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KURUŞ 

ilk Okul Muallimlerinin 

Slovakya Hadisesinde Pragın Ha
reket Tarzı Şiddetle Tenkit ediliyor 

Viyana radyosunda bir nuhlk: 
Berlin: 12. (A.A.) Alman istih

barat bürosunun bildirdiğin~ 

eski Slovak nazırlarından Durcan:.. 
ki, Viyana radyosunda bir n~tuk 
söyliyerek Çeklere şiddetle hücum 

etmiştir. Sabık nazıra göre, Çekler 
Slovakları muhtariyet. olan halda
rpıdan mahruın bırakmağa uğr~ 
makta ve Slovaklann zararına ola. 
rak kendi menfaatlerini temin et-

Fener Beylerbeyini 
8-0 Pt~ağlUp Etti __ ... ,. ........ 

Pera Ankarada Tekrar Yenildi. 
GiJreş Seçmeleri Yapıldı 

içinde oyaanan Vefa - Snleymaniye maçıadan b" i 
(Y•za81 •Uncu ..,tamız< adi ) 

Mflntehiblaani intihabına önü
müzdeki ça~amba ırünil başlana -
eak ve bu a.yın yirmisine kadar 
bitiıilmi4 olacaktır. Pıarti mün~hi

bisani namzedleıri de bugün Uln 
edilecektir. Bu namzedi-erin isim
lerini ihtiva eden liste villyet ida
re heyetine verilmif bulunmakta
dır. 

Şehrimizin muh~lif semtl~ri• 

de se~im hazırlıkları ilerlemekt;e.. 
dir. Halka kolaylık olma.k için 

intihap sa.ndıkla.rı şehrin muhte.. 
lif yerlerine konacıa.k ve het'k .. 
rP ·" ni sandıkla.ra kolaylıkla ata
caktır. 

24 martta da mebus namzedl~
ri ilan edilecek ve 26 sında intihap 
yapılacaktır. 

Darüşşefakanın 
66 ıncıYılDönümü 
Bu Kıymetli İrfan Müeaseaemizr7' 

Di1n Merasimle Kutlandı 

....... .............................. 
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Polis Bakım ve 
Yardım Sandığı 
Teşl{ilatı 

Ankara (Hususi)- Devlet Şura. 
sı, Emniyet Umuıh Müdürlüğünce 

Polis teşkilat kanununa göre hazır
lanmış bulunan polis bakım ve yarı-

dım sandığı nizamname ve projesini 
tetkike devam etmektedir. Proj e
nin ihtiva ettiği esaslara göre em
niyet umum müdtirlUğUnUn maaş a-

s' i ve yeni o~rüşşaf -~alılar bir arada 
Dün, memleketimizin en eski Ha-

yır muesseselerinden D. \ sef aka 
mektebinin 66 ıncı yıl dcin~U ge-
niş programlı merasimle kutlulan
mıştır. 

Mektebin en eski mezunlarından 
en yeni talebelerine kadar heps inin 
iştirak ettiJ;i bu bUyUk merasim sa-
at tam 11 de başlamış ve geç vak
te kadar devam etmiştir. 

Bugün büyük mevkilere sahip 

HER SABAH --·------

olmuş, mektebin en eski mezunları 
ile diğer davetliler, evvela salona 
alınmıı ve merasime mektebin son 
sınıf talebeler~ 80ylediğl !stiklll 
marşı ile başlanmıştır. Bundan son-

ra en eski mezunlardan ve !PmdUd 
Darüşşef aka cemiyetinin rei i bıı t. 
nan muallim Harun Reşit kısa bır 
hitabe ile mektebin kuruluşunu 'e 
tarihçesini anlatmış ve mUesse..senın 

(Soaa "I inci .ayfaAla) 

Facianın son perdesi kapanıyor mu? 
hareketleri temin etmek aralarında Dünkü sazetelerde küçük bir ı p&nmak üzeredir. 
para biriktirme itiyadını ve karşı- tel ~ haberi vardı-: Fransanm Şu klf kıyamette y~bancı bir 
hklı yardım duygularını kök.leştir- mUracaab Uzerine ispanya hükQ- ülkede aözyaflarıru kalblerine ain
mek, kendilerini sigorta etmek ço- meti Franaaya iltica etmİf olan dire sindire prbetin hicranlarını, 
cuklanna dul ve yet,_f!nlcrine yardım f apanyollan 11 marttan itibaren yokaullufun elemlerini çeken bin
da bulunmak maksadiyle bir polis hudutları açarak &'eri almak için lerce ve binlerce insanın ıztırabla
bakırn ve yardım sandığı kurulacak- lcabeden tedbirleri aldığını ilan rının dimneai insanlık doatu, sulh 

tır. Sandık Emniyet umum mı - ediyor. dostu olan Türk milletini candan 
lüğUne bağlı, şahsiyeti hükmiycyi mck oluyor ki iki ıenedenbe- sevindirecek bir hadisedir. 
haiz olacak, merkezi Ankarada bu. ri koca bir kıt'ayı kana boyayan, 1 
lunacaktır. ıpanyol faciaıının ıon perdesi 

günahsız yavruları öksüz, aayııuz 

1 

kapanmak üzeredir, danaa Çin ai-
Emniyet teşkilatında halen mev- k d l · lA b a ın a,rı etsız ve ev atsız ırakan lesinin bafına.. 

(Sonu 3 üncü s~amızda) 1 korkUQÇ facianın son perd .. ı ka- A. Cemaleddia ~ 
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Tefrika No 28 Yazan ı M. SIFIR 

"işte Hocaoğlu Mehmet 
ile Anafor Ahmet,, 

'' Anadoluya Silah ve Cepane Kaçı
ranlara Bunlar Mavna Bulur,, 

gönlüm'il hoş edin siz benim. Uyu
yorsunuz siz Kapitcn. Deniz ko
moderu mir.alay N.azmi beyle mai
yeti, bahriye anb.3ıl\la.rmda.Jd topu 
ve tüf eğ:l, top tüfe.k mermilerini A
nadoluya uçuruyorlar. Bugün ver
diklerimden başka getireceğim i
&mler bu adamların elleri ve ayak 
Jandır. Kırın bunları. 

Demiş ve uz.atılan birkaç kar
Ktlı lJB,n altına ıavuç açmıştı. Hafiye 

YBNISA.BAH 

Yeni ir 
MazeBinası 
Kazanıyoruz 

Süley_maniye camlinin mtigtemi
lAtından olan Türk- !slAm eserleri 
müzsine biti~ talhane binasının 
tamir edilerek mahkükdt müze.d 
haline getlrileceğini yazmıştık. 

Tamiratı hımamlanmaJrta olan 
bu binanın içindeki Revaklı avlu
ınında ve salon kısmındaki kl>§e tez
;yinatlan ile kabartma şekns kısım-
1annııı tamiri de bugünlerde bite
cektir. 

Eserin bundan sonraki tamirleri 
~ avlusunun mermer zemin döşe
melerinde basliyacaktır. 

Bundan baeka binanın içindeki 
sütunlar evvelce hakiki şeldinf 

kaybetmişti. Bunlar da hakiki iç 
killerini aldıktan sonra döşeme iç 

tezyinat tamirleri yapılacak ve mü
zenin tamir işi birkaç aya kadar 
bittikten sonra açılacaktır. 

f 
Yurddaşları 
Secime Davet 

• 
Yurddq; 
15 Mart çarşamba gün11 meöus 

seç.1,mine başlanıyor. Evvel! mün
tıehibisaniler seçilecek ve bu se
çim 20 m-a.rt pazartesi a11nti Akşa 
mı bitmiş <ıl.acaktıl'. 

Yurddaf; 

AT.ATÜRK'ün baYl'a~ adtınde. 
topla.nan Tilrk miHetinin isWclAl v 
taali uğrundaki azminin timsali o 
lan Bilyük Millet Mecliai Türkiye 
Cümhuriyetinin en yllksek eseridJr. 
Türle milletinin yüreğinden doğ 
muş öz eseridir. 

Her Türkün mebus seçimiyle a
l'ft.kadar olması Milll Şef İNÖNÜ' 
nün yükssk işaretleri ıiktizasmda.n
dır. 

YurddafJ 

KAhya, Yalovaya selAmetle çı
kardıA"t tüf ekleri, arabalarla Bur
sa.ya götürmek Uzere Yıa.lova sırl
'annıa çıkarken rorpito da., iskele 
,_çıklanna varmıştı ve o sır.ada a
çılan mavnayı tevkif ederek bir çi
µıa ile kendine ibağlamıştı. Fakıat 

bavna sahibi Süleyman reis çok 
~urnaz hareket etmiş, Yalovay.a 
dere ağzından kum yüklemek üze
re geldiğine, bayağı düşmanları 

Jnandırmıştı. Silah yüklü bir mav 
panm Bozburuna doğru gittiğini 

Jöylemek suretiyle de torpitoyu o 
tarafa savarak yakasını kurtar
lııı.ştı. 

yuvaları yine boşalmıştı. Mavna- r.r.""'""'""'""'""'""'""""""""""""""'""""-A 

ATATÜRK'ün e.~eıiniaı meyda
na. çıkmam, CUmhuriy.et rejiminin 
kökleşmesi, Türkiyenin yükselme 
si uğrunoo gece gündüz çalışan 
Cümhuriyet Halk Partisi memleke-

Deniz kenarında., mavnanın 

tutulduğunu gören ve biraz sonra 
~endi motörlerinin de ele geçece
fini hisseden Hemşinliler, motöril 
karayıa çekmek ve ateşledikten 
ısonra Bursaya gitmek kar.arını ver 
~işlerdi. Tam bu işe girişecekleri 
aırada, torpidonun sahili takip ede
~ek Çınarcık köyüne do~ru gitti
Jini görmü.şler, sevinç içinde motö
're atlıyarak İstanbula dönmüşler
di. KAhyanm Bursay.a, fırka ku -
mandam Bekir Sami Beye İstanbul
~an ai!Ah getirdiğini i~galciler an
bak bir hafta sonra haber alabilmi~ 
İerdf. 
Dü~manlara bunu haber vermek 

•oysuzlu~unu da, hürriyet ve itilaf 
=t'ırkası mensuplarından CellUed -
lciın adında bir hoca göstermişti. 
Ve bu hoca hadiseden bir buçuk ay 
11onra, Kabataş iskelesinde tbir san
dık dolusu mavzerle Ho_palı Kazım 
ıadında bir fedakAn da işgıalcil€r 

tutturmuştu. Bu dinsiz hocanın ha
reketinden mfiteessir olan, Kazı -
mm kardeşi Nat.ım da bir vasıb 
!bularak ahltab olmağa muvaffak 
!okluğu bu hocıayı bir gün, Üskü -
darda Paşa limanında, içinde bfr
~ k sil!h ve cephane bulunan bir 
evi göstermek vadiyle aldatıp 11an
dalına almış, Üsküdar ile Beşiktaş 
arasmdıa ip ile boğup ayağına 

bakladığı bir taşla denize atmış
tı ve bu suretle yurdda çalışanları 
bo h&lbisin şerrinden kurtarmıştı. 

Bu alçak hocanın ispiyonlutu 
7Dzünden, yine ~iddetle a..ranılma
ia başlanılan Kilhya, bir müddet 
mini ve ismini kaybettirmek için 
Bursadan Ankaraya gitmişti. 

Mukadderat, Ali Osman KAhya-
71 düşmanlara unutturacak yeni 
.,.eni hadiseler doğurmuştu. Tablt 
yurd hizmetine yalnız Kahya Ue 
arkıadaşları koşmuş değillerdi. Ca
nını, varhA-ını millet yoluna har
n.ma.ğa vakfeden daha nice cö-
111~rtler meydana Rtılmıştı. O ı:a

manJ.ar, İstanbul mavnacılar cemi
,.ati reialitinde bulunan kahraman 
Jıfehmed, azalarından Abdullah 
reli, Q<>ban R.cep, hoca otlu Meh
med, Anafor Ahmed ve arkadaf
iıarı gibi, .UndilerinI yurda kul sa-
7an babayiğitler de v&rdı v-e ta.bit 
i>unlann :tar4ılannda, vicdanlanru 
dü~nlara Batmı.ş, işgalcilere kul 
olmu~ köpekler de vardı. Bu baba
rifitlerbı ark&lannda, durup din
lenmeden hırlıyor, havl:ryorlardL 
İft6 bunla.rdan btr taneatııın, o »-
:manlar eoey&liat Hilmi adtle t~hret 
bulan bJr kancığın av~ ort.ah~ 
kar~rm~. 

Bu adam. aluafı ~ on lir& 
l1tln al~ıstı. Yurda hizmet • 
4en vatan kar.d~l«inden bk ka~l

:n.ın mrluı.nı dttşnurnlara satnuştı. 

~alclfertn bu işlerl6 ukraşan bir 
rtızbaş151na, ytıztı kızarmada:ı:ı: 

- lşte Ka.plten. Hoca uRlu 
Mehmet ile Annfor Ahmet, Ana.do
luya silAh ve cephane kaçır.an elle-
r.& mavıı:ıa bul.an ıa.damlardır. Daha 
t>unlann ibir~k arkadaşları da 
var. Birer birer hepsinin i&iml.eri
lj ~!R.~ aiza. ~ 

cı, sandalcı, kıyafetill1! airen kara
.kulaklar Yağkapanı kahvelerine 
koşuşmuşlardı. Hoca eğlu Mehmet 
ile Anafor Ahın.edin etrafında, 

pervane gibi dönen znbi:t kıyafetli 
adamlar peyda olmuştu. Bunlar 
Anadoluya. cephane. geçirmek için 
gizH gizli mavna arıyorlardı. Mak 
satlan Mehmet ile Ahmedi suç üs
tünde tutmak, işkence ile dillerinin 
bağını çözüp bütün sırları anla
maktı. Fakat, Ahmetle Mehmet 
te kurulan bu kapanca.Jara kona
cak, dökülen dillere inanacak ıaıh
maklu<ian değildi. İkisi de tilki 
kadar kurnaz l>abacanlardandı. 

Peşlerinde gezenlere, karı;ııların

da göz süzenlere e-ülüv.eriyorl.a:rdı. 

Mavnacılar cemiyetinin fedakar 
Ja.rını gözliyen casuslar tam bir 
ay Yağka:panı sokaklannda sürün
müşler, kahve köşelerinde pinckle
mişler, cemiyet binasının kıa.pısını 
beklemişler, fakat ıbir tpucu ele 
geçirememişlerdi. Sosyalist Hilmi 
de alçakça kaza;ncına devam edi
yordu. Her gün birkaç isim geti
riyor, avucuna kıstırılan altınları 

alp gkiiyordu. 

Düşman mtihbaratçılan şa~kı

na dönmüşlerdi. Çünkü. so~yalist 
Hilmi, Kolbaşı İsmail, Rizeli Hafız 
ve diğerleri gibi gerçekten kulak
}an delik, gözleri açık hafiyeler 
tarafınd.an her rün birer teşebbüs 
haber verildiği halde; hiç bit'ini tu
tamıyorlardı. Biribiri a.rdma di
zilen bu muvaffakıyetsizlikler de, 
p&k tabii olarak, istihbarat servis
lerini idare eden bUyük rütbeli za

bitJ.erin gözlerine çarpıyordu. Bu 
~le.r.J.e filen meşgul olan küçük za
brtler de, kendi beceriksizliklerini 
örtmek için, y.a verilen haberlerin , 
yalan olduğundan yahut ta takip 
lfflerinde kullanılan memurların eh

liyetsizliklerinden baha ve 9ikAyet i
le, kendilerini tnllrHl gBatermeğe uğ
raşıyorlardı. HatU silA.h ve cep
hane kaçakçılığının bir hayli oldu-

iunu, ekseriyetle getirilen haberle
rin, birkaç li11a koparmAk için, muh 
birler tarafndan uydurulduğunu id 
dia edenler va buna inananlar da 
yok değildi. 

F,a.kat .... Bu ııralarcla bir gece, 
H.al)Qte Sütlüce öııünde demirli bu
lunan "Ara.rat,, vapurundıa. vulrua. 
gelen ıbir infilak, ailah ve cephanf 
.ka~akçılığı.nın bir hayal olduğunu 
tddia edenlerin a.lda.ndıklannı, bü
tün çıplaklı~ı ile meydana çıkar

uuştı. 

O gece, Galata gümrüğü karşı-
11nda J&rdiyecHik ve gümrük mu.a
melecili~ yapan Emin adında bir 
a.lcyO.Zlü, 6f1tl11C6 açıAmda dem!rU 
bulunan (Ar.arat) Y&pDl'una top 
mermile.rl ve kapsQ.lQ ,.okl~u. 

Ofvudaki .tıapa f.abrf.kuından mav 
nalaria getfl'füm top mernıilerinin 
Y.apura y.ük.letnmesf, bps11l 8&Ddık 
Jan gibi pe.k d.e ıkolq bfr iş de~ 
di tabii. Fa.kat, T11rk eeldsı. her 
JeYde olduğu g!ıbf bu ~lüktt de 
yenmekte kudretf:ni göaterm.'.işti. 

Mavnadan vapur güvertesine elden 
ele vermek suretiyle çı.kıa.r:ı.lan top 
mermileri, g(lveıteden a.n'ba.r.a, a-
lelacele yapılan uzun ta.iıtaı olukla 

içiıı4e kqdmluek indiriliYordu.1 
~P.,·~ ..... 1 

fş sigortası tin en güzide ve muktedir evlil.tlan 

Evvelki gün şehrimize J'elaniş rından m.üreı:ıcep o1ma.k Uzere. bi 
olan Milletler Cemiyeti mesai bü-ı nam_zet lıstesı hazırlamış'. sayın 
rosu müdürü OwaLt Ştayn dün An- halkımıza takdim edecektir. Bu 

kar ·t · ti y d . . listede adları görülecek olan 
aya gı mıFıJ r. arın an ıtiba- . ·· 
İ . muhterem zevat Partıye, reJıme 

ren ktısad Ve]<ftletiyLe. temas ede- bağhlıklıuı He, memlekete hizrnet-
rek hazırlanmış ol.an işçi sigortası ledyle, irfan ve karakterleri il 
layihası üzerinde tetkiklere başla- temayüz etmiş yurddaşlardır. Bu 
nacaktır. .M:umaileyhin Ankarada yurddaşların halkımızın da arzu 
mebaİ8i bir.kaç hafta zarfında ni- suna uygun olduğundan eminiz. 
hayetlenmi.ş olacaktır. 

Sultanhamam yangını 
Sultanhamamda çıkan yangın 

hakkında yapılan ikinci keşf. tden 
de bir netice çıkarılamamış oldu
ğundan üçilncü bir keşif yıa.pılması 

lüzumlu görilJmüşttır. Atabek ha
nının üst katındaki trjkotaj ima-

Yurddatlar; 

Çarşamba glinü başhyacak 
lan seçime iştir.ak et. Bu seçim dev 
re.sinin millt bayramlardan oldu
ğunu hatırla ve va.tana karşı bü
yük hizmet ifa edeceğine kani ola
rak rey~ni mıntakarıdaki sandığa 
atmağı unutma. 

Iathanssinden alınan elektrik saa- Cümhuriyet Halk Partiai 
latanbul Merkezi ti v& ütüler muayeneden g~irilmiş._ ______________ ...,. 

fakat esaslı bir nokta tesbit edi
le.mem'iştir. Enkazın k~Idınlma
~ına dün de devam edilmiştir. 

Enkazın altından çıkmakta o

lan kasalar sahiplerine iade edil
mektediT. 

General F ra konun milme:.tsili 
elçiliğ ni teslim aldı 

Hüklı.metimizin General li'ranko 
hükii.metini taımnası üzerine vazi. 
yet aliı.kadarlara tebliğ edilmişti. 

Bu sebepten 1spanya cümhuriyet 
hükfımetinin Anknradaki elçisinin 

vazifesine nihayet verilmiş ve Fran
konun Türkiyedeki umumi ajanı 
Alvarez Palenizia şehrimizdeki İs
panyol hliki'ımetine ait müesseseleri 

cumhuri~·etçi memurlardan teslim 
almıştır. 

K0ı-ıaolosha.ne ile Büytik derede. 

lıi elçilik binasına Franiro bayrağı 
çekilmiştir. 

Palenzfa bugün Ankaraya gide
rek oradaki elçiliği de teslim ala
caktır. Bundan başka bundan bir 
müddet &vvel Çanakkalede bir ttal-

yan vapurunu batırdığı i~in mah
keme kararı ile haczedilen cümhuri

yetçi hUkômete ait Macellanos va

puru da Fran konun umumi ajanı 
tarafından teslim alınmıştır. 

Şehitler İhtifali 
Programı 

Hazırlandı 
16 Ma.ı t şehitleri için şehrimizde 

yapılacak lıüyUk ihtifal programı 
hazırlanmıştır. 

Merasim 16 mart perşembe gli-

nü saat 15 de Eyüpte yapılacak ve 
merasime davetliler ile askeri kıta. 

lar ve halle iştirak edecektir 

thtifal programına göre mera-

sinı umumi meclis namına konuşa
cak olan Meliha Avni Sözen'in nut

ku ile başlıyacak ve bunu takiben 

Halekevleri namına Doktor Ertug. 

rul, ve gençlik namına da üniversi

te Rektğrünün seçeceği bir üniver-
site talebesi söz söyliyeceklerdir. 

Nutuklaı dan sonra bando ma-

tem havasını çalncak ve şehitlere 

çelenkler konulacaktır. Bundan 

sonra bir manga asker havaya Uç 

defa ateş edecek ~ hazır bulunan 

kıt'a ve mektepliler bir geçit resmi 

yapacaklardır. Merasim bu suretle 

sona ereoektir. 

İtfaiye • • 
ıçın Yanmaz Elbise 

itfaiye ~D Amyantdan yamnaz elbiseler tedarik edildiği 
71zılmııtı. Resimde bu elbiselerden giymiş bir nefer 

Qıcıbde yıpılaıı tecrübe görülmektedir. 

K 'bl re 
Verilen Tarihi 

inalar 
Şehzade başı cive.nnda, Edebi

yat Fakültesinin yanında meşhuw: 

ıadrazaınlardan Kuyucu Murad 
paşaya ait medresenin bir müddet 
evvel ~füzeler idaresine müracaat 
ederek kendilerine ve.rllmesini lati
yen Sülymaniye spor ku1tibuna. ter
kedilerek binanın harap olmaktan 
kurtarılmasına karar verllmi~tir. 

Bu medresenin mü§temilA.tından 
buluna nSebil mahallinin de bu ve
sile ile tamir edilerek su .satıı, ye
ri haline getirilmesi kararlaljtırıl
mıştır. 

Bunun için belediye imar şube
si nıtihendislerinden ~ube müdür 
vekili Salim ile Müzeler mimarı Ke. 
mal Altan hazırladıkları tamir keşif 
raporunu alakadar makama vermiş
lerdir. 

Yakında tamire başlanacak ve 
bina, tarihi kıymeti ile mütenasip 
bir şekle sokulacaktl.r. 

Yine bu meyanda, Vefa spor 
kulübu da belediye ve Müzeler idare 
sine müracaat eı'!erek, Fatihte, bi
rinci Ahmedin öefterdarı bulunan 
Ekmekçi Ahmet paşaya ait DarUL 
kura binasının estetiğine halel gel
meden tamir edildikten sonra kendi

.lerine verilmesini istemişlerdir. 
Gerek Müzeler idaresi ve gerek· 

se Belediye bunda. bir mahzur olma
dığını görmliş ve kulüp tarafından 
kullanılmasına milsaade ed.ilnı.iştir. 

Kulüb kendi bütçesinden ayırdı
tı bir tahsisatla yalnnda tamire 
başlıyacak e burııSını kuilanı~lı bir 
hale getirecektir. 

tl~TiSAT IŞLERl : -
lngiltereye ihracat 
İngiltere i1e beklenmekte olan 

ta.kas muameleleri.ne ait emir İkti
sat Vekaletinden gelmiş olıması pi
yasada memnuniyetle karşılanmış
tır. Bu yüzden hafta içinde ehem
miyetli satışlar kaydedilmi~r. Bu 
cümleden olarak muhtelif yerlere 
1700 balye tiftik satılmıştır. Ya
pağ piyasasmdra da ehemmiyetli 
denebilecek muameleler kaydedil -
miş, 1430 balye satılmıştır. 

Bundan başk·a av derileri piya
sasında da bu hafta hararetli mu
ameleler beklenmiı;ı ise de fiyat
lar idaresiz olduğundan biç bir sa
tış kaydedilmem~tir. 

Bir haft da gelen mallar 
Geçen hafta !çerisinde A11ado

Junun muhtelif yerlerinden İ!'ltan
bul piyasasına 1721 ton Buiday, 
412 ton Arpa, 246 ton Mısır, ı 11 
ton Çavdar, 76 ton Tiftik ve 130 
ton Yıapağ olmak üzere 2696 ten 
mahsül gelmiştir. Buğday fiyat
larında müstahsil lehine bir salah 
göriilmektedir. Toprak mahsurıe
ri ofisinin ply.asaya arzettiği mal -
l.arma fiyatlarını arttırmfün çok 
tnüsai<l lbir ha.va yaratnrn,1tır. 

Cinslerine göre buğday fiyatla-
rı şöyledir: · 

1 - 2 ç.avdarlı ekstra ekstra 
buladil mallar: 6.08 - 6.15, dört 
be.ş çavdarlı Ankara Yerköy, Şi -
fa.nh Aynihan malları: 5.84 • 15.88, 
dokuz on çavdarlı Konya, Kadm
han, Ilgın, Akşehir, m.allan 5.88 -
5.23, on, on be.ş Eskişehir, Beylik 
ahır mallan 5.20 - 5.15, Kütahye, 
Tavşanlı, Şarkı~da malları 5.17 -
6.10 kuruştur. 

* - Ziraat Vekllet.i Bilyttkde
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~ erkezi A vrupadaki 
Umumi siyaset 

um.anya. Hariciye Nazırı Ga-
fenko'nun Varşovaya yap· 

mıt olduğu reamı &eyahat ve bu zi
yaret ve konufmalara takaddüm 
eden İtalya Hariciye Nazırı Kont 
Ci.ano'nun Polonyaya yapmış oldu
iu eyahat, Merkezi Avrupadaki 
aiyaai faaliyetler arasında ehemmi
yetle kendilerini cöaterecek ve Çe
koslovak meselesinin halli ve hala 
iatikrarsız bir vaziyette durması ile 
daha ziyade kıymetlenecek bir key 
fi yettir. 

Kont Ciano'nun aeyabatinin u
mumi hatları, rc&nıi tebliğlerde gö-
rül düğü cihetle daha ziyade iki 

memleket arasındaki dostluğun te
yidi ve mütekabil münasebetteki 
ciddiyet ve hakikate mütcvafık 

noktaları ortaya konmu.ş ve Polon
yanın herhangi bir ıtekı1de Ber
lin - Roma mihverine temayülüne 
dair ortaya çıkarılan fayialann 
müsbet bir mahiyet arzetmediği de 
müşahede edilmiştir. 

Rumanya Hariciye Nazırının se
yahatinde yalnız mevcut aiyasi bağ 
ların takviyeşi aranmak doğru de

iildir. Bu iki memleket arasında 
husuaı menfaatlere dayanan hakikı 
bir dostluk da müşahede edilmeli
dir. Ve bu bağlılık beynelmilel va
ziyette vilcude relen büyük değ~ik 
liklerden müteessir olmamlf gibi 
görünmektedir. 

Bu resmi ziyaret mün.uebetile 
söylenen nutuklarda bir DOkta na· 
zarı dikkati celbetmektedir. Bu 
noktada, Polonya ile Rumanyanın 
Baltık denizinden Karadenize ka
dar imtidat edecek büyük bir tica
ret yolunda ticaret mübadele ve 
münakale vasıtalarının inkitafıclır. 

Burada ehemmiyet kesbeden 
mesele, bir müddet evvel, Çekoslo
vakya buhranı aıraımda Karpatlar 
altı Rusyasında Macamtanın te• 
veaııüli dolayıaile Polonya ile Ma
car hudutlarının birlep:neleri pro

jeaine kartı Rumanyanın harekete 
geçmİf ve M. Bek'in Rumanya kra
lı aa majede Karol ile müsbet bir 
neticeye iktiran etmiyen bir konuş
ma yapmıt olmasıdır. Fakat bura
da, her feye rağmen bu iki devlet 
arasındaki ittifak bozulmaJillf ve 
hadiselerin aeyri Bükref ile Var
fOVa arasındaki bağlan takviye e
d\.><:ek bir mahiyet göatermiftir. Zi
ra umumi mahiyetteki siyasetleri 
itibarile biribirine dayanarak yü
rüyen Berlin - Roma mihveri dev
letleri arasındaki diifüncede 'bir de 
ği~iklik olmasa da umulan aiyuı 
neticeler derhal elde edilınİf gö
rilnmiyor. 

Roma eaaa itibarile Merkezi Av
rupada Almanyayı serbest bırak
mak isterken ve bu mihveri takvi
ye için uğrqırken, Kont Ciano'nun 
yapmıf olduğu seyahet ehemmiye
tini gösteriyor. Fakat vaziyet bu 
faaliyetin fazla mü.bet bir netice
ye vardığını ortaya ltoymayor. 

Neticede bu iki devletin Merke
zi Avrupadaki faaliyetleri istedik
leri semereyi vermemil gibi görün
mekte v ekatf aureUe hareket et-

melerine, istikbaldeki faaliyet ve 
tasavvurlannı emniyetle mevkii 
tatbike derhal koya 'bilmelerine en-
1rel vuracak tekil irae etmektedir. 

Berlin - Roma mihveri Polon
yayı yanlarına almak ve bu auret
le herhangi bir ihtilafta kuvv<dl 

bir devletin sempatisini temin için 
harekete 1reçmek için epey faaliyet 
aarfetmeie mecbur olacak gibi aö
rünmektedir. 

Dr. Reıad SAGA Y 

lledeki orman mektebinin nOmune ~-••••••~••••' 
fidanlığını g.anfşletıneğe karar ver-
miştir. 

Bundan b8'ka Kaltalda da bir 
fidanlık vtlcude getirilecek ve ~e
ldrin flda.n ihtiyacı buradan gide
rilecektir. 

*-TilrJdye Ue İsveç arasında 
yapılan· ticaret ve klering anlaş _ 
ması yilksek tasdikten çıkmıştır. 

* - Denizbank umum müdü
rü Ankıaradaki temaslarını bitir
miş, bugün şehrimize dönecektir. 

* - Gümrükler baş mfidürü 
Ankaraya gitmiştir. Bazı temaslar
da bulunduktan sonra bu hafta i
çinde 'shriJnize dönecekt.ir. 

TAKViM 
1' Mart 1939 Pazarte.t 

hicri : 21 Muharrem 1358 
R. .. l ı 28 Ş a b at 13SC 

Kuım: 126 

Detu aaatl: 6,14 

Ôtl• 1 12,24 - l11:1ı.~1 : 15,43 

Akı••• 18,14 - Yatsı : 19,43 
lmıak : 4,35 ... _, 
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SON ~·t4B~Rl..ER 
Madridde Komünist 
isyanı Sona Ermedi 

Komll.nist Un•urların HIJ:kti.metle 
Birleş mel eri için Çalış ılıyor 
Valansiya: 11 (A. A..) - Ne~- memeleri için hiçbir aebep mevcut 

rolunaa rMJD1 bir teblitd• :mild~ detildir. H&Utuki, iqaıı etmekle 
fa.a koan.inbl komlniet partlsim mücrim Taziyetine l'frmişlerdir. 
feahetmMfii ve ancak 18ya.n e.t - Cümhuriyetçi İspanyada. vkubı> 
mek suretiyle kendi kendilerini le&- lan kal"g'aşahklar, &ncak müşterek 
nun harici bıN.kanların cezalandı- düşmanın menfaatlerine hizmet 
nlaoaiı, biıınHDaleyh matbuat ve eder. _ 
oemi1'8t llftrriyetı.ri Jnuaeanıia itti- MADRIDDE KOMONIST 
tün tefekktUle.re anayasanın temin MUKAVEMETi 
ettiği haklarda komünistlerin de KALMADI. 
istifade ed~lderi ~fl4irilmekte - Madrid: 12 (A. A.) - Dün ak-
dir. tamcianberi Madrldde hiçbir ko-

RADYODA VERiLEN NUTUK mini.it mukavemet ocağı ıa.lma • 
Maclrid 12 (A. A.) - 1ıliltt mışbr. KomOnfstler Madrfd'in 

müdaf-. mecliai lzasından Wen- tarkında ve şimal1 f&rk1a:bıde.1d 
ceelu Carillo, Ndyoda b1r nu- hötün mevzilerini tarkederek feh
tuk 8Öyliyerek Cümhuriyetçilerle rin haricine çekitmlflerdfr. lıf ad • 
komlniatler araaındaki mtıcade- ridde M"Velee komtlnlstlerfn etinde 
lenin bir kardeş kavgası oldutunu ıbulunan btltftn m&ıferid bfaalar 
teba.rüz ettirdikten sonra Negrin'- ı,imdi Ctımhuriye~J.erin elin• 1'8Ç

ln manevt ve kanunı hiçbir nüfu- m~r. 
a mlmadılı için millı komitenin Mf111 müdafaa meeliai, komfl
meeuliFetleri d~ruhte etmek mec- nist. jqanını bflflfl bastum1' t.elak
buriyeti.nd• kaldığım -.kaydeyle • ki etmektedir. 
mıı,ur. Madrldde trilk8net htlkftm ıflr-

KomtmistJerin ~nı insan v• melrtedlr. Clmhurfyet 'kuvvetleri 
malzemece memleketin zayıf d8'- rfc'ıa.t eden komtınistlerf ta.tfp et • 
melJinf intaç etmfı,tlr. KomtlnMtler mette olduldanndan )(edrfd ka
ahmakça hareket etmi,Jerdfr. ÇOn· pılanndan henüz top iMieri 1'81· 

kO bunlann vazifelerine devam et- melrtedlr. 

Ameriknda Bir 
Çocukii: D6filrt
me Rezaleti 

l taly dan 
Çıkariları 
Yahudiler 

lıfevyork 12 (A. A.) .-Brroklyn- Roma: 12 (A. A.) - Benebt 
de birkaç aenedir çocuk dUIQrmıek Yahudilerin memleketi terketme
ltlle ujrapn ve 100 kadar doktorla si için konulan altı aylık mühlet, 
adliJe D8Zll" muavini UJmamı'ı da bul'ün sona erm.,ir. Şimdiye lul
fhttva eden bir tefkill.t meydana da.r 12.000 Yahudi memleketi ter
çıkanlmJttlr. ketınlftir. Pek yakında 8.000 ya-

Adll1e __. -vinl, aJe.Jhlnde hudi da.ha İtalyan t.epraklanndan 
mahhaleye yaplan bir lik&J"'t Uze- ayrılacaklardır. 
rlne llltlfa etmlltir· 'llahkem• yapb- FRANSA YA GEÇEN Y AHUDILER 
tı fıetkfbt netieeldnde. "1l teşkili- Pariı: 12 (A. A.) - Tempa p
tm her ame na.ti elarak 100 bin ço zetesinin Nlee muhabirinin bfldir
ouk dUfUrU6itld w ,me Jaer .-ıe dilfne pre mubacerete icbar edf
yecli buçuk milyon dolar haft'htı- len birçok İtalyan Yahudtleri iki 
m teaDit eylemiltir. aydanberi sislice Fra1111z hadudıı

Şarki Erıliinde 
J!azı Çeteler 
isyan Etti 

Amman, 12.(.A.A.) - Askeri 

na geçmektedirler. llabablr, İtal
yan YahacHlerinfn hlmayMI ~in 
N.iee'de bir komfqon ~lrkftl et
tifini ilAve eylemektedfr. 

A,nf muhabire &'(Sre tardedflen 
İtalyan Yahudilerinin blyök bir 
kısmı Fransaya, Amerf kaya, in • 
ıilteıe7e ve Şaqha,. sitmette -
dirler. 

Maarif sorasma Za~ana Göre: . 

Haznllk Kültür, Şöhret, Anane 
, .. tarafı 1 iDcıl .,tada) 
Jlaarif Serumda nmeJlrnlerta 

yeknesak elblle giymeleriııhı konu.. 
pılmaaı d& isteniyor. AYrllpanm ı. 

tarafmda bu 8011 r.aınanluda Jllıl>o 

da olu renk renk ~eri dG
flndllkÇ9, ukerl oniforma hariciD
de, her ttırlU tlniforma ftkrfndan blr 
eza duymamak imkan haricine çık,.. 
JIUltlr. Bizde her hangi bir mtllAJı&.. 
aya melllli ille bu üniforma ftkıt 
zaman zaman ortaya çıkar. Hamal.. 
lardan, hattl ıazete mftveailerin
den bqlıyarak şofiSrlere varıncaya 
kadar herkese yeknesak bir kıyafet 
tesbit etmeyi dtişiinenl~r ve bunu 
Wr Babat addedenler görWöyol'. 
Kuallimleri bu dertten masum tuta
bm. Fertlerin hUrrfyetJne. hele böy
le kılık kıyafetlerine taalltık edecek 1 

en phai noktalara vanncaya kadar, 
müdahaleden pyet müçtenfp bulun
malt en büyük liir pnmdptfr. Kual· 
limJere üniforma yeni bir kWfet, ye
ni bir derttir. Man~ir ta~alddlm 
ve )(ayıt tetkil etmesi de ayrı. 

Hele ayni vasiyette seJAmlapna 
tauvvuru bütan batan l'ülünç bir ar 
sudur. Bırakalım, bunlan nihayeti~ 
ri Pran11sea (iame.) ilıa biten turla 
ttirlü mezhepleı· tatbik etsinler. iç
timai hayatta böyle maklnelUeşme, 
yelaıeaatlqma kadar lnsanhk tah· 
uyetf. ferdiyeti, huausiyeti zed• 
Hyen bir dalllet tasavvur ~ilemez. 
tnsanıar l"'ord fabrfkalannda sert 
balinde Ç1kaa ueuE otomobiller cin. 
ıfnden cansız mamulAt değildirler. 
Burttn ferdiyeti, iuan şahsiyetini 

yok etmele. in.sanlan tefekkürden 
marhum, camit kltJeler halinde işa
ret ile ytlrOtmele taraftar olan na
arfyeler, yahut bunları hatıl uuk
tan u1.afa bile hatırlatan taklitlere 
har ve inkılApçı Türk vatanının ka
pılarını sıkı sıkı kapalı tutmak en 
büyük vazifemizdir. 

Hu..p. Cahid Y Al.CiN 

Ve Aile Rabıtaları Yalnız öksüz 
Çocuklar mı 
Himayeye 
Muhtaçtır? 

Y uua : Eaat K ..... H•ldınollu 

''1nsan denllea ba meglmU._ Jd. 
tabımn ulAhfyetll ,,. blbakkhı fGb.. 
reW müellifine göre: 

Modern cemiyetin yaeayıe ~ 
ınndakf delil'kllkler; eeldden kurul
•UI ailelerin uwıelerlnt, blrblrtm 
kartı olan rabltalanııı ve bwılarm 
bDdOerlne mahsua l&haiyet ve htt'v. 
Yiyetlerlnl bugtın bllsblltttn bqka 
bir hale BOlcmu§hır. Radyolarn; sL 
n.emalaruı i8tiW tekilde çofalmua 
guetelerin yep yeni bir istikamet 
alma• . umumi kUltttrü değfftlrmff.. 
ttr. 

Şuur faaliyetleri ile fizyolojik e
nerjik birbirine sıkı aurette tabi ol· 
ması, ruht; chmağa !Okan klisik te
llktiye uygun değildfr. 

~ mMhlerile birçok ... 
fırtı nJramJer t:lJar blar otomat.it 
olarak Nevtonu eaontacak; oemller; 
arplem, taladmler yapıyor. 

Bul'ü• kOfemi Dariofafabnın 
yıldönttmün• haaretmeji kaıwlq
tarm .. ve T&ımn.a föyle bqlam • 
tim: 

ı'Dün. Dariiffafalum• ee meı 
Dlyecekainis ki, peki ama.. Me- yıldönlmfl lcutlanclL Bu hayırlı i 

deni tnaa bu urf yqaYJllle ecda· lim miie11eıe1iniD ritaide ialdpf 
dından daha ID88Ut mu uaki!. etmeaini ve mübarek lcoUarmı ~ 

l'abt bu mıkbıe,ı kJa.d eden 
mdd 1ıOe Jdlglk bir saıımetle kendi 
bilt1ııQosuna tanılın etmetJt dtıft1D,. 
uıek tstem.tyor. Çahıeeak makine. 
dlr. 1-ıDP> dlmaiı onwa yağı; ben-
Bln.L ••• 

O eak1 aaacleti diıfönlrwüa.. Ta- dan "- tarafuulald ölui.alere ka
blf değil. Fakat ..adet yalnız gani., dar •zatabilmeaiai kim iatemea?,, 
samanlarda: Uzun oturmaktan, bi- Tam bu 11rada bir muallim ar
ru dtinyayı, birçok da ahreti dil· !<ta<IMım geldı Yazıma faıHla ver
tünmekten ibaret mi! mek mecburfyetfade kaldım. Ar • 

l'eWefe ft tefekkiirdea kanaat· kadqun bfr ara, &!imde dunn 
Fil\'aki bugünün BOSyal bayatı· ublr; tevekkel gibi mtlcerred keli- klğıda bir g{Sz pzdfrdilrten 80nra 

m llinl cepbedea tetkik edbıcıe ferd- meJerden bqka ne çıkar.. sordu: 
lerde bir gerileme ve bunun abi o- Deha, al, ihata bir tek b.fad - Yalnız &btlz ~ocuktar mı 
larak topluluklarda bir ilerleme "1· mahsur kalma cemiyeti ancak blı himayeye muhtaçbrlar? 
• çarpar. Fikir ve dillttnce ziyala· cepbeden mu.tefid eder. Balbukı Sonra anlatb: 
rmm eıı verimli memleketlerinde bl- ferdin daO'W1 medeni._..._ -~ , ıe artık -&ut ~- _. - Sana bizzat f&hlt oldataa 

bir Hugo, bir Volter, bir dahi olması lizımdır. KoDektif fUU bir hldiseyf nakledeyim. Bundan 
Nige zuhur edemez. Makineleşmlt rua elAatilayeti, ammenin menfaa 
a.ı--·- bukadar den· ...... ın· mesı- tı on aene kadar enel bulunchlam 

U&ll4U& ._ au. . na uygun şektllel'de tece1Jİllİ ve bli. fit ld-1..•-
imkln olmadıgıw gı"bi lüzum da kal-· tün bir me.-"' d6rdlnctl mmflnda 

·- makinenin hep birden işle. iki fakir talebem Yardı. BmıJaıı -
mıştır. Vagner, Bethoven, Şübert mml l&mndır. dan biri son derece zela, çallfkaa 
ve batan diğer musiki üstatları da, itte.. Ariato; Eflitua; Sokrat ve akıllıydı. Babası çok az .... 
ş!mdi Olimpin illhları gibi efsanelfJf devrinde düşünceler bUgtinklnden alan bir mfltekald memurdu. Of. 
ti. Amerika zencilerinJn sabalonla- çok daha derindi. Pakat lnunJar fer talebem de onun kadar olma
rı klbik musikinin cenaze havasını denime rtbgiruı mOsHdeeHe an. 

1 
makla beraber yine çahftaa " 

ça ıyor. Bunlar arasından bir "Şıı- :.:reli.~ aahillere kadar gidebil- zekı idi. Bunun babası J'Olma. Her 
pen,, çıkmaz. ik" k ı ı çocu yekdiferiyle umfml arka-

Eier tt>sbih caizse: Ca7.bant ulu- Bugün öyle etraflı ve Allaha ya- daş idiler. 
ort.a yazı ı.enfonilerde vezinli, kati- kJl&Cak kadar uM d8fllnliyorlar 
yeli fiirdir. Fakat ... Atlantiklerde dalgaJan sa- Ertıeısi sene hılıtb yere ta,ia 

Herkes ~iirden anlamaz. Fakat bun köpüğtl gibi geride bırakarak edildiiinıden o mekepten &)'nl-
kolay bir yazıyı bfltOn halk okur. saman ve meale mefhumuna du- dım. Ve bir daha kendilulne ruı.. 

l~te asıl gaye bugünün zihniye- dak büküyorlar.. lamadım. Bulldan bir mtlddet ev-
tinne s6re budur. F..ski um•nlarda .bısuı mttte- wl bir gene sokakta yanıma yak-

Şöhret içiD de slçtt ayni esasa fekkirdi. Şimdi insanlann yaptıg Jaştı. Ve kendisini tamttı. Bu seno 

Ç 
L /ı k dayanıyor.. Tino Roaei .. her halde yeni bir medeniyet saltanat aürilyor baba81 olmıyan o fakir talebemdi 

eROS ova y a Beethoven olmaktan çok usattır. Homerin destanı· Dant.enin Diti Ha.yatını kısaca uılatta. o IMme 
Fakat kazandığı töhret Beethoven. komedyası artık Holivoodun binbir Darüşşaf&kaya girerek ilmıal et. 

Hadiseleri in mahrumiyetlerine nisbet edilse: çeşit renkli ve yine binbir zevkli miş, ~imdi de leyh meccant oluak 
(B&1tarafı ı tNi -.!MaJ O dahiyi mezarında bile ağlatır.. stildtolarııun billur kahkahalanna Tıbbiye~ e devam ediyormq. Bir • 

.. tpl'sp Hakla Ne yapelım. aUrat un bu.. 1man g6mWdtl. denbire tedaının ae•kiyle akluna 
Hatip, Ttmo laDOwwtıw ull lıılr ...... daM; -.flı w IMllaur Yad w ur1 iMiam ejlemaek Is P1mit. djJw ubdqmı IOıınut 

bnmau W8iye lllllP1iı" olclutmm, ......,_,.r. Beldemefe ftktl ,.,.ır.. Uyor, Y9PPMk iılttyur, u clllt8nmek tum Talebemiıı yQslnde bu lllalla 
çUnktl SJovalı: hlktmetlnin ancak Yem dilııyanuı yeni bir fellıefe .,. çok etlenmek iatiYor.. üzerine bir elem dla'eal ~ 
Slovak ellet meclialade ftl'llecek bir lOgatı var. Bu, LarOlılerin Amdldo- Bu.. bUu da onun hakkıdır. CUTP Sonııa. anlattı. 
adimi itimad reyi le çeldlebDeaeji- pedilerin ihtiva etmediği t.himlerJe kil nekadar az dÜf(ID8e: yarmı gö- Babuuwı mall •ul7.elnla •L 
ili aöylemiftlr. dolu .. (Dövis; Klearblc; k:onteajaıı, rtlyor. BGtUn bu hummab huırhk- s&adeaislifi, onu o tadar lilflllta4i 

Mumaileyh, Tilılo htlk6metillin taJru kambiyo .. unıı ittiaat; Uca- lamı BODunda: DUd bir kıyamet oldutu tah81ld• bll'&kwnt. ..... 
.,...,.._ devam emMllli lblllpldi.. ret; ve mibadele parolua oldu. kopacağını anlıyor. bir 110Da borucu.unu 7&1Ullda P-
lbü n.,deWktaa llOlll'& netice ola- BIMiıı bu yeni hesaplara Lap. Temenni edelim ki: bu gGrilltiJ llflYormq. 
rat clemtltfr Jd: ritme oet"felini ezberlemekle cevap caz bandın arkasından sert ve kft- B&buızlık. 6blalü mulaak • 

-( ~ri tam istihsal ed8olii· ver'Lı•. kin bonı 1e11eri kulaklarınıt yırtma- kak ki lbir fellt&Uir. Fakat ba 
mil:i Ye ODU Hliııkamn populiat par· ---..... ~"-!ii!l!iiiıı1iiiiı........ ...... feliket, •lı 7Ubn &pi vaaP 
tisinin direktiflerine göre muhafaza n l • B L -:------.~-.ı----fııİlll!I Yetie olan iki ~uktaa birfatn lıa-
ed~ me temin ederim ... > ro IS 0Rlm Ve ff. l yatını kurtarmıttar. 9naeaaley' 

Berhn: 12. (A.A.) Yarı resmi V QVQ ar demek iatedilfm feY, himayeye 

bir men!>&dan bildiriliyor: 6 ardım SanJıg.,' vag.,mı1rlu muhtaç olanlann yalıwı: Gbbler 
mttfıem)lr,lla~'blima
linde BiWılı çeteleri takibe devam 
etmekte.ıirler. Zomal civarında tay
p.Nlerla hima.yadDde hareket edeR 
bir Arap mtilrezeli, kuvveW bir ut 
çeteıllle ficWeW muhareb87e tatuea
rat asit ı la Mlylk Wr .._., imha 

Berlın politik mahfillerinin Slo- T /, • ı 6 j olmadığıdır. 
vak_ meselesi kaf119ında akbklan eş ııatı G . .J. Arkadatımın BÖZleri ft ,_,. 

nnertng FNn••d• vazıyet, Alman matbuatının alchğı (8 ıuıyor terdfli misal ka1111ında hl .. "'tr -
uu . t" ta ·ı d .. tar"h 1 iDd eayfamızda' \"" v-" 

Nice: 12. (A.A.)- Georlng, bir- vazıye ın mamı c aynı ır. cut müesaea yardım saııchğnun Bu mevsim oldukça iyi bir su söyllyemecUm. Yerden r&ke kadar 

etmiftlr. AalJerüa ll5 kipntn Gld1l
IU ve • 1rflh"" c1e ıan....,. tü
min~. 

kaç arkad•ıHe birllkte llç otomo- Pragda, teşrinevvel badiaelerin· raJan polis bakım ve yardım ..,:: rett~ ~en havalar üç a-ündenber haldıydL HaJribt.en memlekette. 
lliDe dla uat 18.30 da Fransa.ya den sonra müpbeile edilen peıkolo- ğına devredilecektir. defı.tmıt ve .a.rdı arkası kes"lmi öbl• çocuktan hfma7e eden Da. 
~ llonte-Carloda ıJuı Ji1c değişmenın muvakkat bir mahi- Emni yen 1 l'Ü41fafaka sfbf, ~aldanna baL-
a- yap çi- yet gösterdiği burada, bilhüi& son yet :measuplansuıdığa ay- yagmur ar dün de yatmıştır. w 
çek ~ ..,ıetm..lttir. Mu. haftalar zarfında gittik- artan bı'r lıkklolrdm~k üzere iki nevi aidat vere. Karadenf zde ve A.kdeniz-d mıyacalr kadar fakir olan ana ba 
maDevh .. ı. .... - SaıırealoVlll ""--·--~ - ce e ır. Sandık 1.:~~-..:1- -ı kuvvetle ..... rü batarın Y&YrUJanm 4a mah•ohn-ı.. 

" -..... " - uan:ı&- encfife De kaydedilmift1r. Bilhı•a J l. u--=wu- anna a- çoen zglrlar ytlztlnde -. 
ıetmiltfr. b b d e ade olmak üzere iki nevi istikrar se.{erde bullMlan bf-oır Yaparlar fıa.n lrurtaraeak bir Darlffalab 

Ara, leJ>'onana meuup olan u sene i ayetindenberı vukua ge- yapacaktır. AJeJJı.de : ... n. __ 1.' Si ·v kurmak llzımdır. 
Jırae ~ ı lwakl llitle ' len baz h d" ı "'61r1 a '°l.&IU"aZ uar ma nop ve Amasra l'fbi mahfuz Ji 

t • u- ._._ a.. --u.ı tle ı a ıse er, ~erin, vekayi aş nisbetlnde, ölüm, haatahk, evı-: mani &.- MUJ A. n SER '~" • • 
br •llwlf,_...11t4tlrlhı. Aaller, 8 asbrt tay· ......... ,. . , an ,..._ n in inikişafı kafl&SUlda terkedilen -.- ara 81•"'mak meeburfyetfnd AnU TV\..11.U 
yareye bZ'll •tef &ÇBUllaNlr. Ba lllr mllz•k•re yuiyeti başka yoldan veııideıı elde me hal!erin~e olacak fevkaJAde Ja- kaJm .. larchr. Dfin ~leve kadıa 

Vi•-· 4'4 (A.A) ırvuı " tikraz ıse bırikmiı:ıı nııı-...... limandak· ki' r Amerlk•d• ·-- bir tayyarelerin Wrin4e 1Nlunan mira· --·-· ı.-. · - a,, etmek arzusundan vazgeçmemiş ol- geç . ,, .,.__ Jansını ı na n: • 1 ..: "'" k ..,. ........ 
Jay Ckrystal, pilotma b1Wne Wr meıMelnde ebDl)'etler baklrmda cı9o- duldannı göetermektedir. Prag, re. ölU:~~ktir. Sandıktan aynlmat Dllf fakat ehemmiyetff hf~ bir :-- rertam 
lmrlun lllaı.et ettif{ içln karaya kı· reyua edea mlakereler esııa1111da jfmf altında Alman gurupunu tedhft ıe ol~. tekaüt ve iınraç sureti- za vukua geJm () leden Nevyork, 12. (La) - Doldıar-
-* aıdiaıl)etincle JrılmJlbr. PelanJÜ A ........ r mealfsinln reisi edeeetfni ve tazyik altında tutaca- sonra Y•imur daha Ziyade fHJ.? Galhıp tarafmda4 ,....._ "'-•· 

- alllettmı süihlı çeteler, ~haclı, yeaidm Alman taleblerini fmı anmlŞtı. Şimdi de Çek hikimi- --.... - l&fmlf fakat lırtıaa dumau, dum, fU mtlcıeleri .. mittir: 
St• ' ıı ,.. merkezine h8cum e- llll'i ,_~~1 ~"8tini yeniden tesis Jçin evveli Kar. Çembertayn'ın •eni -a&nı nakil vasıtalan intizamla " 

&"'._ya -,,-.nd• •--ı.- p r ~-.a-- ı .,,... etmi••:... cereyan .(Avnapada 11up c*blı takdir. 
der'* 11ı111aJı ahel-ttlerdlı'. ......_• -&IA9t O· pat UkraaJUI lıniliiıde mal 'Wt .. --..ı-.. 12. (A.A.) - Sundav v-

Ajlum mmtabauı4a telefon tel. ~ ... w. ~ !'!~ kerl tazyıkle icrasına t.efadı Ak· l>tmpat.eıa suet.eeinfn bildfrdifine Rasat iatasyonunun verdifi de Pransaya '" ~ pla 
lerl birkq yerle h-Pmt, ft pet· ;:;;; ~ ;;-:;;u ve,: .nı.me11erta a•ftndan ownt alaa ~ ~· Londrada bir dünkü hava raporunu ~a J'&- maddeleri gfmıh ~?) ••Hne 
rol tierulan tahrip eMmlftlr. alııi bl1bı•ı l>amig'de görmek U:: Pnc. limdi de Slovakyaya bl'll -·-....a.-..a._ eraDm) toplamak twv- zıyoruz: verilen cevapların 7flzde '18 aı (E 

~·-- • cellir hareketiai yapb. Bu eelıir Jaa. ..... --.ur Konı raDRta. Avnı Yurdd h vet) tir. 
bil oldufunu bydettilr:tm IOllU'& AL ftk...: llJiıa '""9dar eden ~ payı a ava Karadeniz lnrı-

._ .... Çebsl~ ~ -.1Ca ._ı'ı'ırte l&ri7le doğu Anadolucla. ~ok bu- (Bu devletlere harp mahemeıııl 

. ..,~·--··· .... ··-............ _ ..... 
mıaılı ' ' ' lıtııhh' 

~ ~ 800,000 Polonya- AlwenJar •u:bade w tesirler tna ~- •llllalan tahdit meae lutlu 'M mevzii Jaf1'1ı, difer böl- atmalı mıyız!) eua1iııe gelen oe-
anl•tm• w bmılarm eyledi. SUnclletia " dijer tur* leleri C~. aelerde umumiyetle kapalı ve .ya. vapiann ylzde 52'111 {Evet) Ur. 

W'lllal IUilaJ' altJacla yqamalarmı YMltalanmn,..... • D..L..w :ta (Demo 
t.emhı AP büA11wtiD.""'te~ bL ,_. hlk1lmit ptirdt B;~ .... Amıı-p vat6Je Zii:il:: fıth 1'~"· rftzglrJar Trakya kru8ere )'8l'dJm ._. 
JunmMlnı .lat.eDliotir met D.....-~ --..__ ...., .-ulyetJwden turtan.at W. JeocaeH •e E" blill'elenvle "'---~ fçuı ordu ft doun-.nım a&iıflr. 

a A ........ ......,. O*leria,... milti. Bucbktl d ~ A&ni meli ~ 
~·~ ~ ftU bir tabir..ı ile e.id dua daha aiya YuiJwıt l'I ....._ eniz kıyıJannda tımal ve diiv lllJ1IS •ı ••ıBıae pı.. -~ 

Alnulnpp lttlHcelr ftlli,J9ti ,_... U. .tı•ttws. ki ......_ .,.:_:m ..::e--• l>öfgeıerde umamiyetle cenap il- rm ybde Sl'tl: (lfqır) dar • 

._,...,... lf tll•rl BWll Njmw GGk udlrua ha nen profWotift ..,.._ tibmetinden orta Jnlnette_ Kara- ~-~bet~:i:~~~!!!l!!!!!!!!!!l!!l!!!!lf~ 
ı 11. (Ai.)- La'f'Ol'O •an'aW.,. ve illa wtm'hra dlatle tikamm ı....-n-~ ~ ... ~~ denisde kuvvetl.iee, lMrina •- eden su miktarı 8,, klloee 

....... llFltee'•la IAlltdllbııe aG- AJmaDJada. haınt •derin endif&. .ta A: .,...._u ~ d.eDia1 . ra ~· ramdr. Rttzpr*' f'IJl1&Jiifal~-~ 
• l7,008 .t1alJıan mut llçW ,_m.,. Jer doPrmaJrtuı hali lr•l•mas Jti. ~ftapua . ~ '- .._ er17Je A.kdenizde fırtuıa tek- u.nı_ Yed• 12 - 16 meta. ı._._ ...........: 
da 8 q -M•lle mut .,.11,.., '•Mira Jıllıdhte baaılı7• .,.. Viyana. ffbirlifj Y'Wmak ı u u llnde taydedilmJtt.ir. tir &&-. ~ 
JmJtemJnaat ..... maMı•.... ela devam ettfrilu ,...m.:ı.- rta ~ ~etlerden kurta mak i e Ltanbulda hava .kapalı Ye -- _,;:-.Saat 14 Ü haft taQGd 7IO,I 
1mı.-..... .Ahı , J"H&wa.a, 0 --elm'4'•1rhn &M.._.-ı..a._ ~.ı. ,_ W&&.UUetre idi. SfHIOııet en ......ıiat.-L 

Q ,,. ..... llUıı., .&.Yl'Upldı& ...... f& JQl ...... W cllr. IMMV&_. , •..- ft fu1uıalı •eçmif yirmi dört 1 8 T•-.-ıll 
Mit sadında ~ mura.bbauia ~~lftlt c,a ıantfarad kq .. 
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bnt IDldltaaJa pklMller. 
~de rüat 01lllJVÜ 
YlllU' ftmtuDI J&llbklm 4: gcılle
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...... ... fı.O 111111iı•'fı dit • 

................ bt'I ... 
W Mil.._ ttila• V"'Mv .. 
... b ............ mAt 
etpl .... tııbı''nır.Bllftlll.. 
Jt*•a ı•Sıfppx11.,.. 

....... r,••I ,._......,.,..........., 

19 Kart J>ota•por - AMf8por. 
11 llvt Btıtlkt&f. J>oiuapor. 
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~ iki JmÇ )'&pP'lk .. 

.......... ........... ~bugl 
ikiDel bzıl!Jerıem 11 ..,. u: 
1omunda 10 IDdell fu1a bir mey 
el &ltiade -tnbra iJdndlıi Ank8 
Sici ile Nmue ve ~ gibi blyul 
bir tadrl& .iuil6lt obmallıar. 

·~ mao AnJrua IW lci:ı 
-.ıı...... bir~ idi 
BIJ&llDldl mup,,...,. • bllJlk amm 111t1a oyunca1atm ._.....,.. 

..,..,,._ ---" nk ~ lclt 
..... - ,..... Mbolaao 

lar da ....,..,. PinJdut Allbr& 
........ hllla+.,.. ..... 
mNataa ...._.. taGA14 ıte-. 
D •-...r w ilk dev•JJ a-. 
ra _......,..... i illla lillıi" .... ın 
--w.~a...-a .... .. 
rat t!MWl't •• 

1ldnal devre 'ballar blthm11 Pe· 
rah'Blmllılao~ ~ 
,.,.. bu pDe .......... An. 
an ı&cRller' hemen lıb' •1r11ra ... 
n ftclncl, ttnnnlD ortaıaniıa dol· 

.. '....,. ............ -~~hl .. ~Lit~-·~~ 



1!11Aft-

İlk Okul Muallimlerinin lliMA-VEEI URUl'l 
K U R T U LJJ.l U Kdzım Karabekir M • f ş d t ı ı • 

lf<TIS:;:~~::o_ME HAKKI MAHFUZDUR - • - aarı urasın an a ep en 
Maden Ocaklarında BuFedakarZün1reni?1:.erfihi, Yeni 

Evlenme Kanunu Yuzunden Mek· 
Almanların Bakır Madenlerimize tepten Çıkarma Yaşının indirilmesi 

Karşı Gösterdikleri Alika 
Almanlar 1333 Temmuzunda Buraya Gelmiıler 
ve Hil.kdmetin Emrile Madeni Ellerine almıflardı 

Çabn kl-n hulle•• 
Habrat eahibi Bait!U bHW- lr ... 

.. mbt •••••ii ... u. ....._., felflreti .._ 
la~ eneli Bçlndl orclu IODI'& .. .... 

---71 almalı ...... ,, Bat.tada ......... --
riai al~•· As uman 80llll"& lataa .... ~ 
.,_.. Kanraüı Kartalda ....__ - Ati ... 
.. fırka ımm .............. tapa .. m,., ...... 
.u. c.. .......... iken -- -- ....... 
.......,_ reidiline" Wriltiaial ...,_ki'• 
~~ aincek ••• , .. lrakta .ıtwsa .... .................... ~ .. ......-.--
,........... -- ,.... tı.kta ..._. - ...... 
.mci Wanlu ............. .,..- ..._,..." 
........ lkl.c\ .. asWr••..--•W. 
rlnci Kalbe ....... _ .............. tapa ......... ~......,... 

GewaJ ~ , ....... . 

1888 temmuzunda 7ani bunclan 1Mt ay Udar 
öace Almanlar pbnif w hattmetin emrile bDN71 
elleriH almıtlardır. Fa.tat flmdiye kaclw ojraf

dıldan Jt, ketifler w temfslemelerdir. R•tls iatDl
ale l>&flıam&mı,lar. Mataranın içinden amudt 
80Ddaj 78 metredir ve bakırdır. Borulan bitmiş, ba
larm derinliği tamamile anlaşılamamış. Ayıai yer-

4en. ufki .ondaj 45 metreye kadar b&lormlf. Da

ir& 80nrMI topak çıkmJt. Bakma derisHii ~· 
kadar ranrllO' metredea faıla 4levua eıttill &kaa 

1Udaki eaerJerinden anlılfıl11'or. 
Almanı.ar fİJndife bdar tandıklar .-. lf 

•Ort posta U. Almanyaya J'Öndermifl«. Ahn• 
mflhendisleri Krup fabribl1""' mGlıendWeri f

mif, baş mflheDdialeri lılClllv Henip IOll ıatlmune 

He Alman7aya lltmif. Banda lkinOI mllumdJI 

•u ipe •esaNt •cliJOl'ID8f. 
Almanlar ili pet sWI .......... m.d• 

MrinfD ifk;tiiine söre maclaln 1000 de 11 1 •ltm: 
b ... , bakır, demir " ktktlrt lmif. Bide meıvcut 
l ll0.000 ldJo IMIMal edflmft maden Tarmlf. Bu· 

ı.M.OIO kfl08W1U ,AJmanlara 10 Jaant IO ıma
d&n ......_ ~ telllm ohınmQf. (1111) JJ)mıa 
bfrincJ ~- (ll8') JÜUWl tik .,.a tadar 
110.000 ~ M9ketmifler. Fakat banlar dıa 
tıamea ~ lamlen de Difabeklrde fmif. 
J.tanbul& heals u Jmma afdebHm"9 Bmıd• l>aş
ka latenderunda S00.°"9 ktllar lrilo Nbl' d&hf 
Almanlara verilmiş ve7a l&taJnufbr. Banu ftkttf

l• AJmuyqa nakletmftler. 
Bu baıanmızda albD daltl baluildatua 1829 

da maden mutıuarnfı l>Dlunan Ermeni lrlihraıı 
BfellCli bir AmeriJaa rllalelinde okumUf. Makale 

fU lmif: 

........... ..----···,.._ ~ 
--...................... 400.000 1 4IO..OOO ... 
..... ....... lclD ........... 1.000 lira71 (ldlo.9 

10 pua~ pu,. .. ) ......... Lwlawlüi taJi. 
J'• lletlaıı••• ap. altm olank ...,_..... T&-k. 
...... ~l"._.Jıl .... ~a.-

'f81'Clitlmiz m(kaıü altul Hkma ~ VarDUf l 
itiz, bu suretı. naldi7e tleretlni l>Iİ- misli f.ulMiyle 

vermiş •luyonız ... 

llthran Efendi BitKse JIGlkiye mMettftl t.a
Jln olununca yerine Dikııan Efendi gelmi' t, [l] 

Ermeni tehciri başladıktan .onra Tflrk mutasamf

lar tayin olunmaia. b114lallllf. Fakat her yıl mutA

.aarnf ~J al l a.y. ~it, A• 
aa taafi7• komtqoniı •~· ~ j.ı,. 
ndf, Urfa mutaeamfı ohnllf, yeni miı\aaamf Ne-
efp Bey. (bu da çok blmamıt olacak. ÇflnkG mfl. 
tarek• baflarınöa. kendilerini Sinopda Pirdilmdtı). 
Şimdild ltalde ftliyen madenin yüzde 16 i hallı ba
kırdır ye dttnyanm en senain damarıdır. Almanya
aıııld 7Uzde 2 imiş. Çok zengin sayılan A vustural· 

p. ve Amerikada 7Uzde 8 hnif. Madenin fimal d
bet.ind8ki bmımda yilzde 8 olan yerleri ifletemi

J'OnDUfU•. Çtlnkfl tınııı.r eski siatem oldufundaıı 
.. hfeW oduıa aarftyatı oluyormut. 

Pinman bakır madeni )'ilzde 12 imi• ve harp
ten bir kaç ay evvel 99 yıl mtıddetle İngilizlere 

verilmff, h6~met.in ifl-ett.iji eski ocaklar muattal
llllf, yine o civarda Haşin köyünde dahi ayni ba
kır varmıf. O cihette mebzul kurışun da varmıf. 

KGyltler Hl ocakta istihsal ediyorlarmJf. Şark 
tarafta madene bet saat mesafede pek mebzul 
Krom madeni de bulunuyormUf. :Madend~n akan 

ıudan .~ 18 liralık bekır gittifini Almanlar 
aö7lGyormUf. lfalbuJd Amerikalılar bunu 80 liNı 
tahmin etmişler. Bu suyu bir sedle kapatarak bu

sflnkü kalha.ne önilnde 25 ınetre ifUkutla elektrik 
iıltlhBaıini ve t.asfiyesiyle içindeki b&lann oıkanl

masmı, ocaklardan çılar.n bakınn da havai tellerle 

ı>uraya alınmuını tasavvur ediyorlarmış.,, 

MADEN OCAKLARINI ZIYARETlll 

14 ,.,.nesı aabahı madm ocaklanm suece
limi Alman mllhendisine de dClnmn haber ft!'llÜf
t:İm. &abahleJin maden oc&klaruı& maiyetlmclelri 

sabitlerle birltkte ~ AaırlaNaaba1 WIMk 
1u•uı atbi ~irfok o;yaklar ba, ~ babr doıa oJaa 
dap ldr haluafı'et veriyor, Alman mabeadlaleıtn 
baMkumda Jaarlta bWlnden lbuma b4ar mae 
ıtmat aldım. Sondaj neticeıli madenin toprak ai .. 
bndald muazzam teldi, J1111tta •• muattalaluiJ'I• 
clb'lllyor. lki Alm&A mflbe1'ÜI. 1* de Al•• 
doktor var, Alman it ....,..11 ~iade de A....., • 

lanlar bulunuyor. t.oiler tlmllen Tlrktlr. ....._ 

Jain 7Qsde ııiabetleri hatkmd• Mmelar ..ıtmM 
'feı"lllelrtMı kaçmıyorlar. 

[1] o ..... lı.lik'tliletl F.nl•"-1 Prk .._ 
~ .._ .. ..,. •• d, .............. 
.. laatt& .......... _....... .. ,. ıltL& 
.... ........ ,.... ....... ,. ..... ~ 
... a.._. ... _ ... z.a .. ...,..a.a•• ıw. 

(Bal tarafı 1 inci eayfada) 1 
bu ille alllrldar ldmaeler tarafın· 
dan tenkide bile uğrıyacaktlr. Fa.
kat IUDU bilmelidir ki nazariyeler 
ile hakikatler araauıda çok defa de
rin uçunımlar vardır. Mesleği ve 
kendiai küçük sÖrilnn İlk -
mektep Muallimi büytık nazariyeci· 
ierden daha btlytlk olan bir hakikat
çı mevldinde buludduğundan dolayı 
bu mevzu hakkında kendisinde btl· 
yük aaWıiyetler görmekte ve kendi" 
ilini mevzuun vaziı aayJiıaktadır 
EBbabı mucibe istendiği takdirde 
bile her dakika buna huır ve na. 
sırdır. 

1 - Talimatnamede dMlftirll
..... .... flllll ... : 

A - Talimatnamede bedence, 
ruhça anormal olarak tavsif edilen 
çocuk1arm kayıt ve kabulleri hak. 
kmdald madde tatbik edilmemekte 
ft bu gibi çocukların tahaUlerini 
normal çocuk)arm içerisinde müm
kün OJmaaaktadır. Bunlarm du 
nım1an gözönUne aİınmalı. Ve onlar 

için ayn mektep &9111alı ve milte
bumalar yetietirilmelldir. 

B - llu.addel evleımıe kanunu 
nazarı itil>ara alınarak evvelce tali. 
matnamenin 16 yq olarak göster
diği okWdan 9kan1ma haddinin 
H-16 191 olarak" telbit edllmesiDe 
mutlaka Al"lll'8t VU'dır. 

C - TaHmatnatnantn 8 inci mad· 
desi nttfus kanununun 7 inci mad
deaile tenakus teold1 etmektedir. 
Bunun izale edilmesi IAzımdıt. 

D - Bir günlük derslerin saat 
;aa t.e bitirilmeai, lllmnn • cW.. ta
Uma&e .. •• ıe.ıt' .-. .. ......_ 
de1ednin tadil 4Mİllaiai4 .,... 16-
rtllinektedir. 

B - Mevcut taıiJDatbamedeld 
ceza müeyyedeleri bu gb lçbı klft 
gelmemektedir. Nam.rlyeden ziyade 
hakikate geoebllecek Olan mllealir 
ve müeyyidelerin konullllUI ve bu
Jımmım aemlyetDı her aath881Dda 
mevcut ve H!i:nmJu ola mUWat ve 
mücazatın okullarda da bu gtbıtın 
icaplanna göre ihya edilmesi J&. 
anıdır. 

TEDRl&\T: 
A - Dkmekteplerde tatbik edi

len yazı tekniği ile Orta mektepler. 
de istenmekte olan yazı arasında 
tam bir ayrılık vardır. En ao« ve 
en iyi tekil olarak kabul ve tasdik 
edilen yazı tekniğinin orta mektep
lere de teemil edilerek çocuklan bu 
k&nllkhktan kurtarmak mutlaka 
lizımdır. 

B - Dkmektepler)e Orta mek. 
tepler arasında terbiyevi ve tedris 
teldi ve.aistemlerde de derin bir u
çurum vardır. Çocuk bu uçurum • 
rasmda l8IU'Dl8kta ve orta mette.. 
bin bu aynbp blltlln hareketleri de. 
ğtetirmektedtr. ıDmıekteplerde ya. 
plan dikkatli a1lb ve verilen ter-

biyevf emekler ortalarda mahıv de· ı lalsq olacaktır. Bu bal l8e Kaari
iil ihya edilmelidir. ftmisi ve mDletimhll aJlf dllON

C - Toplu t:edris usulüne göre sı- cektir. Yeni Bana kanUllUll& 8'" 
nıf mnaUimlne verilen Resim tı, mualHmHJr iyi bir meelek haUM p
Beden terbiyesi, Musiki, Aile bilgi- tirildiktm ama 8eDelerce 1IWdelt 
aı gibi derslerle bilhassa ikinci dev- bağlanmıı olan blemU mu.ntmı. 

rede başlı ba ına ihtisas istiyen rin de baremde Jndernlerlne g&9 
dersler oldukları içın isteni len şe- yer almalan temin edlkMUdlr. 
kilde faydalı olarak verilmemektdir. K - Her memur terfi ettlil ua
Her nekadar toplu tCdris sistemin,. dan itibaren hakkını aldıP halde 
uygun dUşmeyorsa da bu derslerin tlkmektep mensuplan aJmamakta
mUtehassis muallimll'r tar fından ' dırlar. Muallim terfileri böyle _,,. 
okunulması bugün için ~maz b1r femay8'8 arzularla durdurulmama
hakikat halini a!m13 bulunmakta- h ve Devletin diğer memurlan gibi 
dır. terfi ettiği derecenin parumı da 

D - Bugünkü tlkmekteplerde derbal almabmr. Umumi biqe a
okunulmak U2re talim terbiyece nunundaki ahkı\1111 huawıl b1lt4eler .. 
kabul edilmiş olan okuma. tarih, de de cari olmalı, Jlla&f Ye kıdem 
Yurt bilgisi adlı ders kitaptan lhti · zamlan ieinl vekilet ba.at Mn64 
yı..cı temin edememe~. BunJann alımt bulunmalıdır. 
isllh edilerek iyi bir ft8)dlde yeni- V - Mu•IHmlere verilmekte elaa 
den yudınlmaları mutlaka 1izım. 4 lira mesken bedeli onlar için mm
dır. ken ihtiyaçlann ~ 

8 - Wue w...ı.. lleldep- dır. Bu para muallimlere verilme
ler, .......... "" ...... s; •: meli Deıvlet Killl bir hanb ..,,. bir 

A - SalAhiyeti hiç, marullyetl Şirketle anlaearak Muallim evleri 
pc ı çok olan ilkmektep ~uaDim. yaptırmalıdır. ömrilnün emnma lıL 
lerinin saWıiyetlerinin tevali ve dar maddi hiçbir ,eye malik ._ 
1 '102 sayılı kanunun 33 ve 35 inci yacak olan ••IHmJn biç ah 7 t 
maddeleriyle techiz edilmeleri iıızi. teb8tl8k devreldnde bqmı -.. 
bat ve idare bakımından bir zanıret cak bir meüeni olmalıdır. Bu mat

halini almıe bulunmaktadır. ken onun mab olmalı wı mesken be. 
B - Talimatnamenin 103 cü delhri tah•eatile 10-20 aenede 6-

maadeal tadil edilerek okullarda demiş bulunmalıdır. 
günlük nöbet usulü ihdas edilmeli, Z - Dkmektep Basmu"rn""1 ..., 
~cuklar gibi muallimlere de nefes Din vazifeleri son derecede yllldl 
alacak kısa da olsa bir istirahat zar olmasına ragmen aldıklar1 ................ .. 
manı bırakılmalıdır. maaşlan gayetle azdır. Ortamek· 

C - Şehir ve kasaba mektepleri tep Müdürünün ~ca ~ L 
dalma gaz&ıUıide bulunan mtıesee- damlan olduğu halde BllmuaUim 
•ıh~. 9uDlan kontrol ve tefti1 .laalimda -.ılı da olnıtmütadut • .,. 
etmek idare rctamıan tarafından her te btakadar P11P'aama raimen hlg
saman mUmldlndUr. Okulu idare a. bir 18Y olan makam maaşlarmlD 
den BqmualUm de bu 1§1 mUnhaaı- B81m1•1Umljje mtlt-Rp lliı' ..._ 
ran yapabilecek bir durumdadır. çıkarılması ve hiç olmam 25 Ura 
Devletin ehemmiyet verdiği köy kal olması temenm edilmettedtr. 
1rmması il inde de Maarif saha&Jn- L - M kteplerdekl fakir w ba
da en faydalı olabilecek uzuvlar Dk- kımsız çocuklaruı mlkdan okadar 
tedrisat mllfettie)eridir. Her feY• art.ımetır ki bunu yaJnız il bqmda 
den mB.hrum olan koy DUıftlllimleri- olanlar bilmektedirler. Ne yardma 
ni tenvir ve irşat etmek için bu- demeklert ne okul Himaye blr1Udıiitl 
gOnJdl tedrisat Mllfettielerftıin aeh· bu ı ı hakkile başarmainakt.adır. Ye. 
birlerde ve bsabalarda deiil mün- tişecek olan genç nesli~ cl
haaıran köylerde istihdam edilmele- lızhktaıı kurtarmak genif hudutla· 
ri köyltlytl tenvir balnmmdan ehem. rimizi diitmana karp m11h•faa ft 
miyetll ve verimli tilr it olacaktır. müdafaa etmek için kunetll erler 

D - tıımıektep )(nalHmHği de- bulabilmek çın bu ili mutlaka dev· 
ğerli ve kıymetli bir IQeBlek halin.. letl tirmek şarttır. Eğer bu hal de. 
getirilmeli ve mualHmin meslegind vam edecek olursa iatikbal gençlilf 
en son kademey~ kadar yftkselme. · zayıf olacaktır. Bunun yanında Dk· 
Bine imkln verilmelidir. mektep çocuklarmm sağlık danam· 

H - BugUnld1 Dkmektep mual- lan da bugün için t.unamm ihmal 
1imi açtır. Bir insandan il beklemet edilDiit bir haWedir. Btltthı ufhk 
için onun kamını doyurmak prt müeaaeaelerl ve mtlstahdimJeri Dk· 
olduğuna göre feragatin en aon mektep çocuklariyle allkadar oJma. 
18klfni de göatermekte c&nert olan 11, ~ ve muallim hutahanelerl 
muallimi bugtiDJdl prt1ara göre re- açılmalı mekteplere gel n ~ınkı-.ıı
fahlandırmahdır, AJmi takdirde evlerinde ve hastahaııelerde param 
mea1ekte iyi bir muallim tılüetıp tedavi edilmelidir. Bunu yapmya 
bulmaia fmkb olımyacak Ye ter- aathk müeaaeıeleri w lldatahdbale
biye lf1erl ehllyetm lrtm•Jere bira. ri lwıuneıı meau1 ectllmelldlr. 

y - ı.tanbu1da aile muraa. 

Bükreş Konferansından Bir Habra =:..~=.,..._,_tu. 
da, trmlerde ...... ,.., ........ 
riniD~edllmı..... • .... 

N-Jln 'ôlflfm'J ? 'La& 
tarana bffet:lendfrmtlll ıpn ona b 
J11ı olla mlh•ıın'r ._...._., 
'Onlvenlteyı alrecek hak ve im 
tim lıımıettep maallınJerlne -~ 
laka ftl'llmeUdlr. 

K - Dkmütep mnallfmltaıl ,._ 
ftlCll •=Deri clolaJiıalylf .... 
J'Ol'Ulmüta " J'llP'-tHf' iaili 
'1'ebtlt bn"Da c&9 •-.-. 
-Mdetbamnem.m1g1a••••~ 
IJldlrBlwl ,.. ,..... olwktu 
fadsa ....,.llır iM mM&ııtl 111&. 
tıblllDlı1lt&ler. 

• - BllmüaUlmHJı:, Kit ...... 
liıllt 8ebeprer ~ ...... 
...... eJIChr. Bu dencel .. Jlllleleı.-: 
ldıwe)eri mahalli amlrlerl dıBlll 

ru4aD dolruJa ...... -·· .. bınm 1ollle vtkllet lncUnntliiUr e 
........ .,,... .. x·twı 
..... - ft 



\ Ordu Valisi ve Ordu- . 
G Ü n a h ! . · )ular N~sıl Çalışıyor? 

(E.P. a Poılt 19tut. 
Beıoilu> 

a. • 'blPm a*-T DMi. ilet· 
tüa bir mlddet llütl. Bu m11UD· 
.. ...........,.,. tereddtlt et-
•rkn agll. 

DUa ilk bitmede renP birdm· 
bire deiifti. Okuduiu her harl bir 
.ııirJl ok llbi ytlreiiDi deliyordu. 

[Sevgilim, 
lfern• her ıfhı bu halimle poa

taN.ne19 kadar gadiyorum. Senden 
Wr habK alarlm diye. llahut aıı 
JÜlallYol'· Senin yammda olmanı 
•Irada• lıltsdlm. Çocutumus beUd 
D, "8lld etJaıı olacak. Yahu lll1L 

•eJrhlr cUa IU ki, WIMl ben'lm, 
fallat ...... Rakl)I 1-NmJ p 
termık .... sttç -.a ml! .. ] 

Bir Jllıbr• .... ,. 'beW ..... 
dl heıbder ..... gelanlJreoekti. Par-
••Jrlan IWletiDl yıka bu ktplı 
,arçaWL Attı.. Oııa .,.ııtt eYllHk 
1la.rüa w 7UYMI .. qaJdumJll 
...... ~ Jrwkeachjm w 
... prul'llllllll t:uyıb aHmda 
............ klkndl: 

-AIQü! •. • 

Tlllllnln'lri Wdrdfit ...-, 
llapta .... 1'IJlk 1llr ...... 
J11r fı ıt•M wljlıltfli flGllk de
mılt '* 111 w -nhdw1-l lll.Jlk 
.................... 1111' .... ..... ~ ... .., ......... 

ı.-t edada *- ,_,..r ........ ~ ............ 
--~ ···---111r ... Yardi. 'af k ......... Mıhk 
_..._..._.tdlthlllWL 

- Dcwıbun, dedi, lraybedf)ecek 
... daJdlrun .... ,.., Dd cwnderlıt-
rilll Weih ........ Söyle .... 
pmlT .. 

....... ,..._ tatlı talrat 
.... 1llr 1ıtlı .............. t'alllt 
1 & 11 M6• aı' C ... 
biifilalda: 

- Benim ftNCBjbo hlbtl ..... 

dılıltMlllı ec••••• llal tatllik ecleolk mllia! 
Ba ...,. ....... ~ 

•irim ...,. ...... lliam-... * ..... ,... a.ra: _._ ....... ,.,. ... .. 
~ .... _.. ........... ..... 

w: 

........ n.+ı.., ....... . 
- olmulta ..... ! .. 

............. et:tl. 
- Dımı* .... khn••a .. 

Glll Ud.MUwe hs e.,t MWzMkT 
-a.et.:a.UJE-.va' ·ı•. 
-Oıle••1111'1 ...... .. ...,..'W. 
~ .......... JB&J 

Jllılnekwleba ın.Ph•ta. 

15 bia lira sarfile büyük bir Halkevi ve 90 bia 
lirayada viliyet konalı yapıhyor 1 

G .. nl Onlar• Wr 
Ordu haDa ftliJeri Bekir Sual 

Baranla el ele ve .....,. .. 'Vennı1t 
memletetlerinba lmanm plÜll8bDk 
tdirllr. 1r a.nım 1g1ıae el.U. ı.utcte ille 

.......... phlHncJl beDMn nadir 11ir ... ~. Jllldıletl 
....,_ 1ılr halte9l dlleri htlk6. iki • .. ı•n•. 8an!u+n ._... 
met ..... olmak tbeıre Od mDlm dalla...... w .......... 
bina Clmhurfyet bulutlan aruma OIJ: 1 , .,. ilk ,..... • Dd 11, 
~· 'Ralkevlnln yapı. 111 llUllU'lft ..._.bin liradır. Ve ~waalJatüll 11iı"FZ' ııl 
le mobilJm i8e Jark bet bin lira ol diape : nrlıılr. Btı ....,. .. ,.._ 
-- IW"e JK6n murafı 121 lira, OrdDla ........ aanı- .... 
,. ........ BlıiDcl bt tewllft clqlar atlıJarak ıtıeı' ...... ÇL 

7'"'"'-11, l1diel kata barnm••· tarla? .. 
.. •• 7 • Bflklmet konaimm da taıoelleri 

• • • • • 
Çayda Büyük Kafası Taşlara 
Bir Yangın Çarpa Çatpa 

ıeclL 'Oserlm cltldJm lliDJi ft eldıci 
hlnllaraaa•la,lll4Plrıgaanlat .... ç.•- ,....,. Yll"t•tdl 
it meJda'ıarn, ..... w' 

l'w4ll lllr Mylııll IDJi daria)Mla. 
Doktor onua bu haliM arbk' ta-

• r" edt•lll ...... . 
- w ...... Olealt, güak ... 

• 

f arçalanan çocuk 

Ollm ...... -- SUheJll lla
DUll iltlnllmı •1Rill" libl oldll. cır.. 
lrrWe .......... ,_. 
dl. l'ercliye korJaaJle a.cu, _. ve 
mbmetle 1*kb. 

Tefrika Ne: .. . 
- ÖJI•, fakat fazla mhlt ol-

mamak " hr '8Ji J&pQnmmak • ••unu ltJl'&bw.k ~le. 
1ktmiS de ıtlhMte toJUldU. 

anJne Jaaaım 4& h11 ......-.e ff
tlrak tıtti. l'akat llslerfmi pyrl
Batfı'ul 1ralfbnDca lt.W.onua 1an 
branlıtı fçensinde &fÇl Zehramn 
sö&leriniıı aarip tekilde parladıiı
nı söNilJa. Bu parlak gislmin 
ioiat• • derece MlJlk ltlr ldnin 
mncadlyetini fuıtettlm ti Adeta 
blbimm llkıldli'ını duydum. 

Yuha- DıUyar 'hialetA;lnill iki 
yanefından &perek Te bah~ıtnı 
da elini ..l1karak evden iCeri airer
ken içimden: 

- Bu iadnull melen •.tnıt et 
tiii muhakkak. Fakat' &ebebl H

dir? diye dütGnQyordum. 

IX 

- Bu Dl8ftD lseriDe fazla komlt 
..,..... ..... bulclut- -
~-...-.! 



Tayyare Piy~ngosun 
Kazanan Numaralar 
50,000 

Lira k.uaaa 

18682 
(12) • Jlilaaıet ... 
t..(21).-h ..... 

ftlOOO 
Lirakuun 

32232 
10000 
Lira kuanaa 

397 

Sıvyıtlır llrlill 18 inci 
llllillllst Plff lsl Ktqrısl 



Sa~ar 1 ••••••••• 13 MART 1939 
, 

HASAN KUVVET U UBU 
ilFI UMUMi, KANSIZLIK, ROMATiZMA, Si RACA 

1 .KEMiK, SiNiR . 
hastalıklarına, cılız yavrular, yürümeyen, diş çıkaraJ!UlYan çocuklar, dermansız 
ihtiyarlar, solgııa kızlar, vereme istidadı olaıilar HASAi IUWET $URU8undan içmelidir. 
Kanı arttırır, iştiha verir, pfai tesirleri çoktur. Fenni surette imal edilmiş, içilmesi kolay 

. ve lezzetli bir ıuruptur. Küçük büyük her yaşta istimal edilebilir • 

1HsaN7s_u_Y .. GRiPs~ NEZL&~"ÖKSÖROKsü~ Ö. YAi ıi>A. !=1!~i. 
Put. Biçki Aka ..Waclea V A L D A 1..ı llleainde aa ar .-m. Her •Wm eczaaede a. • •· 
- lat t alaçekap1 Sadı
laye Hu 2 ad katta 13 

No. va tapncb PASTiL KATRAN HAKKI °t-:=.a=-
~ .. ·-~~ 
"Hll.CO '»vn ~rı ,/Joz utma~ Bakırköy Kazası Tapu Memurlupndan : 

Bakırkly kazam Yeı,ilıköy Fener mevldinde Y..ılk0y fenni 8196 
Mo lu Denizbank kanununun 8 ve 20 inci ınadMlerf mucibince Denis
~a intJkal ettifi 'Ye tapu ka7dı bulunmamuından anetaiz taaarru
r.t.a kıyasen teecili Banka taratuıöa ~ edtlmiftb'. 

Kartın 17 inci cuma attn11 aaat 18 te mahalli tetkikat y&pılaoai'ın
dan bu hususta bir :itin.z ff iddiMı o!anlann tah'Jd.JlıM .UnGnden nWıl 

daireye veya tahkikat gbtl m&balliıact. bahmacak memura itirazım 

bildirmesi lüzumu flAn elunur. 

Galatasaray Lisesi Alım, Satım Komisyonu 
Baıkanlıjından: 
Cimi Miktarı 8. Talunia a.deH __,.,.. ilk teminab 

Atlet 
1 
!f• Kr. Lira Kr. 

J>enüne maaı 21 11 00 ) 
Tale~ dolabı 25 10 G8 ) 59 60 
Tabure 10 1 IO ) 
Yemek manaı 18 15 10 ) 

Galatasaray ltleeiqin ihtifacı olan yu)mnda ciııll, mllmn, belleri
m tahmin ~edeli ft ilk teminatı yasılı etraJıarınm 20 ~989 pazar 
teli uat 16 te kapalı zarf ua11Hle eblltmeei yapılacaJmr. 

istekliler yeni 711 Ticaret Odası veefkuı ve flk temiaat makbaaa 
lairlikte M90 aJ1b artt;arma v• eklllMı• kanununu tarUaa claln

p.t. ıaa~ Wdif •• -.1umıw11 • .-. Wr aat .,, ... 
kaclar 116•1 tetea ..__ ~ ~ mabWllnM ftl'

•ılll'i. 
Teminatlar Okul fdarelinden alJllaoak teskere De Hlehır mubue

IMtclliiin• yabnlac&kbr. Ve bu ille Rit ,artname ve al11umelerl drm•t 
i11J1 de Okal idar88İne b .. vurmal. n. (lSM) 

100,000 lırcı 
Kadının 
N11Dn dlkbdnl 

celbeden 

KASM PERTEV 
t... ~ bir Ziik, Titiz bir itiaama, 

1 deri ll bir tec:criihenia mabaullldtlr ' 
TiYATROLAR 

- .. -........ """"'"''"'"''"'""''"""] 

ı. _ ........................... -......... .. 
TUBAX nYA'lll0811 

Baaqam 
ceoe IO,ıo •• ...... 

~fnıl Sadi ve arkadqları 
JIADAJI 'JIONGO 

(Be) atilıa. revtıail Kiçe Pnıtıl 
HALX GECESi 

Ln a.ı ... ı..•IO. 
, ••• ı ...... 

ıı •an..,,...,., B..,_Tle11• 
Jf 

ı.ttJdU 09dclesincle komedi )wmmde 

- akpm 20,315 t.e 
.. ll1JllAllP .&JIAMIY08 

Gazete Kitabevi 
11111e,....n Gezer ve 

0.11111n Bezglner 
A1chaı Hlktaet INl•arı Ne. 7S 
H r aeYi ıuete, mecmu kitap 

"Y eai Saltala,,m ıeçmİf 
n&nalara Wanur. 

DOKTOR 

Faızl Ahmet Onaran 
P ... rd. ••••• ._ • ı ....................... ..... 
AdNI ı Baltılll Cataıetıu 10. 

bf9 klfNAfl 48 Haman. 

r ır~~111ij 
. Dahiliye Mitehusım ! 

.,.....,. ... i 

J 
llaa,..• saatim paur barit ı· 
~ san 2.1 •• •lı. .... mite 
Ye eumartul Abahlan 1 . 11 

fukara1a T. 21319 
..._, _______________ __ 

UMRUKLE.llDE t.LEIU O 
llUESSllH!lERE 

Clkır Yazaroııu 
Gllmrlik komisyeacum 
Galata, Ziraat ltankuı 

fUIM• Çaaakçılı han Ne. 34-3 
Telefon ı 55, 9S 

RIZA 
KOŞKUN 

BASIMEVI 
Vfflyel k•rta•ı Ne. at 

Kitalt. llecmaa Ye ber türll 
tam iflerillİ - t..U, en 
sini Ye H elaYea fel'aitle 
eeri Wr IUl'ette yapar. 

2.ührevl •• cilt butahldan 

Dr. Hayri Omer 
:'.>tleden aonra Beyeth Ataea• 
kaqısıncla No. 18 Telefon 4181 

fl__tl1'JJ }119 modeA gs/mişlıi' 

.. I .. 
~ - -:; 

Sojuk alphP, Nede •• teaefftl. 
yollırile ıeçen lıaıtahldard•a korur, 
pip " botu ralaataızlaklarmda, 1e1 

k1S1khğuıda pek faydahchr. 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 

Sahibh Ahmet c....a leddia S A R A Ç O C L U 

>1...,ı.,at müdilrlı Maeit ÇETiN Baealdıtı ,_ Matlaaa; ~ 


