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GAZETESi 

intihap Mazbataları Basıldı 
Ankara, 2• (TAN Muhabirinden) - Dahiliye Vektıleti 

meb'us intihabına müteallik mazbatalan bastırarak inti

hap dairelerine tevzi etmiştir. Son yapılan tetkiklere göre 

bu devrede Büyük Millet Meclisine seçilecek Aza mlktnn 
geç~n devreye nisbetle 24 fazla olacaktır . 

Fransa - Polonya ittifakının ltalya,Arnavutluk 

T k 0 • ı· 0 T Limanlarını işgale 
a vıyesı çın emaslarOldu 

1 
Hazırlanıyormuş! 

-- Kont Ciano \.. 

Polonya Başvekilinin 
Son Paris Ziyaretinde 
Yeni Esaslar Görüşüldü 

_Varşovadaki Alman Sefarethanesi Önünde 

Binlerce Kişi Tarafından Büyük Nümayişler 

Y apddı, Kont Ciano Bugün Varşovada 

Londra, (Niyuz Kronikle gazetesinin Varşova muhabiri 
bildiriyor) - Haber verildiğine göre Başvekil general Sklad
kovskinin Parise yaptığı gizli ziyaret üzerine Polonya ile Fran
sa erkanı harbiyeleri arasında müzakereler başlayacaktır. 
Polonya Başvekili geçen cumartesi günü, üç dört gün kalmak 
iizere Varşovadan hareket etmiş ve Polonya gazeteleri ' Kolonel· Beck 

iki Memleket Arasındaki Münasebetlerin 

Son Zamanlarda Hayli Fenalaştığı Bildiriliyor 
Londra 24 (A. A.) - Ama • 

vutluktan buraya gelen bitaraf 
müşahitler, İtalyanın Arnavut
luk limanlarından bir kaçını iş
gal etmesinden korkuyorlar. Bu 
müşahitlerin söylediklerine na
zaran Arnavutluk her ihtimale 
karşı Yugoslavyadan silah al • 
mak fikrindedir. Hatta kral Zo
gonun bile istifası derpiş edili-

yor. 
Siyasi mahafilden beyan 0 _ 

lunduğuna göre, İtalyan kıtaatı 

1 

İspanyadan döndüğü vakit Mus· 

1 1 
solini İtalyan efkarı umumiye _ 

, ~ini avutmak için İtalyanın ya-

nıbaşında bir harekete geçme -
si muhtemeldir. Yine bu maha· 
filde italya ile Arnavutluk ara
sındaki münasebatın son za -
mantarda fenalaştığı söyleniyor. 
İtalya donanması için zaruri o
lan petrolil tamamiyle kendi elin 

de bulundurmak için Arnavut · 
luğu işgale teşebbüs edebilir. 

Salahiyettar mahnfilde, böy

le bir hareket İtalya tarafından 

derpiş edildiği takdirde Yugo -

lavya - İtalya arasında büyük 

bir gerginlik hasıl olacağı be -
yan edilmektedir. 

I 
ziyaretin sırf ailevi sebeplerle vuku-

Al M
. A d bulduğu anlatılmakla beraber siyasi r-:- . 

manya art Yın a mahafil başvekilin Fransa - Polonya! İlsmet lno•• nu•• 
' münasebetlerini takviye için çalıştı-

F ranko HükUmetinin 
Tanınacağını Daladier 
Dün Resmen Bildirdi ğını bildirmektedir. Buradaki mesul 

K k H A d. ı 1 . mahafil, Fransa ile Lehistan arasın- L K 1rdar1 opaca . a ıse er çın =~~:;::~l:r:r::.altmak için derin • • 
" Franko, Fransanın Komşusu Oldu. üçüncü 

Bir Serhaddi Tahkim Etmek Fikrinde Değiliz ,. Tedbir Almakla Meşgul .. :~~~,:1:::~.:~:·~~~.;.:·:r.~ Kabul Etti 
hava postalarının Berline uğramadan A k 24 (A A. ) _ R · • _ · ı · b' h ı· 'd d n ara, . . eııı 
ış emesı ır ayı manı ar ır. 

Fransa ile Polonya arasındaki k<H cümhur lımıet İnönü, hirka<i gün-
nuşmalar neticesinde Fransa - Polon- denberi, Ankara.da bulunan la
ya ittifakının yeni bir hız alması muh tanbul Valisi Liitfi Kırdarı bu

P~ris, 24. (Hususi) - Daladier \Fransız Ba~vekıli, Pua~i ı;ünü 
bugun Mecllite beyanatta buluna- Nazırlar Meclisinde Franko hüku· 
ra~ ."Frankoyu tanımak sırası gel- metinin tanınmasını teklif edeceği
mıştır. F~rsatı _kaçırmak doğru ol- ni bildirmiştir. Daladier, bunun i{'ln 
nıı:ız. İngılterenın gelecek haftaya, itimat istemiş ve ekseriyet kazan
General Frankoyu tanıyacağını sa- mıştır. Fakat ekseriyeti temin eden 
nıyorum. İngilterenin Burgostaki a- sayı 62 den ibaretti. 

T ahtelbahır Filoları Manevraya Hazırlamyorlar, 

Mezuniyetleri Kaldırılıyor Ordu Mensuplarının temeldir. Şimdiye kadar bu ittifaka 
verilen mana, Fransa müstemleke
lerinin değil, fakat asıl Fransanın ta
arruza maruz olması takdirinde Po
lonyanın Fransaya yardım etmesi -
dir. Müzakere neticesinde bu mana
nın genişletilmesi bekleniyor. 
Almanya aleyhinde nümay~ler 

Varşova 24 (A. A.) - Bugün saat 
13 e doğru yüzlerce Üniversite tale
besi ve bunlara iltihak eden bir kaç 
bin kişilik bir halk kütlesi. Danzig 
Nasyonal sosyalist makamatının Po
lonyalılara knrşı aldıkları vaziyeti 
protesto için nümayişte bulunmuş ve 
başlıca sokaklardan ge~erek Alman 
büyük elçiliğinin önüne gitmiştir. 

Nümayişçiler elçilik önünde Al -
manya aleyhinde marşlar söylemiş -
lerdir. 

Bugünkü Alman ordu•undan bir parça 

Bu tezahürattan sonra, nümayiş
çiler yan sokakta tekrar toplanmış -
lar ve Varşova yüksek mektep tale

\ heleri, Danzigin ve doğu Prusyanın 
., kurulması lehinde tezahürde bulun

muşlardır. Talebe bundan sonra har
biye bakanlığına gitmiş ve bir heyet 
talebenin istediklerini bakanlığa bil
dirmiştir. 

Posen üniversitesi talebesı tarafın
dan yapılan bir nümayişte dP. tale
benin taşıdığı levhalarda şu cümle 
okunmuştur: (So~ıu: Sa. 9, sil 6) 

Nevs Chronicle'in Berlin muhabiri tarafından verilen 
:malumata göre, Alman gazeteleri Amerika Cümhurreisi aley
hinde şiddetli neşriyat yapar~k onu "sulhun bir numaralı düş
tnanı1, saymakta ve Alman gazetelerinin biri Roosevelt'in 
Londradan aldığı ilham ile atıp tuttuğunu anlatmaktadır. 
Muhabire göre, Almanya gelecek 'memesi kararlaştırılmıştır. Mart a- ! ... • ••• • ....... • • • • • • •• ••••~ 

nıarıta kopmasını bekledığı bir takım Y' için verilen mezuniyetıerin nga 
1 ı ül'! A I k M I i 

Patırdılara karşı. hiç olma:zc;a tedafüi edildiği bildiriliyor. 3' y I aaş arın f 
tedbirler almakla meşguldtir. "Neşe Alman gemileri, mart sonunu mü- Tevziine Başlanıyor İ 
)'olu ile sıhhat,, adını taşıyan zırhlı- teakıp yolcu almıyacaklardır. J 
Jnr, Alman donanmasına yardım için ... 

Yapılmıştır. Bütün bu gı.:miler gele- Bedbinler, İtalyanın Cenubi Ame 
Cek b" 
1 

ır mnrtta en ya~ın Alman veya 
talyan limanına gitmek üzere emir 
nlı:nışlardır. 

* f"} Diğer taraftan Alman tahte'bahir 
~ olarından ıkisi Atlas Okyanusun-

a, belki de Akdenizde manevralar 
Yapacaklardır. Sahil müdafaası için 
Yapılan bu Alman gemilerı daha ön
~ Alman sahillerinden uzaklnşma
·••l§lardı. 

v ~~anyanın bütün müdafaa kuv
.: erıne mensup zabitlerine Şubat 

tıtından itibaren mezuniyet veril-

rikaya gidecek olan filosunu geri ça
ğırmasını fena bir alamet sayıyo:-

lar. Bunlara göre Von Ribbentrop, 

Bonnet'yi Berline davet ettiği hal

de, davet resmen teyit olunmamış

trr. Bu hareket, Almanyanın, İts.lya 
ile Fransa ihtilafının sulh yoluyls. 

hallolunmıyacağına inandığına bir 

alamet addediliyor. 
Diğer taraftan İngiltere Tica'l'.'et 

Nazın Hudgson'un Moskovaya git
mek üzere bulunması Ungiliz siya
setinde bir ~vvül sayılıyor. 

' ~ "' 
~;;,,.'VJ; .... ," 

Tekaüt, dul ve yetimlerin üç 
aylık maaşlarının tevziine Mar
tın birinci gününden itibaren 
!başlanacak ve altısına kadar 
devam edecektir. Mal müdür
lükleri, maaş cüzdanlarının mı
maralanna göre altı günlük bir 
liste hazırlamışlardır. Tediyat 
9 dan 12 ye ve 13 ten 17 ye ka
dar yapılacaktrr. Listede göste
rilen muayyen günlerde maaş
larını almıyanlar, umumi tedi· 
yenin sonunda alabileceklerdir. 
Tevzi günlerini gösterir liste, 
onuncu .sayfamızdadır . 

............................. 

gün öğle üzeri kabul buyurmuş

lar ve yemeğe alıkoyınutlardır. 

Vali, temaslarından memnun 

Ankara, 24 (Tan Muhabirinden)
İstanbul valisi Lutfi Kırdar, bu ak
şamki ekspresle İstanbulı:ı hareket et
ti. İstasyonda Dahiliye Vekili bir 
çok mebuslar ve dostları tarafından 
teşyı edildi. Lütfi Kırdar, bu gün de 
temaslarına devam etmiş ve oğleden 
sonra Başvekil Doktor Refik Sııydam 
ve Dahiliye Vekili Faik Öztrak tara
fından kabul edilmiştir. 

1stanbula hareketinden evvel ken
disile gqrüştüğüm Li'ıtfı K:rdnr. An
karadaki temaslarından çok memnun 
olduğunu. İstanbul halkını ve ~ehri
ni çok yakından alakadı:ır eden işler 
hakkında biiyiiklerimizle faydalı te
maslarda bulunduğunu ve burada 
yapt1ğı işler hakkıncb lo:;tanbulda 
daha etraflı bir konuşma yapa~ağını 
söyledi. 

Tünel ve Tramvay 

işletmeleri l~in 
Bir idare Kuruluyor 
Ankara, 24 (Tah Muhnbirinden)-

1 Mart tarihinde fiilen hükumete in
tikal edecek olan İstanbul Tünel ve 
Tramvay şirketlerinin işletmeleri 
teşkilatı kanunlarının neşrine kadar, 
işletme işleri muvakkat bir idare ta
rafından temin olunacaktır. 

lşl~tmenin başına Nafıa Vekaleti, 
İstanbul elektrik idaresi müdürü 
Kadri Musluoğlu getirilecektir. Bu 
idare zamanmda şirketlerin kadrola
rı aynen muhafaza edilecektir. 

lran Veliahdi 

jıını, onu tanımanın lüzumlu oldu-
ğuna inanmıştır. ~~ünıhuriyetçi Bir anltıf.ma hazırlandı 
İspanya hükumet erkanı arasında İspanyadan gelen haberlere göre. 
müdafaaya devam için tesanüt yok- Fransız mümessili Berard ile Fran
tur. Hatta Cümhurreisi Azana bile ko Hadciye Nazırı Hodana bu gün 
mukavemetin manasız olduğunu • Fransa ile Frankist İspanya arasın
söylüyor. Onun için Frankonun ta- da bir anlaşma hazırlamışlardır. Bu 
nmmas~nı Frans~n~n menfaati ns- sabah Berard İngiliz ajanı Sir Hodg
mına luzumlu goruyoruz. Bu hattı son ile görüşmüştür. 
~nreketi takip edişimizin sebebı fa- Diğer taraftan İspanya Cümhuri
şıst taraftan oluşumuz değildir. Fa- yl•ti Hariciye Nazırı Del Vayo bugün 
kat General Franko Fransanın kom- Tulozdan Parise gelmiştir. Onun da 
ş~su olmuşt_ur. ~ransa ise ~ç~ncü mukavemete son vermeyi istihdaf 
bır serhaddı tahkım etmek fıknnde eden teşebbüslerle alakadar oldu-
değildir.,ı tarzında söz söylemiştir. (Sonu: Sa. 9, s•i. 5) 

Hariciye Vekilimiz 
Bugün Selô.nikte 

-ı .ı 

' Balkan Kon•eyİ içtimaınd~ •onra Hariciye Vekilimiz 
matbuata beyanatta bulunuyor 

Kah·ıre Yolunda Belgrat, 24 (Tan muhabirinden)- iade ettiler. Akqam H . . N 
H · · v kil' Şük" ·· :ır arıcıye ezare-
arıcıye e ı ru Şaracoğlu bu- tinde Markoviç tarafı d s" l(r ·· 

1 
n an araco6 -

Tahran, 24 (A.A.) -- 15 martta ~ saat 1 de saray ~areşalini, Ha- lu şerefine bir ziyafet verildi Ziva-
Kral Farul'h·n bemsiresi 17 yacrrnda ricıye Nazırı Markovıçl ve Başvekil fette Yugo l N 1 . 6... ~ ~-- • • • • s av azır an ve refıkala-
Prenses Fevziye He evlenecek olan Svetko~ıç_ı zıyaret ettı, müteakiben rı da bulundular. 

İran Veliah~i bu saba~ Kahlreye ha- ~~l ~~ı~·ı Prens Pol tarafından ka- Şükrü Saracoğlu, yann sabah Se-
re~e~ etmiştır. M'umaı1eyh. Bnğdatta Öeğlı ı. Ianiğe hareket edecek ve kendisini 0 _ 

iki gun kalacak ve 3 martta İskende- eden sonra Başvekil ve Hari- rada beklemekte 1 y B · · N om ~M q-
riyede bulunacaktır. cıye azın Saracoğlunun ziyaretini vekili Metaksasa mülaki olacaktır. 
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PENCEREMDEN 

Aferin Semiha 
Berksoy'a 

Yazan: M. Turhan TAN Şehre Yeniden 
100 Bin Fidan 
Dikilecek 

lr . . -ı 
Denızbankta Yeni Bir B ·ir yıl önce, Almany_a, Belçika, 

lngiltere, Fransa ve Italya ül
kelerinde küçük bir gezinti yapmış
tım, Layipzig'e de uğramıştım. Bu 
büyük Alman şehrinde, umumi ser -
gi münasebetiyle, oteller mutfakla -
rına kadar dolmuştu, içinde barını
lacak oda değil, üzeri:ıe baş konacak 
eşik bile yoktu. Açıkta kalan seyyah
lar ya şehirden uzaklaşıyorlar, yahut 
keselerinin ağızlarını açıp evlerden 
birer yatak temin ediyorlardı. Bizim 
kafile de ikinci şıkkı tercih edenler
den olduğu için ayn ayn yerlerde ya 
tıp kalkıyorduk. Nihayet ayrılmak ve 
bu sıkıntıdan kurtulmak saati gelip 
çattı. Ben de, basit bir yatağını ba -
na bizim parayla eünde yedi buçuk 
liraya kiralamış ve sudan bir kah -
valtı için de bir buçuk lira fiyat koy
muş olan ev sahibime veda edip so -
kağa fırlamayı cana minnet sayar -

Belediye fen heyeti, Floryanın a
ğaçlandırılması için bir plfın hazır
lamıştı. Bu plana göre, vilayet tara
fından bu saha dahilinde 30 bin fi
dan dikilmişt ir. Son '{ünlerde bu sa
hada yapılan tetkikattan kısmı aza
mı akasyadan ibaret 0lan bu fidan· 
ların yüzde doksan beş n isbetinde tut 
tuğu görülmüştür. Ağçlandırma pla
nına göre daha bu sahada ()O bin fi
dan dikilecektir. Bunların müh im b ir 
kısmı İzmire sipari~ etlilmis bulun
maktadır. İzmirdcn göııderilecek fi
danlar çam ve se lvi ağaçlarıd ır. 

Kadro Hazırlanacak 

. ken o, güle güle kolumdan tuttu, be
ni evden çıkararak geniş caddenin 
dörtyol ağzın teşkil eden ucuna ka
dar götürdü, orada - bir arkadaşın 
tercümanbğı ile ve heyecandan kı • 
zara bozara şu müjdeyi kulağıma 
tatkı: 

- Bilyük hemşerimizin heykeli 
işte buraya dikilecek? 

Gafletimden veya cehlimden ken
dimi tutamayıp sordum: 

- Kim bu hemşeriniz? 

O, bir kelimeye bir cihan 11fdı • 
rabilmekten müftehir oluyormuş 
gibi göğsü .kabara kabara cevap ver
di: 

- Wagner! 
Bir musiki üstadının bir memle

kete, bir ülkeye ve bir millete ne de
rin bir gurur temin ettiğini ömrüm
de ilk defa olarak o gün gördüm ve .. 
İm.rendim. 

• 
Berlin stndyosu dilnkü progra • 

nıına bir "Türk gecesi,, ilave etmiş -
ti. .A.lmaııu. 'bilen hir arkacf aıı•mla 
o gecenin hazzını ya,amayı kararlaş
tırdık ve ınuayyen. olan saatte rad
yomuzun düğmesine Berlin stüdyo
sunu getirdik, İapiker,' bizi çok bek -
letmecli, btanbul Konservatuvann -
daıı mezun olup opara tahsili için Ber 
line gönderilen Bayan Semiha Berk-· 
~~y'un yeni bir konsa-ini dinleyece
gımizi, bayan Saadetin de kendisine 
iştirak edeceğini söyledi ve arkasın
dan kulağımıza ilahi natmelerden 
~adani teranelerden halkolunmu; 
b~r ~ille dökttlmeğe batladı. Ses mi 
dınlıyorduk, ahenk haline gelmiş sa
natın göklerden yerlere akı,ını ve 
yerlerden göklere fırlayışını mı aey
redlyoruk, farkında detildik. Ben de 
arkadaşım da idrakimizi, hlslerimizl 
meateden esirt bir havanın zarif 
la~lf. dalgalan arasında gaşyolup :t~ 
mıştık. 

Bu bahtiyu dakikalar ne kadar 
sftrdü, bilmiyorum. Spikerin heye _ 
candan başkalaımıı olan sesile ga 
Al • d ,, 
a emın en uyandık. Adamcağız bil _ 

Vilayet, gerek Floryanın. gerekse 
Selimiye ve Kağıthane cihetlerinin 
ağaçlandırılması ıçin yeni bir prog
ram hazırlamıştır. Bu programa gö
re vilayetin fidan ihtiyacını temin 
etmek maksadiJe Beykoz, Büyükde
re ve Göztepedeki ridaı!lıklardan 

başka Kartalda da bir tid<ın lık tesis 
etmiye karar verilmis şimdiden ise ·' ~ 
başlanmıbtır. Gelecek seneden itiba-
ren Kartal f'.danlığından da istifade 
edileceğinden vilB.yet dahilinde ye
niden 100 bine yakm !idan dikilebi
leceği anlaşılmıştır. 

BELEDiYEDE: 

Halk Ekmeği Sekiz 
Kuruşa Satdacak 

Belediye İktısat müşavere heyeti, 
ikinci nevi ucuz halk ekmeğinin 8 
kuruştan çıkarılmasına karar ver
miştir. Vali Lıitfi Kırdar geldikten 
sonra karar kendi ı;ine arzedilecektir. 
Vali, muvafık bulur;a önümüzdeki 
çarkambadan itibaren halk ekmeği
nin çıkarılmasına başlanacaktır. 

Dükkan Kiraları 
Beı Misli Arttı 

Eminönü ve Balıkpazarında istim
lak sahaları haricinde kalan diıkkan 
kiracıları tekrar bir istida ile bele
d iyeye müracaat ederek dükkan sa
hiplerinden şikayet etmişlerdir. Ki
racılar, istidalarında, mülk sahiple
rinin, istimlakten evvelki kira mik
tarına bugün beş misli zam yaptık
larını, bu semtlerdek: bina vergileri, 
eski kiralara göre tesbit edildiğinden 

alınan fazla kiraların tamamiJe mülk 
sahiplerin in ceplerinde kaldığını, i
car bedellerinin bu derece :ırttırrl -
masının mantıki bir sebebe :stinat 
etmediğini ileri sürerek belediyenin 
bu ihtikara mani olmasını is temek
tedir. İstida İktısat miidürlüliüne ha-

"' vale edilmiştir. İktısat müdürlüğü 
tetkikat yaparak is timlakten evvelki 
kira miktarlarile 'bugünkü kira milc
tarlannı mukayese eden bir rapor 
hazırlayıp Vali ve belediye reisine 
verecektir. Kiraların tenzili k&nuni 
mevzuata uydurulamadığı takdirde 
bina v~rgileri, yeni kirulara göre tes
bit edılmek suretile bc>ledıve hakkı
nın ziyaına meydan varil~iyec~ktir. 

işler Biraz Daha Santralize Edilerek 

200 Bin Lira Tasarruf Olunacak 
Denizbank Umum Mlidürli 

Yusuf Ziya Erzin dün saat 
11,30 treniyle Ankaradan ,eh
rfmlze gelmiştir. Umum MüdUr 
saat 12,30 da Denizbanka gele
rek akşam geç vakte kadar 
meşgul olmuş müdür muavln
lerinden ve kısım şeflerlnde11 

burada bulunmadığı müddet 
zarfında geçen lıler üzerinde 
izahat almıştır. 

Yusuf Ziya Enin Denlzhan
krn Hazirana kadar olan üç ay
lık muvakkat kadrosunu Veka
lete tasdik ettirerek getirmiş
tir. Diin de yazdığmuz gibi 
kadroda bir defişlklik yoktur. 
Denlzbankta mevzuu bahsolan 
ıslahat 939 mali yılında tatbl
ka konacak ve o zamana kadar 
etrllflı tetldlder yapıldıktan 
sonra yeni bir kadro hazırlana
caktır. Denlzbankın idare kad-

MOTEFERRIK : 

Eski lngiliz 

Sefiri Gitti 
Eski İngiliz sefiri Sir Persi Loren 

ve refikaSI Romanya bandıralı Tran
silvanya vapurile dün Pireye har e· 
ket etmiştir. eski elçi rıhtın1da yeni 
İngiliz sefiri, sefaret erkanı, kordip
lomatik tarafından teşyi edilmiştir. 

Sir Persi Loren Yunanistanda bir 
müddet :int\Tahat ettikt..,. -TIS'a ya.. 
ni vazifesine başlamak üzere Roma
ya gidecektir. 

Sünger Krah da Gitti 
Bir müddettenberi memleketimiz

de bulunan sünger kralı Kuremetis 
dün Berline g]tmiştir. Kuremetis, 
Bodrum ve Marmariste tetkikatta 
bulunmuş ve fstanbulda süngercilik 
şirketile temaslar yapmıştır. 

Abidin Özmen Şehrimizde 
Üçüncü mıntaka umumi müfetti!i 

Abidin Özmen, bir kaç giın kalmak 
üzere şehrimize gelmiştir. Abidin Öz 
men dün vilayete gıderek vali mua
vini Hüdai Karatabauı ziyaret etmiş
tir. 

Matbuat Müıavirliiji 
imtihanı 

Münhal bulunan İsta:ıbul Matbuat 

rosunda; işlerin biraz daha san
tralize edilmesi suretiyle 200 
bin lira kadar bir tasarruf ya-
pılabileceği anlaşrlmaktadrr. 

Denizhankta MaHye ve İktrsnt 

Vekaleti miifetti~leri tahkik 
mevzuu olarak ele alınan me
seleler iizerinde tetkiklerine 
devam ediyorlar. Teftiş heyeti 
diin de bankacılık şubesine ait 
tetkiklerle meşgul olmuştur. 

Diğer taraftan İktısat V cka
lcti müşaviri Mazhar Nedimin 
riyasetindeki vapurları tetkik 
komisyonu ve Vekalet fen he
yeti reisi Abdi.irrahimin riya
set ettiği kazanlan tetkik ic;in 
teşekkül eden mütehassıs l<o
misyon tetkiklerini son safha
ya getirmişlerdir. Komisyonla!' 
önümüzdeki hafta içinde işleri
ni bitirerek raporlarını Vekale
te vereceklerdir. 

POLiSTE: 

Kocasının Şerrinden 

Kendlni Sokağa Attı 
Dün Şehremininde bir sarhoşun 

karısını dövmek istemesi üzerine ka
dının korku ile kendisini pencereden 
sokağa atması ve sağ bacağının kı

rılması ile neticelenen bir vaka ol
muştur. Uzunyusuf mahallesinde 
Tekke sokağında oturan balıkçı Hak-
1tı..-cWn-avina. liUU"ho$-Ol~k.4cl.Jnli, 
kansı Adileyi dövmiye ~·e öl\ımle 

tehdit etmiye başlamıştır. Bir aralık 
Hakkının elinden başka t ür lü kurtu
lamıyacağını anlıyan kadmcağız pen
cereyi açtığı gibi kenrlisin1 sokağa 

atmış ve bacağı krrılmıştır. Bu sıra
da yetişen polisler Adileyi Gureba 
hastanesine kaldı,.mışlar, sarhoşu ya
kalayarak tahkikata başlamışlardır. 

YanCJın Baılangıçları 
Pangaltıda Bay Sungar sokağında 

İstiryadis, Taksimde Receµpaşa cad
desinde Bronran apartmanl::ırı ile 
Mithatpaşa caddesinde Muhittınin 

ve Pangaltı Süleyman ~azil sokağın
da Mimar Vedadın evinde yangın 

başlangıcı olmuş ise de ateş büyü
meden söndürülmüştür 

Eroin Bulundu 
mi.işavirliği için açılan imti.lıan dün Üsküdarda Çeşme ~okagm-ta R1za
hıtam bulmuştur. · lmtıhan evrakı, ya ait 10 numaralı evde yapılan bir 
tetkik edilmek üzere Matbuat U- aramada 22 paket eroin bulunmuş
mum müdürHiğüne gönderilmiştir. tur. Suçlu eroinlerle beraber Asliye 
Müsabaka imtiıhanma valnız dört kt- j beşinci ceza mahkemesine vcrilmiş-
şi girmiştir. tir. 

yük bir hakikati bütün kürey: yay
mak ister gibi telaşla bir şeyler ve 
bir şeyler söylüordu. Arkadaşım, Al
manca söylen~n bu sözlerden aldı&-ı 

hazdan beni de hissedar etmekte ıe-
IZMIRDEKI KIZILAY BALOSUNDA : 

cikmedi: • 
- İspiker, dedi, Semiha Berkao

yun pek yakın bir istikbalde çok seç-
kin bir sanatklr olacağını ve onunla 
yalnız Tilrkiyenin değil, bütün sanat 
dünyasının iftihar edecetfnl müjde
liyor! 

Gözilmiln önDne LAylpzig'deki 
manzar• ıeldl ve kulağımda bana 
Vagner'in dehasına kasideler okuyan 
kadının sesleri çınladı. Gurur duy -
dum, iftihar duydum ve onu tahsil i
çin BerHne ıöndermiş olan lstanbul 
belediyesini her türlü takdire llyık 
buldum. 

Sular Müdürü Geldl 
Vali ve belediye reisi Lôtfi Kır

darla beraber Ankaraya giden Bele· 
dıye Sular idaresi ınüd:.irü Yusuf Zi
ya dün İstanbula dönmüştür. Yusuf 
Ziya, İstanbulun su ihtiyacı hakkın
da Vali ile birlikte alakadar makam
lara izahat vermiştir. * Taksimdeki asri helanın inşaatı
nı üzerine alan mütealıhit hazırlıkla
rmı ikmal etmiş ve dünden itibaren 
inşaata başlaDU§tır. 

lzmir Ku:ılay Kurumr.mun senelik balosu -.Jı n--•· • · ~- -Taı Weçmlff&r. Y uluırıki raimde, 
baloda bulunanlardan biT ırnıpa görii;yonu 

Beş Şehirde 
K aipazanlık 
Yapıyorlarmış 
İzmir, 24 (TAN) - İzmir, Manisa, 

Menemen, Çanakkale, ve İstanbulda 
faaliyette bulunan kalpazan şebeke
si hakkındaki tahk ı !Gı t b itirılnıek ü
zeredir. Kalpazanlar, Osmanoğ?u Ha
san, annesi 70 yaşında E111irıe, Ahmet 
oğlu Mustafa, Abdürrahman oğlu 

Tevfik, Recep oğlu Halım, Mustafa 
oğlu Mehmet, Selim oğlu Halim. Ti
mur oğlu Abdürrah•nan ve Hüseyin 
oğlu İbrahimdir. 

Vaktile börekçilik yapan bu yedi 
arkadaş müştereken işlettıkleri fırın

da kolayca zengin olmak çarelerini 
düşünmüşler ve kalpazanlığa karar 
vermişlerdir. Bidayette piyasadan 
birer kuruşluk toplayarak bunları e
ritmiye ve ellişer kuruşluğa tahvil 
etmiye çalışmışlar, muvaffa.lt olama
yınca lehim ve kalay ıle para tak
lidine başlamışlardır. 

İlk günlerde bu paraları sürmekte 
güçlük çekmemişler, teşkilatı tevsi 
kararile fırını kapamışlar ve Tahtalı
mescitte 141 numaralı evi kiralaya
rak burasını imalathane ittihaz ey
lem~lerdir. Aralarından zaman za
man bir kaçı ayrılarak Manisa, Me
nemen ve Çanakkalede darbettikleri 
paralan sürmiye koyulmu~lar. Bun
lardan biri Çanakkalede yakalanmış, 
diğeri de Erzurum vapurile İstanbu
la çıkarken tutulmuştur. 

Kalpazan şebekesinin darphıtne
sını meydana çıkaran zabıta, kendi
lerini tam faaliyet halinde iken ya
kalamıştır. Suçlular adliyede yap
hklannı itiraf etmişler, şimdiye ka
dar 160 adet elli kuruşluk bastıkla
nnı, hatta teşkilatı daha da genişle
terek İstanbula geleceklerini, ora
da ev aradıklarını söylemişlerdir. 

Kalpazanların söyledik!erlnden çok 
daha fazla para bastıklrı ve bun1An 
piyasaya sürdükleri anlaşılmaktadır. 

ONIVERSlTEDE : 

Talebe Birliiji için 

Hazırhklar 
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SUAL -CEVAP? 

Ostüste 2 Sene 
Kalan Talebeler 
S - Muallim mektebinin i 
kiııci sınıfında iki sene üstüs
te kalan oğlumu nasıl okuta
bllirim? 

C - Oğlunuz resmi mekteplerde 
tahsiline devam edemez. Lise birinci 
sınıfının imtihanlarına giremez, yal
nız hususi liselerden ve orta mektep 
lerden birisinde okuyabilir veyahut 
hususi ders alarak sınıf arkadaşları 

orta mektebi bitirdikten bir sene son 
ra dışardan orta mektebi bitirme im
tihanına girer. Muvaffak olursa lise 
sınıflarını etkrar resmi mekteplerde 
takip edebilir. Başka bir imkan yok
tur. 

• 
S - 'Acaibi sebaidlem neler . 
dir ve bunlar nerelerdedir? 
Biraz malumat verebilir mi
siniz? 
C - Bunlar Mısırdaki ehramlar, 

Babilin asma bahçeleri, Efezusdaki 
Diyana mabedi, Olimpostaki Zeus 
heykeli, Rodostaki büyük heykel, Ha
likarnassosdaki Kariye kralı Mau -
soleus'un mezan ve İskenderiye f e -
neridir. 

Bu yedi acaip şeyden bugün hala 
mevcut olanlar yalnız Mısırdaki eh
ramlardır. Diğerlerinden bazılannın 

da ankazı mevcuttur. Ehramlardan 
en büyüğü 25 milyon metre mikabı 
hacminde ve 150 metre yüksekliğin
deki Kheops'un ehramıdır. 

Babilin asma bahçeleri Fırat neh
ri kenanndaki Buhtunnasır sarayının 
birbiri üzerine sıralarunış yedi kat 
bahçeleridir. 

Diyana mabedi Efesus (Ayasluk) 
şehrinde yapılmıştı. Milattan evvel 
262 senesinde Glotlar tarafından şe
hir zaptolunduğu zaman yıkılmıştır. 

Zeus heykeli Olimpostaki mabet 
için meşhur Yunanlı sanatkar Fidlas 
tarafından ve fildişinden yapılmış -
tır. 
:ı~~ ıteytfel, guneı 

mabedi olan Heliosu göster ivordu. 
Lindos isimli bir heykeltraş ;ylapmış -
tır. Milattan evvel 260 ıncı senede 
yerine dikilmiş ve 60 sene sonra müt 
hit bir zelzelede devrilmiştir. 

Halkiamassos'daki mezar milat -

Yeniden kunılmuma karar veri· tan evvel dördüncü asırda Mausole -
len yüksek tahsil talebe birliği nl· wı için, kansı Artemis tarafından ya
zamnamesini tesbit etmek üzere ça- pılmıştır. 
lışrnalara devam edilmektedir. Üni- İskenderiye feneri milattan ev • 
versite Dekanlar meclisi pazartesi vel 13 üncü uırda Batlamyos tara _ 
günü Rektörün riyuettnde toplana- fından yaptınlmıştır. Fenerin en üst 
rak hazırlanan nizamnameyi gözden katındaki pencereler arkasında ge-
geçirecektir. celeri ateş ve meşaleler yakılırdr. 

Mecldlyeköyünde 
Stadyom 

Galatasaray klübü Mecidiyelc<Syü 

civarında yeni bir stadyom inşa et. 

miye karar vermiştir. Klüp stadın 
keşif name planını hazirtıyarak bele
diye fen heyetine vermiştir. Fen he

yeti planı muvafık görürse yakında 
burada inşaata bapan.caktır. 

Adliyeciler• 
Verilen Ziyafet 

lstifa eden Baro reisi Hasan Hay
ri Tan. dün akşam Tokatliyan sa _ 
]onlarında hakim. müddeiumumi ve 
avukatlara hususi bir çay ziyafeti 

vermiştir. Ziyafet meslekdaşlal' ara

smda tesanüt ve samimi bağlann 

kuvvetlendirilmesi için veril?I'Jşt.ir. 

90 Yangın Musluqu 

Kondu 
Belediye Sular idnresi, muntazam 

bir plan dairesinde 9ehrin muhtelif 

semtlerinde yangın mu~luklarını kıs
men değiştirmekte, kısmen de yeni
den musluklar koymak suretile det
lerini çoğaltmaktadır. Son zama:lar-
da yalnız Üsküdar ve K d k '. .h · • a ı. oy cı e-
tinde yeniden 90 ya'lgın musluğu ko
nulmuştur. 

Otomobil Plakaları 
Kara mor· ı· · 

• A or u nakil va~ rtalarına 
aıt pla~aların değiştirilmeş ne de-
vam edılmektedı"r ~ · d. k d 
7 

· ..,,ım ıyt• a ar 
k OO husust, 800 taksi, lM otobüs, 611 

·ı:~;' kmyonetin plakaı•ı değiş-

Bir Çocuk Tramvay 
Altında Kaldı 

Yedikule ile Sirkeci srasında vat. 
man Tevf iğin idaresindeki tramvay 
arabası Yedikuleden Samatyaya doğ
ru gelirken Samatyada Hacıkadm 
caddesinde oturan Avninin oğlu 9 
Y8flllda Nejada çarpmıştır. Derhal 
tramvayın altına giden çocuk biraz 
sonra çıkanldığı zaman sağ ayağınlll 
ezilmiş olduğu görülmüş. Cerrahpaşa 
hastanesine kaldırılmıştır. Vatmnn 
Tevfik yakalanmış, tahkilcata başlan
mıştır. 

1 TAKViM ve HAVA 

25 Şubat 1939 
CUMARTESi 

2 inci ay 
Arabl: 1358 
Muharrem 6 

Giln 28 

Gilneş: 6,42 - Ö~le: 
İkindi: 15,38 - Akşam 
Yatsı: 19.24 - lmsAk 

Kasım: 110 
Rum!: 1S5'i 

Şubat 12 
12,?.7 
17,54 
~.06 

Yurtta Hava Vaziyeti 
Yeşil.köy Meteoroloji !stasyonuntian alı

nan malumata göre, hava yurdun Orta v6 
Cenubi Anadolu ile Cenubi Anadolunun 
Şark kısımlarında kapalı ve yağışlı, 

Trakya, Ege bölgeleriyle Cenubi Anado
lunun Garp kısımlarında bulutlu, diğer 
yerlerde kapalı geçmiş, rüzgl\rlar Şim ali 

istikametten orta kuvvette, Ege denizııı

de kuvvetlice esmiştir. 

Dün İstanbulda hava kapalı r,e~miş, 
rüzgar Şimalden saniyede 5 - 7 metre 
hızla esmiştir. Saat 14 te hava tazyiki 
761,7 milimetre idi. Sühunet en yüksek 
7,8 ve en düşük 5,0 sa ntigrat olarak kay· 
dedllmiştlr. 
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f BUGÜN 
Lord Halifax'ın 
Beyanatı 

Yazan: Omer Rıza DOCRU L 

I ngiltere Hariciye Nazın Lord 
Halifax, dün Lordlar kama -

rasında mühim bir nutuk söyledi. 
Nutkun ilk kısımlarında İngiltere i
le ı-~ransa ara.sınd::iQ beraberliğin 
kuvvetini izah eden İngiliz Hariciye 
Nazırı daha sonra Fransa ile İtalya 
arasuıdaki ihtiliiltan da bahsetti ve 
bu ihtilafın iki devlet arasında hal
lounması lazım geldiğini yani üçün
cü bir tarafın bu ihtilila burnunu 
sokmaması lazım geldiğini anlattı. 

Nutuk gerek İngiltere, gerek Fran 
sada çok iyi karşılanmış bulunuyor. 
Bizce nutkun en mühim kısmı İtal -
)'a ile Fransa arasındaki ihtiJlfa ait 
olandır. Çünkü Lord Balüax bu ih -
tilifa üçüncü bir tarafın müdahale 
etJbemesi lizım geldiğini söylemek -
le, bugünkü \•niyetin aldığı istika -
ıneti de işaret etmiştir. 

Bir aralık, A vrupada yeni cephe
ler teşekkül eder gibi olmuştu. İtalya 
ile Fransa arasında bir mücadele 
koptuğu takdirde Almanyanm he -
Jl\en harbe katılacağı, buna mukabil 
İngı1terenin derhal Fransaya yar -
duna koşacağı sanılıyordu. 

Fakat A vrupadaki vaziyetin bu
na hiç te müsait olmadığını göste -
ren belki de vaziyet İtalyanın bir har 
be giriştiği takdirde yalnız kalması 
ihtimalini kuvvetlendiren bir çok iz
ler vardır. 

Esasen İtalyanın, taleplerini ta -
hakkuk ettirmek için harbe girişme
si meselesi bertaraf, onun bu taleple
ri henüz formüle dahi etmediği bil
dirilmektedir. 

Bu taleplerin henilz resmen ileri 
sürülmemiş olmalan onJann henüz 
formüle edilmedikleri hakkındaki 
haherJeri teyit etmektedir. 

O halde bugün durgunlaşmışa ben
zeyen, fakat hakikatte perde arka -
sında bir çok faaliyetlere ve manev
ralara sahne olan vaziyetin yakın -
da rnühim bir tahavvül geçireceği 

tahmin olunabllir. Fakat bu tahav -
\'Ütün sulh lehinde mi, aleyhinde mi 
olacağı henüz belli değildir. 

Suriye kabineai : 

Suriyede bir hayli tereddütten 
sonra yeni bir kabine kuruldu. Yeni 
kabineyi teşkil edenlerin ekserisi de 
:milli blok mensuplarındandır. Baş -
\'ekil Raflar, Cemil Mardam kabine
sinde maliye nazın idi. 

Bu kabinenin te ekkülünden mak 
sat, Fransa ile Suriye arasında an -
laşmamazlığı bertaraf ederek istik
lal muahede ini kurtarmak, yahut 
Yeniden bir muahede yapmak ıçın 

son bir fırsattan istifadedir. Fakat bu 
Uınidi kuvvetlendirecek hiç bir şey 
;}oktur. Bilakis Fransadaki sağların 
Suriyeyi elden kaçırmamak için ne 
Yapmak lôzımsa yapılması, ve ora • 
daki Fransız idaresini takviye ıçın 
te~ebbüslerde bulunmaları Suriye 
llıilliyetçilerinin bu ümitlerini kıra -
~ak mahiyettedir. 

Suriye milliyetçilerinin istifade 
etmek istedikleri son fırsatın, kendi 
bakımlarından iyi olmasını temenni 
ederiz. 

[~~~~ "HAiE~~~~:: ] 
Ankara, 24 (TAN Muhabirinden) -

~llşvekll Doktor Refik Saydam fktısat 
ekAieUne giderek Vekil HUsnO Çakırla 

Vekalete alt işler üzerinde bir müddet 
tör<ışmüştür. 

• Bulancık kaymakamı Şevket Cür
Jtan görülen idari tuzum ilzerlne Vekfilet 
~rlne nlınmıştır. 

• Devlet Şürasındn nçık olıın üçüncü 
~tnıf muavinliklere tapu ve kadastro mü
hCtUşlerindcn Nahit Silzen, Gönen ceza 
ı:klmUğlnden müstafa muhterem Tinsel 

Yln edilmişlerdir. 
lt • Bertin - Resmi gazetede çıkan bir 
~rarname mucibince Alman tebaasından 
~~n Yahudilerle hiç bir devletin tebaaııı 
ç k ayan Yahudiler 15 gün içinde ntışa 

11

1 arılmnk üzere belediyenin emnlyet 
t~ndıtına altın, gümOş ve platinden bil
'11~ c Yalan ile mücevherlerini teslim et-

Ye mecburdurlar. 
?' • Cammes - Romanya Başvekili Ml
~n Cristen, bir ay kalmak üzere Dükr~

n buraya gelmiştir. 
:ı.: • Rnrpat Ukranyası Nazın Revay e
lJ~nornık görüşmeler yapmak üzere, Eer-

e ldeccktir. 
t>c!r• 7:1 yolcu taşıyabilen büyük 18 Cllp
ttr deniz tayyaresi Honululu'ya varmı•
ıs · Tayyare 2400 mil olan bu mesafeyi 

&aat 50 dakikada kesmJşttr. 

TAN 

lngiliz Anavatan' 
Ordusu Manevraya 

Hazırlanıyor 
Bu Manevrada En 

Harp Usulleri 
Son Sistem Silahlar 

Tecrübe Edilecek 

ve 

Londra, 24 (A. A.) - 1918 senesindenberi üçüncü defa 
olarak Anavatan ordusu bütün mevcudiyle Yorkshire kont
luğunun garbinde ağustos ve eyhil ayları zarfında yapılacak 
olan manevralara iştirak edecektir. 

FİLİSTİN 
Konferansı 

lngiltere Pazartesi Günü 

Noktai Nazaram 

izah Edecek 

Motörlü ve zırhlı cüzi.ıtamların 

mücehhez bulundukları s0n sistem 
silahlar, harp şartlarına mümgün ol
duğu kadar uygun şartlar ı~indc tec
rübe edilecektir. Eksperler son dere
cede Arızalı arazid<? ger.1* m 'kyasta 

yapilacek harekat esna:-"ında zırhlan 
kalın ve süratleri pek buyuk olan ya
n ağır hücum tanklarınm randıman
larını tetkik etmek istcmc>ktedirler. 
Askeri eksperler, İngiHz ordusunun 
mühim bir Jnsmının ~cnubu garbi 
mıntakalarından silah ve tcçhizatile 
birlikte hava hücumlarının mütema
di tehdidi altında Yorkshire'e nakli, 
hareketinin tecrübenin en mühim kıs · Londra, 24 (Hususi) - Filistin 
mmı teşkil edeceğini ~eyan etmek- konferansı ile alakadar bir hadise 
tedirler. Yahudiler ile Arapların ikinci defa 

Umumi plana göre cı.izütamların 

gece sevki ağır topçu kuvvetlerinin, 
tankların ve saircnin yavaş· 

ça ilerlemesi suretile yapıla-

cak ve mitralyözlıi obmobiller, 
bindirllmiş piyade kuvvetleri. irti -
bat servisi ve motosikleller gıbi seri 
cüzütamlar maskelenmek suretile 
seyyar hava müdafaa batarynlormm 
himayesinde gündüz ilcırl;yecexler -
dir. 

Malzemenin ve kıtalann bir kısmı 

kısa bir toplantı yapmalarıdır. Bu 
şahsi temasların fena bir tesir bı
rakmadığı anlaşılıyor. Bugünkü top
lantıda Araplar tarafından frak, Mı
sır, Suudi Arabistan murahhasları 
hazır bulunmuşlardır. 

Gelecek pazartesi günü İngiltere 
hükumetinin kendi noktai nazarını i
zah edeceği anlaşılıyor. 

Sir Mak Mahonun İngiltere nam1-
na Şerif IIüseyine yazdığı mektup
lar muhtelit bir komite taraffından , 

tayyarelerin hücumu altında işliye -

cek olan trenlerle sevkedi!ecektir. 
tetkik olunmaktadır. !vlektupların a

rapçalarile ingilizceleri karşılaştın
Harekata iştirak edecek olan zabit- lıyor. 

lerin ve anavatan garnizonları efra- Mister Makdonald. bu gün Avam 
dının adedi 60 bindir. 

---o---
Japonlar Yeni Bir Liman 

işgal Ettiler 
Tokyo, 24 (A.A.) - Domei A-

kamarasında beyanatta bulunarak 

Filistinde vaziyetin nisbeten düzel

diğini, ihtilalcilerin zaafa uğradık

larını ve bunların ferdi hareketler

den başka bir şey yapamad1klarını, 

jansmın bildirdiğine göre, J(lpon bu vaziyetle 

krtalan, Hainan adasının şark sa- söylemişttr. 

de mücadele edildiğini 

* hilinde kain Tsnglan limanını işgal 

etmiştir. 

Amerikanın yeni üıleri 
Vaşington, 24 CA.A) - Parlamen

to 12 hava ve deniz üssünün takvi
ye ve inşasrna dair kanun lnyihası
nı kabul etmiş, fakat Guam adasın
da bir hava üssü tesisine dair olan 

fıkrayı layihadan çıkarmıştır. 
Parlamentonun bu kararı siyasi 

mahfillerde hayret uyandrrmıştır. 

Japonyanın Şangh<tydaki beynel
milel imtiyaz mıntakasım zaptet
mek arzusunu izhar ettiği şu sır~a 

askeri makamlar parlamentonun A
merika kıtasından mümkün olduğu 
kadar uzak bir mahalde bir deniz 
müdafaa hattı tesisi aleyhinde hu
lunmasına teessüf etmektedirler. 

Suudi Arabistanın mümessili 
Prens Faysalın babaı-ı, kral 11.ıııissu
ud tarafından Mister Chamberlain'e 
gönderilen bir mektup takdım etmek 
üzere olduğu bildirilmektedir. 

Fransanın Suriyedeki vaziyeti 
tahkim etmeıi isteniyor 

Paris, 24 (Hususi) - Sağa mensup 
mahfiller ve mebuslar, bugün Suri
yenin yabancı devletler tarafından 
tehdide maruz kaldığım ileri sürerek 
Franc:anın Suriyedeki vaziyetini tah
kim etmesi lazım geldiğini htikümcte 
bildirmişlerdir. 

Suriyede teşekkül eden yen' ka
bine, ekseriyetle milli bloka men -
suptur. Yeni hükCın•ctin te~ekkülü 
üzerine Şam çarşıları açılmış ve 
grevler nihayet bulmu~tur. 

Mareşal V oroşilol 

Kızıl ordu 
Yemin Etti 

Miscıfir 
General 
Ankara da 

Ankara, 24 (A. A.) - İngiliz is -
tihbarat dairesi müdür muavini gene
ral Frederik Jorj B. Netbitt, yanın
da mihmandarları deniz biqbaşısı B. 
Aziz olduğu halde bu sabah Anadolu 
ekspresiyle şehrimize gelmiş ve is -
tasyonda Genel Kurmay istihbarat 
müdürü ile Ankara merkez komuta
nı, İngiliz sefareti müsteşarı ve ate
şemiliteri tarafından karşılanmış ve 
bir askeri kıta tarafından selam res
mi ifa edilmiştir. 

General Frederik Jorj B. Netbitt 
öğleden evvel Genel Kurmay başka
nı Mareşal Fevzi Çakmak ile ikinci 
başkan Orgeneral Asım Gündüz, 
Milli Müdafaa Vekili Naci Tınazı zi
yaret etmiştir. 

Öğleden sonra beraberlerinde 
mihmandarları ve Genel Kurmay is
tihbarat şubesi müdürü, lngıliz ate -
şemiliteri olduğu halde saat 14.30 da 
harbiye okulunu, müteakiben ismet 
İnönü Kız Enstitüsünü, Gazi Terbi
ye ve Yüksek Ziraat Enstitülerini 
gezmiştir. 

General Frederik Jorj B. Netbit

tin Harbiye okulunu ziyareti bir sa-

at kadar sürmüş ve Şeref salonunda 

Moskova, 24 (A.A.) - Tas ajansı bir müddet istirahat eyledikten son-
bildiriyor: 

Kızıl ordunun 21 ind yıldönümü 

münasebetile bütün kıtaat yeni Ka

nunu Esasi üzerine yemin etmişler
dir. Bu münasebetle müteaddit ni
şanlar verilmiştir. 

Tahlif töreninden sonra bir nutuk 
söyliyen Mareşal Voroşılof, ezcümle 
demiştir ki: 
"- Her yerde, kanımız ve hayah

mula, vatanımıza, halktmlza ve hü
ktımctimize hizmet edeceğimize ye
min ettik. Her birinizin. Biıyıik Le
nin ve Stalin için. vatanı milleti, 
işçi ve çiftçi hükumeti ıçin, seve se
ve kanını ve hatta hayatını vcrmive 
hazır olduğunuzu biliyorul!'. Fakat, 
bu kfıfi değildir. 

Kızıl ordunun zimamdarları ve 
şefleri olan bizlerin yapacağımız da
ha çok şeyler vardır. [3izler, şanlı Kı
zıl ordunun öniinde bulunan vazife
ye daima laik kalmak i~in bize tev
di edilen işi dirije etmesini. , "h ça
lışmayı. organize bir tarzdn çalışma
yı bilmeliyiz. Tarihi sernit dolayısi
le, Kızıl ordu, ancak maV,lfıp edilmez, 
yıldırım gibi bir kuvvet olorak mev
cut bulunabilir. Kızıl ordu. böyledir. 
ve daima böylck olacaktır. 

Kızıl ordu erleri. kumandanları. 
politik memurları ve bilhassa rncsul 
zimamdarları ve şefleri, bizler he
pimiz, bunun için. yorulmadan calı
sacağız. askeri ve politik terbiyeye, 
Kızıl ordumuzun durmadan iyılcşme
si ec:erine bütün kuvvet imızi verece
ğiz. İşçi ve çütçi Kızıl 'lrdunun teşkil 
f'ttiği emin kalkanın arkasında Lenin 
ve Stalinin büyük tarihi eserinin mu 
,•affakıyetle ve mesut bir surette in
kişafı için böyle çalışmak lazımdır 
ve böyle çalışılacaktır. Askeri yemi· 
nimiz, bunun zimamdır.,, 

ra mektepten ayrılmıtır. 

General, Gazi Terbiye Enstitüsü
nü ziyareti esnasında dersaneleri, 
kütüphaneyi, Enstitünün muhtelü 
salonlarını gezmiş ve ayrılırken gör
düğü intizamdan beyanı memnuni -
yet ederek Enstitünün çalışma tarzı 
etrafında verdiği izahattan dolayı 

Enstitü miidürü Esnda bilhassa te -
şekkürde bulunmuştur. 

General öğle yemeğini Ankara -

palasta hususi olarak yemişlerdir. 

-~ 

Macaristanda 
Nasyonal Sosyalist 
Partisi LağvedUdi 
Budapcşte. 24 (A.A.) - Havas A

jansı muhabiri bildiriyor: 

Binbaşı Szalassi'nin r.asyonal -
sosyalist partisi Hilıve<lilmiştir. Bu 
sabah Macnristanın her tarafında ve 
bilhassa Budapeştede bir çok araş

tırmalar yapılmıştır. GOO poJis me
muru partinin muhtelif şubelerini iş
gal etmişlerdir. Bir kaç yüz kişi tev
kif edilmiştir. Polisler hiçbir muka
vemete maruz kalmamışlardır. 

* Budapeşte, 24 (A.A.) - Csaki ile 
.laponya. ve İtalya sefirleri bu sabah 
Macaristanın komintern alc •hindeki 
pakta iltihakını tevsik eden vesika
yı imza etmişlerdir. 

~ 
Hsingking, 24 CA.A.) - Mançuko

nun Antikomintern paktına ıltihakı 

hakkındaki protokol. b:ı sabah bura
da, Mançukuo, Almanya. İtalya ve 
Japonya mümessilleri taıafından me 
rasimle imza edilmiştir. 

BALKAN MATBUAT KONFERANSI TOPLANTISIN DA : 

- Balkan matbuat konferansı. toplanhlannı bitirerek daiıldı. Yukarda, konferans iz:alannı içtima halinde ıörllyorsunuz. 

Anahtar ve 
Maymuncuk 

Yazan: B. FELEK 

Güze) söyliyorsun arkada . Ynni 
nasihatlerinin alıcısı olsa her 

biri bin kese akçe de,ğer. Lakin gel -
gelelim ben yapamıyorum. Zorla de
ğil ya! istidat yok. İstidat denilen şe
yi yabana atmamalı! Şimdi bana sit
tin sene piyano çaldırsan ıskaladan 
yukarı çıkamam. 

Bir gazel okumak, bir kalyon res
mi izmek istidat işi oluyor da hayat
ta mı. affak olmak neden istidada 
bağlı bir aüzel sanat) olmasın. 

Bana diye. un ki: 

"-Yumuşak .~enklerin sup -
le dedikleri gibi elastiki ol! Hayat 
kapısı kilitli bir hazinedir. Kilitli
dir diye nevmit olma! Daldır anah 
tan, açmağa çalış! Bir anahtarla 
aç.amazsan, öte.kini dene! O da ol
mazsa berikini dene! 

Eğer herkes senin gibi bir dene -
meden sonra bezip çekilseydi, dün
ya küskünlerle dolardı. Çekmece
nin gözünü açmak için bile üç 
dört anahtarlık çıkının içinden u
yanını arıyorsun? Ya hayat kapı
sını açmak için bu kadar bir kül -
fete niçin katlanmıyorsun? 

Dünya, bir asır evvelki, hatta ya • 
nm asır evvelki zamana nazaran 
çok girift bir şekil almıştır. Vak -
tiyle bir mandalla açılıp kapanan 
kapılar bile bugün fişeli kilitlerle 
kapandı. Bir şeyin iştahlısı ne ka
dar fazla olursa onu o kadar sıkı 
saklarlar. Tel dolaptaki kilitle ka
sa kilidi birbirinin ayni olmadığı
nı görmüyor musun? 

Hayat muvaffakıyeti ise filemin 

göz koyduğu bir nimettir. Tabii en 
güç açılanlardan daha kıskanç bir 
kilit altındadır. Bu muvaffakıye
tin kıymetini idrak et de ona göre 
çalış, uğraş! 

Amerikanın ilk zaptından biraz 

sonra oraya giden altın arayıcıla

nnın maceralarını hıç okumadın 

mı? Bir tutam altın tozu elde et -
mek için neler çekmişler? Ne zah. 
metlere katlanmış, ne tehlikelere 
göğüs germişler! 

Diyeceksin ki; içlerinde bu yüz -

den gürültüye gitmiş olanlar var. 

Elbette olur! Hayat bu! Boru mu? 

Sarmısağını sirkesini hesaplayan 

paça yiyemez: diye bir söz vardır. 
Sen duymadın mı? 

Sana da onlar gibi olmayı tavsi -
ye ederim. Varacağın yere şu yol
dan gidemiyorsan, bu yoldan yü -
rü! Oradan da gidemedin mi, öte
ki tariki ihtiyar et! Fakat muvaf
fak ol! Bugünkü cemiyette insan
ları gittiği yolun çamur, toz veya 
asfalt oluşu ile değil vardığı yerin 
uzaklığı, yakınlığı, yüksekliği ve 
havadarlığı ile takdir ediyorlar. 
Onun için yukarıda dediğim gibi 
muvaffakıyet kapısının kilidini bir 
anahtarla açamadın mı, ötekiyle, 
ötekiyle de açamayınca berikiyle 
zorla! Ta ki içeri giresin!,, 

~ e de güzel söyliiyorsun arkada ! 

Lakin ne çilingirim, ne kasa hırsın. 

lla~·at kapısını zorlamak için elim -
de bir tek anahtar vnr. Bununla da 

her kapı açılmıyor. O senin söyledi

ğin şeyi ynpmak için, her kapıyı aç -

mak için anahtar kfıfi değildir. 

Mn) muncuk olmak IUzımdır azi

zim, maymuncuk! 

Ben de maymuncuk olamıyo -

rum, zorla değilya! 

Hele şu gidilen yolun temizliği 

kirliliği, çamuru tozu bahsine gelin

ce; galiba sen böyle knlabnlık ·ollar 

da yüriimemişsin? Kuzum, bir mu -

ayyen noktaya vnrmak için çabala • 

yanlarla dolu yerlerde yolcular bir

birini çamura atıyorlar. Ben ayakla
rımın kirleııme inden değil üstiimiin 

hasımın , yüziimiin göziimiin. alnımın 

avucumun çamur olmasından kork -

tuğum için o enin dediğin yoldan 

gidemiyorum Birisinin ayağımı çelme 

yeceğini, arkamdan itmiyeceğini bil

sem çamurlu, tozlu diye yola çık -
maktan çekinecek değilim! 

Anladın mı, imdi neden mııvaf
fak olamıyorum! Gözünil se,diğinı! 
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A1I. aı-ı lce rn.ele rcl e 
Maarif Yeldll 

Türk Din Tetlc• 
Kurumunda 

bd S(lndenberi herk•: llllenceli ve Musikili, Zenpa RADYO 
N 

Arkadaşı Mustafayı 
Öldüren MUrat Coşkun 
2 Sene Hapis Yatacak 

Ankara, 24 (TAN Muhabirin
den) - Maarü Vekili Hasan Ali Yü
cel bugün öğleden evvel TOrlı: Dili 
tetkik kunımu merku heyetinin 
içtimaına rlyuet etmlftlr. Bu top -
lantıda Kurumun bugünkü ve ileri-

A N o N 
Bilytik Operet Filminin en gflzel ve sev1mll Şarkılarmı 

A. vrupanm en güzel 
Seeli·Yıl~ ER NA S A. C K 

TAKSİM Sinemasında 
deki çalışmaları üzerinde konU§ul- Teganni ediyor ve Halkta tekrar ediyor. 
muı ve bir nepiyat programı huır- '~•-••• Bugün saat 1 ve 2.30 da Tenzilatlı matineler ••••" 
lanmıştır. Bu programa göre, ft.*d-

ANKARA RADYOSU 
Tilrldye Radyodifüzyon Poatala11 
Türk17e Radı:osu Ankara Radyosu 

Dalga Uzunluğa 
1839 m. 113 Kel. 110 ltw 

T. A. Q. 19,'14 m. 15195 kes. 20 ltw 
T. A. P. 11.TO m. 11458 ltcs. 20 ıtw. 

Cumartesi, 25. 2. 1939 

13,30 Program, 13,35 Milzik (Caz
bant! - Cigan) Lantoş Orkestrası. 14 
Menıleket saat ayan, ajans ve meteore
lojl haberleri, 14,10 MQzUc (Cazband -
Ciıan) Lantot Orkestran (Devam), 15 
15,30 TQrk müziii: Çalanlar: Vecihe, Ke
mal Ni7azi, Se;vhun, Eşref ltadrl. Oku-

lof higatinin birinci cildinin bitlri- :;:::::::::;;;;;:;:;;;;;;;;:;::;::::::;;:;;:::::;: 
lerek derhal bastırılması, Hilleyin • 
Kazımın Büyük Türk 111ıatinin bir 
kaç forması bastınlmlJ olan üçüncü 
cildinin ikmali, 30 formaya 1akın 
bir yekun tutan yenl derleme netl· 
celerinin bir faaikül olarak neşri, 
T. Karkl Yakut 16p.tlnln eksik for
malannın temamlınank 20 forma
lık bir fasikül hallnde ilk kıammın 

Senenin en muazzam ve en Rus Tanı.inin Kanii 
Muhteşem Fransız Filmi ÇARI 

TAÇLI CANAVAR 
Baş Rolde 

HARRY IAUR bastırılmuı kararlqtınlımfbr. Ter-

1
. p E K 

cüme edUm•ı olan Divanı Lt\cattıt-
türkün nefl'8dllebllm•l 1ç1n lbım- Harikulade bir muvaffakıyet ka-
gelen tertibatın allnmuı da karar ..,,, Sinemasında zanmaktadır. 
laştınlmıftır. Bundan bqka BOJQk --. Bugün saat 1 ve 2.30 foeanslannda TENZtı..AT vardır. • 

Türk 16gatine buırlık olmak üzen -======---==-11:::::1-=-==-=-::z:;::=-===:sıı1ıa::=-===-=--=----==-
taramıııı eserlerden Şqhl Divanı 
ma.kaimlle halinde tannan kelime
ler endeb olarak konulup -.... 
dilecektlr. 

ÖLÜM HABERLERi 

HAZIN ılı lıtiHAL 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü ilanlar. 
1 - Tuzlalanmız için şartnamesi mucibince 90 adet ••aonet açık 

eksiltme usuliyle satın alınacaktır. 
Il - Hepsinin muhammen bedeli sif Haydarpaşa 4700 lira ve mu. 

vakkat teminatı 3'2.50 liradır. 
m - Eksiltme 10/3/ 939 tarihine rutlıyan cuma günü saat 15 de 

Kabatqta Lavuıın -ve mubayaat şubesindeki alım komisyonunda 7a
pılacaktır. 

1'1,30 Proıram, 1'1,35 Mllzlk (Dans sa
ati - Pi), t'f,111 Müdk (Keman solo) 
Profft6t Necdet Atak), Pianoda: ınvt Ce
mal Erkin, 1 - Friedernan Bach Krelaler 
(Grave), 2 - ~ani KreUler (Prelüd 
ve Allegro), 3 - lt~koff Krelsler (Gü 
net duası), 18,15 'l'Orlt mUrltl (!'asıl he
yeti: Beltlnlltr tuıı), Celil Tokaee, R"k 
kı Demuaa. Jlfref Kadri, Huan Gür, 
Hamdi '.J.'okq, Basri Uaer, 19 XonUID'la 
<Dıt politika hAdiselerl), 19115 Tilrk mn
dlf (Sivaslı ıaı şairleri) Aşık Veysel ve 
ibtaJdM (SlTat halk oy\Hl havalan w 
tilrktllai) 11,15 TQrk mQalll (MallhD . 
Nuri Halil (XlAaJk repertuvarından _. 
çilmiı parçalar), Çalanlar: Vecibe. RUIW 
Kam, Mesut cemn. 20 AJans, meteoroloji 
babertert. ziraat borsası (fiyat), 20,15 
Temsil (Baki "'*1)1 Tertip edenler. Ek· 
rem Belit ft Avni DlJlitil, Temsile TOrk 
ınQzili hqeti ittirak edecektir 21,115 Menı 
leket saat 8.)"an, 21,15 Esha~ tahvil.At, 
kaln'bl70 - nukut borsası (fiyat), 21,25 
Folklor (HaU1 ~ed.it), 2.t,4!1 MQzlk (TJ 

eder - Pi.), it Haftalık potta lıc'lltUIU. 
22,30 MOzlk (KQc;Qk Orlr.atra - 8ef: 

ArluulGfl Muatalanın 6lümiine ıebep olan Murat mahkemede Şirketi Hayriye Rukuk nıüşavirl 
Avukat Necati Yalımın Küçük oğlu: 

iV - Şartnuneler parasız olarak her gün aözü geçen f\lbeden ah
nabilir. 

Necip Afkm). 1 - Hamchmımn (Anda
lusia) (İspanyol valsi), 2 - Frled Waıter 
(Rft)'a) (Keman eolo 'Ye orkestra için\, 
a - waıter Noack (ltmnantlk Overtt\t), 
4 - İtalo Uloni (Sabah prlası), 1 -
Strauss (Çardaş), 8 - Franz Albert (Or
manlarda ve Ninni), 23 1140dt (Sinema 
sesi ve cazband), 23,415 24 Son ajawı ha
berleri w yarınkl program. 

Dün ağır ceza mahkemesi iıstün

den henüz 36 saat geçmlyen bir öl
diırme hadisesini neticelendirdi Ku
ruçeşme amele yurdunun banyo dai
resinde arkadaşı hamal Mustafayı 
bıçakla öldüren Murat Coşkunu iki 
sene dört ay hapse mahkum etil. 

Müddeiumwnilik meşhut suçlar 
çerçevesine giren hadisenin tahkika
tım dün sabah bitirmi~ ve suçluyu a
ğır ceza mahkemesine vermiştir. Sa
at on altıda muhakemesi yapıldı. Mu
rat kendisini mudafaa ederken: 

- Ben banyo dairesine girmiştim. 
Girerken onun elbisesine sürUnrnü
şüm. Mwıtaf a bana küfretti. Sonra 
dlr3ek1Z aı'kmiaiiii• ~e yü~ 

ler. Beni altlarına aldılar, öldürüyor
lardı. Biır. aralık ~ağım yere di.i~-tti. 
Ben kendimi kurtarmak i.l;in ucu ile 
hafifçe Mustafamn baldmna dürt
tüm. Maksadım öldürmek değil, ha
flfce canını yakarak kendi!nl kurtar
maktı. Eğer öldürmek isteseydim, 
kalbine sapladım, diyordu. 

Mahkeme, bundan sonra Murtaza, 
Şaban, İmdat, Şerif, Mehmet Al!, 
Cafer, Dursun isminde yedi şahıt 
dinledi. Onlar da suçlunun ifadesini 
teyit ettiler. 

'Reis şahitlere hldise ile ı;ıhht lm
dat otomobilinin oraya gelmesi ara
smda ne kadar zaman geçtiğini ehem. 
mlyetle sordu. Kimisi bir sigara içi
mi kadar zaman geçti, dediler. 

Blr kısmı da bu müddeti yirmi da-

kika ile kırk beş dakika arasında tah
min ettiler. Hakim bun lan yüz
leştirdi. Hepsi kendi ifadelerinde ıs
rar ettiler. Bundan sonra mahkeme, 
cesedi muayene eden Tabibladil En
ver Karanı davet edere-k Ş<'hadetine 
müracnt etti. Doktor hadiseyi şöyle 
izah etti: 

- Yara bacaktadır. Korkulacak 
bir uzuv değildir. Bıça§ şiryanı ma· 
bazı zedelemiş olması hasebile fazla 
kan zayi etmiştir. Bu şiryan. Falnz 
şiryanının bir şubesidir. Eğer üç, beş 
dakika içerisinde bir mOdahale ya
pılmış ve kan durdurulmuş olsaydı 
hayatı da kurtulurdu. 
Mahken~e, -ç &leli ola~ak ka

ma da getir·lmisti. Suçlu bunun ken
disine ait olduğunu kabul ediyordu. 
Bundan sonra müddeiumumi nıua• 
vini Feridun iddtaıı1nı stiyledt. 

Suçluya ceza kanununun 448 inci 
maddesine göre ceza !<egi1mestnt, an
cak suçlu bıçak el"nde iken ve hic
bir mini de yokken 'Mustafanın baş
ka yerlerine de saplamak ıuretUe 
öldürülebileceği halde bunu yapma
ması hadisede ölüm kastinin bulun
madığına dela'et ettiğ'.'lrlen kanunun 
452 inci ve 451 inci maddelerinin de 
nazan it"bara alınmas.ını istedi. 

Mahkeme. müzakereden sonra ka
rarını bildirdi. Suçluya üç sene 6 ay 
hapis cezası veriliyor. vaşından do
layı da bu ceza 2 sene 4 ay hapse in
d:t'iliyordu. 

Selçuk Yahm 
Vefat etmiştir. Cenazesi 25/Şu

bat/939 Cumartesi günü saat 12 de 
Nişantaşında Vali konağı caddesin· 
de Sümer Apartımanmın 2 No. lu 
Dairesinden kaldınlarak cenaze na
mazı Teşvikiye Camiinde öğle na • 
mazını müteakip kılındıktan sonra 
Ferlköy Kabristanına defnolunacak· 
tır. Esasen acılı bulunan ana ve ba
basına ve kederli ailesine bu son 
acıdan dolayı Tanndan sabır ve me
tanet dileriz. 

VEFAT 
P•ngaltı Amerikan ıarajı sahihi 

Mustafa Himit Tosunun validesi sa
Uhatı nisvandan Bayan İfakat diln 
ıece rahme&! rahmana kavuımuş
tur. 

Cennzesl bupnkil Cumartesi ril
nü saat Ud buçukta Amerikan ıara
jmdan kaldmlarak namazı Sulta
nahmet eamilt•rlfln4e badeleda ı'
dtrnr1!alpıdo tehitUte defnedileeflk
tlr. Mevla rahmet eyliye. 

VEFAT 
Sabık Eminönü "MARTEN,, An

treposu sahihi 

CAY MARTEN ORAKYAN 

Bir Genç \ Bir Kimyager 
Nişanlısını Aleyhine 

Vefat etmiştir. C~nazesi yannki 
Pazar günü saat 14.30 da, Beyoğlu 
Balık pazar Ermeni kilisesinden kal
dınlarak Şişli Ermeni kabristanına 
defnedilecektir. 

Kezzapla Yaktı Dava Açıldı 
Sultanahmet sulh birinci ceza mah 

kemesi, dün, Sıhhat ve t~Umal Mu· 
avenet Veklleti tarafından kimyager 
Cevat Tahsin aleyht1'~ açtlan ullhi
yet hatlcl rapor verme davosını teıt
kik etti. İddia 111 ldl: 

Kan tahlili yapmak anca\: bakteri

Şehzade FERAH Sinemada 
başı Tel: 21359 

ŞAHANE TAN$0 
( Pola N•CJrl > 

M!slt görülmemiı muvaffakıyeı.. 
le devam ediyor-. Çattambaya: 

Şeyhi• Oğlu CYal••"•o> 
Sesli - Türk Musildll 

yologların kanunt salahiyeti dahtrn- Denlzbank Satle Binası 
de iken kimya.ger Cevat Tahsin, bir 1 ti 
kadının kanını tahlil etmıı ve rapor Parasını Geri s yor 
vermiftir. Vekl,et, bunu ıuç ·ıydılı Denlzbank um":r mücUlrlilltl 
için kanuni takibat yapılınuını tate- db ildnot Ucaret ma __ emellQe mtı
nıiştir. Suçlu kendWni müdafaa • racaat ederek SatJe firk.U aleJbtnt 
derken: .. fMbS.ktt,, davuı açmıt ve alclılı 

V - Ekıiltmeye iştirak etmek istiyen firmaların fi.atam tekliflerini, 
Detay ve eb'adını gösterir resimlerin ve vagonetlerin yataldan hakkın
da aynca mufuaal izahat ile detay resimlerini ihale gününden bir 
hafta evveline kadar İnhisarlar Umum Müdürlüğü tuz fen şubes;"le 
vermeleri ve tekliflerinin kabulünü mutazammuı vesika a1malan lA
zmıdU'. 

VI - lateklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % '7,S ıfl
nııme paralan ve tua fen tubelinden aldı.klan vesika lle birlikte yu-
karda adı geçen komiS)'ona ıelmeleri i1ln. olunur. (515) 

* HNl'ONIL•llll 

17 MJlAno: Senforıi1c konser. 18,11 ıtc.
m.a: 8en!alılk lroııaer veııa1re. 

HAffll' KONll! .. L!lll: 

T,10 BerUn Kıaa dalgası: Harta tonu * konseri (8,15 Devamı). 'l,30 Brtslau: la-
l - Şartnamesi mucibince maateferriiat bir adet buhar kazanı ka· bah konaeri. 11,4& .Berlin kıta dalluı: 

palı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. Hafif musiki. 13 Devamı. H,15 Devamı. 

ll - Muhammen bedeli sif İstanbul 12500 lira ve muvakkat temina- 18•2o Hamburg: Karışık musiki netrl1&
tı. 11 Kolonya: Kanşılt havalar. 17,45 

tı 937.50 liradır. Berlin kıM dal«uı: Neşeli akşam muslkt-
, m - Eksiltme 14/3/939 tarihine rastlıyan salı gnn'n saat ıs de Ka- si. (19,10 Keza), 1e,10 Peşte: Cfpn ar
~ • .,... ..... ...,,,...,.~ ... ~_.. ....... ~~~!llıfl~~~.,.,~~~~~-itı!'!rllll ...... 111!9llpıılll~~:Mııııı:--~~~~ 
lacaktır. kO'Va: a r er tarafından konser. 18 30 

k h .. ·· b d lı Berlin kısa dalgası: Bando muzika. 19,10 
IV _ şartnameler parasız olara er gün sozu geçen şu e en a • Bari: Arapça nefr1Yat. 19,15 '1hnıc 

nabilir. Halk musikisi. 19,30 l'ranktort: Bando 
V - Eksiltmeye girmek isti yen firmalar münakasa tarihinden niha- musikisi. 19,30 Moskon: Halle m.usildıd. 

yet bir hafta evveline kadar fiyatsız tekı:flerini inhisarlar umum mü- 20 Bertin kısa dalgası: Pazar konseri. 20 
dürlilğü müskirat fabrikalar şubesine vermeleri ve tekliflerinin kabu- Kön!Oberı: ı, sonu ltolıserL 21,10 Bnl
lüaU mutaammlll bir vealkayı eksiltme günUnden bir g(ln evvellM ta- ıau: Karıtık mtri>'at. 
dar almalan lhımdır. OPIRALAR. O .. IRITLllA: 

VI - Eks'ltmeye girmek istiyenlerln teklif mektubunu, kanuni ve- 15,11 Fraııkfut": Opera muslkld. n 
laik % 7 ,5 güvenme parası veya banka teminat nutlctubunu ve milna.· Roma: Opera temal1l tıaltll. 
kasaya iştirak vesikasını ihtiva edecek olan kapalı zarflannı eksiltme ODA MU81Klsl: 

günü en geç saat 14 de kadar yukarda adı geçen komlıyon ba~anlığma ıo,20 ZOt'lh: O<!a musikisi trıyosu. ıg ıın 
makbuz mukabilinde ve;meleri ilan olunur. (591) Breslau: Oda rnwıikial konseri. 

Muh. % 7.5 Eksiltmenin 
Cinsi Miktarı Bedeli teminat Şekli Saati 

Lira. K. Lira K. 

2452 05 183 90 Açık 

Eksiltme 1' 
Lik~r koymak tç~n 321) şer 15 Adet 
litrelik yerlt bakır kap 
Mellnj8r 1 Adet 3420 66 256 54 Açık 

ı. Eksiltme 15 
I - Şartname ve planlan muci hince yukarda cini ve mikt8I" faıh 

2 kalem mabeme ayn ayrı eksilım eye konmuştur. 
II - Muhammen bedellerile muvakkat teminatlan biPlannda göt

terilmişt!r. 

111 - Eksiltme, 17 Mart 939 ta rihine ruhyan cuma sGnü blzala
nnda yazılı saatlerde Kebata,ta le vazun ve mubayaat şubellndakt alun 
komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler ve Ukör kapları planlan her gün sl>zıl geçen şu
beden parasız altnabıleceği gibi me llnjör pllnı da görüleoilir. 

V - Melinjör içiıı miinakasadan evvel taliplerin müskirat fabr:lka
lar tubesine milracaatla bu gibi tş teri yapabilecek atalyel8ri buJundu
junu tesbit ederek vesika almalan lamndır. 

VI - İateklilerln ekat.ttme tçta ta)'ln edilen sOn "••t1ercle )'(lac1e 
'1,S l&vume panlarile ve -.tk.ıa rlle blrlDde .IDelkAr komlqona a..ı. 
me1erl llAn olunur, (1242' 

Rl8fTALLIR: 

11,ıo Viyana: Piyano eonatlan. 22 S..
uıı lala dalgan: Şarkılar. 

DANS MU&IKlal: 

11 Berlift kısa datpsı: (1'7,15 Den•). 
1T: l'rankfurl 19,15 LAJpzlS. 19,40 Oıltn
,,.. 21,115 Fraııkturt, 23,11 Kol~a. 21,!0 

Münib. 28,80 Stutprt. 23,U Brilno. ZLto 
Könipber1-

Amerika Bizi, Biz 
Amerikayı Ne Zaman 

DinRyeblHrlz? 
Kısa dalgalı rad;yo merkezleri vantuf -

le Amerikadah yapılan neşriyat Avrupa
<!an, Amıpadan 7apılan neşıVat ta A
merikadan dinlenebilmektedir. Havanın 

radyo alımı için müsait oldutu günlerde 
v• saatlerde Amerikayı Avnıpa tstUJon
lan kadar iyi dlnllyebllmekteylz. 

Mtıddetumumlllll evvelki gttn Be
yollu Parmakkapı tramvay tevalc -
kuf mahallinde Dipnluı terzi Eıv. 
din elbisesine ve ayaklanna kezap a
tan Necmettin isminde bir genç hak
kındaki tahkikatla meşgul olmuştur. 
Enet, bir müddet Necmettinle ni
pnlı kaldıktan sonra kendisinden 
ayrılmak istemiştir. Necmettlıı buna 
muvalfakat etmemiş ve evvelki gün 
tramvay tevakkuf mahallinde bekle
miştir. Esvet, oraya geldili zaman 
hazırladıiı kezap şişesini yüziinc fır
latmak istemif, fakat kızın çabuk bir 
hareketi yllzünQ kurtarmıştır. Dökü
len kezap Esved.in 150 lira kıyme
tindekt mantoeunu panmpll'Ça ettili 
gibi sal baldınnı da yakmıttır. •ra
bibiadil Enver Karan, dün yaralıyı 
:muayene etml§tir. Vereceği rapora 
göre tahkikata devam edilecektir. 

- Ben kan tahllUnt bllctertytloı 2311 bin Uranın SaclHinl inemlft!r. 
İhsan Samiye yaphrmı4Um. diyordu. Buka daha evvel a1DI mMU- ı•••••IİI••-----------••••!! 
Hakim. diln !>oktor thlın Samlyl p- meye mGncaat ederek dava ._. ... 

Amerikanın kıaa dalıalı merkezleri ta, 
19, 25, 31 ve 49 k6sur metre dalp uzun
luklarlyle program neşretmektedirler. 
Memleketimizden muhtelif saatlerde bun
ların neşriyatı dinlenmektedir. Bu mer
kezlerden 49 metrelikleri aece yarısından 
sonra sabah saat sekize kadar iyi dlnl ... 
nlllr. Ayni saatlerde 2S ve 31 metrelile
rhı nep-lyatı da pek bi alınabilmektedir. 
Güneş iyice y{lkseldikten sonra Amerika 
alımı güçleşir. Bunu yılbaşında 7apblı
mız tetkiklerle anladık. Amerika ile ara
mızda 7 saat fark olduJuna eöre ve kısa 
dal&ah Amerikan neşriyatının umumiyet
le eece ;yansından sonra saat bire kadar 
devaın etmesi dola;yıalyle hereünkü net
rfJat burada ubahlan sekize kadar de
vam eder. Yılbqında orada sabaha kaı~ 
d"81n eden proıram Tilrldyecle aitleye 
kadar devam ebnfftir. Fakat aaat dolcuz 
w arıdan sonra nepiyat hle almamı;vacak 
d.-eeecle D71flamıttır. 

Marmara Haıanın 
Yeni Bir Marifeti 

Meşhur sabıkalılardan Marmara 
Hasan diln bir kahvede sivil polis me 
murlarmdan birisine hakaret ettiği 
için yakalanmış ve müddelumumlll· 
fe verilml§tir. Marmara Hasan, ken
disinin de polia tara!ından dövüldü· 
ğtinü iddia ettiği içjn müddeiumu -
milik kendisinin tabibi.adile muaye-
~ettirmiştir. 

hit olarak dinlemlftlr. Doktor: nı büd1rmlf ve ftrkeUa bçarmak I• 
- B4'n hatırbyamıyorum. Bler tah AN OJdulu Gilm(lpılJ111ldül ft ... 

lil etmJt1em. defterimde vat'dır, de- 1mttül ıayrt menkullmne lhtlJ• 
diği için defteri .. ttrtllmlt ve t.t1dlr ti hacbı konu1maemı 1Remt1t •hke 
edilmtıııttr. Muhakeme karar ~ ta- me de bu t*IJd• bıv ftnDlfU. J1a 
tik ed11m18tlr. b din vwcU111r11ıh9_. lmdak • 
YENi N~•RIYAT llda aau. bSw1 Der+bttü ....... 

~ ı na &6re JatlmWıt tıdt1'Dlll lbllD ... 
_B_E_R_V_IT-,-,-0-N_U_N_•_U_V_ANlt• - lllf· Urken puarlılda t1mm111m ...... 

tabk l!leırvetlfQmm cU)tmnp Mecmuumın IUI bulmut ft ba lkdin boluJank 
bu hattalcl n7111 Ahmet !han 'tokf81, 230 bSla Urum iSi verlJmMlal ..... 
tsmail Hakkı Bal1acıollu. JWlkamM Ba• miftlr• 
lıkçw, Halid l'ahrl Oanle1, tnıaml Be- Mahkeme, BenJmna ~ 
kir, M. Sami T_.,, Oawl Halld ÔlanlOJ, ft JAythaJarmı 8a'tie flrketme tftdl 
ÖnQç Keremoğlu, Xerlme Nadir, P!nver 
Nacinin yazılan; Necmi Rızanın retlm ve ettikten ve cevabını aldıktan soma 
karfkatnrlerlyle, intişar etti. muhakeme gününü tayin edecektir. 

BüyUk Milli Roman 

YALNIZ DONUY UM , ... , ..,,. ,,.., 
0...""1s1ttı .... ,.le ................ ... 

9bt ............ Wr ....... ,..... ....... ,.H ..... ... ........... 
"TAN.,..,.....,._ ............. ..,.tülp..._ 

t.f.. ...... ............... ,.,.. ............ 
•eL,walumta""9..I..._ 

Bu itibarla Amerikada sabaha ve bu
rada &ğleye <!oğnı saatlerinde neşrl;vatın 

1AJ'ıkı7le dinlenemediji eörülmüştür. Su
na mukabil Amerikacta öfleden sonra 7a
pılaıı 18 "" 19 metrelerdeki neşrUlat bu
rltd 
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TAN 
Gündelik Gazete 
~ 
TAN'ın heden: Haber• 
d~ fikirde, hel'feyde 
temiz, dDrüst. aamlmi 
olmak, karlln gazetesi 
olmıya oaııımaktır. 

ABONE BEDELİ 
Türkiye Ecnebi 

1400 Kr. 1 Sene 2800 Kr. 
750 ,, 6 Ay 1503 ,, 
400 • 3 Ay 800 ,, 
150 • 1 Ay 300 ,. 

MilleUerarası Posta ittihadına dahil 
olmıynn mcmlekeUer tçln abone 
bedeli müddet ınnıslyle 30. 16 9, 
3,5 liradır. Abone bedeli peşindir· 

Adres değiştirmek 25 kurustur. 
Cevap için mektuplar 1 O kuruş

luk pul llllvesi !Azımdır. 

"""~TT ... • - ... • "·· .. • ,~ ~ , , , 

,.~UNUN . ME~Et~lERi 

Balkan Antantı 
Konseyi 

Necip 'Ali KOÇVKA 

Bu sene mutat toplantısını Bük -
reşte yapan Balkan Antantı 

Konseyi Arupadaki siyasi vakıalar 

bakımından müstesna bir ehemmi -
yeti haizdir. Balkanlıların ittihaz e -
decekleri her türlü hareket tarzının 
A vnıpa iyasi vaziyeti üzerinde e
hemmiyetli tesirler yapacağı muhak 
kaktır. • 

Bngfin A vrapa siyasi tarihin az 
keydettiği mühim buhran anları ya· 
şaınaktadır. Harpsonu zihniyetinin 
:realize ettiı'diği müşterek emniyet 
~ tesanüt politikası, son senelerde 
lıer cepheden aldığı en ağır darbe -
)erle artık ölüm haline celıniştir. l\fü
llih anlaşması, cereyan eden vaka -
lardan ve ortada hakim olan zihni -
yetten anlaşıldığına göre Akitlere 
her şeyden önce manevi bir emniyet 
telkin etmekf.en çok uıaktadır. 

Harp sonu devresinin yarattığı 

zihniyet ve müesseselerin en sağla
mı Balkan Birliğidir. Balkan Birliği 
fikrl geçen asırda ve asrımızın llk 
zamanlarında rüşeym hallnde ve ta· 
hnkkuka adeta imkansız bir ideoloji 
olarak bnzı Balkan mütefekkir ve dip 
lomatln?'ı taraf mdan ortaya atılm~tı. 

O zamanki şartlan içinde Balkanlı -
lık fikrinin tahakkuku hakikaten 
mümkün olamazdı. Ecnebi tesir ve 
propagandalannın verdiği kin ve hu
sumetle Balkanlıların kendi hakiki 
ve yüksek menfaatlerini idrak edebil
meleri için gerginleşen sinirlerin sil· 
kUııete avdeti, ve dimağların salim 
düşünebilmek kabiliyetini alması la
ıtımdı. Loznndanberi kuvvetleşen bu 
nnlaşma bugün artık beynelmilel iı -
lemde bir taazzuv halinde yaşamak -
tadır. Artık Balkan milletleri dün • 
Yanın takip ettiği istikamet içinde 
her türlü endişelerden mücerred o • 
larak kendi hakiki menfaatini tak -
dir etmoektedirler. 

Balkan milletlerinJn aralanndakl 
din n milllyet aynlığına rağmen iç
timai hayattan, bedii zevkleri, ahlak 
telakkileri %ihniyet benzerliji ve ni· 
hayet asırlarca devam eden müşte

rek hayatın doğurduğu müşterek ha· 
tıra ve ananeler hakiki bir Balkan 
kültünün doimasına yardım edecek 
olan 6.millerclir. Avrupa'dan Bal· 
kanlara bakan yabancı bir cöz, Bal· 
llan milletleri arasında umumi ahen
gi bozacak hiç bir fark görmez. Ve 
Balkanlılan birbirler.:tnden ayırmı· 
Y• kolayca muvaffak olamaz. O hal
de devletlerim.iz aralarında mevcut 
-olan ahengi daha ziyade takviye ~t
ın.iye çalışırken, Balkan milletleri 
arasındaki rabıta ve tesanüdün kuv· 
\'etlcndirilmesi için evvelce yapılan 
teşebbüslere daha ziyade bir hu ve 
cereyan vermek lizamgelir. 

Türkiye Balkanlılık akidesine sa
llı.imi surette inanmıştır. 

O nıanhlıktan evvel Balkanlarda 
lnevcut olan Türklükten sarfınazar, 
bugün Balkanlar ve Anadolu, tabiat, 
i(k}iJn ardan itibariyle iktısadi bir 
bütünlük arzeder. 

Bunu Türkiye çok iyi takdir et
:ıniştir. ,Bunun içindir ki yıllarca ev
vel bu davaya ilk inanıp el uzatan
lardan biri Ml'lli Şef imiz olmuştu. 
llükfunetimiz aynı politikanın hara
t'ctli ve samimi taraftarıdır. Artık 
hatırdan ~ıkarmamalıdır ki, dünya
nın istikbali büyük cüzütamlara 
doğrı gittiği bir zamanda Balkan
hlnrın en sıkı bir tesanütle birbir
lerine bağlanmalan aynı zamanda 
her Balkanlı j~in bir vatanperverlik 
\·aufesidir. 

Muharrir, Aşağıdaki Makalesinde de Değerli llkmektep Muallimi 

Yetiştirmek için Alınmasını Zaruri Gördüaü Tedbirleri Anlatıyor: 

a a a 

Muallim Mektepleri 
B undan evvelki makalemizde, 

ilk mektep muallimi bakı .. 
mından memleketimizin vaziyeti -
ni ve ihtiyaçlarını tesbit etmiş; bir 
taraftan normal olan muallim mek 
tehi yolu ile, diğer cihetten daha 
kestirme yollardan bu ihtiyaçlan 
önlemek zaruretini göstermiştik. 

Bugünkü makalemizde, değerli 
ilk mektep muallimleri yetiştirmek 
için muallim mekteplerine veril .. 
mesi lazım gelen istikameti, bu 
mekteplerin programında, tedris 
metodlannda ve teşkilatında, tale
be kabulünde, yapılmasını zaruri 
bulduğumuz değişiklikleri mevzu 
bahis edeceğiz. 

Evvela, munlllm mekteplerine 
verilecek şekil ve mahiyet üzerin
de duralım: 

Muallim mektepleri kaldınla· 
rak namzetlerin - diğer liberal mes 
leklere hazırlananlar gibi • lise • 
lerde umumi bir kültür tahsili al
dıktan ve bakalorya imtihanını ver 
dikten sonra, tesis edilecek peda
goji enstitülerinde mesleki teşek
kül kazanmaları, pek uygun ve ka
bili tatbik blr çare olarak görlin -
müyor. 

Şüphesiz Almanyada, Nazi re
jiminden evvel muallim seminerle 
ri kapatılmı~ ve bunların yerine 
pedagoji akademileri açılmağa baş
lanmıştı. Bugün Fransada böyle 
bir temayül vardır. 

Bizde de, beş altı sene evvel, 
mua1lim mekteplerini lise te~kila
tı içine almak temayülü belirmiş 
ve hatta İstanbul erkek muallim 
mektebi erkek lisesine ilhak edil
mek suretiyle bu fikrin tatbikine 
başlanmıştı. 

Fakat Fransada olduğu gibi 
bizde de, muallim mekteplerinin 
şahsiyetlerine, istiklallerine karş1 

ıilınan bu t edbirler ciddi itirazlar
la karşılanmıştır. (1) 

Biz de o zamanlar, muallim mek
tebinin lise teşkilatı içinde, bila -
hara dn, bir üvey evlad muamele
si göreceğini, ihmal edilmek teh -
likesi olduğunu, ve çok esaslı ve 
umumi mahiyette bir maarü teş -
kilatı yapılmadıkça muallim mek
teplerini müstakil bırakmak daha 
doğru olacağını söyleml~tik. 

Bir kaç senelik bir tecrübe bu 
noktai nazarın , doğruluğunu lsbat 
etmiş olacak ki, İstanbul muallim 
mektebi evvela İstanbul erkek li
sesi, sonra Haydarpaşa lisesi için • 
de az çok bir sığıntı vnziyetinde 
kaldıktan sonrn, evvelki sene tek
rar müstakil hayatına kavuşmuş -
tur. HHerhalde namzetlerin üç sene 
bir meslek havası için yaşamalan, 
muallimliğe bağlanmaları ve mes· 
lek ahlakının teşekkülü bakımın
dan çok faydalıdır. 

M uallim mekteplerinin teşkl -
lfıt ve programlarını rasyo

nel esaslara göre değiştirebilmek 

için bazı esasları gözönünde bulun 
durmak lazımdır. 

Herşeyden evırel, nüfusu on üç mfi· 
yon olan köylerimizde 1,601,000, nfıfusu 
d~rt milyona yakın olan eehlrlertmlzde 
880.000 çocuğun hersene tahsil rııjtma 
girdiğini ve buf{ln bunlnrdan şehir ve 
kasabalarda % 75 inin, köylerde ise :-ın

cak % 2S tnln taruıll 
0

16rdOğUnQ unut
mnmalıdır. 

Diğer cihetten mektebin, muhltln iç
timai ve iktısadl faaliyetleriyle, lhtlyac
Jarlyle altıka ve irtibatı olmıyan, tale
beye yalnız okuyup yazmayı, hesap 
yapmayı ve diğer b87.ı bilgileri '.Sğre!.en 
bir müessese olmadığını, bilhassa biz.im 
gibi inkılAbını yeni ynpmış olan bir 
memlekette mektebin, her kasaba ve 
köyde medeni hayat merkezi olması !A
zım geldiğini kabul etmek icap ~er. 
Kültürel kıılkınmamııı:ı tamamen, iktı....,, 
sadl kalkınmamızı kısmen mekt"Jpten 
beklemekteyiz. J3u gaye, mualliml~ri
mlzin k6ylerdc ve kasabalarda en çok 
sevilen, sayılan, sanı dinlenen, itlrnat e• 
dllmı Jnsanlar olmalan ile tahakkuk: .. 
de bilir. 

Bu esaslan tebarüz ettirdikten 90nra., 
mualllm mekteplerine verilecek mahi
yet ve istikameti dil~nellm. 

Bu huswta iki eeldl tasavvur edilebi-
lir: 

ı - Şehlrlerlndzl.e köylerimhdn içti· 
mal ve iktısadl hayat ve faaliyet r;art
ları, ihUyaçlıın ve imkAnlan blrlbirı.e
rlnden çok b~ka olduğu.na gi5re, bld 
şehirler, diğeri kli7ler ve kilç(Ut kaaa-

Yazan: 

Sadrettin Celal Antel 
ba1nr için fkl ayrı tipte mualllm mek
tebi tesis etmek; 

2 - Yahut -Fransada oldu~ ı:ibl
blri köyler diğerl iehirler için ayrı iki 
kategori muallim yetiştirmek imktınsız 

ve tehlikeli gö,rlllerck tek bir muallim 
mektebi tipi kabul etmek ve burada, 
muallimlerin zirnt terbiye vtı teşekkül
lerine hlkim bir mevki vermek. 

B u iki şekilden hangisi kendi 
vaziyetimize uygun gele -

cektir? 
Eğer bütün muallfmleri bir kaç 

ısene köy mekteplerinde çalıştır -
mak prensibini • mümkün ve fay -
dah görerek - kabul edecek olur 
sak, tek bir muallim mektebi tipi 
kabul ederek burada müstakbel 
muallimlerin zirat teş kküllerine 
her şeyden ziyade ehemmiyet ver
mek icabedecektir. 

Framada köy mekteplerinin 
çokluğu, köy ve bahçe işlerinin 

hatta şehir hnlkmı alakadar etme
si, - kliçük şehir ve kasabalar köy
lere ıkı bir surette bağlıdırlar -
ve bilhassa bütün muallimlerin köy 
mekteplerinde muallimlik etmek 
mecburiyetinde olmaları dolayısiy
le, biri ehirler, diğeri köyler için 
iki katagori muallim yetiştirmek 

imkansız ve hattiı tehlikeli görül
mektedir. 

Fakat, nncak on beş yirmi sene· 
denberi vustai zihniyet ve teşki -
latlnrdan kurtulan, köylerle şehir
ler arasında medeniyet seviyesi, 
ihtiyaçlar ve imkanlar bakımından 
bir uçurum bulunan memleketi • 
mizde bu surette hareket etmek 
imkansız görünüyor. 

Diğer cihetten, büyük şehirlerdeki 
munlllm mektebinde namzetıere ciddi 
ve esaslı bir zirai teşekk\11 ..-crm•k 
mümkün olmamaktndır. Evvelce mual
lim mekteplerimiz.in programbrındR 
yer almış olıın tiraat derslerinin, hiç blr 
fayda temin etmedikleri için program
dan çıkanlmalannı buna bir delil ola
rak gösterebiliriz. Naznrt ve ameli ma
hiyette ı:lraat derslerin.in namzeUr.re, 
ı.lral fnnliyet snhasında hakiki iktldır 
temin edebilmesi için, bizzat bu mek
teplerin köy şeraiti içinde bulunmnlan, 
bu hnyatı )'aıamnları lln:ımdır. 

" 
Bundan başka büyük şehirler -

deki muallim mekteplerinde yeti -

§en muallimlerin, içinde yaşama • 

ğa alıştıkları az çok rahat ve kon

forlu hayat şartlarının bulunmadı

ğı köylerde bannamadıklarını. o .. 

raya yerleşemediklerini ve bağla -

namadıklarını, muhitleri üzerine 
müessir olamdıklarını ve ilk fır -
satta buradan kurtulmağa çalıştık 
larını da gözönünde bulundurmak 
icabeder. 

1 şte bütün bu hususiyetler 
nazan itibara alarak, şehir 

ve köyler için, daha doğrusu mem
leketin muhtelif mıntakalarının ik-. 
tısadi vaziyet ve ihtiyaçlarına göre 
ınuallim yetiştirecek muhtelif tip· 
te muallim mektepleri açmak lüzu
mu meydana çıkmaktadır. 

Köy muallim mekteplerini, da
ha kestirme yollardan muallim ye
tiştirmek meselesi ile beraber ge -
lecek makalemizde tetkik edeceğiz. 
Bugün yalnız şehir mekteplerine 
muallim yetiştirecek muallim mek
teplerinin teşkilat ve programlan 
hakkındaki düşüncelerimizi söy -
liyeceğlz. 

Muallim mekteplerinde 7apılncak ıı
lAhata, bu müess~elere en zeki ve b
blllyetlf unsurlıın eelbetmek tçln ted
bir almakla ~e başlamak llzımdır k•• 
naatlndeyiz. 

Bugün muıılllm mekteplerine, orta
mektebi çok iyi ve iyi derece ne blUren 
gençler alırunaktad11. Fakat biz hll'ı.U 
kAtl görmUyoru:r;. Ortamektep mezunla
" içinden en kablllyetlllerinl seçebU
mek için, namzetlerin fikri seviyeleri
ni olduğu kadar zekl vııdyetıerlnl H 

rnualllmllle karşı t.emayüllertnl fsabeW 
bir surette meydana cıltaracak muhtellt 
neviden muayenelere ihtlyac varc!ır. 

Namzetlerin tlkrl seviyelerlnl. bil
hassa ana llsaııı Te hesapla beraber. ta-

:rfh ve co~fyııya ve fenne nlt esas hn
gllcrinl objektif ve isabetli bir surette 
gösterecek bilgi testleriyle anlamak 
m(lmkün olur. Memleketin her Uırafın
dıı yapılacak olan bu milsrobaka imtl
hnnlannda ayni testler kullnmhcııı;ı 

için, bu namzetleri objektif olarnk blrl
birleriyle mukayese etmek ve en iyile
rini ayırmak kabil olacaktır. 

Bu test muayenesini, sözlO bir yokl:ı
ma ile tamamlamak ltız.ımdır. Bu test
lerde, tesblt edilen asgari puvanı ya
panlara herhangi bir metin parçasını 

okutmak ve anlattırmak suretiyle, bir 
muallim için en lilzumlu olan ifade ka
biliyeUcrinl tahkik etmek mümkün ola
caktır. 

Biltiln liberal denOen me \eklerde ol
duğu gibi muıılllmllkte de en mUhlm 
roHl oynıynn zeklının ayrıca munye'le-
5lne ihtiyaç \•ardır. Bu muayene is • 
nncak ve münhasıran, bu illye ıC'in 
husus! olnrak tertip edilecek zeka t~~

leri vasıtasiyle yapılabilir. 
Namzetlerin orta tahsil mezu -

niyet derecelerini ve mektebin hak 
larındr \·i şehadetnamelerini de go
zönünde bulundurmak faydalıdır. 

Bütün bunlar, bize namzetleri 
mümkün olduğu kadar !sa- · 

betli olarak seçmemizi mümkün 
kılacaktır. 

Muallim mekteplerine alınacak 
gençler daha büyük bir itina ile 
seçilmek istendiği takdirde, şöyle 
bir tertip de düşünülebilir: Yuka
rıda izah ettiğim şekilde seçilerek 
alman namzetler, bir sene muallim 
mektebinde tecrübe edilir, yani 
muallim mekteplerinin birinci sı -
nıfları bir nevi (istikamet sınıfı) 

mahiyetini alırlar . Namzetler bu sı
nıfta bir 6ene içindeki faaliyetleri, 
çalışmaları, zekiHnn, ıistidatları, 

tavır ve hareketleri tebarüz eder, 
ahlak ve seciyeleri, muallimliğe 

karşı aliika ve merbutiyetleri ba • 
kımlanndan müşahede ve tetkik 
edilirler. Sene sonunda, mual1im -
!erin her talebe hakkında verece. 
ği raporlara göre, bunlardan han -
gilerinin katt olarak muallim mek
teplerine mal edileceği anlaşılır. 

Mualltmllğe yaramıyacağı an -
Jaşılanlar, sanat mekteplerine, ya
hut diğer müesseselere gönderi -
lir. 

Şu mühim noktayı hiç bir zaman 
unutmamalıdır ki, muallim mck -
teplerine kabiliyetli gençlerin gel· 
mesini temin edecek tedbirlerin en 
mühimmi muallimliği, maddi vazi
yeti itibariyle cazip bir hale getir
mektir. 

Şimdi, muallim mekteplerinin 

teşkilat ve programlarında yapıl -

masını faydalı bulduğumuz deği -

1iklikleri tetkik edelim: 

Fikrimizce, muallim mekteple -
rinin bugünkü teşkilatları muha -
faza edilebilir. İmkan görüldüğü 
takdirde üç seneye bir sene daha 
Ulve etmek, muallimlerin ilml se
viyelerini yükseltmek ve mesleki 
teşekküllerini kuvvetlendirmek hu 
&usunda çok hayırlı neticeler ve -
recektir. 

Muallim mekteplerinin ders 

programlarında ve metodlannda 

hakim olmasını istediğimiz esas • 
lan, - teknik teferruata girmeksi
zin- tebarüz ettirelim. 

Muallim mektepleri, muallim 
namzellerine fikri, mesleki ve ah
liki teşekkül vermekle mükellef 
müessesekrdiı'. Muallim mektebi 
namzetlere, muallim oldukları za. 
man tedris edecekleri mevzular 
hakkında esaslı ve sağlam bilgi • 
ler kazandırmakla beraber, • doğ
rudan doğruya faydalı olmasalar 
bile - fikir terbiyesi, ilmi ve felse
fi zihniyetin ve bedii zevkin teşek
külü için zaruri olan disiplinler de 
tedris edilecektir, 

Burada muallf mlikte teknik 
mehırctin, zekAyı, bilgiye ve kül .. 
tün nazaran daha aı lüzum ve e • 

hemmfyeti olduğunu tebarüz et • 
tirmek icabediyor. 

Meşrutiyetin ilk senelerinde 
muallim mektepleri ıslah edildiği 
zamanlarda bu müesseselerin ilk 
mezunları arasında, - o zamana ka
dnr memlekette pek tanınmamış 

olan pedagojiye ait bazı bilgileri 
kazanmanın verdiği şevk ve heye
canla - 1'Ben tarih bilmem, fakat 
tarihin usulü tedrisini bilirim,, di
yenler olmuştu. Tabii bu pedago • 
jik dalalet çok devam etmedi. Fa· 
kat bugün bile, muhtelif memle -
ketlerde, muallim mekteplerini 
sırf mesleki teşekkül etmek, bir ne
vi pedagoji enstitüsü haline getir
mek isteyen terbiyeciler yok de -
ğildir. 

F ikrimlzce muallim mekteple-
rinde her şeyden evvel nam 

:r.etlere bilhassa anadili ve hesaba 
ait çok kuvvetli bilgiler ve ıktidar· 
Jar kazandırmnk lazımdır. 

Bir ilk mektep mualllmi her 
şeyden evvel, fikirlerini, müşahe -
delerini, çok düzgün, vazıh ve man
tıki bir tertip dahilinde sözle ve 
yazı ile ifade etmek, okunaklı ve 
güzel yazı yazmak kabiliyetinde ol 
malıdır. Çok basit ve kolay gibi gö
rünen ve herkeste bulunduğu zan· 
nedilen bu iktidarın ne kadar güç 
kazanıldığını, meslek içinde bulu -
nanlar gayet iyi bilirler. 

Diğer cihetten bir muallimin, csnslı 

hesap ameliyelerinin. tennrJp ve tal:ı: 
hesaplarının, muhtelif hayat meseleleri
ne alt mütenevvi meseleleri kalemle ve 
zihinden çabuk ve dr4:nı halletmek te!t
nlklerlne hlıklm olması tedrisatta mu
vntfakıyetln e~as şartlarından biridir, 

Şilpheslz namzetlerin hesap ve ann 
lisanına alt bilgileri buna inhisar ede
cek değildir. Milli edebiyatın, cihan e
debiyatının, güzel sanatların en büyük 
eserlerlle genlı temasları onlarda edebt, 
ve bedi\ zevki inklşaf tt.ir ktir. Yuk
sck riyazi bir kültür onlara, ilmi zihni
yetin istlnatglıhı olan mantıki vuzuh ve 
katlyetl kazandırarnktır. Ve bunları e
saslı bir surette kazandıkl11;rı nlsbctte, 
basit llııan ve hesap tekniklerine daha 
fyi hfıkim olacaklardır. 

Şu pedagojik hakikati dalma göz ö
nünde bulundurmalıdır: En iptidai ve 
basit bir tedris faaliyeti, muallimde 
ı;ok sağlam ve geniş bll$?llerln bulun
masını ister. Tahsil ne kadar iptidai ise', 
müşahhas vAkııı1ar, canlı tasvirlerle o 
kadar dolu olm'!lsı lliı.ımdır. Zira, yalnız 
vAkınlar ve tasvirler çocukların :tlhln
lerine hitııp eder ve ha!ız.alannda ka· 
hrlnr. 
M~elA muallimin çocuklara, milli b

rlhlmiı.in herhangi bir devresi, yahut 
rönesans, orta zamanlar_ hakkında 

doğru ve canlı bir fikir vcrebllmcsi 
için, sadece bnzı asker! ve siyası hfıdi
aclerl ve tarihleri bilmesi kAfi değıld ir, 
o :uımanlann Adetleri, müesseseleri, 
iktısadl ve teknik seviyeleri, yaı•Ylll 
tarzlan, fikriyatı, IUkaUan.- hakkında 

esaslı bllgllet".I olması ıtız.ımdır. Tarlht 
devirler ancak böyle canlı teferruatla, 
tasvirlerle yaııatılablUr. 

Bütün memleketlerde muallim
lerin tedrisatlannın satht, şekli ve 
ruhsuz olmasından §ikAyet edil • 
mcktedir. Bunun sebebini, mual • 
limlerin kfıfi derecede malUmatlı 

ve kUltürlU olmamalannda arama
hdır. Eğer bir muallim, edebiyatı, 
tarihi, coğrafyayı, fizik ve rfyaıl
yeyi, tabiiyeyf klıfi derecede derin
leştirmemişse, çacuklara edebi blr 
parçada veya bir sanat eserindeki 
güzelliği nasıl duyurabilir! Tabi -
at hlldiselerinin determfnlzmlni ve 
kanun fikrini nasıl gösterebilir? 

Toprağın ve iklimin, hayat şart
ları ve beşeri faaliyetler üzerinde 
ki devrin tesirlerini nasıl izah e -
debilir? Bir kelime ile, ilk mekte • 
bin mütevazı mümarew .... lerine nasll 
can ve ruh verebilir? 

11k mektep muallimi için fa:r: -
la yenilikten ve yüksek kül 

türden korkmamalıdır. Çünkü an
cak bunlardır ki göreneği, mihani· 
kiliği, sathiliği ve cansızlığı kova
caklardır. Bir muallim ne kadar 
yüksek kültürlü ve bilgili ise ted • 
risatı da o kadar özlü ve vuzuhlu 
olacaktır. 

Hatt.tı, sağlam bOgllerle beraber, flml 
ve felsefi zihniyet kazanmış olan, fikir
lerini mantıki bir tertip <lahllindc izah 
edebilen kültnrlil bir mun11Jm, pedago
jinin na ihaUerlnden müstağnt kalabi
lir. Ve dD.n7mun bQtQn l>Cda.ı:oilsi. 
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ceıt»::mm 
Milletler 
Cemiyeti 
lkileşiyor 
Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

M illetler Cemiyetini içimizde 
bilmiyen yoktur. Haniya 914 

harbinden sonra büyük insaniyetçi
ler çıkmıştı. Bunlar, harp meydan
larında, toplariyle, mitralyözlcriy
le, touklariy)e yıktıkları §ehirlere, 
kan kokan insan cesetlerine, tayya
releriyle göklerde dövü en insanla
ra ,,e bunlann bombaladığı şehir ha
rabelerine, birer denizin ortasında 
torpillencn zırhlıdan kum gibi de· 
ııize dökülen nnn c\•lôdlnrına, har • 
bin bıraktıtrı facialara baktılar, yi.i
reklerl cız etti. llarp bitmiş, fakat 
her ülkede milyonlarla kadın dul, 
milyonlarla çocuk yetim kalmıştı. 

Ocaklar bozulmu dumanı tütmez 
olmu tu. Bu harp artıkları dişleri
ni gıcırdatıyor, kalbine gömdüğü 

evgilinin acısı ile jnsaniyctin yü -
züne tükürüyorlardı. 

Büyük insaniyctçilcrin yüzü 
kızardı, içlerine merhamet dü§tii, 
milletlere seslendiler. "Etmeyin, 
eylemeyin, gelin şu harpten vaz ge
çelim. Hepimiz ülkelerimizi onar :;. 
tnlıın, bu topraklan insanlara gü -
Ustan, dünyayı cennet yapalım. Ne 
en bnna yan bak, ne ben sana göz 
kırpayım, Bir dileğimiz mi var, ge
lin, kardeşçe, insanca konuşalım, 

anlaşalım.,, 

• Milletler Cemiyetinin bfiyük 
rayı Cenevrode kuruldu. Her pen • 
ceresinde bir bayrak sallanıyordu. 

Sulh, medeniyet, insaniyet, kard* 
lik, mil terek emniyet, milteca\•izc 
karşı müşterek hareket, silahlan a
zaltma, mü temlekelere istiklal .. Bu 
yaldızlı kelimelerin hüsnüne, füsu
nuna vurulan milletler birer birer 
namz.ctliklerini koydular. Her pence 
reden ipek nçlarını döken bu güzel 
k1zlara ô ık olan olana. 

Aşıklar arasındaki rekabeti ya
tı~tırmak için, bu bilyük insaniyet
ç\.\c-r, kimine duT dcö\, m\n otur 
dedi, sulh konfcranslan, iktısadi 

konferanslar, ilfıhlnrı tahdit ko~ 
fernn ları topladı, Milletler Cemi • 
yetinin e\'Ttık hazine i konferan 
müzakerelerinin sicilleriyle doldu, 
fakat sözle pilav pişmedi. Hırsını 

doyuramayan fi ıklnr birer birer, 
yan kapılardan kaçtılar, muahede
ler yırtıldı, mühimmat fabrikaları 
geceli gündüzlü işlemeğe koyuldu -
lar, ilk kabak Habeşlilerin başın • 
da patJadı, arkasından İspanyada, 
Çindc insanları tiksindiren harp -
lerin ate i tutuştu. 

• Milletler Cemiyeti bir korku • 
luk gibi, artık kargaların kendin • 
den korkmadığını görünce sesını 

kıstı, belki fırtına geçer, yollar şen 
olur ümidiyle sarayınan pencerele
rinden insanlığı seyre daldı. Bu ha
ı:in vecd ve istiğraktan onu gökler· 
de gürleyen bir es uyandırdı: 

''Faşist milletler de bir l\tillet -
lcr Cemiyeti yapıyor.,, 

Kasvetli saraylarında eski gün
lere hasret çeken insaniyetcilerin 
gözünde kim bilir Romada mı, Ber
linde mi kurulacağı belli olmayan 
yeni bir sar y belirdi. Pencerele -
rinden arkan ü:ıerinde, harp, müs
temleke, nüfuz mıntakası, pazar, 
imparatorluk planı ya:r:an, bayrak· 
lara, bir de kendi bayraklanna bak
tılar, gafletli bir uykudan uy ndık .. 
tan sonra gözlerini uğuşhırdular. 
Meğer hepsi bir rüya imiş... İçine 
bir korku düştü, imdiye kadar İs
panyada ciimhuriyet hükumeti 
meşru, Franko hiikümeti gayri meş
ru idi, zaman deği ti, Frnnkoya me -
ru hükumet tacını takıyorlar. Aca
ba bu yeni Milletler Cemiyeti ku • 
zulduktan sonr , hangisi me ru, 
hangisi gayri mc ru olacak ... Cc -
nevre başındaki tacı çıkarıp Ronıa
dakinin başına mı geçirecek? 

kültürsQz bir muamme iyi ders vennck 
(Devamı 8 ncidcJ 

(1) Öğretmen okullannın &lmdlde-ı 
6onra ç1karacaklan tale~in ertlk ba
kllndan daha zayıf çıkmaları !hUmall 
vardır. Cünkü geçen üç yıl zarfında bu 
okullar, lilzumsuz yere lise ka .. akterl 
alınıya bıı:şlamışlardır. Bu hal, onların 
meslek! kıyrt eUcri üzerinde menfi te
sirler yapmıvtır. 

(KQltür Bakımlı~ DcrgSm - S yı, 
uo - 1) - Sana: 28l. 
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SPOR! Araç Civarındaki 
Maden Cevherlerinden Yeniden iki 

istifade Edilemiyor Oyuncu 
.....------·- ·-~_.............,.....,..._, Ceza Gördu 

binaları 

içme Suyu Temin 
Olunamıyor 

Araç, (TAN) - Kasabamızın ten
vir işlerini temin eden su ile müte
harrik bir elektrik santralı vardır. 

Fakat belediye, tesisat borcunu öd~ 
yememiştir. Çünkü bütçesi dardır ve 
borç, senelik gelirinin bir buçuk mis
line varmaktadır. 

Araçın yeni 
Araç, (TAN) - Ka·k beş bin nü

fuslu bir kaza merkezi olan .Araçın 
en mühim ticareti keresteciliktir. 

Araçın garbı şimalisine tesadüf e
den mıntakadaki ormanlar on sene
denberi işletilmekte ve mamul keres
teler İnebolu ve Ankaraya, Kadabü
ke ve diğer yerlere gönderilmekte
dir. Bu suretle hazine yüz elli bin li
raya yakın senevi hasılat temin eyle
mektedir. 

Boyalı nahiyesi civarındaki kesif 
ve bakir ormanlar, yolsuzluktan do
layı ~letilememekte, hatta devrilen 
ağaçlar orada, yağmur ve kar altın
da çürüyüp gitmektedır. 

Mergüze nahiyesinin Araç çayı ci
varında ve Boyalı nahiyesinin So
ğanlı<iere çayı yakınlarında, halis 
Tosya pirinci ayarında güzel pirinç 
istihsal edilmektedir. Fakat miktarı. 
başka yerlere sevkolunacak dereceyi 
henüz bulmamıştır. 

Kazamızın bazı mıntakalarmda 
linyit damarlarına tesadüf edilmiş
tir. Kürei Hadit ve Bağsup köyleri 
civarında da mühim demir cevherle
ri mevcuttur. Bilhassa Kürrei hadit 
demir madeninin çok eskiden işletil
miş olt1ıı9ıiu, CandarL~11llal'J. .devrin
de bu madenden fazlaca istifade e
dildiği anla:şıliıiakta, va.ktne açılmış 
olan yollarla ocakların bakiyesi ha
il görü~edir. Beş, altı sene evvel 
İktısat Vekaletince bu maden cevhe
rinden istenilen nümune gönderilmiş 
tir. Fakat tahlil raporu neşredilme
diği için, saf maden kısmının dere
cesi henüz malum değildir. 
Araçın Mesudiye mahallesinde, 

renkli ve çok güzel bir mermer oca-
11 mevcutsa da istifade edilmemek
tedir. 

Belediye, varidatsızlık yüzünden 
bir çok işlerini göremiyor. Bunun i
çin vilayet bütçesinden yardun bek
leniyor. 
Kasabamızm ortasında, büyükçe 

bir yatılı mektep inşasına başlanıl
mıştır. Vilayet, bu iıısaatın bu sene 
içinde bitirilmesini kararlaştırmıştır. 
Hava kurumu şubesi de bir bina yap
tırmak için teşebbüslere girişmiştir. 

Araçm en mühim derdi, içeeek su
yu olmamasıdır. Buraya su getirmek 
için en aşağı yirmi bin liraya ihtiyaç 
görülmektedir. Belediyenin bütçesi 
ve borçlu olması, böyle bir para sar
fına imkan vermemektediT. Müvaze
nei umumiyeden bir.çok şehir ve ka
sabalara yardım edilerek icme suyu 
temin olunduğunu gören ha1k. böyle 
bir yardımdan kendilerinin de isti
fadesini istemektedirl~r. 

Araçta orta mektep de yoktur. 
Yalnız Kastamonu orta mektebinde 
okuyan yüz altmış Araçlı ~ocuk var
dır. Fakirler çocuklarına orta tahsil 
veremedikleri için acı duymaktadır-
Kasabamızda iki senedir faaliyet

te bulunan spor klübünün azası yü
ze yaklaşmıştır. Bu gençlerin bir sa
lonları da vardJT. Burada toplanan 
halk, radyodan istifade ediyor. Klüp 
yalnız sporla meşgul olmamakta, 
temsiller ve konferanslarla da halkı 
tenvire çalışmaktadır. Yalnız futbol 
için saha yoktur. 

Gediz Ovasının Pazarcıktaki 
Sulanması Göçebe Halk 
lçin Tesisat Yerleştirilecek 
İı:mir, (TAN) - Gediz ovasnun 

sulama tesisatına, merasimle başlan
mıştır. Törene Menemen ve havallsi 
köylüleri de gelmiş, vali Güleç de 
riyaset etmiştir. Menemenliler adına 
belediye reisi ile parti reisi birer nu
tuk söylemişler, Cümhuriyet hüku
metinin bu yüksek eserini köylünün 
minnetle karşıladığını, halkın sevinç 
içinde bulunduğunu anlatmışlardır. 

Vali Fazlı Güleç de bir nutuk irat 
etmiş, Gediz ovasının yakın bir za
manda, mümbit, mahsul kaynağı bir 
ova halini alacağını söylemiştir. 

Menemen ovasındaki büyük sula
ma tesisatına bir mi.lyon 8 bin lira 
sarfedilecektir. Tesisat iki kısımda, 
ayn ayrı vücude getirilecek, biri o
vada, diğeri de İzmi~ - Bergama şo
sesinin sağ kısnunda yapılacaktır. 

Böylelikle, Gedizin her yıl taşa

rak köyleri ve tarlatan istilasının 
önüne geçilecek, dep"Jlarda toplana
cak su, açılacak kanallar vasıtasile 
bütün ovayı sulayacaktır. 

Maçlardaki suihareketlerinden 
dolayı gönderilen hakem raporları

na istinaden futbol federasyonu Bey 
koz Klübünden Mehmet Sekize iki 
ay ve Davutpaşa Klübünden Kemal 
Öztunalıya da bir ihtar cezası ver
miş, İstanbul bölgesine tebliğ et
miştir. 

lstanbul Muhtelitinde 
Mektepliler 

Oynatılmıyacaklar 
Genel direktörlük yalnız tem.c;ili 

ve milli maçlarda mektepli sporcu

ların ancak Maarü Vekaletinden a
lınacak müsaade ile oynıyabilecek
lerini bölgelere bildirmişti. 

Gelecek hafta yapılacak İstan

bul - Ankara muhtelitleri maçın
da İstanbul beden terbiyesi direk

törlüğÜ esasen uzun zamandanberi 

antrenman yaprnıyan mektepli fut

bolculardan bir istifade kabil olm1-

yacağını düşünerek böyle bir te

şebbüste bulunınıyacaktır. 

Fenerbahçe • Galatasaray 
Maçı 

B takımlar şampiyonunu meyda

na çıkaracak olan Galatasaray -

Fenerbahçe B takım.lan bugün saat 

15 te Taksim stadında karşılaşacak
lardır. 

Yarın da Taksim stadmda Kasım

pıışa - Anadoluhisar maçından ev

vel Galatasaray - Boğaziçi liseleri 

futbol takımları karşılaşacaklardır. 

Fenerlilerin Bir Teıebbüsü 
Eskiden Galatasaray - Fener-

b3hçe arasındaki maçlar için kona
rak yenişemediklerinden dolayı or
tada kalan bazı kupalar, Galatasa
ray Klübü müzesindedir. San 1.8-
civertlilerı bu kupaların hakiki sa
hibinin tayini için teşebbüste bulu
n'.lcaklardır. 

* Milli küme maçlarmm martın 
ilk haftasında başlıyacağı haberi 
yanlıştır. Martın ilk haftasında İs
tanbul - Ankara muhtelitleri ltar
şılaşacağma göre, milli küme maçlan 
başlama tarihinin daha sonra olaca
ğı anlaşılmaktadır. 

* Genel direktörlük Şişli Klübü
nün Pazar sabahı Romen Tamışvar 
takımı ile bir maç yapmasına müsa
ade etmiş ve telgrafla İstanbul böl

gesini haberdar etm~!ir· 

Vefa Klübünün i ebliği 
Beden terbiyesi kanununa tevfikan tes

cili yapılmıyan faal ve gayrifaal bntUn 
üyelerin nilfus kltıUan ve altı adet ve
sika fotoğraflariyle birlikte 1-3-939 
dan 1-+-939 tarihine kadar Panrtesi 
Perşembe günleri saat 18 - 19 arası 

KJüp merkezine müracaatlan ehemmi
yetle rica olunur. 

Tonl Galip 
M.iami, (Florida)) 24 (A.A.) -

Boksör Toni Galento, rakibi Abe 
"leldmanı ilk ravutta nakavt etmiş
.'.r. Maç 31 buçuk saniye sürmüştür. 

yüzden ıöçebe haline gelmiştir. 
Cüınhuriyet hükfimeti ilk iş olarak 
buradan tren geçirmiş, sonra sl:tm:ı 
ve trahom mücadelesine girişmiştir. 

Kaymakam Nurettin Aydın, ka1-
kmma ve imar için metodla çalış
maktadır. Aldırdığı radyodan her
kes istifade etmektedir. Köylerde 
asri mektep binalan ve yer yer gü
zel karakollar yapılmaktadır. Bu 
himmetler sayesinde, göçc'he olan 
halkm da yerle§ip hem kendilerini, 

ı hem yurdu daha iyi istifadelendire-
Menemen ve havalisi köylüleri, bu 

günü bayram olarak tesit etmişler, 
şenlikler yapmışlardır. Pazarcı/f me/ftebtnde cekleri zaman pek uzak görülmü-

Adapazarı • Akyazı 
Yolu Bozuk 

Adapazarı, (TAN) - Mudumu
dan Akyazı nahiyesine kadar olan 
yüzlerce köyün tek yolunu teşkil e
den Adapazan - Akyazı şosesi pek 
bozuktur. Kocaeli vilayeti hududıı 
dahilinde olan bu şoseden ne yaya 
olarak. ne de bir vasıta ile geçmek 
Jl1ümkün değildir. Yolun blr an ev
wıel tamiri pek ziyade 18zımdır. 

Giydirilen yavrular yor. 
Pazarcık (TAN) - Gaziantebin Müşahede edilen bir noksan da 

·bir kazası olan kasabamız, yeşill'ğİ!ıi belediye temizlik teşkilitınm iyi ol
hiç kaybetmiyen ağaçlarile gelin gi- madığtdır. Bunun tanzim edilerek be 
bi süslü bir yerdir, etrafı dağlık ve ledt işlere daha ziyade itina olun
ormanlıktır. Ulu bir tepe üzerine ması llmndır. 
kurulmuş olduğu için havası iyidir. Pazarcıkta ve köylerinde maarif 
Maamafih kasabanın, havası daha vaziyeti iyi haldedir. Muallimler el
iyi olan istasyon yakınma nakledil- ele vererek plinlı şekilde çalışnıak
mesi düşünülmektedir. tadırlar. Ufak tefek noksanlann ta-

Cümhuriyet devrine kadar hiç ba- mamlamnaa çareleri de aramlmak
kılmıyan Pazarcılm biı'çok balkı bu ta<br. 

GAZETELERLE 

ŞAKALAR 

"Kahraman 

Mahrumiyet ! .. 
Yazan: Naci Sadullah 

A şağıdaki haberi, diinkü ga -
zetelerimizde okudum: 

"- Japon toplarının isabetiyle 
sakatlanan bir Çin tayyaresi, 
pilotunun tayin ettiği istikamet 
üzere, bir Japon gemisinin gü
vertesine düştü, ve bombaları
nın infi18.kiyle gemiyi batırdı!,, 
Bence, birbirleriyle silah yarı -

şına girişmiş bulunan Avrupa or
dulannın en zenginleri bile, bu 
Çin tayyaresinin kahraman pilotu 
kadar eşsiz bir ''silah,, tan malı -
rumdurlar. Ve böyle "silah,, lan 
çıkarabilmek, • milyonlar yerine 
milyarlar da verilse - her fabrika
nın harcı değildir! 

Bana öyle gelir ki, bundan son
ra, Japon neferleri, - üz.erlerine 
düşmesinden korkarak - Çin tay -
yarelerine ateş açamayacaklardır. 

Ve Çin kartallarının yaralıla -
rından bile korkmağa başlayacak
ları andan itibaren, Japon asker -
lerinin ellerindeki pahalı ve son 
moda silahlar, ateş almayan birer 
oyuncak gibi kalacak! 

Dünyayı görüyor musunuz? Ba 
zı köşeleri, silahtan korkan, bazı 
köşeleri de silahı korkutan insan
larla dolu ..• 

Bu kahramanhğı yapabilecek 
kırattaki Çinliler, dünyanın her ta 
rafına sirayet eden silah yarışını 
seyrederken, tıpkı at yanşı s-eyre
der gibi, tatlı bakışlı çekik gözle
rini büsbütün ufaltarak gülüyor
lardır! 

Bu, "kahraman mahrumiyet,, in, 
"kahramanlık mahrumiyeti,, ile 
istihzasıdır! 

* A şağıki satırları dünkü ''Ye -
ni Sabah,, gazetesinde oku-

dum: 

''Eroinle mücadele etmek, üze
rinde blr kaç gram eroin taşı -
yan zavallı kimseleri yakala -
mak ve cezalandırmak değildir. 
Bu asla kafi gelmez. Bu işin bü
yük sermayedarlarını ve depo
larını basmak bu zehir ocakla -
rını imha etmek lazımdır. Hal
buki yakın tarihlerde böyle bü
yük bir teşekkülün yakalandı -
ğına dair hiç bir şey hatırlamı
yoruz!,, 
Şimdi, bir de, ayni gazeteye, 

ayni günde, dostum Ahmet Cema
lettin Saracoğlu tarafından yazı -
lan şu satırları okuyun: 

"- Bu katil eroin ticareti mut 
laka durmalıdır. Şimdiye kadar 
nelere muvaffak olduk. Vicdansız 
üç beş uyuşturucu madde simsarı 
önünde mi "pes,, diyeceğiz!." 

* baht Cemalettin Saracoğlu.. E-
ğer gazetenin verdiği havadisler 
doğru ise, biz bu işe: 

- Pes! demi yelim mi? 
Fakat senin verdiğin havadis

ler yanlış olacak. 
Çünkü daha bir kaç gün evvel, 

Sıhhiye Vekaleti: 
- Memlekette, endişeye yol 

açacak derecede eroin salgını yok
tur!,, diyordu. 

O halde, seni bu derece tela · 
şa düşüren ne? Eroin salgını dedi
ğin ve gözünde büyüttüğün o teh
likeyi ortadan kaldırıvermek, bi -
zim Sıhhiye VekAleti için bir be
yanatlık iştir! 

lir Me~us Fazla Olacak . 

_E_K·_O....;.__N_O_M____,i 1 
Romanya ile Ticaret 

Yapan ihracatçılar Dü 
Bir Toplantı Yaptılar 

Romanya ile ticaret yapan ihra -ı 
catçılanmız dün, Türkofiste bir top- j rl'-.------------
lantı yapmışlardır. Toplantıda Ro-ı ı B o R s A 
manya ile yapılacak yeni görüşme-
ler etrafında alakadarların mütale-
alan dinlenmiştir. Türkiye - Ro- l 24 - 2 - 939 
manya ticaret anlaşması müddetinin 
hitamından evvel fesh için müraca- ÇEKLER 
at yapılmamasından dolayı kendi.- 1 
liğinden mer'iyeti de devam etmek
tedir. Ancak bazı maddelerinin ta -
dili suretile Romanya ile olan tica
ret işlerinin daha ziyade inkişaf 

edeceği anlaşılmış olduğundan tüc
carlarımızın istedikleri ve düşün
dükleri tesbit edilmiştir. Yakında 

geleceği anlaşılan Romen heyeti ile 
Ankarada yapılacak görüşmeler sı

rasında tüccarlanmızdan alınan mü
taleaların da mevzuu bahsedileceği 

Londra 
Nevyorlr 
Faris 
MilAno 
Cenevre 
Amsterdam 
Bertin 
Brüksel 
Atina 
Sof ya 
Prag 
Madrit 
Varşova 

Budapeştq 

Bükreş 

Belgrad 
Yokohama 
Stokholın 

Moskova 

5.93 
126.-15 

3.35 
6.6525 

28.7225 
67.2825 
50.7275 
21.2725 

1.0825 
1.56 
4.33 
5.93 

23.845 
24.9675 
0.9050 
2.8375 

34.62 

ve anlaşma maddeleri üzerinde ta
dilat yapılacağı tahmin edilmekte -
dir. Romanyaya zeytin, zeytinyağ, 
pamuk, pirinç gibi maddelerimizin 
elverişli fiyatlarla temini için de 
görüşmeler yapılacağı söyleniyor. 

Birçok Ser9i Açıhyor 
Önümüzdeki ilkbahardan itibaren 

bütün A vrupada ve Balkanlarda ser
giler ve panayırların açılmasına baş
lanacaktır. 16 eylülde Marsilyada 
beynelmilel bir panayır, Belgratta 
nisanın birinde otomobil sergisi, 
Belgratta ilkbahar ve sonbahar pa· 

ZiRAAT: 

Ziraat Asayiş 
Kanunu 

Çiftçilerin mallarını korumak 
maksadiyle Büyük Millet Meclisine 
verilmiş olan "Ziraat asayişi,, kanun 
layihası Ziraat ~eftalemlce"geri alı
a.arq yeniden bez• •ıiıcülı.. ~~ -
mıştır. Bu kanuna göre her vilAyet-
te ziraat Asayişini kontrol edecek 
bir meclis kurulacak ve muvakkat 
bekçiler ve bekçiler için de müna -
sip barınma yerleri ve evler yaptı
rılacaktır. 

Dünkü Hububat 
Satııları 

Dün piyasamıza tüccar namına 

275 ton buğday, 215 ton mısır, 15 

ton çavdar, 15 ton arpa, 4 ton ya -

pak gelm~ ve hepsi satılmıştır. Fi
yatlarda bir tebeddül olmamıştır. 

Dün toprak mahsulleri Ofisi ta -

rafından dahi 325 ton buğday piya

saya çıkarılmıştır. Ofisinin buğday

ları 6 kuruştan verilmiştir. Anado -

ludan getirilen 120 ton un fırıncılar 
tarafından mübayaa edilmiştir. Ana
dolu unlarının piyasamıza getiril

mesi İstanbul değirmencilerinin mal 
ak" telarına karşı kuvvetli bir r ıp 

lakki edilmektedir. Günde 3oo ton 
buğday sarfeden İstanbul içi~ bu 
unların getirilmekte olması pıyasa
da un fiyatları üzerinde tesir gös

tenneğe başlamıştır· 

Yurtsever 
Vatandaşlarımız 

Türk Hava Kurumundan: 

30.5:125 
23.7975 

ESHAM VE TAHVİLAT 

1 Sıvas - Erzurum 1 19.20 

\ .. 
nayırları olarak yine 15 nisan ve l'i 
eylülde beynelmilel birer panayır 

açılacaktır. Bu panayırlara hükii 
metimiz resmen davet edilmiştir. 

SANAYi: 

Dericilerin Dünkü 
Toplantısı 

Deri fabrikatorlariyle imalathane 
sahipleri dün, sanayi birliğinde bir 
toplantı yaparak deri sanayiinin va
zfyeti hakkında görüşmüşlerdir. Son 
.,~J·-.l·~~i -=cıtil.ıc:ı.. *r»,_:L:.:c.

payı olarak tcsbit edilmiş nisbetler-
de görülen yükselm~ile takas prim· 
lerinin de yükselmekte olması piya· 
sadaki işlerin vaziyetine tesir ettiği 
söyleniyor. Bazı ham maddelerin 
gümrük resmi indirilmiş olduğu 
halde bu tenzilattan deri sanayünin 
istifade edememiş olması fabrika -
törlerce tetkike değer bir mevzu te
lakki edilmiş ve görüşmelerin ne -
ticesinde varılacak noktaların bir 
raporla Vekalete bildirilmesi karar
laştınlınıştır. 

Deri Satıılan Durpn 
Sığır derileri satışları tamamiyle 

gevşemiştir. Kuru sığır derileri için 

yerli imalathanelerce talepler varsa 
da salamuralı sığır derilerine hiç is
tek olmamıştır. 

Koyun derileri üzerindeki mua :. 
meleler dahi durgundur. Keçi ve 
oğlak derilerinden az miktarda ta • 
lepler olmaktadır. 

Yapak Satııları Hararetli 
Dün hayvan mahsulleri piyasasın

da Ankara ve Karahisar yapaklarm
dan kilosu 54,5 kuruştan 550 balya 
satılmıştır. Mersinden de Almanya 
hesabına kilosu 52 - 53 kuruştan 
yüz ton yapak satılarak yüklenmiş
tir. Almanya ithalat bürolan Türki
ye için tesbit edilen miktarda per
mileri gönderdiğinden yapak piya
salanndaki satışlar artmağa başla -
mıştır. Dün tiftik üzerinde ehemmi
yetli bir satış olmamıştır. 

Sanayi Umum Müdürlüğü 

İzmir, (TAN) - Mebus seçimi ha
zırlıkları devam etmektedir. Defter
ler mahallelere asılmıştır. Bu devre
de İzmirden bir fazlasile 14 mebus 
çıkacaktır. Vilayetin nüfusu geçen 
dört sene içinde 63 bin kişi artmış
tır. 

Türk vatandaşlarının göklermizin 
müdafaası davasına karş• gösterdiği 
bağMığın yeni ~ir ~s~r: olarak Nazil
linin Atça nahıyesının Yağdere kö
yünden K~lı Hü~eyin oğlu Kad1r 
Balcı, ölümünden hır saat evvel, eşi 
Emine Balcıyı yanına çağ1l'arak 
Türk Hava Kurumuna, öldükten son
ra 50 lira verilmesini vasiyet ~tmiş 
ve bu vasiyeti Bayan Emine tarafın
dan yerine getirilmiştir. 

Ayni şekilde vasiyette bulunan 
ödemişin Kayaköyünden Meryem 
Köse, Adagide köyünden Fatma Gül
şen, Kaymakçı köyünden Fatma, ve 
Ali Osmanın rnirasçılan tarafmdan 
da Türk Hava Kurumuna 41 lira tes
lim edilmiştir. Son nefeslerinde kalp
leri memleket segisiyle çarpan aziz 
kardeşlerimizin hatıralarını hürmet
le takdis ederiz. 

Sanayi umum müdürlüğünde te -

beddülat yapılacağı ve umum mü -
dür Reşadın yerine inhisarlar tütün 
şubesi müdürü Adnanın getirileceği 
söylenmektedir. 

E9e Mıntakasından 
Hayvan Gelmiyor 

Çocuğu Dövmüı 
Beykoma Yenimahallede oturan 

66 yaşında Avni ile komşusu 7 ya
şında Kamuran arasında çıkan bir 
kavgada, ihtiyar çocuğu hem döv
müş, hem de bir dişini kırmıştır. Suç
lu yakalanml§, tahkikata bqlannııt" 
br. 

Ege mıntakasında tesirini göste -
ren şap hastalığı sebebiyle şehrimi
ze hayvan getirilememektedir. İz -
mir baytar müdürlüğü, bu hastalık
la mücadele için bir broşür neşre -
derek köylere dağıtmıştır. Hastalı -
ğın Ege mıntakasından başka mın

takalara yayılmaması için karanti
ne tedbirleri alınmıştır. 
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- Eğer annem biraz daha ge -
cikip te beni uyandırmağa gelmez
se mektebe 2eç kalacağım. 

Pa~a -
Annesi, piyanoda herkes için 

birer müzik parçası çaldL Sıra 
Oktaya gelmişti. Sordu: 

- Sen söyle Oktay! Hangi par
~yı istiyorsun! 

Oktay cevap verdt: 

- Demin size, yemeniz için 
~leri, min de piyanonun üs

tüne koyduğunuz çikolata parı;a
smı istiyorum. 

- Doktor! Sakın dişlerimi çe -
kerken canımı acıtıp beni bağırt
mayın! Sonra köpeğim sizi ısırır! 

Güllaçıar 

Doktor bir kaç gün önce mua -
yene edip iliıç yazdığı hastaya 
rastladı, sordu: 

- Nasıl, size verdiğim ilaç iyi 
geldi değil mi ? 

- Evet doktor. 
- hAcm hepsini içtiniz mi? 
- Günde üç bardak su içtim, 

ama, her seferinde bardağın için
de eriterek içmemi söylediğiniz 
ilAçlan suya atmayı unuttum. 

BiR MESELE VE CEVABI 
40METRO 
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Sağdaki plan 1504 metre kare 
gelen bir bahçedir. Bu bahçeyi, 
ayni satıh ve ayni biçimde sekiz 
adama pay edeceksiniz! Bu sekiz 
kişi her birbıin eni 4, boyu sekiz 
illet.re olan yine ayni biçimde ve 

Bu gördüğünüz altlan numa -
!'alı 6 şekle iyice dikkat ederseniz, 
boyu aşağı yukan eninin üç mis
li olan kağıttan nasıl bir çanta 
Yapılabileceğini öğrenirsiniz! Tec
rübe edin! Çok memnun olacak -
atnız! 

.. 
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~ \ 
kendi paylanna düşen bahçenin 
hep ayni köşesinde olmak üzere 
birer ev yapmak istiyorlar. Yine 
istiyorlar ki, her birinin bahçesin
den doğrudan doğruya dı~rıya, 

yola çıkılabilen birer çıkış yeri 
(mahreç) bulunabilsin. Bunun için 
de genişliği dört metre gelen müş
terek yol ayırmağa karar vermiş
lerdir. 

A - Her hisse ötekilerin ayni 
ölçüde ve biçimde olacak, 

B - Evlerden her biri içinde 
bulunduğu bahçenin ayni yerine 
yapılacak. 

C - Genişliği 4 metre olan ve 
her bahçeden kendisine çıkılabi -
len bir yol ayrılacak, 

Büyük bahçenin yan kenarlan
nın uzunluğu yanlarına yazılmış -
tır. 

Bu büyük bahçeyi bu şekilde 
sekiz adama pay edip evlerin bi -
çim ve yerlerini gösteriniz! 
Çalışın bakalım! Eğer yapamazsa
nız, soldaki plana bakınız! 

Nasrettin Hocaya Sorarsanız : 

TAN 

insan Hasreti 
MASAL 

Ç apraşık, dar bir sokağın ı.. 
çinde, tek kath harap bir 

evin iki odasından birinde, nine, 
kız oturuyorlardı. 
Yazın serin su içemezler. kışın 

kömür bulup yakamazlardı. Onla-
ra yardım edecek komşuları yok 
değildi. Hem ne iyi, ne güzel kom
şulardı bunlar, ama onlar da, ken
disi gibi fakir insanlardı. 

* K ız, artık bu hayattan hık -
tını! diyordu. "Bir el beni 

al.sa.. Havalara uçursa.. Dağlar -
dan, derelerden geçirse .. Bilmedi
ğim yerlere götürse.. Gümüş 

yüksü.klerle süt içirse .. Altın ka -
şıklarla yemek dedirse .. ,, 

Masal bu ya .. Kmn dediği ol
du .. Ilık bir yaz akşamı, kendisini, 
bilmediği, tanımadığı bir sarayda 
buldu. 

* Burada, kızın tuttuğu altın 
tattığı bal oluyordu. 

Işığını görmediği, sesini duy -
madığı periler, ona altın kaşıklar
la yemek yediriyor, gümüş yük -
sü.klerle süt içiriyorlardı. Gecele
ri, kuş tüyü yastıklarda yatıyor, 

gündüzleri, zümrüt gibi çayırlar

da koşuyordu. 

Anlatan : D. T. 

Periler, dünyada ne kadar 
kıymetli şey varsa, hepsini 

ayaklarının altına seriyorlardı. 
Gökteki ayı istese, onu bile tutup 
vereceklerdi. 

Ama kız, bir türlü iyi olmuyor
du. Zavallı, bütün gece başllll 

parlak yıldızlara çeviriyor, uzak -
ta, görmediği, duymadığı, kokla
yamadığı şeylerin hasretini çeki -
yordu. Gözlerini yumsa onlan 
içinde buluyor, göğe baksa onları 
uanıyordu. 

... 
O akşam, nasılsa uyuyabUmiş, 

güzel bir ruya görmüştü. 

Tatlı, ışıklı rüyasından uyandığı 

zaman kulaklarında komşularının 

sesi çınlıyor, gözlerinın içinde ni
nesinin gözleri ışıldıyordu. 

Yatağında dimdik doğrularak, 

"İstemem artık, bu çanak çanak 
taze yoğurt, kavanoz dolusu reçel, 
altın kaşıklarla yediğim yemek, 
gümüş yüksüklerle içtiğim süt 
ellerin olsun! Ben, ninemin, güler 
yüzlü komşularımın, insanların 

vanında olmak istiyorum. 

M asaı aegıl mi? Kız, yine göz-
* lerini bir yumup açışta ken 

Bu, böylece bir gün, bir haf- disini, o dar çapraşık sokaktaki 
ta, bir ay sürdü. harap evinde buldu. Ninesini, 

Kız artık, bu hayattan sıkılma- komşularını sokağının insanlarını 

ğa, bu hayatta hiç bir tat bulma- ynında görünce geniş bir oh! çek
mağa başlamıştı. ti. Sonra mahzun mahzun bakı-

Günden güne sararıp soluyor - narak, "Ne olurdu, dedi, periler, 
du. Tıpkı buraya geldiği gibi, ılık bütün o şeyleri, bana, beni insan
mehtaplı bir gece vakti yatağa }ardan ayırmaksızın verebilseler-
d .. ı·· 111t d. 
uş u. ı .... 

BULMACA 

A - Yukarıdan aşağı: 

ı - Bir kömür. 2 - Ustündc yürünür. 3 -
Gözün üstünde bulunur. 5 - Bir çalgı. 6 - Pır 
diye uçar. 10 - Bir savı. 

Soldan sağa: 
2 - Var değil. 5 - Caddenin küçüğu. 7 - Bir renk. 8 - Bir işaret 

zamiri. 9 - Çok değil. 4 - Bir işaret zamiri. 11 - Bizi doğuran. 

B - Soldaki resimde bazı şekiller görüyorsunuz. Onlara bakarak 
size sorduğumuz atalar sözünün ne olduğunu bulunuz! 

Bu bilmeceleri halledenlerden 25 kişiye 
muhtelif hediyeler vereceğiz. 

- o EGLE NCELI 
OYUNLAR 

Bu Ne Resmi? 
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Çivi Oyunu 

Yuvarlak veya kare biçl _ 
minde çapı parmak uzunluğunda 

" 

kalın b1r tahta kesiniz! Kalınlığı 
ne kadar olursa olsun. Bunu iki 
taraftan yere çakınız! Bunun tam 
ortasına şekil A da gördüğünüz 

gibi çivi gibi büyükçe bir demir 
çakmız! 

Sonra, ayni boyd~ dört yuvar -
lak maden alınız! Ortalarını her 
biri gittikçe daralmak üzere deü
nlz! Muayyen bir mesafeden, en 
geniş delikliden başlamak üzere sı 
ra ile bu dört madeni atıp, delik
lerinden çiviye gcçirmeğe çalışı -
nızl Kim en çok, yani kaçıncı ma
deni yuvarlağa kadar geçirebilir
se birinci olur. Üstüste, hiç ıska 
geçmeden dördünü de geçirebilc -
ne bravo! 

* I Sıcak mı, Soğuk mu ? 

Size geçen hafta, söyliycceğimi 
bildirdiğim şeyden bahsedcceğım: 

Üç su bardağı hazırlayın. Biri 
sıcak, bir soğuk, biri ılık olsun, 
iki üç dakika kadar bir elinizin 
baş parmağını sıcak öbür elinizin 
baş parmağını, soğuk suda tutun! 
Sonra, a~·ni zamanda, ikisini de 
ılık suya yatırın! Göreceksiniz ki, 
uzun müddet parmaklarınızdan 

biri sıcaklığını, öteki soğukluğunu 
hissetmekte devam edecek!. 

Bilmecemizde 
K z nanloır 
Yarınki &ayımızda 

o• 

• 
N 

p 
• 

Q • • .'R 
M @ 

. T u .• ~ 
•) . .. 

• u 
> 

v 
Bir kurşun kalemle dört kö~ 

içindeki harfleri A dnn Z ye kadar 
sıra ile birleştiriniz! 

Çok sevdiğiniz bir hnyYan res
mi meydana gelecektir. 

• 
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Buradaki resmin bazı çizg'leri 
eksiktir. Bu eksik resmi gereken 
tireleri çizmek suretile tamamlı 
yabilir misiniz? ... 

Kutu Oyunu 

Bir madeni kutu alınız! Oyna -

nacağı zaman kapağını kaldırırsı
nız! Çapı sekiz on santim, yüksek
liği de zıpzıpJarın yüksekliğinden 
biraz fazla olsun. Kutunun ıçıne 

yirmı kadar zıpzıp koyun! Bu zıp
zıpların dört tanesi sıyaha bo -
yanmış olacaktır. Bunları öbür 
zıpzıplann içine karıştırın! Sonra 
kutuyu elek gibi tutup sallıyarak. 
bu dort siyah zıpzıbı bir araya ge
tirebilıneğe çalışın! Bu meraklı 
ve her zaman oynanabilecek oyun
da, kim daha çabuk dört zıpzıbı 
bir araya getirebilirse, o birinci 
sayılır. Siyah zıpzıpların sayısını 
azaltıp çoğaltabilirsiniz. 

l iktibas Hakkı Mahfuzdur J 
Yapan: SALiH 

- Hocam koş, doktor çajualım, ka
Jınvalde hastalandı! 

- Hastalanmak için ıece yaruım nn 
beklemiş? 

• • • geçende benim de kaynanamın 
yüzü şişmişti. Gece yarısı doktor bul
mak iı;in .... 

••• kapı kapı dola,tım (Nezlelidir çı
kamaz), (Bu akşam eve gelmedi) gibi 
cevaplar aldım. 

••• bak, doktorlar için de nöbet usu
lü olsaydı, hastalara kolaylık olurdu 
fimdi! 

- Kadının derdi gözünde, ne yapa
lım, onu söyle sen? 

- Kaynanamın derdi dişindendi, di
§İni ben çıkartıvcrdim, rahatladı! 

- ······ 
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Muallim Mektepleri 
. Ba~ 5 !nciM) 

fktldannı kazandırmaz. 

Esasen, en yeni pedagoji preruılpl'!Tin
den mülhem olarak tanzim edilmiş olan 
ilkmektep programını muvaffakıyetle 

tatbik edebilecek bir muallimin, izah 
ettiğimiz. oekilde bir fikri teeekki.lle ma
lik olması lazımdır. Bu zaruret te, •nu
allim mektebi tedrisatına böyle bir ıs
tikamet vermeyi icap ettirmektedir. 

namzeUerin, çocuklann zek~. seciye ve 
isUdatlarını, metodik bir surette miişa• 
hede ve tetkik ebnek, zekfl ve bllııi test
lerini muvaf!akıyetle tatbik eylemek 
hususunda amell iktidarlar temin et.me
lidirler. 

Bu bakımlardan, muallim mek -
teplerinin pedagoji programlarının 
da yeniden gözden geçirilmesi ve 
düzeltilmesi lazım olduğu kanaa -
tindeyim. 

TAN 

lnhlsarlar umum rnUdOrlDl)Onden 311• 

dı!lımız bir mektupta deniliyor ld: 

ıSayın gaı:etenlzin 10-2-1939 tarihli 
nüshasında cOkuyucu Mektuplan.. c;ti
tununda köylüye mahsus tütllnlerden 
şikô.yeti mutazammın olarak intişar ed~n 
yazı okundu. 

luyoruz. Bu yüzden romatizma ol -
dum. Yirmi şubatta izinli olarak eve 
gittim ve bu romatizma derdinden İ· 
şime bir gün geç gittim. Hasta kağı
dı almak için su servisindeki amiri
me çıktrğım zaman beni tekdir etti. 
Sonra da enspektöre şikayet etti. 

Şimdi beni bu kış kıyamette ko -1 

• 

BUGÜN 

CIKTI 
}.~ BUGÜN l Jt\eopatl'a ~e 
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CIKTI f\\ VIOO 
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Muallimlere böyle sağlam ve esaslı 

bir fikri teşekkül kazandırmak :t;in. üç 
senelik muallim mektebi tahsili, -bu
günkünden daha iyi kullanılmak şartiy
le- ancak kılfi gelecektir. Bu ise, evve
ıa, çok yiiklil olan programları hafltlct
mek ve bugünkü lise müfredat progra
mını hemen aynen tatbik etmek iddia
sından vazgeçmekle mümkün olur. 
Programı basitleştirmek, kültür sevi
yesini alçaltmak değildir; fak'it her 
ilimde en ehemmiyetli olan kısıml..uı 

seçmek Ye bunları metodik bir şekilde 
derinleştirmektir. Hakiki kiıltürü ge
nişlikte ve kemmlyette değil, derinlikte 
ve keyfiyette aramalıdır. 

A meli teşekkül~ gelince, ~~~
la her muallım mektebı ıçın, 

en kuvvetli ve tecrübeli muallim
ler tarafından idare edilen bir tat
bikat mektebine ihtiyaç olduğunu 
söylemek istiyorum. Namzetlerin, 
muallim mektebi pedagoji ve pra
tik muallimlerinin, tatbikat mek -
tebinin tecrübeli muallimlerinin 
nezaretleri ve irşadları altında ço
cuklarla temasa gelmelerinin, ev -
veliı dersleri dinlemelerinde, son -
ra bazı dersleri vermelerinde ve 
en nihayet bir hafta müddetle bir 
sınıfın bütün mesuliyetini üzerle _ 
rine alarak hakiki bir muallim va
ziyetine geçmelerinin çok faydalı 
olacağı muhakkaktır. 

Maalesef yanlış bir müşahedenl:-ı mah
suIU olarak kabul edilebilecek olan bu 
yazının hakikate tevatuk P.tmlye., iddh1-
lan herkes tıırafendan görtilebilecek k'i
dar bariz ise de, herhangi bir suitefeh
hüme meydan vermemek üzere, asağıriı.
ki noktalann tavzihine lüzum görülmiiş
tür. 

vacaklar m1 acaba? 1 
Denizbank su snvisi 

amelesinden biri 1 
Cep Kitapları Neşriyatının 19 uncu 

Kitabı da Çıktı 
Bir paket tütünden köylünün en faz

la beş sigara sarabildiği doğru c'lcğildir. 
Cünkü beher pakette, iddia edilr:ligi gibi 
crBlr tutıım,, değil 25 gram tütün vardır. Harikzede mazbatası 

Mesela, muallim mekteplerinde 
namzetlere, fizik'in bütün kısım -
lan ve bahisleri hakkında basit, ki
tabi ve bizzarure sathi malumat ka 
zandırmaktansa, fizik'in mihanik, 
hararet, ziya, elektrik .. kısımları

na ait en esaslı bilgileri seçip bun
ları bizzat namzetlerin müşahe -
de tetkik ve tecrübe ve mütalea 

J 

faaliyetleriyle kazandırmak çok 
daha faydalıdır. Çünkü, bu suret
le onlar, en mühim fizik mevzula
n, hayatta binbir tatbikatını gör -
dükleri fizik prensipleri hakkında 
iyi benimsenmiş bilgiler ve ameli 
iktidarlarla beraber, tetkik ve tec
rübe metodu da kazanmış olacak
lardır. Aksi takdirde, hiç bir ha -
kikate tekabül etmiyen kuru for -
mülleri bir müddet zihinlerinde 
sakladıktan sonra unutacaklardır. 

• Fakat bunu mübalağa etme -
melidir. Çünkü, bu nevi stajdan 
beklenen şey, namzede tam ve mü 
kemmel bir tecrübe ve meharet 
kazandırmak değil ve belki mes -
leğin başlangıcında, kendisinin ce
saretini kıracak. talebesi için teh -
likeli olacak bocalamaların ve fay
dasız denemelerin önüne geçecek 
bir nıeharet kazandırmaktır. Bu 
ise çabuk kazanılır. 

Umumiyetle sigaraların birer ırram tıi
tün ihtiva ettllti kabul edilmiştir. Ru he
saba göre bir paket tüti.ınden normal 
kalınlıkta 25 sigara çıkar. Sigaranın aş•rı 

derecede kalın ve mutat hilfı!ı olarak 
· çok sıkı sarıldı.in kabul cdfüe hile bir 

paketten yine en aşağı 15 sigara yapıla
bilir. Kariin iddiıısı doğru rılsa idl bir si
garaya beş gram tütiin isnbet ederdi ki 
buna maddeten imkAn yoktur. 

Tütiinlerln çöp vesaire ihtiva .. ttfi<l yo
lundaki iddia da doğru değildir. İdnre
miz Wtüne to7.., çöp ve emsali madd,.lerin 
karışmaması için tPknik bakımchın icap 
eden bütün tedbirleri nlmı!'tır. Buna rağ
men mamul:\tımızdn herhangi blr ~ebep
le bir imal hatası veya şikayeti mucıp 

bir nokta görülecek olursa bunu:ı derhnl 
naı:arı itibnre alınarak tashih edilebilme
si lçln, paketlere birer rakkamtı işan•t 

konulmuştur. Bunların delfiletivle yapı
lan hatanın nıenbaı kcıiif ve ona m eydan 
veren sebepleri izale etmek mümkün o
lur. Kusurlu paketi idııremize ıbnz et
mek suretiyle v§kl olacak şikiyctlenn 
derhal nazarı itibare alınarak itiratı mu
cip bir cihet görülürse mamul tebdil e
dilmekle beraber kusurun nerejt?n !el
diğinln tetkik ve b;aJetj icin ciddi tedbir:
lere tevesıoül olunmaııı idaremlı:ce usul 
ittiha7: edilmiş olduğundan mevzuu bahis 
yazıda olduğu gibi müsbet hiç '>it <!sas'.l 
istinat etmiyen şikayetlerin varit olamı
yacaı'\'ını sayın gazeteniz sütunu rieUileti·· 
le kııriinlze bildirmenizi dileriz. 

Milli mücadele senelerinde düş -
man evimi yakmıştı. Hükumetimiz 
buna mukabil bana 4700 lira kıym.e· 
tinde bir harikzede mazbatası verdi. 
Bu mazbata on altı senedenberi elim· 
dedir. Kime miiracaat ettimse: bekle 
zamanı var; dediler. Bu bir hak İlle 

niçin gecikiyor? Hak değilse bu maz
batalat niçin verilmiştir? 

Zengin bir kütüphaneye sahip olmak isterseniz Cep 
. Kitaplanna abone olunuz. Şartları: Senelik abone 8 li

ra, altı aylık abone 4 Vı lira. senelik abonelere küçük 
bir kütüphane hediye edilir. 

Adres: Ankara caddesi, 
Reşidefendi hanı, birinci ' 

kat. 105 
Posta kutusu 97 

İstanbul Satış .Yeri: Ankara Caddesi 
Yeni Kitapçı. 8!5 

İı:mlr Satııı Yeri: Devrim Kitabevi. 
Ankara Satış Yeri: Bilal Akba 
Konya Satış Yeri: Yeni Kütüphane. 
Bilecik Satıs Yeri: Nail Kitabevl. 

Muallim mekteplerinde nam -
zetlere kazandırılması la -

znn olan çok mühim bir şey de, 
(fikri mesainin rasyonel tanzimi 
tekniği) yani, iyi kitapları seçmek, 
bunlan en istifadeli şekilde oku -
mak, not almak, notlan ve vesika
ları metodlu bir tarzda tasnif et -
mek iktidarıdır. 

Muallim namzedi üç senelik me'd-?p 
hayatı esnasında bu teknikle, metodlu 
bir surette çalıştığı takdirde, mektep
ten, hi.itün hayatı içinde kendisine ~ok 
laydah olacak bir teknikle haraoer 

zengin bir not ve vesika hazinesi 'le 
ayrılacaktır ki bunun tedris faally~tln
de ona çok b~yük yardımı olacaktır. 

Çok geç kazanılan hatta bütün 
bir senelik stajın kafi gelmiyeccği 
şey, hakiki teknik meharet, mes -
leğe hakimiyettir. Bunu ancak za
man ve itiyat temin eder. 

Bunun içindir ki. çok iyi kulla
nıldığı takdirde dahi, namzetlerin 
umumi kültürleri için ancak kafi 
gelen bir zamanı, şüphesiz faydalı 
fakat zararı olmayan bu ameli mü
mareselere hasretmek manasız o -
lur. 

Muallim mekteplerinin bugün
kü programlarında bilhassa ders 
tatbikatına verilmiş olan zamanın 
büyük bir kısmını kültür dersleri
ne ve resim, e1 l~, musild glbl bir 
muallim için ehemmiyeti aşikar o
lan faaliyetlere vermek faydalı o
lacağını zannediyoruz. 

Gemide hasta oluyoruz 

Denizbankın su servisinde ve 19 
numaralı su gemisinde çalışıyorum. 

Denizbankın ısınmamız için verdiği 

kömür bu işe tahsis olunmuyor. Biz 
de d~niz üstiinde üşüyor ve hasta o-

İzmir cezaevinde Kuşadah 
Hasan Kuburoğlu 

CEVAPLARIMIZ: 

' Mektubunuzda bahsettiğiniz ağaç 
hastalığı için birçok ilaçlar kullanıl
maktadır. Fakat her hangi bir ilacı I 
kullanmadan evvel hastalıklı dal ve 
yapraklardan nümune alarak ziraat ! 
memuruna gösteriniz. Hastalığın cin- . 
si ve mahiyetini tesbit ettirdikten son / 
ra ya ziraat memurunun tavsiye 
edeceği ilaçtan veya hazır satılan ve \ 
bu hastalığa karşı kullanılan ilaçtan 
alırsınız. Hastalığın cinsini tayin et - ı 
meden ilaç tavsiye etmek mümkün 
değildir. 

Mevsim itibariyle ağaçlar ya:gr~k 
lan,mağa başlayacaklardır. Ağaçların 

aldanması ihtimali de vardır. Bundan 
dolayı yapraklı bir dalın tetkik ettiril 
mesini tavsiye Pderiz. 

Yemeklerinizin 

lezzet ve ne-

fasetlni, ancali 

ÇAPA 
MARKA 

BAHARATINI 

Kullanmakla 

temin 

edebilirsiniz.. 

1 
15 gramlrk Salep 
ve baharat 
Paketleri 
her yerd~ 

Muallim mektebi bir meslek mektebi 
olmak itibariyle ve namzetlerin bu mii
esscc:elerde ayni zamanda, nazrırt ve a
meli kuvvetli bir meslek terblycal al
ma.lan zaruridir. 

Ticari ve Sınai 

Muhasebe Bilgileri 
Süleyman F. ŞAHINBAŞ 
" i P E K İ Ş ., Muhasebecisi 

-· ' ,,, . ;: .... . . ~ - . kuruştur. . ' 

Nazari teşekkül, psikoloji, pedagoji 
Türkiye maarit tarihi, didaktik dersle
riyle temin edilmektedir. Amell teşek
kül ise, namzetlerin tatbikat mektebin
de ve diğer ilkmekteplerde yap:ıcakları 
stajları!\ mümkün kılınmaktadır. 

Cari hesaplar - Ticari senetler -
Ticaret Şirketleri Muhasebe -
Fabrika hesaplan - lmalAt - Muha
sebesi ve Maliye h~apları - Bilanço 

lstanbul Belediyesi ilanları 

Teknik teferruata girmeksizin "öyle
rnek istiyoruz ki, bu mesleki dersler;n, 
yeni psikoloji ve pedagojiye, yeni tedris 
tekniklerine tamamlyle vakıf, üniver
site veya diğer müesseselerde :ıcuvvetli 
biT pedagojik teııekkUl almış muallimler 
tarafından tedriı edildiği takdirde, m!ı
nası \'e faydası olacaktır. Bu dersle~, 

300 Sayfa 150 Kuruştur. 
YENi KITAPÇI 
Na.il ÇAKIRHAN 

Ankara Caddesi 85 - İstanbul 

ile SABAH. öGLE ve AKŞAM 

Keşif bedeli 1089 lira 28 kuruş olan Dıvanyolunda Darüssuade ağa
sı Mehmet ağa medresesinin tamiri açık eksiltmeye konulmuştur. Ke
şif evrakile şartnamesi levazım Müdürlüğünde gôrülebilir. istekliler 
2490 sayılı kanunda yazılı vesikadan başk~ Fen işleri Müdürlüğünden 
alacakları fen ehliyet ve Ticaret odası vesikalarile 81 lira 70 kuruşluk 
ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 13/3/939 Pazartesi günü 

~KA GÜNDÜZ 

Garsonun gelip gidişinden çatırdıyan çürük tah
talanndan geniş aralıklarından kalın dalga sesleri 
geliyor. Çarpık çurpuk direklere çarpan suların 
şanltısında senfonik bir ahenk var. 

Garson vakitsiz müşterisinin gelişine şaşmıyor. 

O neleri ve kimleri görmemiştir. Ahmet Rasimi, 
Neyzeni, Andelibi tanıyan bu kıranta ihtiyar Vur
gun'un da onlardan biri olduğunu anlamakta gecik
memişti. Laf açtı, maziden konuştu ve beş on daki
ka sonra iki dost olarak diz dize oturdular. Fakat 
garsonda mesleki intizam vardı, vazüe zamanında 
kahve bile içmiyordu. Vurgun bu mesleki vazife 
karşısında gizli gizli utandı. Fakat üzüntüye kapıl
mamak için hemen gramofonu açtırdı. En eski çap
kın havalarını çaldırdı. Yırtık kunduralı çorapsız, 
paltosuz mahalle çocuklarına çukulata, gazoz, fıs
tık dağıttı. Keyfi yerinde bir kenar zengini gibi 
saatler geçirdL 

Her yemekten ıonra muntazaman die1ennizi frrçalavmız. 
. \. . .., . ;;. ·-. . . . saat 14 buçukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (i) (1237) 

TEFRiKA No. 50 

Göte, Şiller, Gorki, Tagor solda sıfırın solundadır. 

O halde ne yapmalı? Intizama girmeli ve çalış
malı. Otesi yok! 

Gece kar durdu. Kartal tarafından pirinç mey
dan sinisi bir ay doğdu. Yine böyle bir kış, yine 
böyle bir ay .. Fakat o seferki Kasımpaşa sırtlann
da batıyordu. Tatlı tatlı küfürleştiğini hatırladı. 

)ndan sonra? Ondan sonrasını değil de, öncesını 

hatırladı. Balodaki kadın. Bu kadın kim? diye s~ 
ruşturduğu o kadın ... 

- Git karşımdan kadın! Seni bilmiyorum! Gör-
medim! Tanımıyorum! 

Ay yılışık yılışık sırıtıyor. Deminki sert dalgalar 
kıs kıs gülüyor. Kalktı. 

Gecenin bu vaktinde, kılığı düzgünce bir adam. 
biraz da çakır keyif olursa, Gedikpaşanın üst taraf
larında bir taksiye binerse, "Şoför! Beyoğluna,, 

derse, o şoför, o adamı ya bir bar kapısına götürür, 
ya bir sokak köşesine bırakır. Çünkü öyle bir adam 
gecenin bu vaktinde ıhlamur almak, hasta ziyaret 
etmek için oraya gitmez. 

Vurgun'un arabası da Eflatun - Bar'ın kapısında 
durdu. !ndi ve "Mukaddere boyun eğmek akıl ka
rıdır,, diye gülümsiyerek girdi. 

teriden hangisi dansa kaldıracak ta bir kup ısmar
lıyacak diye, gizli gizli fal açıyorlar. Bu fal ente
resandır. Mendillerinin bir köşesini düğümlerler, 
öteki uçlariyle karıştırırlar. Karşı masada oturan 
üç kişinin ortasındaki biri masadaki iki kişinin sa
ğında kaldıracaksa düğüm çıksın. Başka bir kız 
dört uçtan birini çeker, düğüm çıkarsa işi iştir. Çık
mazsa, öbürünün falına bakılır. 

Vurgun (Benim falıma tenezzül edip te bakmaz· 
lar) diye yürüdü. Tam beş garson çepeçevre sardı. 
Her garson kendi mıntakasına davet etti. O da, 
kendi beğendiği bir kenara oturdu. Bir sade kahve 
ile bir soda va~·r isteyince garsonlar, itibardan vaz 
geçerek dağıldılar ve bir ihtiyarcası liıtfen getir
mişçesine istediklerini getirdi, masaya koymadı, 
adeta burnuna doğru itercesine sürdü. 

Süslü ve renkli kadınlar kahveyi sodayı görünce, 
başlarını bir daha çevirip bakmadılar. Halbuki aşa
ğı yukarı dörtte üçünü yakından tanırdı. Müşteri· 
sizlik besbelli bir neşesizlik getirmiş, somurtan so
murtana. Danseden iki üç çift bile dostlar alış ve
rişte görsün diye ayak sürüyorlar. 

Kahvesini bitirinceye kadar açıkta duran soda 
hAla çok keskindi. 
Yumuşatmak için bir şişe beyaz dömisek şarapla 

biraz yemiş getirtti. Tek başına bir bar müşterisi. 
Şişesi yedi buçuk liraya şarap ve tabağı iki buçuk 
liraya yenıiş! Görülmemiş, veya bin yılda bir gö-
rülmüş şeyi 

Daha ilk bardağın ilk yudumunu içerken yan ta
raftan ince bir ses: 

- Birdenbire farkında olmadım pardon üstat! 
Hoş geldiniz. 

- Öyle olsun kızım. 
İçkiden ve sigaradan pürüzlenmiş başka bir ses: 
- Madam Meli'den haber var mı? 

olduğunu bilen Vurgun, ses çıkarmadı. Varsın kız
cağızlar şarap 'bedelinin yüzde yirmisini paylaşı
versinler. Zaten koca şişeyi tek başına içemiyeceği
ni anlamıştı. Çatlak sesli güzel eskisi: 

- Haberin var mı? ..• 
- Seher kakülü cananımdanl 
- Alay etmeyiniz de, söyliyeyim. Meli lstanbu-

la gelmiş. Bugün gördüm. Bir taksiden indi Kra
mer Palas oteline girdi. HattA şaştım bile, o pahalı 
otelde ne işi var sürtüğün? 

- Sen Meli'yi nereden tanıyorsun? 
- Atinada Apolon _ Bar'da beraber çahştık. 

Konsomasyon yaptıramadıktan başka rezaletler cı

karıyordu. Kovdular. 
- Benim onu tanıdığımı ne biliyorsun? 
- Kendi söyledi. iki sene sizinle beraber yaşa-

mış. Siz onun için ölüyormuşsunuz. Atinalara ka
dar ardınca koşmuşsunuz da o size yüz vermemiş, 
başka birisini peydahlamış .. Neler de neler .. 

- Ne münasebetle barda çalışıyordu? 
- Görüyorum, pek meraklısınız! Anlattığına gö-

re Paris'teki artistlik akademisinden diplomalı 
imiş. Once amatörmüş. Sizden ayrılıp o delikanlı 
ile gidince ne olmuşsa olmuş delikanlı bir ııün pa· 
rasını pulunu aşırınca kaybolmuş. 

- Delikanlı mı dedin? 
- Sonra bana Beyrutta gösterdi. Beyrutta El

fazail barında çalışırken oraya gelirdı. Yirmı uç, 
yirmi beş yaşında bir Suriyeli. 

- Beyruta da mı gitti? 
- Delikanlının peşinden. Paralarını kurtarmak 

için. Ama santim alamadıktan başka huysuzluğu 
yüzünden hudut dışına çıkardılar. Dün de Beyoğ· 
lunda gördüm. O da beni apaçık gördüğü halde ba
şını çevirdi. Şıllık! Bana selam verseydi, sanki kar
şılık mı verecektim, tenezzül etmem! 

Yazıcılıkta ve sanatte Bohem hayatı on dokuzun
cu asırdaymış. Şimdi eskimiş olan bu harabat mo
dasına sapanlar Babıali yokuşunda değil, bütün 
okuyanlar arasında yayan ve yavan kalıyorlar. Mu
harririn, ressamın, müzisyenin Bohem hayatı eski
den meziyetmiş, şimdi bir ayıp sayılıyor ve her ka
pı suratına kapanıyor. Şık gezen, sosyeteye giren 
sekizinci sınıl bir ressamın tablosu şaheser diye ka
pışılıyor, bu kıratta bir müzisyenin derme ~atma 
bir beste taslağı göklere çık.anlıyor. Hele bır kaç 
banka direktörü ile dost olan muharririn yanında 

Kış olmasına rağmen bann -iki salonu da epeyce 
tenhaydı. Kimi saçlarını papatya, kanarya, fulya 
ve çocuk sansına boyatmış... Kimi ala.minyum, fak
fon, tiftik beyazına bürünmüş.. Morlu, yeşilli, pena 
beli kadınlar küme küme oturmuşlar. Uç beş müş. 

1 

- Ne Meli'sl? Kim o? 
- Bize de mi? Açık söylenmez, geleyim de ku-

lağına söyliyeyim. 
- A, ben de öğrenmek isterim. 
lki kadın masaya çöktüler. Bu gelişin şarap için 

Yarenlik. kızışmıştı. Uçüncü şişeden sonra, bir de 
şampanya açıldı. 

- Garson! Dikkat et, param yetişmezse karış-

mam. 
(Devamı var J 
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HUGÜ/l.KÜ BULMACA 

A ğacın altında, yeşillikler üze
rinde kurulmuş bir çilingir 

sofrasL Fakat belli ki, burada 
llluhabbet değil, mükemmel bir 
kavga olmuş. Şişeler devrilmiş, 
lllezeler dökülmüş, birbirine ka
l'l§nuş, tabaklar, bardaklar param 
Parça olmuş, biri devrilip sönmüş, 
diğeri de yanan ilti karpuz fener. 
Ağacın altında, birinin başından 
kan sızan, diğerinin de yüzünden 
kan fışkıran iki düşman neferi 
İkisi de kavgacı Hint horosları gi
bi, karşılıklı, oldukları yerde tepi
niyor, başlarını kaldırıp indiriyor, 
Ve atılmak için fırsat gözlüyorlar
dı. Biri ağaca dayanmış, yüzü, gö
Zii kan içinde eli tabancalı, diğe -
ti de yer.e yuvarlanmış iki nefer 
daha. Dördünün de salyaları ile 
beraber ağızlarından küfür saçıl -
dığı besbelli. Ağacın, eli tabancalı 
neferin arkasında gizlenen, affe -
dersiniz, iki çingene kızı. birb!rine 
sokulmuş titreşiyorlar. Kavganın 
sebebini sormağa hacet yok. Bu 
alçak gönüllü düşman neferlerinin 
çingene kızlarını pay edemedikle
ri, bu yüzden birbirlerini yedik -
len '\Te daha da yiyecekleri vazi -
yetlerinden anlaşılıyordu. 

P atlıyan tabancanın bana çev
rilmediğini görmekle bera

ber, gözlerini kan ve şehvet bü -
liinı.üş olan bu başı dönüklerin 
Önünden geçmeyi uygun bulma -
dım. Geri dönmeyi de alışık ol -
ınadığım ve yolumu da çok uzata
cağı için yapamadım. Bulunduğum 
yerde tabancamı doğrulttum '\Te 

tetiğe dokundum. Namlıd~ çıkan 
mermi yanan feneri parçalamış, 

bu kadın kavgacılarının her birini 
bir tarafa dağıtmış, kaçırmıştı. 
Çingene kızlan da fırsatı ganimet 
bilmiş, Küçükçamlıca yolunu tut
ınuşlardL 

Ben de, bir tabanca sesinden çı1 
sürüsü gı'bi dağılan şu dört düş -
inan neferile çingene kızlan ara
SJTıda mukayeseler yaparak, yo • 
lurna devam ediyor, havaya mür
tesem geldiği için, kızların yokuş 
Yukan seğirttiklerini görüyor -
duın. 

İki yüz metre kadar ilerledim, 
llerlemedim. Kendimi, eritekli, di
fili bir çingene çemberi içinde bul
dum. Köpekleri bile ağaları gibi 
Pusuya girmişler. Ellerinde, f.ek ve 
Çifte, dohna ve kırma av ttilekleri 
ne kazma, kürek, diren, yapa gibi 
iıca:bında kavga işlermde de kulla
ınlabilecek fil.etler bulunan adam
lar, açık ve pis küfürler ~açarak, 
etrafımı sarmışlardı. 

1 şin hiç de şaka denitea!'k:, e
hemmiyetsiz görülecek ye

li Yoktu. Bu çingene çem~ri git
tikçe daralıyordu. Nerede ise beni 
bir mengene gibi sıkacak, kim bi
lb-, beDd de beni ôldüre~eklerdi. 
takat kızlar kendilerini çeri civa
tından kaçıranların ben değil, düş
!tıan neferleri olduğunu söylediler 
de ben kurtuldum. 

O akşam, hayatımı ve kurtuluşu
!l\u, kendi cüret ve cesaretime de
ğil, kader ve talii temsil eden iki 
Çingene kızının delalet ve şefaat4ıe 
borçluyum. 

Kızılca köyündeki srğınağımızda 
Şile belediye reisi Ali Efendi ile 
dertleşiyorduk. Zavallı adam, Şile 
halkının çektiği azap ve ıstırabın 
canlı bir sembolu gibi ağlıyor. söy
lüyordu: 

- Şile, diyordu. K~radenizin ka
!'alaı-a bürünen bu yeşil k;tsabası 
bize zindan oldu. Bir musıbettir ba
§ltnıza geldi. Mal, can ne ise ama, 
ille ki ırz emniyetsi;r.liği bize çok 
:ğır geliyor. Böyle kalacak değil 
u işler. Kurtuluş muhakkak, fa

~at biz görebilecek Tl'liyiz bilmem? 
Şgalct devletlerin askerlerinden 
~ktiklerimiz yetişmiyor gibi bir de r;ru nankörler çıktı başımıza. 

avı-irn.ira denilen cemiyete men-
11\ın hainler kasabamızı te$kil3t 

merkezi yaptılar. 1stanbuldan ge
len ve İslam halka, daha ~imdiden 
yan gözle bakmtya, fırsat bulduk
ça ağır hakaretler yapmıya başlı
yan bir sürü alçak bdkkal Todori
nin evinde s1k sık toolanıp görüşü
yorlar. Aldığımız haberle.r t·ok acı 
ve acıklı. Bu hainlerin maksa<li Şi
le havalisindeki İslfım ki.iylerini 
yakmak, tsıam köylülerini kökün
den kazımak imiş. Biı· kaç gün ev
vel bir düşman kamyonu sandık
larla tüfek, cephane, bomba ~etir
di. Bakkal Todorinin .fükkanma in-

minliği yaptığı o kara günlerde, 
kanun dersi vermesi, hele yakışık
sız tehditlerle umacı gibi görünmek 
istemesi bizi çok güldürmüı, fakat 
o nisbette de sinirlendirmişti. 

B ir gece yarrsı, yetmiş arka
daş ile yola çıkmış, Şilenin 

kale dibi mevkiine sokulmuştuk. 

Bu hareketimizi yerli hainler, bir 
köpek duygusile pek çabuk sezinle
mişler, uluyup inildemiye başlamış 
lardl. Evvelce gönderdiğimiz ha
berden kuskulanan ve tedbirli bu-

dirilen bu cephane ve silahların lunan jandarma bölük kuman'"' 
Rumlara dağıtıldığıı'ı işittik. bütün kuvvetile kale dibine koş-

muş, kısa sıçramalarla kasabaya 

A li Efendinin bütün bu de- sokulan arkadaşlarımıza krşı bir 
dikleri doğru idi. Ayni ha- cephe kurmuştu. Ne yzık ki. ken-

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1 1 1 •ı 1 
2 1 1. 111. 
3 1 ' ı•ı 1 1 1 ı•ı 
4 1 • 1 1 1 1 1 1 
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YUKARDAN AŞAGI ve SOLDAN SAGA: 

1 - İçine su konur e Bir vapur. 
2 - Millet e Vakti bildirir. 
3 - Can e Ait, devreden. 
~ - İskambilde birli e Bir tatb. 
5 - Bir harf e Geniş değil e Atta 

bulunur. 
berleri, Sultan çiftliğinden geçer- dinde kardeş kardeşe kırdırmak 6 _ Bir Musevt adı • Şu değil, bu de-
ken, Kosoy da vermi§ti. İşgalciler, kuvvet ve cesaretini de bulmuştu. ğll • Bir nota. 
Gebze ve Alemdağı taraflarında Üzerimize ateş açtırmıştı. Fakat bu 7 - Kan koca e Hacim, vilsat. 
uyanan mücadele fikirlerini, orta- gafil arkadaş verdiği ilk kararda 8 - Çok büyük mesken • Taham-

ya atılan mücadelecileri hiç de hoş olduğu gibi bu hareketinde de çok mül • Şu değil bu değil. 
9 - Bir çalgı e Sadakat e Hane. 

görmemişlerdi. İlk günlerde, ehem- aldanmıştı. Çünkü, bizim kaJe di- ıo _ Bir harf e Bir renk düzlük e 
mlyetsız sandıklan ve şansi teşe-o- bindeki ileri yürüyüşümüz bir gös- Arazi. 

büsler saydıkları bu fikrin, gün terişten başka bir şey değildi. Onu =============== 
geçtikçe ko1deştiğini gittikçe mjk. aldatrp üzerimize çekmek, kardeş Bükreş Tedhişçileri 
tarlan artan mücadelecilerin birer kanı dökmekten çeki,ınıek istemiş-
çelik kale gibi yer yer yükselip, tik ve muvaffak da olmuştuk. Yüz- Mahkum Oldular 
karşılarında dizildiğini görmek pek başıyı hareketimizin ciddiyetine 
ağır gelmişti onlara. Çünkü, Ana- bayağı inandırmıştık. Bükreş, 24 (A.A.) - Bundan bir-
doluda doğan kurtuluş güneşinin Şile gerçekten büyük bir telaş ve / kaç hafta evvel mühim resmi daire-
cazibeli ışıkları, yüreği istiklal ate- korku içinde inliyor, titriyordu. lere ateş vermek üzere ateş makine-
şi ile yanan erleri, kafileler halin- Herkes evlerine çekilmiş. mukad- leri yapan ve polis tarafından tevkif 
de çekiyor, ümit saçan bağnna ba- der akıbeti bekliyordu. Bütün ku- edilenlerin muhakemeleri bugün bit-
sıyordu. Üsküdar, Halas ve istiklal laklar kale dibine cevrilmişti, acı, miştir. 
diyarına giden mübarek yolun ilk acı patlıyan silah st~slerini dinli- Maznunlardan üçü gıyaben 8 sene 
Jstasyonu olmuştu. Özbekler tek- yorlardı. Karşınııza dikilmek, bizi ağır hapse ve diğer dokuzu da bir ila 
kesi bu yola çlkacakların flk du'ta- önlemek istiyenler oyalayıcı ateşi- 8 sene yine hapis cezasına mahltCım 
ğı, Şeyh Atalar, Hafız Nuriler, İ- miz karşısında tabii ilerlemiyorlar l olmuşlardır. Üçü beraet etmiştir. 
mam Naciler ve Rızalar, Hoca Sait- ve kati bir harekete geçmemizi bek Bunların hepsi eski demir muhain 
ler ve Refikler, Binbaşı Adil. Ah- liyorlardı. teşkilatına mensup bulunmaktadır. 
met Halim, Necmi, Tolçalı Süley- 1-
man Beyler ve diğer erler de bu 1 'L o k M A N '9»:>:-:-:·:·:-:·:·:-:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:-:·:·:·:·:·:-:·:·:·:-"2 

~:u:ı:~e~~:~: h:~1::1~~ f~jf;~~j~j~j~I~W~fü~Jtj~~~ltf lfü· 
• ~ .. - =·=·=·:··;:·=·~·=···=·=·=·:-=·=·=·:·=·::::;:=:=::::::::::::::::::.:=-~ M E K . . . gizlı yoldan yalnız gonullu yolcu- ~{:::~~::~::::~:=~:::::::::::::::·:·:·:·:::::'~·:·:·::::::::~ ı M ı N • • " -:.;. : ·~·: ·:·.-:·:-:-:·.·:·:·!'o!·:·>::::::::::.:·::: •• ::::::.:·:·:·:· 

lar değı.1, ıstıklal savaşında patlıya- :~:::~::;:;:;:::::::::~;~:;:;:;:::::~~:::::::::::::::::::::::;; 
eak silahlar, atılacak kurşunlar bi- 'ti' G 1111 T L ~ R •ı ::;:::::::::::::::~::·::::::.::::::::::::·:-:·:·:·:·:::::·:·:·: 1 '--' ......., c: :::::::::~::::::::::::::::::::::::::::::~:::::::::::::::::::: j le bir sel gibi, fakat sessizce akıp -niiiilİlllll_iliiı __ ._ _______________ _ 

gid!B~:~:;".;,1:!~.:r:.~~ ÇOK YİYENLERiN MiDESi 
Kim.isinin çok yemekten midesi ma ağnlan hile dişlerin bomkln-

yrr sezinlemiş değillerdi. Muhitin bozuktur, mesela şişmanlar.. On- ğuna atfedilir. O halde dişlerin 
nankörleri, soysuzları sezdirmişler- Jarın iştahı çok defa pek yolunda- çürümesinden mide bozukluğu 
di onlara. Alınan tedbirlerin, bek- dır. Onun için yemeği de seve .se- gelebileceği daha kola kabul e-
letilen nöbetçilerin arzu ettikleri ve yerler. Şişman adam neşeli ol- dllir. 
neticeyi vermediklerini gören sal- mak istediği için yemekten önce, Çok yiyenler yemeklerde inti-

şo··yle hır' iki k deh · i de za zarnı da aramazlar, karmlarrnda gıneılar, nihayet İstanbul ile Ana- a ıçmey • • 
rarsız sayar. Bununla hem keyü- açlık hissedince sofraya oturduk-

dolu arasına, nankörlerden bir du- lenir, hem de zaten az olınıyan iş· tan başka, büyük yemeklerin ara-
var çekmek istemişlerdi. Bu hava- tahı artar ve bir çok yemek yet. sında ağrzlanna öteberi atmayı se-
li.deki İslam köylerini, köylülerini Bunun neticesi olarak midesi de verler: Kavrulmuş badem, kav-
işte bunun için yok etmek istiyor- bozulur. rulmuş hndık ... Halbuki mide da-

Ancak, çok yiyenlerin hepsi ima intizam istiyen, pek titiz bir 
lardı. Bunun için, çok eski zaman- mutlaka şişman değildir. Zayıflar uzvumuzdur. Onu teklifsizliğe a-
larda yaptıktan gibi, taassuplu bir arasında da çok yiyen vardır. Za· lıştırmıya ne kadar çalışsak o ge-
dinei gayret ve hırs ile el birliğile yıflık çok defa bir hastalıktan ile- ne intizam aramaktan vazgeçme"Z, 
çalışıyor, didiniyorlardı. ri gelir, fakat belli başlı bir hasta- aradığını bulamayınca bozulur. 

Şile belediye reisinin hakkı var- lık bulunmadığı halde, şişmanla- Hem vakitleri intizamsız, hem <le 
f mak iç.in çok yediği halde gene çok miktarda büyük yemeklere, 

dı. Bu yeşil yurtta kurulan esat zayıf kalmak ta mümkündür. Çün arada srrada ağıza atılan çerezler 
yuvasını bir an evvel yıkmak, fe- kü çok yemek te mide bozukluğu· de ilave edilince mide büsbiitün 
satçılarm hain kafalarını koparmak na sebep olur, mide bozuk olunca küser. 
elbette lazımdı. Bu gerekli ve ha- da -insanda şi~anlı.k hastalığı Ondan dolayı, çok yiyenlerden 

Yrrlı teşebbüs için Yavuz Fehmi yoksa- semirmek mümkün ola- çoğunun, şişman da olsalar, 7.ayıf 
maz. ta olsalar, mideleri bozuk bulunur. 

Bey ile anlaşmak, yardımım almak Çok yiyenlerin bir hususiyeti de Lüzumundan az yemek -ac-hga 
bir gün meselesi oldu. iyi çiğnememektir. Her lokmayı sebep olmasından dolayı- midevi 

Bize katılan Demir Hulfüd Bey iyice çiğnemek için çok vakit !{C• bozduğu gibi lüzumundan ôızln 
ve arkadaşları ile, bu gerekli temiz- çer. Ona da insanın belki vakti yemek te -mideyi yorduğundan 

af l k olmaz. Zaten çok yemek lstiyenin dolayı- mideyi boza"l'. 
liği yapacak, hain k a arı opa- yemekte vakti dalına dardır. HP.m Mide bozukluğunun bu türlü-
racak kadar kuvvetlenmiştik. Bu çok, hem de çabuk yemek ister. süne çare, zaten her tiirlüsünde 
kara kuvvetlerden evvel harekete Acele yemek, iyi çiğnememek te olduğu gibi, bir kere yemekten 
geçmek, kurulan imha yılanlarını hazını bozukluğuna aynca bir se- sonra mutlaka istirahat etmektir. 
alt üst etmek kararını vermiştik. hep olur. İyice çiğnenmeden mi- Çok yemek yiyen az yiyenden rfa-

deyi dolduran yemekler orada il- ha ziyade istirahate muhtaç olur. 
Şile jandarma bölüğü kumanda- tibap yapmasalar bile midenin işi- Sonra fikir istirahati. Yemekten 
nmın da yardımını dfleınek için ni bozarlar. sonra mide üzerine sıcak suda rs-
yaptığımız gizli müracaat ve teşeb- İnsanın dişleri yemekleri iyice )atılmış bezden, çok yemekten mi-
büsün umduğumuz gibi karşılan- çiğnemek içindir. İyi çjğnemiyen deleri bozulanlar daha çok istifa-

m.aması bizi hayretler içinde bırak- diş çabuk bozulur. Batta bu za- de ederler. 
d manda dişlerin çok bozulması in· Fakat ekmekleri azaltmayı da 

mI..tT. Bo'"lük' kumandanı gön erdi- 1 ~u san ann çiğnemiye lüzum olmı- unutmam.alıdır. Bu da, zannedildi-
ğimiz adama: yan çorbalardan çok içmeleri, yu- ği kadar, güç bir iş değildir. Çiln· 

_ Söyle onl~'"'a ben kanıtnsuz iş muşak yemeklerden, yumu,acık kü çok yemeyi sevenlerin yedik-

yapamam, demişti. Böyle b.ir ... te .. ser kompostolardan ve gene öyle silt- leri $eylerin en büyük kısmı ek-
ğü Ü lü tatlılardan çok yemeleri neti- mektir. Kendiniz çok yemeseniz 

bfüıı vukuunda beni ve bolu m cesi olduğunu iddia edenler var- de, çok yiyenlere dikkat ediniz, 
karşılarında bulacaklardJr. İstedik- dır. Onlar katı şeyler yiyen, etle· koca koca ekmek parçalannı etin 
leri gibi, bakkal Todorinin böyle ri dişlerile kopararak kemikleri salçasına y~"'1ut sebzenin suyuna 
tasavvur ve teşebbüsleri şayet var de dişlerinin arasında sıyıran in- batınnca çiğnemeden yutarlar, 
ise öğrenir icabına bakanın. Ak- sanların dişleri bozulmaz, derler.. halbuki et te, sebze de ekmeksiz 

' ' b • · Herhalde dişler bozuk. çürftk o- yenilebilir, yemeklerde ekmei:ti, 
si takdirde sonu fena olur 

0 ışın. tunca mide de bozulur. Bilirsfnlz bfi.sbütün hazfetmek kabil olmasa 
Bu gafil arkadaş, kara kargala- ki, Amerikalı hekimlerin keşfin- da, azaltınca, çok yemekten bozu-

rm dağlarda, oımaıilaıda fehıa e- dm.heri baeaklardald --riimatb- lan mide çabuk düzelir. 
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ZongulJakta kemer baca ocağının ağzı 

Zonguldak (TAN) - Son zaman ~ 
larda kömür havzasında görülen ti
fo va.kalan bertaraf edilmiştir. Bele
diyenin de sağlık işlerile yakından 

alakadar olması ve hastalıkları tev -

lit eden sebepleri ortadan kaldırıp 
önlemeğe çalışması bir zaruret ola

rak görülüyor. Bir çok vilayetlerde 

ve kazalarda kağıt oyunları yasak 
dildiği halde burada serbest oluşunu 

hem temizlik, hem de iş bakımla -
rmdan doğru bulmıyanlar vardır. 

Buradan on kilometre uzaktaki 
Kozlu ocaklarının işçi ve ailelerile 
beraber nüfusu sekiz bine vardığı 

ve bunlar bütün belediye mükelle • 
fiyetlerine tabi oldukları halde, ora
da belediye doktoru veya belediye 
sıhhiye memuru yoktur. Bu noksa
nın biran evvel giderilmesi teınen -
ni edilmektedir. 

F ranko HükU.metinin 
Tanınacağını Daladier 
Dün Resmen Bildirdi 

(Baıı 1 incide ) 
ğu anlaşılıyor. Meksika hükumeti 
bugün Madrit müdafii General Mi
aha, bir telgraf göndererek icap et
tiği takdirde şerefli bir misafir ola
rak Meksikada ikamet edebileceğini 
bildirmiştir. 

Bugün Frankonun tayyareleri Va
lensiya üzerinde uçmuş ve teslim. ol
mayı tavsiye eden beyannameler at
mıştır. 

Cümhuriyetçiler teslim cılmadıkla
n takdirde Frankistlerin dört cephe
den merkezi İspanya üzerine ha.Tuet 
edecekleri anlaşılıyor. Diğer taraf
tan Burgosun cümhuriyetçi !spanya 
sahillerine karşı deniz hareketleri 
hazırladığı bildiriliyor. 

Paris Soir gazetesine göre, şimdi
ye kadar doğu Pirenesinde Fransaya 
220 bin hükumetçi İspanyol mülteci
si geçmiştir. Bunlardan 11 bini yara
lıdır. Bundan başka 187 bin kadın, 

çocuk ve ihtiyar Fransaya iltica et
miştir. 45 bin milis ve sivil memle -
ketlerine gönderildiğine göre, halen 
Fransanın misafir etmiye mecbur ol
duğu mülteci adedi 342 bin kişiyi 

bulmaktadır.' 

* Berlin, 24 (A.A.) -- Alman istih-
barat bürosu, Deutchland zırhlısının 
şimali İspanya sahilinde Ferrol lima 
randa demirlemiş olduğunu ve 2 
marta kadar orada kalacağını haber 
vermektedir. 
Halilax'ın nutkundan ıonra 
Lord Halüax'ın dün Ayan mec

lisindeki beyanatı umumiyetle iyi 
karşılanmıştır. Times diyor ki: 

"İngilterede bir harp partisi mev
cut değildir. Bir gün hukCımet dahi 
değişse, İngiltere ile Fransa arasın
daki tesanüt, ve bu tesanüdün kim
seye aleyhtar olmıyan mahiyeti de
ğişmiyecektir . ., 

Daily Telegraph, Lord Halifax'm 
Mister Chamberlain'i teyit ettığini 

anlattıktan sonra "bundan böyle bir 
kimse de ChaınberJain'in sözleri üze
rinde her hangi bir şüphe taşıya

maz,, diyor. 

JI. 
Paris gazeteleri de ayni fikirdedir. 

Jour, İngiltere ile Fransa arasındaki 
anlaşmanın iki taraf erkanı harbiye
sinin görüşmelerile tebarüz ettiril
miş tam bir ittifaktır. Bu yüzden 
herhangi emri vaki İngiltere i1e Fran 
sayı beraber bulacak ve Anıerikanın 
bunlara müzaheret ettiğini görecek
tir. 

Ordre gazetesi, Rom:ı - B~rlin

Tokyo harp mihverine karşı Londra
Pari$- Vaşington sulh mihverini sü
ratle vücude getirmek lfızım geldi
ğini söylüyor. 

* Alman gazetelerinden Folkiser Be-
obahter, Chamberlain ile Ralifax'ın 

beyanatını "güç anlaşılır,, buluyor. 

* Amerikanın Paris sefiri Bullit, A-

merika klübünde söylediği b~r nu
tukta şunları anlatmıştır: 

"Ne gibi bir zihniytle silahbndlğı
mızı Reisicümhur Roosevelt, bundan 
evvel de söylemişti. "Hayatta öyle 
bir an gelir ki o zaman insanların yal 
nız yardımlarını değil, kiliselerinin, 
hükıimetlerinin ve medeniyetlerinin 
temeli olan iman ve insanlık prensip
lerini de müdafaa etmek için hazır
lanmalan lazımdır." 

Fransa - Polonya 
(Başı 1 incide) 

"Danzig ve doğu !>rusyası Lehis-
tana ilhak edilmelidir.,, 

Nümayişcjjer büyük Alman k itap
çısı ile diğer bir Alman mağazasının 
camlarını kırm~lardır. Tezahüratçı
lar. müteakıben Peseuder 'Iageblat 
ismindeki Alınan gaze1.e;ini taşlamış
lar ve gazetenin muharrirlerSne hü
cum etmişlerdir. Gazete binasile 
Alman başkonsolosluğu .. binaS'I poli
sin muhafazası altındadır. 

Ciano bugün V arşovada 
Roma, 24 (Hususi) - Hariciye- Na. 

zırı Kont Ciano, Polonyanın Roma 
büyük elçisi, hariciye memurları ve 
matbuat mümessilleri bulunduğu 
halde, dün gece 24 de Varşovaya ha
reket etmiştir. 

Kont Ciano, Varşovada Rcisküm
hur tarafından kabal edilecek. l\tare
şal Rydz-Smiğly'yi ziyaret eyliyecek 
BaŞV"ekil ve Hariciye nazırı ile z•ya
retler teati edecek, Polonya ihtilalci
leri saflarında ölen İtalyan albay 
Muilo için dikile~ abidenin küşat res
minde bulunacak, Varşovadaki İtal

yan enstitüsünü gezecek, meçhul as
ker mezarı ile İtalyan askerlerinin 
mezarlığına çelenkler koyacak \"e şe
refine Bialoviecd ormanında verile
cek av partisinde hazır bulunacaktır. 
Kont Ciano, şerefine muteaddjt ka
bul resimleri de tertip edilecektir. 
Av partisinden sonra Kont Ciano, 
Krakovi'e giderek Mare~al Pilsuds
ki'nin mezarını ziyaret edecek ve bu 
mezara bir çelenk koyacaktır. 

Seyahat her tarafta alaka uyanrl:r
mıştır. 

Görüşülecek meseleler 
Paris mahafiline göre. görü~iHecek 

meselelerin başında müstemlekeler 
meselesi vardır. 

Çünkü Lehistan fakir bir memle
kettir ve ucuz iptidai madde bulmak 
icin müstemlekeye muhtaçtır. Sonra 
Polonya nüfusu her sene 400 bin art
maktadır ve Polonya bu nüfusa mu
adil miktarda Yahudi vurttaşı mem
leketten çıkarmak istemekte-lir. 

Bay Bekin, Londraya gideceğinden 
bahseden Paris mahafi1i Polony:ırım 
henüz resmen serdedilmemiş olan İ
talyan metalibine iştirak etmivece
ğini, Kont Cianonun, Polonyaııın ar
zularile İtalyan metalibıni ne dere
ce takviye edebileceğim tahk:ke ça
lı ca~ anlatı r 
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Uç Aylık Maaşların 
iSTANB UL DEFTERDARLIGINDAN: 

Tevzi Günleri 11-------· ROMATiZMA 
LUMBAGO 

SIYA'TI 

ARKA Eyüp, Fatih, Eminönü, Beyoğlu, Beılktaı, Üsküdar 
Tekaüt, Dul ve Yetimlerin Mart, Nisan ve Mayıs 939 Oç 

ve Kadıköy Malmüdürlüklerinden : 
Aylrk M~lannın Tediye Günleri : BF. 

1/3/939 
2/3, 939 
3/3/939 
4/3/9:!9 
6/3/939 

Çarşamba 
Per~mbe 

Cuma 
Cumartesi 
Pazartesi 

Eyüp Malmüdlirlüğünden 
.A..keri yetim Mülkiye yetim 
ve tekaütlcri ve tekaütleri 

1-150 1--50 
151--300 51-100 
301--450 101-150 
451--600 ıs1-ila 

501-ııa 

Fatih Malmüdürlüğünden 

Üsküdar Malmiidürlüğünden 
Askeri yetiın Mülkiye yetim 
ve tckaütleri ve tekaütlerl 

1-700 1--400 
701-1400 401-800 

1401-2200 301-1200 
2201-2700 1201-1550 
2701-3300 

Beyoğlu Malmüdürlüğünden 

Askeri yetim Mülkiye yetim 
ve tekaütler! ve tekaütler! 

1-700 1-300 

Beşiktaş Malmüdürlüğünden 

Askeri yetim Mülkiye yetim 
ve tekaütleri ve tekailtleri 

1-500 1-250 

ve bütün ağrılara ka.rtı 

lı 
1 

701-1500 301--600 501-1000 251~00 
1501-2300 601-:000 1001-1500 501-750 

2301-2800 1001-1300 1501-1800 751-900 
2801--3700 1301-1750 ısoı-ııa 901-ila 

1. el Klşe 2. el Klşe Kadıköy Malmildürlüğünden Eminönü l\lalmüdürlüğünden 
Askeri yetlın Mülkiye yetim Mülkiye yetim, tekaütleri Askeri yetlın Mülkiye yetim Askeri yetim Mülkiye yetim 

iLK(D' ve tekaütler! ve tekaütler! ve tekaütleri ve tekaütleri ve tekaütler! ve tekaütler! 
1/3/939 Çarşamba 1-700 3501-UOO 1-700 1-700 1-3v0 1-700 1-700 

Kullanınız. W 2. 3/939 Peqembe 701-1400 4101--4700 701-1400 701-1300 301-600 701-1400 701--1400 
3/3/939 Cuma 1401-2100 4701--5300 1401-2100 1301-2000 601-!IOC 1401-2200 HOJ-2100 
4/3/939 Cumartesi 2101-2800 5301-5800 2101-2800 2001-2400 1101-1200 2201-3000 2 lOl-:!500 
6/3/939 Pazartesi 2801-3500 5801-ila 2801-ila 2401-ila 12ill- ila 3001-ila 2501--Ua Çabuk fİfayı bulursunuz. 
1 - Zat maaşlan sahiplerinin muayyen günlerde kişelere müncaatla maaşlarını almaları lazımdır. Aksi takdirde istihkakları umunü tediyattan sonra verilecektir. 
2 - Tediyata sabahleyin saat 9 dan itibaren başlanacak ve 12 y~ kadar devam edilecek ve öğleden sonra saat 13 de başlanarak 17 de niliayet bulacaktır. Majik Sinema 
3 - Maaşı.arını Emlak Bankasından alacak olan zat maaşları sahiplerinin cüzdanlarının malmüdıirlüklerince vizesine lüzum yoktur. Bunlar doğrudan doğruya bankaya 

müracaatla istikrazatta bulunabileceklerdir. ve Film T. A. Ş. den : 
Şirketimizin hıssedarlar um 

Devlet Deiniryolları ve Limanları iş.letme U. idaresi ilanları 
., ., ., ., ., 
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"" "" Ton Ton Ton Ton Ton 

36032 23036 12996 917 5536 
Beher tona Beher tonu Beher tonu Beher tonu Beher tonu 
(10) kuruş (3) kuruş (18) kuruş (20) kuruş (35) kuruş 

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

27/2/939 tarihine müsadif pazartesi günü saat 11 de Haydarpaşa 
gar binası dahilinde I işletme komisyonu tarafından pazarlıkla iha· 
lesi icra edilecektir. Bir senelik maden ve kok kömürünün tahmil 
tahliyesi için 8745 lira 56 kuruş muhammen bedel konmuştur. 656 
lira 59 kuruş muvakkat tesminat ile ayni gün saat ona kadar komis
yon reisliğine müracaat edilmesi ve bu işe ait şartnamelerin H. Paşa 
liman nhtım başmüfettişliğinden parasız olarak alınması ilan olu-
nur. M 

,,.. ---
ıs, lff!ZfTil39 tan1ılerlnde yapı:lan eksiltmesinde talibi çıkmayan ve 

ımuluımmen bedel, muvakkat te'minat ve mıkdarlan ile cinsleri- ve ek· 
~tme günü ve saati aşağıda yazılı kayın traversler her liste muhtevi
ı;yatı ayn ayn ihale Edilmek üzere kapalı zarf usulü ile Ankara'da idare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin listesi hizasında yazılı muvakkat te'minat 
rile kanunun tayin ettif( vesikaları ve tekliflerini ayni gün eksiltme sa
atinden bir saat evveline kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler paraSlz olarak Haydarpaşa, Ankara, İzmir ve Eskişehir-
de idare m:'lğazalarından dağıtılmaktadır. (1187) 
Liste Mikdan ve cinsi Iuhammen Muvakkat Eksiltme 
No.sı Adet bedeli Tem.inat Günü Saati 

Beher adedi 
Kuruş Lira 

! 11025 Kaym makas 
traversi 500 4006,25 ) 

2 3195 • • • 420 1006,42 ) 
3 6608 Kayın köprü ) 

traversi 320 1585,92 ) 
4 24892 Kayın cari hat ) 

traversi 140 2613,66 ) s 5929 .. • .. 
6 

175 778,18 ) 10/3/939 15.30 5880 .. • • 
7 60410 • 

255 1124,55 ) Cuma • • 185 6837,93 ) 8 12771 .. .. • 215 2059,32 ) 9 26333 • " .. 
175 3456,21 ) 

10 93317 .. • • 245 12681,33 ) 

Tasfiye Halinde bulunan 

FESHANE MENSUCAT 
Türle :Anon;m Şirketi Taafiye Memurluğunda • 
Tasfiye h~linde bulun~ Feshane Mensucat T. An:~im Şirketi Hls-

sedaran hey eti umumiyesı 1939 senesi Martııun 16 ne p b .. .. ı erşem e gu~ 
nu. saat 15 buçukta Galatada Sümer Bank Istanbul şubesi binasındaki 
daırei mahsusa~a aşağıda yazılı m~ak.erat ruznamcsiyle adiyen top
lanacağından hıssedaranın toplantı gununden on gün evvel hamil bu
lundukları hisse senetlerini Tasfiye memurluğuna tevdi ederek ı ti
mada hazır bulunmak üzere duhuliye varakası almalau ilan olunu:. 

Ruznameyi müzakerat: 
1 - Tasfiye memuru ve tasfiye murakıplığı raporlarının oknması 

ve 1938 senesi sonu itibariyle tanzim olunan bilançonun tetkik ve tas
diki. 

2 - Tasfiyenin devam edip etmiyeceği hakkında karar ittihazı. 
3 - Tasfiye memur ve murakıbının isffalarının kabulü ve Tasfiye

nın devamına karar verildiği takdirde yeni tasfiye memuriyle mura
kıbının tayini. 

4 - Tasfiyen'n h'tamına karar verildiği takdirde 937 senesi hey'etl 
umum:ye kararında zikredildiği veçhile tasfiye muamelAtlyle iştigal 

eden memurlar hakkında tasfiye memurluğunca yapılmış olan te.1<11· 
f n b:r karara bağlanması. 

Yüksek Öğretmen Okulu Direktörlüğünden : 
1 _ Okulumuzun muhtelif bölümlerine müsbaka ile talebe alınacak-

tır. 

2 _ Müsabaka imtihanlıırr 1/3/939 tarihinde okul binasında yapıla· 

cakt:r. 
3 _ İsteklilerin belge!erlle birlikte okula başvurmaları. (1182) 

Telefon: 

Santral Memuresi 

Büyük: mil~seselerin telc!on 
santralini idare etmiı tktidan 
tecrübe ile ve elindeki vesika
larla sabit bir bayan iı ara
maktadır. İdaremizden so
rulması. 

Tasfiye Halinde 
EREGLI ŞiRKETi 

Türk Ticaret kanununun 361 ve 
457 inci maddelerine tevf.kan tas
fiye halinde Ereğli Şirketi hisse -
darları berveçhiati ruznamei mü
zakeratta mevcut mevaddın mü -
zakeresi!e ittihazı karar zımnında 

31 Mart Cuma günü saat (11) on 
birde tasfiyenin Galatada Osmanlı 
Bankası binasında bulunan mer -
kezi idaresinde içtimaa davet olu
nur: 

Ruznamei Müzakerat : 
1 - Tufiye memularının 1 son

kanun ile 31 il.kkanun 1938 arasın· 
daki devreye ait raporu, 

2 - Murakıp ve hesap müfet -
tişleri raporu, 

3 - Hesabatın tasdiki ve mez
kur devre zarfındaki muamelat 
için tasfiye memurlarının beraati 
zimmeti, 

4 - Murakıp ve hesap müfet -
tişleri tayini. , 

N izamnamei dahil inin 25 ve 27 
inci maddelerlle Türk Ticaret ka
nununun 371 inci maddesi ahka
mına tevfıkan en az yirmi beş his
se senedine malik olup hisse se • 
netlerini toplantı gününden en az 
bir hafta evvel İstanbulda Mer -
kezi İdareye veya Osmanlı Ban -
sına, Pariste Meyerbeer sokağın -
da 7 numarada kain Osmanlı 

Bankasına tevdi eden hissedarlar 
işbu içtimada hazır bulunabilir -
!er . ,-------AGARAN 

SAÇLARA 

KUMRAL ve SiYAH 1 
renkte sıhlıt ıaç boyalarıdır. 

NGİLİZ KANZUK ECZANESi 

BEYOOLU - İSTANBtıL 

8 Gün Zarfında Nasıl 

Bu Kadar Değişebildim? 

Bayan Anjel; 8 gün zarfmda gayet cazib bir tarzda güzelletti. 

Buna nasıl muvaffak olduğunu ve her kadının da onun gibi yape.

bileceğ;ni izah eden atağıdaki mektubunu okuyunuz: 

8 - 10 ııün kadar evvel çektirdi· 
ıtım iki foto~rafıma baktıkça A
deta gözlerime inanamıyorum. 

Alnımda ve gözlerle aiızımın et
rafında buruşukluklamn vardı. 

Tenim esmer ve sertti. Bugün ise, 
cildim kadife gibi yumuşak, be
yaz ve bütün dostlarımın gıpta 
nazarile baktıkları buruşuksuz ve 
nermindlr. Hepsine, gece için dl· 
din unsuru olan pembe renkteki 
ve ııfindüz icin bevaz renkte1<i To
kalon kremini kullanmalarını tav
siye ettim. Onlardan birçokları ha· 
na gülüyorlardı. Fakat onlar da 
tecrübe ederek memnuniyetbahş 
semerPsini gördükçe hak verdıler 
ve cidden hayrette kaldılar. 

Pembe renkteki Tokalon kremi
nin terkibinde Viyana Üniversite
sinin meşhur bir profesörü tara
fından keşif ve •Bioceh tabir edi
len cazip ve kıymetli gençlik cev
heri vardır. Akşamlan yatmazdan 

-
evvel pembe renkteki Tokalon 
kremini kullanınız. 

Siz, uyurken besleyici ve güzel
leştirici tesirini yapan. cild bu
ruşuksuz ve nermin bir hal kes· 
heder. Gündüzleri de beyaz renk
teki Tokalon kremini kullanınız. 
Cildinizi beyazlastırıp tazelf'ştlrir. 
Siyah benleri giderir ve açık me
s?meleri sıklostrnr. 
Paranın iadesi Teminatı: 

Bu basit usulü bilen her kadın 
•günde 3 dakika• bir genç kızınki 
gibi yumuşak ve sevimli bir oild 
temin edebilir. Binlerce tecrübe
nin memnuniyetbahs semer.,ıeri 
size bir teminat olabilir. Ht!men 
bugün her iki kremden birer va
zo veya birer tüp satın alınız: ~~~ 
lan on gün zarfında tarif ed.ıldıgı 
şekilde kullanınız. Semer~sınden 
memnun kalmadığınız takdırde v~
zo veya tüpleri yanm da olsa bı
le, iade ediniz. Ve paranızı geri 
alınız. 

• 
Sakın almayınız, 

Sakın okumayınız! 

yeti 22 Mart 939 tarihine rastlıy 
çarşamba günü saat 11 de Tak • 
sımde Sıraservilerde Taksim sine
ması dahilinde kiıın idare mer · 
kezinde adıyen toplancaktır. E~ 

az yirmi hisseye malik olan v< 
asaleten veya vekaleten iştirak el 
mek istiyen hissedarların toplan · 
madan evvelkı 1 O gün zarfında 

saat 10 dan 12 ye kadar hisse se
netlerini Şirketın ldare Merkezin
de tevdi ederek mukabilinde dü· 
huliye varakalarını almaları lıi -
zımdır. Aşağıdaki ruznamede ya
zılı bilanço ve kar ve zarar he • 
sabiyle mürakıp raporu şirketin 

Merkezi idaresinde salifüzzikir 
saatlerde hissedarlar tarafından 

tetkik edilebilir. Ruzııame : 
1 - ld:;: !{eyeti ve Mürakıp 

raporlarının kıraati, 

2 - 938 senesi bilançosiyle kil 
ve zarat hesabının tasdiki, 

3 - ldare aza•ının ibrası, 

4 - İdare Azasından müddeti 
hitam bulanların yerlerine yeni -
den intihabat yapılması, 

5 - ldare azasi_yle mürakıbm 
939 senesine ait hiikki 6uzur ve 
ücretinin tesbiti, 6 - 939 senesı 
için mürakıp intihabı. 

Beyoğlu Birinci Sulh Hukuk H~· 
kimliğinden: Sahi.hattın, Galip vı 
Şo.kir ve sairen.n muştereken mu · 
tasarrıf oldukları Cıhangirde kazan· 
cıbaşı mahallesinde Somuncu oğlu 
sokak 18, 8, N o. lu ve 10450 lira mL 
hammen kıymetli apartımanın ta 
oıamı şuyuun izalesi içın açık art 
tırmaya konulduğundan 29.3 93S 
çarşamba günü saat 15 den 16 ya ka 
dar Beyoğlu sulh mahkemesı başk8.· 
tipJiğ,nce muzayede ile satılacaktır 

Arttırma bedeli muhammen be 
delin % 75 ini bulursa o gün ihal< 
edilecektir. Bulmadığı takdırde ikin· 
ci arttırması 15 ci güne gelen 13.4 
939 perşembe saat 15 den 16 ya ka· 
dar icra olunacak ve en çok arttır 
ma ihale edilecektir. 

1 - Apartıınanın evsafı mahke
me baş katibi nezdindeki 937 /2 No 
lu dosyada yazılı olduğundan anla· 
mak istıyenler orada okuyabilirler 

2 - İhaleye kadar birikmiş ma 
!iye, beled1ye vergileri, vakıf icare· 
si, tellaliye ve 20 senelik evkaf ta· 
viz bedeli müşteriye aittir. 

3 _ Arttırmaya girmek istiyenler 
muhammen bedelin % 7,5 u nisbe· 
tinde teminat akçesi veya ulusal bir 
bankanın teminat mektubunu ge · 

tirmeleri şarttır. . . 
I 4 _ Arttırma bedeli ihaleden ıtı· 

Bütün tanmmıt Muharrirleri, Fotoğrafçıları, Reıaamlan 1 baren 7 gün içinde mahkeme kasa· 
ki ) h 1 sına yatırılacaktır. Aksi takdirde 

etrafında toplıyarak büyük feda.karlı ar a azn- anmakta ıhale bozularak farkı fiat ve zararı 
olan ( YENf GON J Mecmuasını bir kere elinize alınca ziyan, faiz bllA hüküm kendisinden 

bir daha bırakmıyac:ak, onun tiryakiıi olacak11nız. 1 alınacaktır. 
5 _ 200 No. Ju icra ve ifib kanu· 

O halde ı 1 Martta eti görülmemit bir nefuette çıkacak \ nunun 126 ncı maddesine tevfikan 

olan ( YENIGON J ü sakın almayınız, okumayınız !.. 1 gayri menkul üzerindeki ipotek sa· 
1 hibi alacaklılarla diğer alakadarlar 

- 1 gayri menkul üzerindeki haklarını, 
------------------------------- hususiyle faiz ve masrafa daır. olan · ı d • iddialarını ispat için ilan gununden Belediye Sular aresınden: itibaren 20 gün içinde evrakı müs-

u k lıa biteleri ile birlikte satış memuruna 
Kapalı Zarflı M na asa nı müracaat etmelldir. Ak!ll takdirde 

İdaremizce 580 metre mlk'ap kemer çakılı kapalı zarfla milnakaııa hakları topu kütüğü ile sabit olml-
suretile satın alınacaktır. yanlar satış parasının paylaşmasın-

ı - Bu İ.§ için tanzim edilen prtname param: olarak İdaremiz ~ dan hariç kalırlar . 
vazun servisinden alınabilir. 6 _ şartname mahkeme divan· 

2 - Talipler şartnameye göre hazırlıyacakları kapalı ı:arfJannı lha- hanesinde herkesin görebileceği ye
le günü olan 15 Mart 939 günü saat on beşe kadar Taksimde Sular re asılmıştır. Fazla malumat almak 
İdaresi Merkezinde Müdüriyete vermiş olmalıdırlar. Bu saatten sonra istiyenler 937 /2 sayı ile baş katipti· 
getirilecek zarflar kabul edilmez. (1199) ğe müracaatları ilan olunur. 
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Birleşik Pamuk ipliği ve 
Dokuma Fabrikaları Müessesesinden: 

p MUK IPLIGi SATIŞI: 
Kayseri Bez Fabrikası malı 12 No. Paketi 

16 .. 
Nazilli Basma Fabrikası ,, 24 11 

Ereğli Bez Fabrikası ,, 24 " 
Yalnız Ereğli Bez Fabrikasında : 
1 O Bt\lyalık siparişler için " 
15 
25 
50 

,, 
,, 
,, 

" ,, '' .. 
" .. 
" .. 

" .. 

" .. .. .. 
Fiatlarla fabrikada teslim şartiyle satılmaktndır 

415 
480 
580 
580 

575 
570 
565 
560 

Kuruı .. 
il .. 
.. 
" .. .. 

İplik müstehliklerinin yukarda yazılı fabrikalara göndereceKteri be 
delJcri mukabilinde ihtiya!;lıan nisbctinde iplik siparişi verebilecek 
lerl ve Z4 numaradan ince ve muh'iellf maksatlara yarayabilecek pa. 
muk ipliği müstehliklerlnin de ihtiya~lann1 yine ayni şartlarla yal· 
nız Ereğli fabrikasına sipariş edebilecekleri ilan olunur 

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

bedeli saati 

Müflis Ali Enis Alacakhlar Sıra Defteri 

ALACAKLI 
1 - Jak Danon Vekili Avukat Marko Şmil 
2 - Refael Elvaşivili Avukat Marko Şmil 
3 - N. B. Brod ve Mhd. Vekili Avukat Leon Ziver 
4 - Leon Bahar 
5 - Hazan Rica 
6 - Jozef Vitas 
7 - Aleksandiros Mandu~ 

8 - Ayşe Enis Oza 
9 - Mehmet Latif 

10 - Fatma Enis Oza 
11 - Celile Enis Oza 
12 - Merzuka Hamdi 
13 - Mehmet Behçet 
14 - Muiz Alğazi 
15 - Jak Herman 
16 - Alber Habib 
17 - Sirnantof Alyanak ve biraderi 
18 - Anderiıkopulo.s Vekili Avukat Kalodi Laskariclis 
19 - Has ve Salti Vekili Avukat Banıkas 
20 - Isak Eskinazi Vekili Avukat Danyel Bahar 
21 -Muiz Medlna ve lsak Tovi Avukat Danyel Bahar 
22 - lsak Saduk Vekili Avukat Barukas 
23 - Aşer Nahmiyns 
24 - Nuri Anadol 
25 - David B. AncelVekili Avukat Is. Agah Altkan 

Talep Kabul Sırası Reddolunan 
olanan olunan 
322,75 S22,75 
477.7(; 106,49 
:ms.10 156,87 
138 188 
ıco 100 
115.13 ı 15,13 
rn2,;s ı21.50 
ll.90 o 

363,10 o 
5336,80 o 
1:567,50 o 
501) o 
30 o 
81,88 81,88 

117 117 
122,50 122,50 
486,n 486,91 

90 80,25 
'i2:l,23 '118,12 
8213,20 734.72 
soo 300 
491,10 464,60 
201 .as 201,as 
330 330 

3087,13 3046,92 

-------
16373,55 7801,52 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
6 

6 
6 
8 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

371,21 
141,23 

25,25 
ıı.90 

363,10 
5336.80 
1567,50 
500 
so 

9,75 
ft,11 

93,46 

26,50 

40.21 

8572.04 

MÜLAHAZAT 

Fazla talep edildiğinden 

• • ,. 

. .. .. . 
Vesaik olmadığından .. .. . .. . .. 

., .. 
• • 

Fazla talep 

" ,. . 
" .. 
-.. . 

Iflas idare azalan Avukat İsmail 

Lira Kr. Lira Kr. İstanbul ' Birinri iflas Memurluğundan • 
Agah Akkan ve Marko Şmil. 

inci madd~i mucibince sıra defterinin ilanı tarihinden itibaren beş gün 

Radın ve doğum kliniği 15299.55 
madeni eşyası 
Göz kliniği madent eşyası 6295.50 
Rulak, Boğaz ve burun 5445.

1147.47 

472.20 
408.38 

3/ 3/ 939 cuma saat 15 

3/3/939 
3/ 3/939 

15.30 
16 

lstanbulda Sultanhamammda 14 N o. lu mağazada manifaturacılıkla iş
tigal etmekte iken Istanbul Asliye mahkemesi birinci ticaret dairesince 
14-12-938 tarihinde ülasına karar verilen Ali Enis'e ait sıra defteri 
ıdare heyetince hazırlanarak daireye verilmiştir. Alacaklılardan alacak 

zarfında alakadar mahkeme ve n:.nka ma müracaat etmiye hakları vardır. 
ikinci toplanma 17 Mart 939 cuma saat 11 de vaki olacaktır. 

Alacakları tamamen veya kısmen kabul edilmiş olan alacaklıların 
mezkur gün ve saatte Istanbulda birinci iflas dairesinde hazır bulunmn
lan ilan olunur. (15354) 

kliniği madeni eşyası 
Tedavi kliniği maden! 
eşyası 

" veya sıraları hakkında bir itirazı olanların icra ve iflas kanununun 235 

11244.- 843.30 3/ 3/ 939 
" 16.30 

1 - Yukarıda gösterilen kliniklere yaptınlacak madeni eşya ayn 
ayn karşılığında yazılı muhammen bedelle knpah zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Istekliler şartname. liste ve malzeme nümunelerint her gün 
Rektörlükte görebilirler. 

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

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

Betonarme Köprü lnıaatı 

Nafıa VekCiletinden • • 
l - Bolu Vilayetinde Düzce - Hendek yolu üzerinde nhşap Merkiç-

melen köprüsünün betonarme olarak inşaatı (107.000) lira keşü bedeli 
üzerinden kapnlı 2arf usulile müpakasaya çıkarılmıştır_, 

2 - Münakasa 3/ 3/ 939 tarihine müsadif Cuma günü saat (15) de 
Nafıa Vekfüetinde Şose ve Köprüler Reisliği odasında yapılacaktır. 

3 - Münakasa şartnamesi ve buna miiteferri diğer evrak (535) ku· 
nış mu.kabilinde Şose ve Köprüler Reisliğinden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye ancak bir taahhütte en az Altmış Bin Lira bedelli 
betonarme bir köprü veya buna benzer bir yapıyı taahhüt ederek ıvı 
bir surette ikmal ettiğini ispat edenler girebileceğinden isteklilerin 
eksiltme tarihinden en az sekiz gün evvel bir istida ile Nafıa Vekale
tine müracaat ve bu evsafı haiz olduğunu i.5bat ederek alacağı ehliyet 
Vesikasını göstermeleri lazımdır. 

5 - lsteklilerin Ticaret Odası vesikasile (6600) liralık muvakkat te
minatlarını havi olarak 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde haz1rlı
Yacaklar1 kapalı zarflarını ikinci maddede yazılı vakitten ~ir saat ev
\7eline kadar Komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri muk
tazidir. Postada olacak gecikmeler ve mühürsüz zarflar kabul edilmez. 

(439) (859) 

iYi BiR HAZIM 

Rahat Bir Uyku Te-:nin Eder 

Her yemekten sonra alınacak 2 - 3 tane 

Pertev Karbonat Komprimesi 

Her türlü hazmıaızlığı ve mide ektiliiini giderir. Perte-v 

Karbonat Komprimeıini her eczanede arayınız. 

-
Nefis ve Leziz 

MAKARNA 
yemek İıterıeniz : 

İZM1RlN 

AŞÇIBAŞI 

Eshabı Ma~lubu Davet 

3 üncü ilan 
Müddeti hitam bulmuş olmasr

na binaen umum şürekanın itti -
fakile te5cil ve ilan suretile hali 
tasfiyeye vazedilmiş buluna:n 
(Türk Kitapçılığı Limited) şirke

tinin dainleri !!:irketteki matli'ıbat 

ve hukukunu alelusul isbo.t ve 
kayıt ettirmek üzere strketin tas
fiye merkezi bulunan fstanbuld=ı 
Ankara caddec;inde İkdam Yurdu 
altında kain 42 numaralı mağa;ı;a
da tasfiye memurlu;:?umuT.a i~u 
ilanın birer hafta fasıla ile 3 ncü 
defa nesri tarihinden itibaren bir 
sene zarfında müracaatları lüzu-
mu kanunu Ticaretin 445 nci mad· 
desi ahkamrna tevfikan ilan olu· 
nur. 

Hali tasfivede bulunan <Türk 
Kitapçılrj.{ı Limited Şirketi) Tasfi
ye heyeti. 

=----------------------------------------:! IKADIKÖY YAKIFLAR DIREKTÖRLüGü ILAt:ıLARıl 

- li 'il c: 
ı:ı ·-t;. § 
- c: 
~ .a 

::s 
L. e 

K. L. K. 
276 48 20 74 

.... -8 
QJ 

rn 

Üsküdar 

500 00 37 50 Üsküdar 

320 00 24 00 Üsküdar 

AKARAT: 

Mahallesi 
lcadiyo 

Kepçe dede 

Kepçedede 

74 69 5 60 Bcylerbc..7i Burhaniye 

466 32 34 97 u~küdar Solaksinan 

1119 20 83 94 l\faltepe Maltepe 

Sokağı 

Maruf 

Tenbeller çıkmazı 

Tenteller çıkmazı 

Abdullah Ağa 

Tophaneli oğlu 

Cinsi .No. 
.No.taj 

Ahşap ev ve bahçenin ta-
mamı 27 25 
Ahşap ev ve bahçenin ta· 
mamı 22 16 
Ahsap ev ve bahçenin ta-
mamı 20 14 
lk.ı dükkan ve oda arsası 1o1 

101 
1,2 

Ahşap ev ve bahçenin ta-
mamı 9 

Karatepe mevkii Yarım kagir ev ve arazi 564 
1 

250 00 18 75 Üsküdar Setam.iall :Karakolhane Ev 32 
Yukarda cinsi ve mcvkitt'rf yaz ılı gayri menkullerin mülkiyeti ısa tılmak üzere müzayedeye çıkonlmt~ 

ır. İhaleleri 16-3-039 pcr§Cmbegünü sa.at 15 dedir. lsteklılerin Kadıköy vakıflar mlldürlüğl.ıne gel· 
ıtlclcri. (1239) 

LUMBAGO BEL 
ve ARKA ROMA-~ 

. .. 
TIZMA AGRILARI 
NiHAYET BULDU! 

MEŞHUR ALLCOCK'S YAKILARI, AYNI ZAMANDA 

,4 ŞEKİLDE iCRA YI TESlR ADAR EK BÜTÜN ACRILAR~ 

INIZI TEDAVi VE TESKiN EDER. 

Arka ,.e ~I. Lumbago. Sıyatık ' '" ) • göguı 
akrılannııdan ııtırnp ı;ekmı dım heman ııcıa· 
haııesıulen bır Al.Ll:OCK' Syakııını alın ıt vo 
ağrıyan mahallr. yapıştırınız: Pe k aı Z:llman 
urhnrla en kuv•r.tlı aC:rıtorınız ııukıın 

bulacaktır. Bır Al.LCOCK'S l•kıaı. t<:sı. 

rını aynı z.ıomanda "f('kıldc ıf" eder : 1) Oto· 
matık m& •llJ - :?) Ağrıyan yorlcrtfo yeni 
bır kan cc,·r.IAn - 31 Sıhhi bat aıc·aklık 

tcvlıt - 4} Kıın•eılı ve 111cok bır t>lın 
ogması traırlf'rl . Sır. ı~ınır.le mcşı::ıılkcn 

ALLCOCK S yAkısı tcı;ırını ynpar ve butun 
ağrılan ddcdur . 

A 1.1.COCK'S :;nkıları. sn(:uk alC:ınh~ ·ve 
Okııuruğu tcdovı ve butun a~rıları ırııkın 

cc:lc r. Şaynnı hayret ve çnbuk trsın ıt•· 

barıylo tı"r kullnnlln aon derece memnun 
knlır. lfoman bııgiındr.n cr.r.ahanenııclcn 

bır ALl.COCK·s yakısını alınır.. Fıatı 

27. l/:? lmnı,ııır. Ucur. ' '"toklu y .. kılartlan 
sakınınız: Ba, ka hıç bır yakı kolıı) ca 
yapıştırılıp kalchrılınıız. ,.ıl bu dcMrc ırsır 
s; , termn.. Hakıkı yııkılıu uı.cnndckı 

kırmızı Kartal ,.e !Jaıro nııırkasına dıkkıı.~ 
edınir.. 

• ANI 
TEDA\>İt 

..,,.,.. ••llalh .. , .au .• 
COC"'I Jllı•••• ,_,..lif. 
-&llf. Oto..... __ , 
._,,,,ıe atrıııa yerlere .,. .. 

'" ... ctftl&ıı •tlıtlf, 
lstt ,.,_ ... ,,.. " .... 
ltlll.U • •• 

ARTIK A~RILAR 
NfHAl'ET BULDU ••• 

lir ALLCOC9' "S , .. , ... , ··~il !Mı-· 
lılı t...ııı -·· ... 
ılluY"nth n 11c:a11 Mr 

ol Cı.i -sar. Ilı caıı• 

tiril•• • tnlrlııf ita 

" ıtrııaıının a.ı •ı 

...,., t..aHı , .. ,: 

ALLCOCK'S POROUS PLASTERS 

Nafıa VekCiletinden : 
1/Nisan/939 Cumartesi günü saat 11 de Ankara'da Nafıa Veklleti 

binasında Malzeme Müdürlüğü odasında toplanan Malzeme Eksiltme 
Komisyonunda cem'an 3058 lira muhammen bedelli 22 adet Mors tipi 
telgraf makinesinin kapalı zarf usulile ekslltmesi yapılacaktır. Muvak
kat teminat 229.3~ liradır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı Ankara'da Nafıa Vekaleti Malze
me Müdürlüğünden parasız olarak alınabilir. 

Isteklilerin teklif mektuplarını muvakkat teminat ve şartnamesinde 
yazılı vesikalarla birlikte aynı gün saat 10 a kadar makbuz mukabilm· 
de komisyona vermeleri lAzımdır. (447) (916) 

~~ .................................................. ~ 

POKER 

Poker Traş Bıçaklarını 

r~r,,,.ftr rJfevJnf:r. 

Nafıa Vekaleti lstanbul Elektrik İ§leri Umum 
Müdürlüğünden : 

İdarenin Silahtar. f abrlkasında teraküm eden ve senevi miktan 
15000 tonu bulan kömür Curufu (Cenele) satılacağından §eraiti anla
mak üzere isteklilerin levazım müdürlüğüne müracaat etmeleri ilan 
olunur. (1150) 

Tıp Fakülteıl Dekanhğından : 
Tıp fakülteai mecmuasının §imdiye kadar çıkmış ve bundan sonra 

çıkacak nilshalan, 25 er kunı§ fiyatla Jstanbulda Ankara caddesinde 
Unıversite kitapevinde snttlmnktadır. (1261) 

Kadıköyünde, Üsküdar 
Hukuk Hiklmliğlnden: 

Asli~c 

Mişon, Montias tarafından Sabe
tay kızı "tida ve Sol ve oğullan Mor
dchay ve İsak ve Fani ve Yako Mo
reno ve Avram kızı Vida ve Malku
na ve Sabetay oj(lu !sak aleyhlerine 
açılan tashihi kayıt davasından do
layı bunlardan Yako Morcnonun 
ikametgMunın meçhuliycti sebehilc 
tebligat yapılamadılttndan mumai
leyh hakkında iI.anen tebligat :cra
sına karar verildiği gibi bundan ev
vel Avram oğlu Sabetay, Avram oğ
lu İsak, Avraın kızı Vida, Avram kı
zı Vida ve Sahetay oğlu İsak iıakla
rmda dahi ilanCP ~bligat icra edil
miş olmasma ve tahkikat için ta:vin 
kılınan 21-2-939 tarihli ceısecıc 
tebligata raJ!men ispatı vücut ctmc
dlkler!nden mumaUeyhler hakklndn 
dahi gıyabında tahkikata devam e
dilerek gıynp kararının kezalik ila
nen tebliğine karar verilmiş ve tah
kiketm 18--4-939 tarlh\ne t~sad\\f 
eden Salı günü saat 14 de tayin ve 
bu baptaki davetiyle ve gryap ka
rarlarını gösteren varakaları da 
mahkeme divanhanesine talik kılın
mış olduğundan yevmi mezkut"tia 
yine gelmedikleri takdirde tahkika
ta JOyaplannda devmn cdilece~i teb 
liğ makamına kaim olmak üzere 
ilan olunur. (15350) 

# Saç bakımı --•• 1 Güzelliğin en birinci şartı. 1 

il ~!!!~ ~!~!n"!ru ' edavi eden tesiri mücerrep bir 
ilaçtır. 

JSV)INYH I'lNYWSO 
İLAN 

% 3 faizli 1903 ihraçlı MISIR 
KREDİ FONSYE tahvillerinin 1 
Mart 1939 tarihinde yapılacak it· 
fa ke§idesinde başa baş tediyesi 

tehlikesine karşı OSMANLI BAN
KASI. Galata Merkezi ile Yeni
caml ve Beyoğlu şubeleri tarafın
dan pek iyi şartlarla sigorta edi
leceği, mezkur tahvilat hamille
rinin haberi olmak üzere illin o-
lunur. ... 

K~talog 

İsteyiniz. 
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G R i P i N alınız. G R 1 P 
• 

1 
Baş ve diş ağm:_tlarınıı mı var? 

G R i P i N alınız. kullanmak suretile kolay ve çol< 

çabuk bir zamanda CJeçirdim. 

G R i P i N sizi kısa zamanda sıhhate, rahata kavuşturur. 

Kalbi ve midevi yormadığı için günde üc taneye kadar alabilirsiniz. 
Aldanmayınıı Rağbet gören her şeyin taklidi ve benzeri rdır. G 1 yerine başka bir marka verirlerse siddefle reddediniz. 
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~ SIHrlATİNİZİ KORUYU.NUZ VE..... ~ . ~ 
• Grip • Nezle • Bronşit • Soğuk al9ınhğı • Romatizma • Baş ve Diş • -

ağrılarına ve kırıkhktan hasal olan bütün ağrtlara karıı binlerce kiti tarafından kullanllan ve tesirindeki sür'at ve 

kat'iyetten dolayı herkes tarafından takdir ile tavsiye edilen • 
• 
• E LI cifi 1 T e -• 

KAT' i TESiR .ÇABUK Ş 1 FA 

~Yağmurlu, 

• 
karla, soğuk havalarda sizi ve sıhhatinizi lioruyan en kuvvetli ilaç Bir kaıe SEFALIN sizi kısa bir zamanda ivi eder ve sıh11ate l<avust urur. 

• • -
Mideyi bozmaz ve kalbi vormaz. icabında günde 3 tane alınabilir • • • 

• Her eczaneden ısrarla • 
• 

• SEFALİN • 
• isteyiniz ve tecrübe ediniz. • 

-
• Taklitlerinden sakınınız. • 
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Erenköy Lisesi Direktörlüğünden : \ 
Okulumuz Çamlıca şubesi talebesi için lüzumu olan ve b h t . . e er me re-

sı 390 ku!"UŞ tah..."llın ed1len (330) metre kumaş S/3/939 çarşamb .. . . . .. a gunu 
saat 14 de ihalesı yapılmak uzere açık eksiltmeye konmuştur. İlk temi· 
natı 96 lir::ı 52 kuru~ttır. Eksiltmeye girecekler bu nevi kumaş im 1 t· j 
tiklerine dair Ticaret Odası vesikası ve teminat makbuzile Istanb: l ~c-
yoğlu İstiklal. cadde~inde liseler muhasebedliğine belli gün ve saatte 
gelmeleri ilim olunur. (1126) 

kullanınız Le7 

Os zcti noş, dişle

ri inci ~ı~.ı par 

antiset>tik · latan K"liromı 
• dünyada ınll-

DIŞ MACUNU Yt>nlarca u:
vat seve seve 
kullanırlar. Tü 

pün muhtc\•lyatı teksif edllmi~ oldul!'tından u~n müddet].- ihtiyacınızı temin eder. 
Büyük tüpü 40, kücük '>flpü 22~ kur~ştur. 

G~mrük Muhafaza Genel Komutanhğı lst anbul 
Scııhnalma Komisyonundan : 

1 _ Gi.ımrük muhafaza teşkilatı için bastırılacak 71 kalem matbu 
evrakın 28/ 2/ 939 salı günü saat 15 de pazarlığı yapılacaktır. 

2 _ Tahmini tutarı (1500) lira ve ilk teminatı (113) liradır. 
3 _ Şartname ve listesile örnekleri komisyondadır. Görülebilir. 
4 _ Isteklilerin gün ve saatinde ilk tenimat makbuzları ve k anuni 
ikalarile birlikte Galatada eski ith1.J.at gümrüğündeki komisyona 

ves . (1250) 
gelmelerı. 

EYi BiLi iZ Ki: 
Et ve sebzele rin iyice pişmemesinden, meyvaJarın güzelce yı· 

kanmamasından, içilen suların temiz ve saf oJmamasandan hasıl 
olan solucan dediğimiz barsak kurtları en muzır hayvanlardır. 
Bunlar ince barsağın iç zanna yapışarak ve kan emerek yetişir ve 

ürerler. Ekseriyetle çocuklarda bulunur. 
Halsizlik, kansızlık, hazımsızlık, karın ağrıları, kann şişmeleri. 

burun, makat kaşınması, isha l, oburluk, baş dönmesi, salya akma
sı, sar'aya benzer sinir halleri, gece korkulan, g-örınede, işitmede 
bo:t1•1rluk hep bu kurtlanıı tesiridir. 

iSMET SOLUCAN BISKOVITI 
~u kurtlann en birinci devasıdır. Büyük ve küçüklere emniyet 

v~ ıtimatla verilir. Her çocuk seve seve yer. Çocuklarınıza senede 
hırkaç defa ihtiyaten veriniz. Aile doktorunuza danışanız. 

DlKKAT: Kullandıktan yirmi dört saat sonra solucanlar düş
m;zs~ çocuğunuzda solucan olmadığma itimat ediniz. Sıhhat \Te-
kfiletinin resmi müsaades· · h •-..:ı '- . . . . . mı au.uıı-. Tarzı ıstıınalı kutuların ıçm· 
de yazılıdır. 

Kul~~ış tarzı: Bir bisküvit çizgi ile beş müsavi kısma ayYtlmış· 
tir. Büyükler: Gece yatarken iki kutu bisküvit, çocuklar: 10 • 15 
yaşına kadar bi~ kutu, 10 yaşından aşağı çocuklara her yaş i in 
gece yatarken bır çizgi bisküvit verilir. ç 

Fiatı her eczanede 20 kuruştur. (İSMET) ismine d ik.k at . 

Süngercilik Türk Anonim Şirketi 
idare Meclisinden : 
Şirketimizin umumi hey'eti 15 mart 1939 tarihine müsadif çarşamba 

gün ü, saat on beşte Galatada Sümer Bank binasındaki merkezinde 
adiyen toplanacağından Şirket esas mukavelenamesi mucibince en az 
kırk hisseye malik hissedarların mezkur gün ve saatte Şirket merke
zinde asaleten veya vekaleten hazır bulunmaları ve içtimaa takaddüm 
eden on gün zarfında malik oldukları hisse senetlerini Sümer Bank 
veya iş Bankasına tevdi ederek mukabilinde duhuliye varakası alma-

ları ilan olunur. Müzakere Ruznamesi : 
1 - 1938 senesi muamele ve hesapları hakkında idare meclisi ve 

murakıp raporlarının okunması, 

2 - Mezkfır yıla aid bilanço ve kar ve zarar hesaplarının tasdik ve 
kabulü ile idare meclisi azalarının ibrası. 

3 - Temettüün sureti tevzii hakkında idare meclisince yapılan tek
lifin tetkiki, 

4 - ldare Meclisine intihap edilmiş olan muvakkat azanın tayini 
ve keyfiyetin tasdiki, 

5 - Şirket esas mukavelenames inin yirmi dördüncü maddesinin son 
fıkrası mucibince yapılan kur'a neticesinde kur'a isabe t eden azanın 
yerine seçim yapılması ve idare meclisi azalarının huzur haklarının 

tayini, 
6 - Murakıp intihabile ücretinin tesbitL 

Sahihi ve Neşriyat Müdürü Halil Lfttfii DÖRDüNCO Gazetecilik ve 

Neşrfvat T . L. Ş. Basıldığı yer TAN MatbaaSl 


