlıyordu. 
Acaba ne yapmalıydı? Sonbahar 
geçiyordu. Komşuları gidecekti. Se
dat üzülüyor. üzülüyordu. Evlen
mek teklif etse .. Korkuyordu. Kom 
şuları çok zengindi. ya kızlarını 

vermezlerse.. Şair bu üzüntülerle 
çalkandı. çalkandı. Nihayet haline 
bir ümits'zlik. durgunluk gcldL 
Sonbaharın bulutlu semasına ko

yulaşan deniz sularına bakarak ge
zintiye çıktı. Sahile kadar indi. 1-
ki kayanın arasına oturdu, derin, 
düşünceye dalmış, Engin enginle-

ri süzüyordu ki, birden arkasında 
bir kahkaha koptu, döndü baktı, i
lerde bir kayanın üstünde sevgi
lisi genç bir adamla oturuyor, şık 
adam ona bir şeyler anlatıyor, genç 
kız onun göğsüne dayanıyordu. 

Bir aralık şık bay cebinden bir ku
tu çıkardı . Elmas bir gerdanlığı 

şairin sevgilisine takmak :stedi. 
Genç kızın boynunda Enginin he
diye ettiği boncuk vardı. Kız kol
yeyi çıkardı. Taşın üzerine koydu. 
Bay gerdanlığı taktı. Elmas şairin 
gözünü aldı. Elele gülerek atlıya
rak, taşlardan uzakla~tılar. Genç 
şair hafif bir baygmlık gerirdi. 
Dalgın gözleri yan kapalı oturdu
ğu yerden kalktı. •raşların arasın
da yiirümiye başladı. Bu sırnda a
yağına bir ~y takıldı. Sevgilisine 
hediye ettiği kolye denize düştü. 

O gece kuvvetli gökgürültüleri 
ile bir yağmur yağıyordu. Koca 
şair küçük lambasını yakmış Yaz 
Rüzgan isimli eserini gölgede bı
rakacak yeni bir e3er yazıyordu. 
Loş odasının sessizliğini gideren 
.gökgürültülerine kulak vererek 
düşünceye daldığı sırada, yanına 
tavandaki tahta aralı~ından hafif
ce ses çıkaran bir şey düştü . 

Yerde iri bir karınca, ölü, kup
kuru bir müjdeciyi stirükUycyina. 
diye uğraşıyordu. Şair Sednt En
ginin gözlerinden iri ys.ş taneleri 
dökülmiye başladı. 
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Formülü Y apıf an VENUS KREMİ 
terkip, tesir ve cilt giizelliği bakımından dünvada mevcut kremlerin muhakkak ki en iyisidir. Mübalagah reklamlara hacet yoktur. Bir tecrübe ve mukavese kafidir. 

Deposu: Nureddin Evliya zade müessesesi, İstanbul. 

'· .. inhisarlar Umum· Müdürlüğü ilanları · -
Cinsi Miktarı Muham

men B. 
Muvak
kat T. 
Lira Kr. 

Eksıltme 

40 lık çivi 
15/ 50 m/m. 
Kadranlı otomatik 

2000 kilo 

baskül 1 adet 
Kilot pantalon 12 Takım) 

Lira Kr. 

375 -

700 -;-

Kasket 12 ) 
" 546 -Kaput 12 n ) 

28 12 14 

52 50 15 

41 95 15,30 

Çizme kösele 12 " ) 
I - Yukarda cfns ve miktarı yazılı (3) kalem malzeme şartname ve 

mevcut nümuneleri mucibince ayn ayrı eksiltmeye konı:ıuştur. __ 
il - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hızalarında gos

terilm iştir. 
Ill - Eksiltme 3/3/939 tarihine rastlıyan cuma günü hiznlannda 

yazılı saatlerde Kabataşta kain levazım ve mubayaat şubesindeki alım 
komisyonunda yapılacaktır. 

!'V ~ Şa~tnaıneler her gün sözü geçen şubeden parasız olarak alına
bılecegi gıbl nüınuneler de görülebilir. 

isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 
Paralarile birlikte mezkUI' komisyona gelmeleri ilan olunur. (940) 

• Cinsi Miktan Muhammen B. % 7 ,5 
Beheri Tutarı Teminatı Saati 
Li. Kr. Li. Kr. LL Kr. 

'K~er_e_s-:-te--------12-0=-9--::-M:::a:---_-- 51987 - 3899 03 ___ 1_5_. -

Beyaz çul 115000 Adet - 70 33033.- 2477 48 15,15 
"Başı bağlı,; ".t{ilosu,. "Takriben,. 
Düz beyaz kanaviçe 250000 Metre ·- 15 5 38750.- 2906 25 16, 

I - Şartnamleri ve nümuneleri mucibince yukarda yazılı malzeme 
ayrı ayrı kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 

il - Muhammen bedellerile !'DUV~kkat teminatları hizalarında gös 
terilmiştir. 

III - Eksiltme 27-2-9~9 taı-ihıne rastlıyan pazartesi günü n•zaln
rında yazılı saatlerde Kab~taşta levazım ve mubayaat şubesindeki alım 
komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Kereste şartnamesi 260 kuruş beyaz çul şartnamesi 165 ku
ruş kanaviçe şartnamesi de 194 kuruş bedel mukabilinde her gun sözu 
geçen şubeden ve İzmir başmüdürliığünden alınabilir. 

V - Eksiltmeye girmek istiyeıı lerin mühürlü teklif mektuplarını 
kanuni vesaik ile yüzde 7,5 güvenme parası makbu7.larn11 veya banka tP
minat mektubunu ihtiva edecek !tapalı zarflarını ihale saatlerinden 1 er 
saat evveline kadar yukarda adı geçen komisyon başkanlığına makbuz 
mukabilinde vermeleri ilan olunur. (826) 

* Cinsi Miktarı Vah. Beheri Tuta. % 7.5 Eksiltme 
Muh. B. 'l'eminatı 

L K. L. K. L. K. Şekil S. 
G'=a-:--z-y-a-::ğ-ı-----l-60_0_0_K-g.-147 60 -2360.~177.- Açık ek.14 

Göz taşı 18200 16,5 3003.- :.:l25.22 •• ., 15 
Göz taşı serpme maki- " 
nası (Vermeral marka) 110 adet 15 
Rükürt için serpme ma-

1650.- 123.- ti 

kinası <Superba veya _ 
Vezuv marka) 104 ;; 15 1560.- 117.- 11 u 16 
1 - Şartnameleri mucibince yu karda yazılı "4,, kalem malzeme ay

rı ll8 Yn açık eksiltmeye konmuştur. 

te 
. - Muhammen bedellerile mu vakkat teminatları hizalarında gös

rılmiştir. 

lII - Eksiltme 13/3/939 tarihi ne rasthyan pazartesi gü~ü hizala
nnda yazılı saatlerde Kabataşta kain şubemiz n alım komısyonunda 
Yapılacaktır. • 

lV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız olarak alı
nabilir. 

V - lsteklil i k ·ıı için tayin edilen gün ve saatte % 7 5 
01.,, er n e sı me 

1 1 
. .

1 
~ 1 ur 

c"'"enıne P&ralarll b' likte mezkur komisyona geme erı ı an o un . 
e ır (1081) 

C'ınst * . Muhammen B. % 7.5 Muv. T. Saatı Miktan 
Lira Kuruş Lira Kuruş 

Lastik çizme uzun 
ve kısa konçlu 177 çift 745 -
Balıkçı muşambası kı-

55 87 

sa ceket, lnU§amba ve 
Pantaıo1' 150 adet 906 67 98 

14,30 

15 

Bahariye bakını evi 
elektrik tesisatı ifi 321 58 24 11 . ~5 ,30 

l - Cinslerile muhammen bedl'! Heri ve muvakkat tem mat miktar
ları yukarda yazılı malzeme ve iş ayrı, ayrı eksiltmeye k~nm~ştur. 

lI . roba günu hızaların-- Eksıltme 8/3/939 tarihine rastlıyan çarşa . . 
da gösterilen saatlerde Kabatşta Levazım ve mubayaat şubesındekı 
alını komisyonunda yapılacaktır. .. .. .. n ubeden arasız m - Şartname ve keşifnameler her gun soz~ .geçe ş p 
olarak alınabileceği gibi nümunele r de görülebılır. . . . .k 
lV ı · k unt vesaık ıle bırh te - steklilerin muayyen gün ve saatte an . . .. 

nıezkur komisyona gelmeleri ve çi :zme ile muşambalar ıçın numune 
getirmeleri illn olunur. (1083) 

Cinsi 

... 

* Miktan Yük tartma 
kabiliyeti 

Muham. 
Bedeli 

% 7,5 te
minat 

Eksiltme 
saati 

Beheri Tutan 
Lira Kr. Lira Kr. LiraKr. 

Kamyon 2 adet 3 ton 2400.- 4800.- 960·- 14 
Satış k 2 _ _ 3100.- 232.50 14.30 

arnyonu 1 " " . O 42 19 15 15 
Arap sabunu 3000 Kgr. 562.5 · · . 

l D _ _. ·b · ce 3 adet kamyon ve yıne 
- eğiştirilen fenni şartnam~ı mucı ın ık eksiltme 

şartnamesi mucibince 3000 kilo arap sabunu ayrı ayn aç 

usulile satın alınacaktır. b · lannda ös 
lI - Muhammen bedellerlle muvakkat teminatlan ıza g -

terilmiştir. 
llI - Eksiltme 9/3/939 Perıembe ıünü mzalannda yazılı saatlerde 

lktısat Vekôletinden: 

30 San'at Okulu Mezunu 
Avrupaya Tahsile 
Gönderilecektir. 

1. - Avrupa deric;lik, yünlü mensucat ve pamuklu mensucat mes
lek mekteplerinde tahsil ettirmek üzere müsabaka ile 30 talebe alı
nacaktır. Bu talebelerin "10., u dericilik, "10,, u yünlü mensucat ve 
"10., u da pamuklu mensucat tahsili yapacaktır. 

2. - IsteklilerJn aşağıdaki şartları haiz bulunmaları lazımdır. 
A - Türk olmak, 

B - Sıhhati tam ve tahsil edeceği sanat şubesinde çalışmağa mü
sait olmak, 

C - En çok 25 yaşında olmak ve askerliğini yapmış bulunmak, 

,~.iii!ii!!liiii~ ~~--SÜMER BANK ·~~, 
Birleşik · Pamuk İpliği ve 

Dokuma Fabrikaları ,Müessesesinden: 

PAMUK iPLiGI SATIŞI: 
Kayseri Bez Fabrikası malı 12 No. Paketi 

16 il n 

Nazilli Basma Fabrikası ,, 24 il il 

Ereğli Bez Fabrikası ,, 24 11 .. 
Yalnız Ereğli Bez Fabrikasında: 
10 Bl\lyalık siparişler içi» " il 

,, ,, " .. 
,, 

" " .. .. 15 
25 
50 

,, ,, ,, " il 

415 
480 
580 
580 

575 
570 
565 
560 

Kuruş .. .. .. 
il .. .. 
il D - Maarü Vekaleti Bölge Sanat Okulları tesvıye ve elektrik şu

belerinden mezun bulunmak ve mektebi bitirdikten sonra en az iki 
sene sanatında çalışmış bulunmak. 

ıl 
Fiatlarla fahrikada teslim şartiyle 5atılmı:ıktndır 

3. - imtihanlar 15/ 3/ 939 tarihinde Bölge Sanat Okulları müf
redat programına göre aşağıdaki derslerden olmak üzere Ankara. 
Istanbul. Bursa ve lzmir Bölge Sanat Okullarında yapılacaktır. 

Matematik, 
Mekanik, 
Makine ve motör, 
Meslek teknolojisi ve malzeme 
Lisan "Almanca veya Fransızca,, 

4. - Kabul edilen asgari vasatiden fazla not atarak imtihanda mu~ 
vaffak olanlardan muvaffakıyet sırasile 30 namzet ayrılacaktır. Bu 
namzetler üç gruba tefrık edilerek mesleklerine göre 31/12/ 939 ta
rihine kadar Sümer Bankın Beykoz, Feshane, Hereke ve Kayseri 
Fabrikalarında staj görecek ve mesleki fabrika kurslarına devam 
edeceklerdir. Staj müddetince kendilerine ayda 50 şer lira verile
cektir. 

5. - Staj müddetinin sonunda Fabrikalarda yapılacak kurs imti
hanlarmda ve umumi çalışmalarında muvaffakıyet gösteren ve ah
laken mazbut olduklarına kanaat getirilen namzetler Avrupa'ya gön
derileceklerdir. Bu imtihanlarda muvaffak olam1yanlar serbest ka
lırlar ve hiç bir hak talebinde bulunamazlar. imtihanda muvaffak 
olarak Avrupa'ya gönderilecek talebe, Sümer Bankın Idare ve ne
zareti altında olmak üzere Eylül 1940 tarihine kadar lisan kursları
na devam edecek ve 1940 senesi kış semesterindc meslek tahsiline 
başlıyacaktır. 

6. - Avrupa'ya gönderilecek talebe Sümer Bank Fabrikalannda
ki staj ve Avrupa'daki tahsil mi.\jdetlerinin b ir misli fazlasile Iktı 

sat Vekaletinin göstereceği işlerde usta, usta başı veya fen memuru 
olarak çalışacaklardır. Bu mükellefıyeti tevsik etmek üzere Avru
pa 'ya gönderilecek her talebe hır taahhütname verecek ve muteber 
bir kefil gösterecektir. 

7. - Talipler en geç 1/3/ 939 tarihine kadar ikinci maddenin 
üçüncü fıkrasında yazılı Bölge Sanat Okullarından hangisinde imti
hana gireceklerini gösteren bir istida ile aşağıdaki vesikaları lktısat 
Vekaleti Sanayi Umum Müdürlüğüne göndereceklerdir, 

A - Nüfus hüviyet cüzdanı 
B - Askerlik vesikası 
C - Mektep şahadetnamesl 
D - Hüsnühal varakası 
E - Çalışacağı sanata mütehammil bulunduğunu ~österen res

men tasdik edilmiş sıhhat vesikası. 
F - Sanat Okulunu bitırdikten sonra çalıştığı yerlerden aldığı 

bonservisler. 
G - Altı adet vesikalık fotoğraf. 
8. - Fazla izahat almak istiyenler Iktısat Vekaleti Sanayi Umum 

Müdürlüğüne müracaat etmelidirler. (407) (793) 

lstanbul Üniversitesi A. E. P. Komisyonundan: 
Yapılacak iş Muhammen Teminatı İhale tarihl ve 

bedeli saati 
Lira Kr. Lira Kr. 

Kadın ve doğum kl:niği 15299.55 
madeni eşyası 

1147.47 3/ 3/ 939 cuma saat 15 

Göz kliniği madeni eşyası 
Kulak, Boğaz ve burun 
kliniği madeni eşyası 
Tedavi kliniği madeni 
eşyası 

6295.50 
5445.-

11244.-

472.20 
408.38 

843.30 

3/ 3/ 939 
3/3/939 

3/ 3/ 939 

" 
" 

" 

15.30 
16 

16.30 

1 - Yukanda gös.terilen kliniklere yaptırılacak madeni eşya ayrı 
ayrı karşılığında yazılı muhammen bedelle kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - İstekliler şartname, liste ve malzeme nümunelerini her gün 
Rektörlükte görebilirler. 

3 - Zarflar ihale günü saat 14 de makbuz mukabili Rektörlüğe ve
rilecektir. 

4 - · 2490 sayılı kanunda yazılı vesikadart başka en az 150 yataklı 
bir hastahanenin bu gıbi madeni eşyasını iyi bir surette yaptığına dair 
vesikaların da zarf içerisine konulması lazımdır. (875) 

. . - . . 

Devlet Deiniryolları ·ve Limanları iş.letme U.· idaresi ilanları 
20/2/939 tarihinde icra edileceği evvelce ilan edilmiş olan 60000 

meşe travers eksiltmesi görüken lüzum üzerine 11/3/939 tarihine ta-
lik olunmuştur. Keyfiyet ilan olunur. (1076) 

Heybeliada Deniz Liseıi MüdürlüğUnden : 
108 lira ücretle bir Coğrafya Öğretmeni alınacaktır. Okula müra-

caat. (1031) 

Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda 
yapılacaktır. 

IV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden alınabileceği gibi ka- , 
palı satış kamyonu planı da görülebilir. 

V - İsteklilerin tayin edilen gün ve saatlerde ,:,• '7,S güvenme pa
ralarivle birlikte mezkılr komillYona .relmeleri ilin olunur. 11082) 

İplik müstehliklcrinin yukarda yazılı fabrikalara gönderecekleri be 
dilleri mukabilinde ihtiyaçları nisbetinde iplik siparişi verebilecek 1 

leri ve 24 numaradan ince ve muhtelif maksatlara yarayabilecek pa
muk ipliği miistehliklerinin de ihtiyaçlarını yine ayni şartlarla yal· 
nız Ereğli fabrikasına sipariş edebilecekleri ilan olunur , 

Bütün •in ve sızılar• karfı en müeaair ve mOtekAmil f(aşe. 

................................... I~ 

T. C. ZİRAAT BANKASI 
Kurulus Tarihi: 1888 

5ermayesi : 100,000,000 Türr< Lirası 

Şube ve ajans adedi; 262 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 
ikramiye Verecek 

Ziraat nanka!lında kumbaralı ve ihbarsız tasanuf hesapla'r!nda Pil a· 
50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plam 

göre ikramiye dağ'ıtılacaktır. 
4 Adet 1.000 1.iralık 4,000 Lira 
4 ,. 500 " 2,000 • .. 
4 ,. zso 1,000 r 

" it 
40 

" ıoo 

"' 4.000 ,.. 
" 100 ,. 50 

"' 5.000 ,.. .. 
120 

" 40 .. 4.800 ,.. 
• 160 .. 20 3,200 ... 

" • 
DİKKAT: Hesaplanndakl paralar bir sene içinde 50 liradan a~ağı 

1iic;miver.lere ikramiye cıktığı takdirde % 20 fazlaslvle verilecektir. 
Kuralar senede 4 dl."fa, l Eyllll, 1 Birincikanun, 1 l\lart ve ı Hazi

ran tarihlerind~ l'ekilPrPktır. 

~----------------------------· TÜRK HAVA KURUMU 

Büyük Pivanaosu 
Beşinci keıide: ' 11 Mart 939 dadır • 

Büyük ikramiye : 5 O. O O O liradır ... 
Bundan ba,ka: 15.000, 12.000, 10.000 lire.hk ikramiyelerle 

(20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat vardır ••• 
Bu tertipten bir bllet alarak iştirak etmeyi ih

mal etmeyiniz. Siz de piyan9onun mes'ud ve bahti· 
yarları arası na 9irmiş olursunuz. 
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Kullanmak Grip ve Ağrllara Karşı Muafiyet Demektir. 

insana Hayatı Zehir Eden Ağrtları 
ve Grip'in Yerdiği ıstırapları Ancak 

GRIPIN 
Kaıeleri 

Sükun ve 
Ani Tesirile Geçirerek 

istirahate Çevirebilir. 

GRIPIN KASELERi 
Kullanınız ve Mevsim Hastallklarından Korkmayınız ! 

R 1 p 1 G R I P 1 

18 - 2 - 939 

Grip, nezle, aoğuk algınlıfı ve broDfİte kartı en f&Eİ deTadn-. Dit, bq, romatizma, mafaal, sinir, adale ağrrlannm panzehiridir. 
Bütüın ıatırablarmızı inamhmyacak kadar aüratle geçiıit • Harareti dütürür, butalıiı çok çabuk -.e tamamen izale eder. 

.......................................................................................................................................... ~ 
Lüzumunda Günde 3 Kaşe Alınabilir. 

Aldanmayınız. Rağbet gören her ıeyin taklidi v'e benzeri vardır. G R 1 P 1 N yerine baıka bir marka verirlerse ılddetle reddediniz. .................................................................................................................................. 

TÜRK Okuyucusunun 
H•rl•t A.ırlnı.-t 

Kıtaat ilanları 

Es!dp:birde bır beton uçu~ pıstı 

KlRALIK XAPA~T 1 UZMI: 
HAVUZU YE GAZiNO 

izledlğl, beldedlil mecmua olacaktır. 
yaptınıacaktır. Keşif bedeli 262800 Çocuk Esirgeme Kurumundan : 
lira tık teminatı 14390 liradır. Ka· Çocuk esirgeme kurumu tarafından inşa ettirilmiş olan çocubarayı 

YENi GON Mecmuası 
pah zarfla eksiltmesi 3-Mart-939 caddesinde Sus sinema binası altındaki kapalı yüzme havuzu gazino 
Cuma günü saat 15 de Vekilet Sa- ve müştemilatı bu işten anlar talipler arasında açık arttırma suretile 
tınalma Komisyonunda yapılacak- ' kiraya verilecektir. İhalesi 28 şubat 939 salı günü saat 15 de Çocuk 
tır. Şartname ve projeleri 13 lira Esirgeme Kurumu genel merkezinde yapılacaktır. Görmek ve pra1ti 

hl~ bir fedakarllktan ka~ınmadan hazırlanmaktadır. 14 kuruş mukabilinde alınabilir öğrenmek isteyenlerin kurum hesap işleri direktörlüğüne mOracaat 
İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 etmeleri. (1013) 

4 MART Cumartesiyi ve 3 cü maddelerinde gösterilen 1 ~~~~~~~~~!!!!!!!!~~~~~~~~~~ 
vesaikle birlikte ilk teminat ve = 

ıabrrıızllkla bekleyin 

·-------~~~~~~~~~~~~~~ 
teklif mektuplarını ihale saatin -
den bir saat evveline kadar An
karada M. M. Vekaleti Satınalma 
Komisyonuna vermeleri. "814,, 

Mikroplar üzerine ôldilrücü 
tesiri haiz 

vtBOZA, bir gflzellilt kremi delfldlr, miitehauıS kimyaıerter tara
fından fenni ve aıhhl bir ıurette imal edilen bir merhemdir. 

Her F.czanede bulunur. 

I Ş T E 

Briyantin 

PERTEV 
ile allıhrllmıı 

bir ıaı tuvaletl 

Diyarbakır Belediyesinden : 

"84~" 

1 - Münakasaya konulan iş prtname ve mukavele projesi dahi-
,_ ..................... ___________ linde yaptınlacak olan şehre 14 kilo metrede vaki hamravat suyunun 

----------------------' tehre iAlesi güzerg8hı,nın tayini ve mevcut gehir tevziat gebekesinin 

p 
BASUR MEMELERiNi 

CERAHATLANMIŞ FISTOLLER ve 
HER TURLU iLTiHAPLARI 

TEDAVi EDER. 

IÜabı projeeinin tanzlmiciir. 

2 - Milnabaa 13/2/939 pazartesi talip çıkmadığından (2490) y.. 

Jl1ı bnunun 43 maddesi mucibince ihale on gün daha uzatılmıftır. 
23/2/839 peqembe günü saat 14 de Diyarbakır belediye dairesinde =t encümende yapılacaktır. Bedeli keşif (2500) iki bin beş yüz 

3 - Teımn.tı ~uvakkate 187 lira 50 kuruştur. Nakdi teminatın 
münaJraıa Matinde1ı evvel mali)'e veznesine yatırılmış olması veya 
banka t.m•nat mektubunun ibrazı llıımdır. 

4 - MOnaJrasaya 1ftlnk edebilmek lç&ı yüksek mühendis olmak 

yahut buna mümUU itlerde çalifbluıı miibeyyin ehliyet vesikasını 
belediyeye ibraz etmek meputtur. 

5 - Daha fazla ma16mat almak ve p,rtnameyl görmek istiyenlerin 

~arbakır ~ ....... ~ nan olunur. (1068) 

".·~: ·HADi NUQIN~~ .. 

·HuRTARICISIDIR. 
__ , ___ ----------- -~-----

AGARAN 
SAÇLARA 

KUMRAL ve SiY AH 
renkte l1h.bl saç boyalandır. 
GIIJZ KANZUK ECZANESt 

BEYOOLU - tSTANBUL 

Dr. A. KUTIEL 
Galata Topçular Caddesi No. 43 

Sahibi \'8 Neşriyat MödOril Bam 
Lttfil DÖBDCNCO Gueteclllk ve 

Netrb'aıa 'I. L. Ş. Buddai* 7er TAN 


