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r~--------------------------, ÇOCUK ANS i KLOPEDiS İ 
Muallimlerin ve mektep talebesinin en ltuvvetll yar. 

duncısı, çocuğun en zengin kiltüphanesldir. Çocuğunu se

ven her babanın yavnıSUI1a verebileceği en güzel hediye. 

dir. Müessesemiz tara1ından neşredilmiştir. Evinizde bir 

tane bulundurunuz. ,6 

'---------------------------' 

i"'"""'"'Milli Şef Bugün Geliyor"'"'""'"~ 
g . .. . § 
§ '.Ankara, 7 (A. A.) - Reisicümhur Is- Vekili Faik Oztrak dün, vali ve belediye reı- ~ 
$ met İnönü, ailesi ile birlikte, saat 23 te husu- si Lutfi Kırdarla beraber Yalov~ya git~ştir. § 
S si trenle Ankaradan hareket buyurmuşlar- Dahiliye Vekili orada, Milli Şef Ismet Inönü- : 
~ dır. Reisicfönhur istasyonda B. M. Meclisi nün ikamet buyuracakları köşkü tetkik et- ; 
~ Reisi Abdulhalik Renda, Başvekil Dr. Refik tikten sonra yine .'Yali ile beraber Yalovadan : 
"'" Saydam, Genel Kurmay başkanı mareşal ayrılmıştır. Faile Oztrak, Derinceyi şereflen- § 
S Çakmak• bütün vekiller, mebuslar, mülki ve direcek Cümhurreisimizi~. istikbali~e ait ha- : 
::: askeri ıical tarafından uğurlanmışlar ve is- z1rlıklarla meşgul olmak uzere dogruca De- §! 
S tasyonu dolduran halk tarafından şiddetle rinceye gitmiştir. Vali de saat 14 te Dahiliye : 
::: alkışlanmışlardır. Vekiline iltihak etmek üzere Derinceve ~?it- § 

Şehrimizde bulunmakta olan Dahiliye miştir. § 
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lngifiz - Sovyet Paktı 
lngilterenin Moskovaya F evkalide Murahhas· 

Üçler Paktının neticelenmesi için Moskovaya fevkalade 
murahhas gönderileceğini Avam Kamarasında 

söyliyen Chamberlain 

bir 

Göndereceğini Chamberlain Kamaraya Bildirdi1MECLIS MÜZAKERELERİ 
Şarka Doğru Bir Mihver Taarruzuna 
Garpten Hücum Planı Hazırlanıyor 

1 
Londra, 7 (Hususi) - Türk askeri heyeti reisi general 

Kazım Orbay bugün İngiltere Harbiye Nazırını ve müteaki
ben erkanıharbiyc reisi Lort Gordu ziyaret etti. 

Kabinenin bugünkü toplantısında bilhassa Sovyet nota
sına verilecek cevap müzakere edilmiş ve ictima iki buçuk sa
atten fazla devam etmiştir. 

Totaliterlerin 
Balkanlara 

lktısadi Taarruzu 
Mister Cha>nberlain öğkden sonra Avam Kamarasında 

Yazan: M. Z ekeriya SERTEL beyanatta bulunarak İngiltere hariciyesi mümessillerinden 
cft".&JlQ"Yw ..... & .,..,.-.. .. &"' " u ]..;,..: .... ; ... r ..... lr l:v1n ..J:'\"\ 1.ll!.Q.hh~~ n.l~T'!lk_ dı!r~ M.o..._c:<lt.ö:ıon.ıa~ 
r-1 sonra totaliter devlet- gönderilece ıni ve u suretle müzakere erin çabuklaştırı-

lerin hedefi Balkanları istila lacağını söylemiştir. Chamber
etmekti. Arnavutluğu bir atla- lain daha sonra beyanatına de
tna. tahtası olarak kullanac~ vam ederek demiştir ki: ı 

1 

~e Balkanlara atlıyacaklardı. "Sovyetlerle yapılan son noktai 
Bu maksada v armak iç.in d e nazar teatisinden sonra başlıca mese 
Bulgariıtanla Yugoslavyayı leler hakkında umumi bir anlaşmaya 
hir.lettirerek mih verin h ima - varılacağı anlaşılmıştır. 
Yesi altında yen i bir blok vü- .İngiltere hükumetinin ilk düşün
...... d t" ki d' B t cesı Sovyet hükumetini tatmin ede-
"'"4 e ge ırece er ı. u sure - k . l -ce vazıyete gelmek olmuştur. İngil-
e Balkan Paktı bozulacak, bu tere hükumeti tam bir mütekabili -

Paktla birbiri~ bağlı olan yet esası dairesinde bir itilaf akdet
Ba lkan devletleri parçalana- meğe hazırdır. Üç devletin, kendi a
ca.k, sonra bunlar b irer b irer razilerine bir tecavüz vukubulduğu 
avlanacaktı. takdirde yapmayı kabul ettikleri as-

• keri yardımı tahdit etmek tasavvu -

1 Ik hedef Yugoslavya idi. Bu runda bulunulmamıştır. 
programın tahakkuku için ev- Bununla beraber garanti edilmek 

"ela Yugoslavyayı elde etmek lazrmp istemeyen devletleri zorla garanti et 
<h. Zaten Arnavutluğun işgalinden mek imkanı da mevcut değildir." 
~.nra :ug~~lavya mihverin kıskacı ~ . w. _ 

Başkumandanlığı 

Tahakkuk eden 

Gam elin 
Mukabil Taarruz 

Planı Hazırl ıyor 

Bafkumandanı General Gamelin 
lr.rtırıe duşmuş. bulunuyordu. Ne. Bal - Umumiyetle bilındıgı~e. go~e Mos-

an devletlerı, ne de demokrasıler o- kovaya gidecek olan İngılız dıploma-
lla Yardım edemezlerdi. tı şarki Avrupa dairesi şefi Sir Wil -

1 . Bunun üzerine Yugoslav ricali liam Strongtur. Sir Strong Moskova-1 R 
:!: ~!~~~ .. ric~~"~:d• ~:!~~::::~: ~=ıı~~:r::'.ş~-::d:ı.~:::t~r.m••·1•1·rin oman ya Kralı Va tanı 
i!°tnada konuştular, dostluk teminat- * · 

rı verildi. Kommünikeler neşredil- Ge l G l' "tt rk M .. d f K v d. 
eli. Fakat bir türlü Yugoslavyayı is- o;;~~rı ;;,ek:;:aa:: U a aa ar arını er ) 
t!!dikleri gibi ele geçiremediler. 

O vakit, siyasi istilayı sonraya br-
~arak, iktisadi taarruza geçtiler. 
.~goslavyayı iktısaden mihverin bir 

;uzü haline getirmek lazımdı. Bu de
a Berlinde Prens Polle Hitler ara-

:1tı.da vukubulan mülakat bu gayeyi 
;ınin etti. Berlinde Hitlerle Prens 

01 konuşurken, Kolonyada da Al -
(an - Yugoslav iktısadiyatını birleş
h-tnek için müzakereler cereyan edi
~Ordu. 

Londra, 7 (A. A.) - Fransız or -
duları başkumandanı Gamelin, refa
katinde Vikont Gort olduğu halde bu 
sabah Sandhurst askeri kolejini zi -
yaret ve zabit namzetlerini teftiş et
miştir. 

Paris, 7 (A . A .) - Fransız gazete· 
Icri, general Gamclin'in İngilte • 
reye yaptığı yeni seyahati mevzu· 
ubahsedcrck İngilizlerin bundan 
böyle mfütefik ordular umum ku· 
mandanlığını bir Fransız generali· 

Ş iş~d~n sonra ~ugoslav sana- ne tevdi prensibini kabul etmiş ol· 

,) yıını Almanya ıdare edecektir. duklarını kaydetmekte ve bir mu• e . 
d nıt.zada Krup fabrikaları tarafın - harebe vukuu halinde şarki Av • 

an ınşa edilmiş olan fabrikalar Al- rupadaki müttefikleri mihver dev· 
~anlann idaresi altında işlemeğc baş Jetleri tarafından muharebe harici 

l~l'rııştır. Jugosthaldeki Yugoslav çe- edilmelerine mani olmak için, der· i.k . r sanayii Almanlar tarafından işle- hal taarruza geçmeyi temin mak • 
ılecektir. Yugoslavyanın diğer ma • sadiyle İngiliz askeri mak amla . l 

~Ul. eşya ihtiyaçlarını da Almanya ~P.n!n ,.şimdiden insanca ve teknik 
ernın edecektir. Buna_ muka~ ~u- . """bakniıdan hazırlıklarını tacile ka· 
~osıavya ziraatini Almjın iktf'.ı;. ih- rar vcrni · olduklarını ilave et . 
Yaçlarına göre tadil edec e 

(Sonu, Sa: 10; --~,-; (Sonu:Sa.10,sü.2) 

Romanyanın kararlarını 

dünkü nutkıyla bildiren 
Romanya Kralı Karo[ 

Bükreş, 7 (Hususi) - Kral Karol 
bugün Romanya parlamentosunu a

çarak ütitah nutkunda Romanyanın 
her ne pahasına olursa olsun mahku-

miyete razı olan bir sulh taraftarı ol-

madığmı, onun ancak milli hürriyeti, 

istiklali, Romanyanın bütünJüğünü 

ve şerefini koruyan sulhe razı olabi-

leceğini, onun için derhal ihtiyat ku\' 

vetlerini toplıyarak hududunu her 

neye mal olursa müdafaaya .karar 

verdiğini söylemiş, daha sonra Al

manya, Ingiltere ve Fransa ile yapı

lan ticaret anlaşmalarından bahse
derek bunların Romanya menfaatle
rine uygun olduğunu izah etmiştir. 

• 
Eski demir muhafızlar mensupla-

rından bir çokları dün mahk·J.m ol
muşlardır. Bunların bir kısmı da 

nıemleketten ayrılmak istiyerek hu
dut haricine çıkarılmışlardır. 

Dün Devlet Denizyolları ve Askeri 
Mükellefiyet Kanunları Görüşüldü 

Ankara, 7 (Tan l\1uhabirinden) - Büyük Millet meclisi 
Şemsettin Günaltayın oa~lrnnlığı altında toplandı. Dört idam 
cezası hakkındaki ınazhatafarı kabulden sonra, İstiklal Harbi 
malullerine veıHecek 8, 700 liralık para mükafatı hakkındaki 
kanun layihasını da kabul €'derek bilumum muvazzaf subay
lar ve askeri memurların yirmi beş yaşını ikmal etmeden ev
lenemiycceklerine dair olan layihayı bazı mütalealara mebni 
encümene iade etmiştir. 

Denizyollan kanunu 
ı Devlet denizyollan ve devlet li
f manları işletrne umum müdürlükle-
rinin teşkilat ve vazüelerine dair o
lan kanun layihasının müzakeresi sı
rasında söz alan hatiplere Münakalat 
Vekili Ali Çetinkaya şu cevabı ver-

iştir; 

"- Arkadaşlarımla ayni kanaat
te değilim. İdare işi memlekette e • 
hemmiyet verilecek bir vaziyettedir . 
Her işi teknik hususiyeti, mali husu
siyeti vesair hususiyeti itibariyle mü 
tehassısı bulup ta tavzif etmek za• 
manında değiliz. Şahsi kanaatim bu
dur. Bir defa bir idarede otorite, in
zibat ve dürüsti esas olması kanaa -
tindeyim. Onun için böyle mühim 

Ali Ç etinkaya 

bir teşkilat yaparken benim noktai
nazarıma muvafık bir adamı aramak 
mecburiyetindeyim. Kendilerinin de. 
dikleri gibi teknisiyen bir denizci bu j 
lacağım diye uğraşırsam belki bul -J K IRAL ZOGO 
mağa imkan olınıyabilir. Evet tek -
nisiyen adamlar vardır. Fakat işin 8 k G•d• 
şümul ve hususiyeti itibariyle geniş ua şam 1 ıyor 
görüşlü ve iy-i düşünceli ve insanla
rı idare kabiliyetini haiz bir adamın 
başta bulunması lazımdır. Yalnız bu 
iş için değil umum işler için böyle 
düşünüyor ve mütalealarına iştirak 

etmiyorum. Bununla beraber herkes · 

Arnavutluk Kralı Zogo ile Kraliçe 

J eraldin, kralın hemşireleri ve mai

yeti bu akşamki ekspresle Fransaya 

çe malum olduğu gibi bu müessese de riıimize şunları söylemiştir: 
bir çok kısımlara aynlmıştır. Yeni- _ Kral kati olarak lngiltcrede 

hareket edecektir. Dün, kralın husu

si katibi Celalettin Nuşi, bir muhar-

den tanzim ve tahkim edilecek bir 
idare için herhalde dediğim evsafta yerleşmek istiyor. Bunun içın de ln-

bir adamı işin başına koymak lazım- giliz hükumetine müracaatta buluna
dır. Düşündükleri mülahaza mesele- rak müsaade istenilmiştir. Ingiliz 
nin aslını alakadar eder bir şey de- hükumetinin bu müracaate vereceği 
ğildir. Çünkü o adamın emrinde ç~- cevaba intizaren şimdilik muvakkat 
Iışan ayrı ayrı teknisiyenler olacak-

bir müddet için Fransada oturmak 
tır. Fenni kısımlar onlar tarafından 
idare edilir. Müdür bizzat kendisi her kararındadrrlar. Ingilizler beklenen 
işi kendi kafasiy1e idare edecek de . müsaadeyi verince Fransadan Ingi!

ğildir. Bunu ·bilahara gelecek mad · 
delerde ve bütçesinde göreceksiniz., 

Harp teklifi kanunu 
Vekilin bu izahatından sonra ka

nun layihası aynen kabul edilerek 
harp mükellefiyeti kanun layihasının 
müzakeresine geçilmiştir. 

Layiha üzerinde söz alan hatip -
lerin mükellefiyet hadlerinin kanun
da açıkça zikredilmesi lüzumunu mü 
dafaa eden mütalealan heyeti umu
miyece tasvip edilmiş ve kanunun i
kinci maddesine şu fıkranın eklen -
mesi kararlaştınlmıştır. 

(Sonu: Sa. 10, sü. 3) 

tereye geçilecektir . ., 

Kral ile maiyeti dün yolculuk ha
zırlıklariyle meşgul olmuşlardır. Kra 
!içe Jeraldin ile hemşıre prensesle=, 
Beyoğlunun büyük bir mağazasına 

elbise siparişleri vermişler ve bu si
parişlerin bugün hazır olmasını iste
mişlerdir. Bu müstaceliyet yüzünden 
hır çok siparişler kabul olunamamış 

tır. Kabul olunan siparişler 3rasınrla 
şunlar vardır: Kraliçe için uz~ın kuy 
ruklu ve siklamen renkte muhteşem 
bir ipekli rop döşambr ile beyaz ma. 
rabuttan ve içi pembe renkte krep 
damurdan bir bolero. 



PENCEREMDEN 

Bilmece 
Dolandırıcıhğı 

Yazan: M. Turhan TAN 

B izim nesil, kelime oyunları ilt 
yapılan bilmeceleri bulmak i

çin çok yorulmuştur. Ekseriya cinas 
sanatına dayanan bu oyunlann, hele 
ilk mektep sıralarında, kavra.ıiması -
na imkan yoktu. Fakat falaka korku
su ile idrakimize açıklık mı gelirdi, 
yoksa imece usulünde keramet mi 
vardı, bilmem, o imkansızlığa galebe 
ederek, bütün bir sınıf haşhaşa verip 
bilrnecebri el birliği ile çözerdik. 

Bakırköy 

Hastanesinin 
Yeni Pavyonu 

-o-

Dün Mazhar Osmanın 

Bir Nutkuyla Açıldı 

İmtihanda hocamızın tertip ede
ceği kelime oyunlarını ise hep bilir
dik. Çünkü i ç i n d e okuduğumuz 

mektebin ilk açlldığı gündenberi son 
sınıf imtihanında sorulan oyunlu su
aller daima birbirinin ayniydi: Oğ -
lum Yaver, aşçıya yağ ver veya: Ka· 
dın kadının hükmüne razı olmadı gi
bi!. Fakat rüştiyede araya ebcet he
sabı girdi: "Üç otuzla bir otuz bir ad 
olur - Bu muammayı bilen üstat o
lur" tarzında sualler meydana çıktı 
ve bizi hayli üzdii. Buna rağmen, 

mesela, gül üz.erine tertip o nan bir 
bilmecenin hazzını tahsil çağını aş -
tıktan sonra da unutmadım. 

Bakrrköydeki emrazı akliye ve a
sabiye hastanesinde yeni inşa edilen 
modern pavyonun küşat merasimi 
dün yapılmıştır. Pavyon 45 bin lira
ya çıkmıştır. 200 yataklıdır. Civarın
da bir mutfağın da inşasına başlan. 

Yeni pavyon: Sertabip Mazhar Oıman izahat veriyor 
mıştır. ,...------------------_.:._ _____________ _ 

~erasimde Sıhh.at . Vekaleti i.çti-1 F b maı muavenet daıresı reisi Ekrem erı· ot lskelesı·nı·n Yerı· 
Tok, İstanbul Merkez .Kumandam. 
Cemal Akan, sıhhat müdürü Ali Rı-

~=~ı ş::r~:~:~ı:r ç~!z:a~~u~~~~~:~ Yenı·kapı ile Haydarpaşa 
Hastane Başhekimi Doktor Maz-

har Osman verdiği bir nutukta Ba. 
kırköy hastanesinin teessüsünden ev-

Bu sürekli alakanın ne kadar ta
bii olduğunu anlamak için mesela di
yerek hatırladığım gül bilmecesinin 
§eklini bilmek kafidir, Hocamız en 
zeki, en anlayışlı talebesine sorardı 
ve imtihanda da birinci çıkacak şa -
kirdin rakiplerine rühcanını sezdir -
mek dü~üncesiyle o bahtiyar çocuğa 

tatbik planı hazırlanacaktır. Esasen 
bu tatbik planı, imar mütehassısı ta
rafından, taslak halinde hazırlanmış 
bulunmaktadır. Bu seferki t.:?maslar
da bu plan etrafında Nafia Vekfile. 
tiyle görüşülerek planın son şekli 
kararlaştırılacaktır. 

izahat vermek üzere beledi.ye imar 
müdürü Hüsnü ile harita şubesi mü
dürü Galip Pazartesi günü tekrar 
Ankaraya gidecekledir. 

~::r:~Jf §:ı::7:::::::·~:.: Arasında.feri bot Işliyecek 

hallettirilirdi. 

taneyi Toptaşından buraya nakletti- Belediye tarafından hazırlanarak 
ğimiz zaman, civarda etrafı yılan ve Dahilinye Vekaletine gönderilen ye
çıyanlarla dolu bir kışla harabesin- ni yapı ve yollar kanunu layihası ile 
den başka hiç bir şeyler yoktu. Fa- yeni istimlak kanunu layihası önü
kat Sıhhat Vekaletinin ve halkın j müzdeki hafta zarfında Büyük Mil. 
yardımları, bizim de devamlı mesa- let Meclisine sevkedilecektir. Yeni 

layihaların Mecliste müzakereleri sı
rasında hazır bulunmak ve icabında 

Iki belediye müdürünün Ankarada 
bulunduğu sırada, hükumetçe tasdik 
edilmiş bulunan Istanbul imar planı
nın sureti tatbiki hakkında da bir 

Şekil şuydu: ''Ben bir çiçeğim, imiz neticesinde şimdi ~u gördüğü. 
çiçeklerin serdarıyım, suyuma bayı- nüz sahada tamamen sıhhi ve kabili 
hrsınız, yağımı sürünürslinüz. Fakat istifade bir hale getirilmiş 2200 ya
başıruzda dert de olabilirim. o za • takh otuz pavyonumuz, bir kısmı 
man, size çok ıztırap ve iyi bakılmaz· meyvalı, bir kısmı meyvasız olmak 
sam sonunda hicap veririm. Kliçük üzere 150 bin ağacımız, hemen hcp
bir hareketimle ayak altına düşerim, si de yetişmiş ve meyva vermiyc baş 
çiğnenirim. Bununla beraber bün - lamış 140 bin üzüm kütüğümüz 
yemde emir kabiliyeti vardır. O ka· ı vardır. Hastanenin sebze ihtiyacını 
biliyetime göre telii.ff uz olunursam buradan temin ettiğimiz gibi yetiştir 
sesime koşarsınız. Topluluk, beraber- diğimiz buğdaylar müessesenin bul. 
lik te bendedir. Nasıl, 1u muhtelli kı- su;, i_hti~a~nu da kar11lamak.tadır ... 

Yunan Denizcilerinin Ziyaretleri 

tıklar içinde beni tanıyabildiniz mi?" Şımdıkı halde en az 18 hın yata-
Bu uzun sttale gül diyoe başlaya • ğ~ iht~ya~ımız v~r.dır ... Maamafi~ ~ü

rak tam bir cevap veren, yani başa kumetımız bu gıbı mues.>eselerın ın-

Bugün Misafirlere 
~~Z,i~af etler Verilecek 

Tatbik planına göre doğrudan doğ

ruya Nafia Vekiiletine taalluk eden 

bazı işler de tesbit edilmiş bulun

maktadır. Bunlardan birisi Istanbul 
ile Haydarpaşa arasında feribot iş

letmesidir. Otedenberl feribotlann 

Sirkeci ile Haydarpaşa arasında işle

tilmesi düşünülmekte idi. Tmar pla
nında limanın Haydarpaşa ile Sala. 
__ ,_ ----~ ı..___:ı_,,,._,... .. _ ..... _ ............. !~ 

den feri botların hareket ve muvasa

lat noktaları da değişmiş bulunmak

tadır. Yeni planla, Yenikapıda tah

mil ve tahliye işleri için küçük rnik-dert olmaktan maksadın gül kelime· şas1 ve y~t~k ~ikt~:ınm sür~tle ar:
sini • arap harflerindeki imla ayniy- tmlması ıçın ~ı~dılik beş ~ılyon lı
yetinden istifade ederek • kel, sonra ra. ayırac~k,A ~ilahare b.u mıktarı on 
farsi çamur manasına kil, daha sonra mılyona ıblag edecektır. Bu suretle 
gelmek mastarından emir olarak el Manisa ve Adanada büyük asabiye 
ve en sonunda da cüz'ün zıddını k!s. hastaneleri inşa edilecekti.:!". Biz de 
tedip kül okuyan şakirt kocaman bir her. sene _bir iki pavyon il~ve ~derek 

1 

yasta bir liman yapılacağma ve Sir

keci gannın da Yenikapı ile Samat-

aferin alırdı. genışlemıye çalışıyor,uz. Nıtekır.ı pa-
Dün matbaadan çıkı 

0 
ta •. _ ra istemeyi bildik ve bu yeni pavyo-

P p s ne o k M 1A ~l 
nünden Orozdibak istikametine gl • nu yaptırd1 • a umya ag amıyan 
derken bir işporta başına yirmi otuz çocuğa meme vermezler.,, 

1
. ya arasına nakledileceğine ve bura
da, Sirkeci istasyonu yerine kaim ol-

1 mak üzere büyük bir istasyon tesis 
1 edileceğine göre feribotların hareket 
noktası da burada olacaktır. Runun 
için Yenikapıda feribotlara mahsus 
olmak üzere modern tesisatı havi bir 
istasyon yapılacaktır. 

kişi toplandığını gördüm, kalabalık- Mazhar Osmanın nutkundan sonra 
tan kaçmak adetimken gafiet göste- davetliler otomobil ve otobüslere bi
rip ~n de sokuldum. İşportada beş nerek yeni yapılan pavyona gittiler. 
altı yüz tane - beyaz, kırmızı, sarı, Kapının önünde plakla çalman lstik
yeşil renkte - zarf vardı. İşportacı o 181 Marşı dinlendikten sonra Ekrem 
zarfların muhtevasını şu suretle an- Tok kordelayı. kesti. Pavyonun gezil
latıyordu: 

Mektep gemui Kumandanı nhtıma çıkarken 

Yeni planda Haydarpaşa istasyo
nu Kavak iskelesine doğru uzatıla

cağından feribotlara mahsus ı>lan is
tasyon da şimdiki istasyondan biraz 

geride, mevsı:lardan '°"~aki sa
hada kurulic . Tatbik planı ha-
zırlanır haz1r anmaz Nafia Vekaleti 
derhal bu tesisata başlıyacak ve kısa 
bir zamanda feribotların işletilme
sini temin edecektir. Feribotlar va
sıtasiyle Semplon Ekspresi dcğru
dan doğruya Toros Ekpresiyle bir
leştirilmiş olacaktır. 

mesi hitama erdikten sonra davetli-
- Beş kuruşa bir bilmece. yaşı-

nızı söyler, fikriniıi söyler, aşkınızı lere bir öğle ziyafeti verilerek ınera-
söyler, paranızı söyler bütün sırlarını sime nihayet verildi. 

zı söyler. Beş kuruşa, topu topu beş 
kuruşa. Fırsatı kaçırmayın, alın! lnktlap Müzesi Müdürlüğü 

Ne yalan söyliyeyim, o anda batı
nına şu arzettiğim giil bilmecesi gel
di, rüştiye mektebinde o bilmeceyi 
hallederek kazandığım aferin vara -
kası gözümün önünde pırddadı, içi -
me bir çocukluk çöktü, elim yelek ce
bime, kendiliğinden, girip çıktı ve 
beş kuruşluk bir sikke benden ayn -
hp yerine işportadan çıkma yeşil 
bir zarf geldi. 

Sokakta meşgul olmadım. Fakat 
vapura girer girmez zarlı çıkardım, 

Beyazıt medresesinde kurulan Şe
hir ve Inkılap Müze ve Kütüphanesi 
şimdiye kadar Selim Nüzhet tarafın
dan vekaleten idare ediliyordu. Kon
ya Müzesi müdür muavini Semsettin 
buraya müdür tayin edilmiş ve dlin 
yeni işine başlamıştır. Selim Nüzhet 
Şişlideki İnkılap Müzesini bir sene 
daha tanzim edecek ve sonra açıla

caktır. 

Limanmıızda bulunan Yunan 
mektep gemisi süvarisi dün vilayete 
giderek vali muavini Hüdai Karata
banı, ondan sonra da İstanbul komu
tanını ve deniz komutanını ziyaret 

etmiştir. 
Saat 18.30 da gerek vilayet tara

fından, gerekse bu komutanlıklar ta
rafından gemi süvarisine iadei ziya

ret yapılmıştır. 
Dün akşam da İstanbul vilayeti 

tarafından saat 20.30 da Parkotelde 
gemi süvarisi şerefine 40 kişilik bir 
ziyafet verilmiştir. Gemi talebesine 
de ayrı bir ziyafet tertip edilmiştir. 

KARILERIMIZIN 

Komşu devlet bahriyelileri şehri
mizde beş gün kalacaklardır. Misa
fir bahriyeliler bugün Cümhuriyet 
abidesine bir çelenk koyacaklardır. 

Misafirler İstanbul komutanlığı 
tarafından Tarabyada verilecek ziya
fette hazır bulunacaklar ve ziyafeti 
müteakip tersaneleri ve diğer bahri 
müesseseleri ziyaret edeceklerdir.Sa
at 18 de Harp Akademisi komutanlı
ğı tarafından, mektep binasında ve
rilecek çay zlyafetinde bulunacak
lardır. 

Misafirler pazartesi günü buradan 
Köstenceye hareket edeceklerdir. 

Tatbik planiyle !stanbulun imar 
işleri de senelere taksim edilecek ve 
ilk senelerde yapılacak işler, ön 
programa alınacaktır. Bu işlerin mü
himleri, kurulacak limanlarla şehrin 
ana cadeleri ve bir de bu ana cadde
ler üzerinde kurulacak içtimai ve ilc
tısadi müesseselerdir. 

SUALL~RINI BURADA CEV APllYORUZ 
beş kuruşa satın aldığım bilmeceyi 
gözden geçirmek istedim. Boyları ay· 
n mustatile sıralanmış bir takım ra· 
kamlardan ibaretti. Müstatil şeklin -
deki küçük kağıtların hepsine birden 
yediye kadar birer numara konul -
muştu. Lakin bu yedi kağıdın nasıl 
kullanılacağını gösteren ne bir satır, 
ne bir cümle vardı. Elimdeki yedi 

S U A L 
------------------------------------ CEVAP 

kağıt yaşımı, aşkımı, paramı değil an 
cak beş kuruş dolandırıldığımı vu -
zuhla gösteriyor ve takrir ediyordu. 

Bu, nahoş bir alışverişti. Fakat 
kabahat kimde? 

Bir Batında 4 ÇoculC 
Elbestan (TAN) - Zerdekeş kö

yünde Ali karısı Hanyes, ikisi kız 
ve ilcisi erkek olmak üzere bir defa
da dört çocuk doğurmuştur. Erkek 
çocuklardan biri ölmüştür. Diğerle-

S - Orta mektebi bitirdim. Li-
senin birinci sınıfında okuyorum. 
Fakat hemen hayatımı kazanmak 
üzere iş hayatına atılmak mecbu
riyetindeYim. Yurdun neresinde ol
sa çalışırım, devlet bana iş verir 
mi, köy muallimi olabilir miyim ve 
bunun için nereye müracaat etme· 

liyim? 
C - Devlet baremin on dör -

düncü derecesi ile size i~ verebilir. 
Fakat bir çok Vekaletler imtihan

la memur almak yolunu tutmuş -
lardır. Hangi Vekalette çalışmak 
istiyorsanız oraya müracaat edi -

niz. Köy muallimi de olabilirsiniz. 
Bunun için de maarif müdürlüğü
ne bir istida ile müracaat etmeniz 
kafidir. 

• 
S - Rodos adası, İtalyanlara 

ae zaman geçmiştir? 

C - Balkan harbinden evvel 

İtalya Trablusgarbe hucüm ettik -
ten sonra 1911 de Rodos adasını da 
işgal etmişti. Umumi harbi müte -

akip Versay muahedesi ile İtalyan 
lar adanın idaresini bilfiil ele al -

mışlardır. 

S - Fen Fakültesinin F. K. B. 
mezunlan ortanıektep muallimi 0 

• 

labilirler mi, ve ne kadar maaşla 
işe başlarlar? 

C _ F. K. B. mezunları yük -
sek mektep mezunu addedilmezler. 
ortamektep muallimi olabilmek için 
bunların da imtihan vermeleri 

prttır. • 
s - Ankara Musiki Muallim 

mektebine girmek istiyorum, şart 
lan nedir, tahsili kaç senedir me-
zunlarına ne iş verilir? ' 

C - Bu mektebin adı Ankara 

Musiki Öğretf\len okuludur. Tah -
sil müddeti altı senedir. Bu mek -
tebin birinci sınıfına beş sınıflı 

ilkokul mezunlarından musiki öğ
retmenliği etmeğe kabiliyetli ve 

sesi elverişli olanlar alınır. Ortao
kullarla liselerin muhtelif sınıfla
rından bu okula girmek isteyenle

rin, muadil sınıflara alınabilmele
ri için bu okulda olup da ortaokul- ı 
!arla liselerde okunmayan meslek 1 
derslerinden bir imt~ 
leri 18.zımdır. 

r 

Kızamık 

Ye Tifo 
Yakaları 

---O-

Sıhhat Müdürlüğünün 

Tedbiri Bekleniyor 
Son günlerde şehrin bazı se::ntle

rinde, bilhassa Beyoğlu tarafında telC 
tiik tifo vakalarına tesadü f ec!ilı:rıir 
tir. Tifonun önüne geçilmek icin bi1· 
tün mekteplerde tifo aşısı yapılrJllŞ 
olmakla beraber yeniden liı.znn gelell 
sıhhi tedbirlerin alınmasına k:ırar ,.e
rilmiştir. 

Son günlerde Büyükdere ile tJskii• 
dar semtlerinde fazla kızJmık va.lt11

" 

ları da tesbit edilmiştir. 

BELEDiYEDE = 

Kaprüden Geç~ Saa~ed 
Belediye, bir teşrinisaniye kadJf 

devam etmek üzere kamyonlarla ~ 
arabalannm Karaköy köprüsünde!l 
geçecekleri saatleri tahdit etmiŞtitj 
Verilen karara göre arabalar, eylıl 
sonuna kadar sabahları saat 8 - 9 ~ 
rasında, akşamlan 17 • 20 arasında. 
bir teşrinievvelden bir şubata kada.t 
da sabahları 8 - 9, akşamları 17 • 1

9 

arasında geçebileceklerdir. Bu saııt
ler haricinde Karaköy köprUsündell 
yük arabalarile kamyonların geçı:rıe
sine müsaade edilmiyecektir. 

Edirnekapı • Cihangir Hott• 
Belediye. Eminönü - Cihangir er 

tobüs hattını Edirnekapıya kactıır 
temdit etmeğe karar vermiştir. 131.l 
hatta işliyecek otobüs sahiplerirı1" 
ayın onuna kadar belediyeye miir9• 

caat etmeleri şarttır. Bu tarihten 
sonra vuku bulacak müracaatler JcB' 

bul edilmiyecektir. 
- . • . ~ ıJ 

tih, Beyazıt, Sultanahmet. Emınorı 
yolunu takip edeceklerdir. Yeni b9t• 

tın tarüesi henüz tesbit edilmeı1'1i' 
tir. 

Meyvalar Kapah SatılaeO~ 
Belediye meyva mevsiminin baş· 

ladığı şu günlerde, meyvalar1n ):tll' 

palı kaplar içinde satılması hakkınM 
belediye şubelerine bir tamim goıı· 
dermiştir. Bu tamimde dut ve kit8ı· 
ların üstü camlı ve temiz kaplar dıı: 
hllinde satılmasına dikkat ediı.ınesı 
ve bu beledi takayyüdata dikkat et• 
ıniyen esnafın cezalandırılması bil· 
dirilmiştir. 

.• Karnesiz çalıştığı görülen oto
mobillerden alınmakta olan eezaııf1' 
25 liradan 5 liraya indirilmesi hslC" 
kında şehir meclisince verilen karar• 
tatbik edilmek üzere dün şubelere 
tamim edilmiştir. 

MOTEFERRIK: 

Kamür Ocaklarında Koso 
Zonguldak, (TAN) - Kozlu J{Ö

müriş Şirketinin Yeşirket natl'.ltylt 
maruf ocağında geceliyin feci bit ~· 
za olmuştur. Bır kısım ocak çökrt.ı.ıf. 
dört amele altında kalmıştır. BunlJll'" 
dan biri ölmüştür. Diğerleri yarıll 
olarak kurtarılmıştır. 

TAKViM ve HAV• 

8 Haziran 1939 
PERŞEMBE 

6 ncı ay Gün: 30 

Arabt: 1358 
Rebiülahar: 20 
Güneş: 4.29 - Öile: 
İkindi: 16.13 - Akşam 
Yatsı: 21.38 - İmsflk: 

Hızır: 34 

Rumi: 1355 
Mayıs: 28 

12.ı' 
19.sB 
2.11 

- Hava Vaziyeti 
U" 

Yetil.köy meteoroloji lııtasyonundatı :,,,. 
nan malOmata göre, yurtta hava Tra ,. .. 
Kocaeli ve Ege bölgelerinde kapalı ve ~ .. 
Jışlı, cenup Anadolusu ile Karadeniz tl"• 
yılarında, ve orla Anadoluda çok bUl';.nı .. 
diler balgelerde az bulutlu geçmiş, , .. 
gArlar umumiyetle şimalt istikametten ~ce 
ta kuvvette, garp bölgelerinde kuvve 
esmiıtir. 511 

Dün İstanbulda hıwa kapalı ve yait' cıe 
geçmtl, rüzgAr şimali şarkiden sanl:Ye \'il 
4 - '1 metre hızla esmiştir. Saat 14 te 11ıı il 
taz'yilcı 1016,25 milimetre idi. Sühunet ~ .. 
7(1ksek 21.0 ve en dtış{lk 14.6 santigrııt 
Jarak kaydedilmtsUr. 
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[BUGÜN 1 § 
İtalyanın İspanya 
Harbindeki Rolü 

Yazan: ômer Rıza DOGRUL 

1 spanyada General Franko he
sabına harp eden Alınanlarla 

İtalyanlar memleketlerine döndüler 
ve fevkalade merasimle karşılandı
lar. Bu münasebetle söylenen nu
tuldardan anlıyoruz ki, Almanlar da, 
İtalyanlar da fütuhat yapmak niye
tiyle değil, fakat yabancı topraklar· 
da ide<ıloji harbi yapmışlar ve Ak
dcnizin garbında bulunan bir mem
lekette dost bir rejimin teessi\sünü 
istemişler ve muvaffak olmu~lardır · 

FethiOkyarın 

Londra 
Seyahati 

Fakat bu hedefin gerçekleşmesi 
bir hayli pahalıya mal oldu ve İtal
Yaya ait olan rakamlara göre İtal
Yan askerlerinin İspanyada verdik
leri zayiat (14,554) e varmıştır ve 
hunların 3327 si ya harp sahnesinde, 
Yahut hastalıktan telef olmuşlar, İ
talyan muhabirlerine göre, 7000 İ
talyan muhtelif hastalıklara uğra
lnak yüzünden geri alınnu!)lar ve 
nıem.leketlerine iade olunmuşlardır. 

Bu malftmattan anlaştlıyQr ki, İ
talya, İspanyada ideolojik bir harp 
Yapmak için, Habeşistanı istila için 
katlandığı fedakarlıktan daha çok 
ağır fedakarlıklara katlannuştır. 

Çünkü Babe~ harbinde ölen İtalyan
lann 1600 ü geçmediği temin olu
nuyor .. 

Şimdiye kadar anlaşılan daha baş· 

ka hakikatler de vardır. Bunların bi

tiııcisi İtalyanın General F.ranko ile 

isyandan evvel anlaşmış olın3sıdır. 

lıu yüzden isyanın başlamasına on 

beş gün geçmeden İtalyan tayyare

leri, General Frankoya yardıma baş

laınıştı. Nitekim isyanın başlaması

tıı müteakıp üç İtalyan tayyaresinin 

Fransız idaresindeki Şimali Afrika

topraklanna inmek mecbtıriyctinde 

kalması da bu vaziyeti ispat ediyor. 

İsyanın başlamasından üç hafta geç

tikten sorıra. İtalyan tankları ve top
ıa:rı::·Frankonun .l\labnde kar,.ı hare-

ketini takviye etmekteydi. Fakat bu 

hareket ile onu takip eden hareket

ler, Madridi düşürmeğe kafi gelme

diği için, General Frankonun elinde

ki kuvvetlerin kifayetsizliği anlaşıl

mış ve en geniş ölçüde müdahale 
devri başlamış, 1937 senesi11in ilk 
aylarından itibaren gemiler dolusu 
kuvvetler İspanyaya göndeı·ihniş ve 
hu kuvvetlerden dört fırkadan mü

teşekkil bir kolordu vücude getiril
llıişti. En kuvvetli ihtimale göre, İs
t>anya harbine iştirak eden İtalyan
ların sayısı 80,000 ile 100,000 ara
sındadır. Bu kuvvetler, kendi top
ları ve kendi tayyarelerini kullan
tnaktaydılar. 

Diğer taraftan su altında ve sn üs
tibıde gezen zırhlılar hava yolile ya
t>ılan ablokayı şiddetlendirmekte ve 
İtalyan denizaltı gemilerinin ticaret 
gemilerine karşı geniş bir faaliyete 
girişmeleri ise, demokrasileri muka
bil tedbir alınağa sevketmekteydi. 

Nyon anlaşması, bu tedbirlerin 
llıuhassalası oldu. Bu muahede hü
kümleri dairesinde devriyeler yapan 
ıırhhlar "Korsan,, tahtclbahirleri 
batırmak için kat'i emirler almışlar
dı. İtalya, ilkönce Nyon konferansı
tıa karşı boykotaj tatbik etmi·ı, fakat 
daha sonra anlaşmayı yapan devlet
lerin kat'i mukavemete karar ver
diklerini görerek anlaşmayı kabul et· 
llıiş, devriyelere iştirak etmiş, "Kor· 
saıt1ık,, da derhal nihayet bulmuştu. 

Adliye 

Londraya 

Maksatla 

Vekilimiz 

Siyasi Bir 

Gitmiyor 
Ankara, 7 (A.A.) - Bazı gazeteler

de Adliye Vekili Bay Fethi Okyarın 

!ngiltereye yapacağı seyahatin cere

yan eden müzakerelerle alakadar ol
duğu yazılmıştır. 

Bay Fethi Okyar Iskoçyada ~aint-

Andrews üniversitesi tarafından ve

rilmiş olan hukuk doktorluğu unva

nını kabul etmek ve buna müteallik 

merasimde hazır bulunmak üzere In 

giltereye kısa birmüddet için hareket 
edecektir. Orada cereyan eden müza 

kerat veya resmi bir işle bu seyaha
tin hiç bir alakası yoktur. 

Çekyada 
Alman 

Aleyhtarlığı 
Brün, 7 (A.A.) - Brün zabıtasının 

Alman reisi, aşağıdaki ilanı neşret
miştir: 

"Gayrimesul Çekler, Almanya a
leyhinde risaleler dağıtmağa teşeb

büs etmektedirler. Bu risaleler mu
harrirleri ve Çek milletinin heyeti 
umumiyesi için tehlikeli neticeler ve
rebilir. Çek milletini Almanyaya, o
nun icra organlarına ve bugün:tü si. 

ketlerden çekinmeğe davet ediyo
rum. Çek milletini ayni zamanda ku
laktan kulağa yapılan propagandaya 
nihayet vermeğe ve yalan haberler 
işaa etmeğe çalışan tahrikçilere kar
şı açılan mücadelede hükumete yar
dım etmeğe davet ediyorum. Alman. 
ya aleyhinde risaleler neşredenler ve 
bunları dağıtanlar şiddetle t~ziye e
dileceklerdir. 

• Bratislava 7 (A.A.) - Katolik Slo-
vak genel sekreteri Kirsch Baum, 
Slovakyanın birçok yerlerinde Baş
vekil Tissoyu Almanyanın hizmetin
de bir vatan haini olmakla itham e
den beyannameler dağıtılmış oldu
ğunu bildirmiştir. 

40 Bin Alman 
Danzi9e Gidiyor 
Varşova, 7 (A.A.) - 30 Nazi Dan

zigde bir Polonyalının evine taarruz 
ederek bir hangarı tahrip ve eve ceb 
ren girmeğe teşebbüs etmişlerdir. 

Polonyalı, polise müracaat etmiş 
ise de halkın toplanmasına sebebiyet 
verdiği içiı:ı tevkif edilmiştir. 

Diğer cihetten Polonya matbuatı, 

Saint - Stanislas kilisesi camlarının 

meçhul şahıslar tarafından kırıldığı
nı bildirmektedir. 

9 Hazirandan 13 azirana kadar ya
pılacak olan spor bayramlarına işti
rak için Danzige hücum kıtalarına 
mensup 40,000 Alman gel~ektir. 

,----------------------

TAN 3 

Saat Birliği 

Ankara Tıp Fakültesi ve Klinikleri Yazan: B. FELEK 

P arada tasarruf fikrini, kuınba • 
ra ilanlarından öğrendik Ta -

sarruf cemiyetinin amirane nasihat
leri de tesirden hali kalmadı. 

Bir kısmımız faydadır diye, bir 
kısmımız emirdir; diye paramızı az 
çok biriktirip bankaya yatırdık. O 
yattıkça Allah cümlemize paralar ih· 
san etsin; lakin bu tas8.l'ruf babında 
ehemmiyetli bir şeyi daima ihmal et
mekteyiz: Vakit. Bizde vaktin kıy • 
meti yoktur. Ben bunu her fırsatta 

yazarım. İki elim yanıma gelmedik
çe daima da yazacağım. Halbuki va· 
kit paradan daha kıymetlidir. 

Bizim vaktimizi izaaya, israfa se
bep olan şeylerden biri saat birliği
nin yokluğudur. 

Saat birliğinden maksat saat & -
yarının birliği değil. 

Meseli evvelki gün bir bankaya 
gittim. Saat ikide kapısını kapalı 

buldum. Dün başka bir bankaya git
tim. "Üçte açıktı. 

Bankalarda işi olanlar, hangi ban· 
kanın hangi saatte kapandığını ez • 
berlemezse halleri haraptır. 

Hususi bir kanunla inşasına karar verilen ve medeniyet 
dünyasının da en mükemmel eserlerinden biri olacak olan 
Ankara Tıp Fakültesi ve kliniklerinin inşasına bu yaz baş
lanacaktır. 

yurdu 1200 talebeyi alabilecek büyüklükte olacak, hasta
nede 800 yatak bulunacaktır. Bu suretle mevcut yataklarla 
beraber yatak sayısı 1200 e çıkmış olacaktır. Hastane her 
türlü fenni ve asrl tesisat ve teşkilatı haiz bulunacaktır. 

Yukarıki resimlerde bu büyük müessesenin yapıldıktan 
sonra alacağı şekil görülmektedir. 

Dairelerde de böyle. Kimi yerde 
öğleden evvel, kimi yerde öğleden 
sonra iş sahibi içeri giremiyor. Falan 
v~ya falan müdilr veya amirin de hu 
susi itiyatlanna göre işi başında bu· 
lunduğu saatlerin değişikliki ayn bir 
meseledir. 

Müessese, başlıca tıp fakültesi, klinik ve polikliniklerle 
talebe yurdu olarak dört kısımdan ibaret olacaktır. Talebe 

Romanya Bugün 
.Milli Bayramını 

Kutluluyor 
Romen milleti · bugün, milli bir 

bayramı, belki milli bayramlarının 

hiç bir parti kavgasına sahne teşkil 
etmediğini ve hem dahili hem de ha
-..iot .:i-y~&etto t nm b ir birhk ve k uv
vetli bir tesanüt halinde bulunduğu
nu zikretmeliyiz. 

Romanya, büyük kralının idaresi 
altında, enerjiler başardığı, reform
lar ve kalkınma hareketleri s:ıyesin
de bahtiyar bir varlıkt.ır. Dost mille
tin bugünkü bayramını candan teb
rik ve saadetinin daimi bir artış ha
linde bulunmasını temenni ederiz. 

Japon 
Taarruzu 

Akim Kaldı 
Japonlar lngiliz 
Ataşemiliterini 

Tevkif Etmiş,er 
Hongkong: 7 (A.A.) - Çekiai A

jansına göre, Japonlar Ingiliz ataşc
militeri kaymakam Christophe Spe
ar'i tevkif etmişlerdir. Henüz ser
best bulunmıyan ataşemiliterln akı
beti meçhuldiir. 

Askeri vaziyetin geçen hafta zar-

fındaki inkişafına nazaran J aponla
rın o kadar övündükleri "Mayıs ta-

--- -~-.:..1-- · -- .... \,~;r.;,,;. ıS;;..., .. v.. ı...~~1'\A

luyor. Bu bayramın dost miilet tari
hinde esaslı bir ihtilalın yıldönümü
nü tesit demek olduğunu belirtmek 
lazımdır. Zira 1927 yılında Kral !
kinci Carol tahttan çekilmiş ve yeri
ne Romen tacının meşru ve bugün. 
kü varisi Veliaht Mihai geçmiştL 

1927 den, 1930 a kadar geçen devre, 
memleket hayatında büyük bir dur
gunluk devresi oldu. Bütün .Romen
ler üç sene; krallarınrn tekrar idare
yi ele almasını beklediler ve nihayet 
1930 Haziranında Kral !kinci Cıırol 
yeniden tahta çıktığı vakit: "Roman 
yada yeni bir devrin başlamakta ol
duğunu ve bu devir içinde yiiksel. 
mek, ve daima ilerlemek için, siyasi 
içtihatları ne olursa olsun, bütün 
Romenlerden yardım beklediğini., 

* arruzu,, tamamen akim kalmıştır. 
Bükreş, 7 (A.A.) - Kral Karol 71 Orta Çindeki Hupeh vilayetinde 

söyledi. 

Hakikaten de İkinci Karolün,. ye
niden tahta çıkışını takip eden sene
ler, dost Romanya için bir kalkmma 
devri teşkil eder. Memleket iktisadi 
ve siyasi hayatında başlangıt;ta bazı 
muvaffakıyctsizliklerle karşılaşılmış 

bu hal, kraldan ziyade, hala eski si· 
yasi metodları denemiye uğraşan po
litikacıların hatalarının neticesi ol
muştur. Kral ise, mütemadiyen e
nerjik nutukla'r ve icraatla siya.,et 
adamlarını birleşmeğe ve memleke· 
tin taalisi uğrunda hırslarını terket. 
miye davet etmiş ve nihayet bunda, 
ziyadesiyle muvaffak olmu}tur. 

Kral Karo!, o zamandanbcri Ro
manyada bir çok reformlar ve kal
kınma hareketleri başarmış bulunu
yor. Bu arada bugünkü Romanyanın 

ayan azasını seçmiştir. Bunlar eski 
düşman 20.000 zayiat vermiştir. 

generaller, nazırlar ve edebiyat ale-
Orta Çindeki muhare~lerrle, Çin-

mine mensup tanınmış şahsiyetler
liler on bir mühim şehri istirdada 

den mürekkeptir. Aralarında Alman, 
muvaffak olmuşlardır. 

Macar ve Bulgar ekalliyetlerinin mü 

messilleri de vardır. 

* Bükreş, 7 (A.A.) - Yunanistan 

Veliahdi Prens Paul, saat 12.30 da 

buraya gelmiş ve istasyonda Kral, 

Veliaht, Başvekil, yüksek devlet 

memurları, Yunanistan elçisi ve da

ha birçok zevat tarafından karşılan

mıştır. 

Peştede Grev 
Peşte, 7 (A. A.) - Golotberger 

mensucat fabrikalarındaki üç bin a
melenin yaptığı grev, had safhasın -
da bulunmaktadır. Fabrika direktör
lüğü yevmiyelerde yüzde beşten yüz 
de 14 de kadar zam yapmayı kabul 
ettiğini bildirdiği halde bu teklif a
mele tarafından kafi görülmemiştir. 

Şansi vilayetinde, Çinliler Fuşana 

hücum etmektedirler. Wutai şehrini 
kurtarmağa çalışan Japonlar burada 
binden fazla ölü, 3 top, 40 mitralyöz 
ve 300 tüfek bırakmışlardır. 

lngiliz Hükümdarlarının 

Seyahatleri 
Windsor, 7 (A. A.) - İngiliz hü

kümdarları Kanadadan Amerikaya 
geçmek üzere hudut üzerindeki Det
roit kasabası karşısında bulunan 
Windsora muvasalat etmişlerdir. Ya
rım milyondan fazla Amerikalı hü -
kümdarları selamlamak üzere bura
ya gelmiş bulunmaktadırlar. 

Amerika Hariciye Nazırı Hun ile 
zevcesi hususi trenle Kanada hudu -
dunda İngiliz hükiımdarlarını istik • 
bale gitmişlerdir. 

-----------------------= 

Şehrin münakalatını tanzim eden, 
tramvay, tren, vapur, otobüs ve til· 
nel gibi muhtelif ellerde bulunan 
sekizden fazla idare ve şirketin tari
felerini alıp bir kere göz atınız. Ba· 
kın hiç biri ötekinin mevcudiyetini 
düşünmüş, hatırına getirmiş midir? 

Bu arada yalnız Hügnen zama • 
nında ayar edilmiş olan Haydarpnşa. 
vapurlariyle Anadolu hattı trenleri
nin tarifelerinden başkası bir tilrlü 
birbirine uymaz. 

Boğazdan Adaya giden veya Ye
şilköyden Beykoza geçmek isteyen 
bir adam bindiği nakil vasıtalannJD 

tarife aykmlığından dolayı mutlaka 
bir iki saatini kaybeder. 

Bunlan birbirine yaklaştırmak 

güç bir şey değildir. Bankalan ayni 
saatte açıp kapamak çok daha kolay 
bir işti.r. 

Lakin bütün bunlardan evvel biz 
vaktin kıymetini bilmeliyiz. Halk de-
nilen kitlenin zamanı memleketin sa· 
)i hacminde bir kıymet arzeder. Bu· 
nun zıyaı, fert için olduğu kadar, ce
miyet için de bir kayıptır. 

Zamanın kıymetini ve zamandan 
tasarruf lüzumunu kabul için de bir 
kumbara ilanı okumamıza, yahut Ta· 
sarruf Cemiyetinin &.mirane nasihat
lerini beklememize maalesef imkan 
yoktur. 

Bunu biz. kendimiz takdir etme -
liyiz. Terakkinin (hep daha çabuk) 
rumuzu ile ifade edildiği devirde za
man altından daha pahalıdır. 

* Şehzadebaıından mektup gönderen ka
rlemize: 

Su bedeli hakkındaki neşriyatımızm 
kıymetli valimiz tarafından hüsnü telAkici 
edildiğini zannediyorum. Sırası geldikçe 
diğer noktalara ilişeceğiz. Saygılar. 

B. F. 

ERZURUM HATTI 

Tercana U1aştı 
Tercan 7 (A. A.) - Erzuruma 

doğru ilerlemekte olan şimendifer 

hattı inşaatı hızla devam etmekte -
dir. Tercanın hududunda bulunan 
Vikan köyüne kadar ray döşenmiş -
tir. Rayların köye gelmesi, bu köy -
!erden binlerce kişi tarafından karşı
lanmış ve altmışı mütecaviz kurban 
kesilmek suretiyle tesit edilmiştir. 

O zaman ticaret gemilerine hücum 
eden tahtelbahirlere "Korsan,, ve~·a 

'' l\feçhul,, sıfatlarının verilmesi bir 
nezaket eseriydi. Yoksa bir Londra 
Jtazetcsi tarafından al\la~tldığı gibi, 
llomada hiitün askeri ataselcr, bu 
tahtelbahirlerin kime ait oldnğunu. 
Çok iyi biliyorlardı. Bu tahh>lbahir
lerin biri cümhuriyetçi İspanyollar 
tarafından tuzağa diişürülmiiş ve on 
heş gün denizaltında kalrnağa mec· 
hur olmuş ve her tehlikeyi göze ala
rak geceleri hava almağa ve ka!;mnk 
için çare aramağa koyulmuştu. 

• Almanya, Prag fehrindeki büyük mekteplerden 
bazılarını, tamire muhtaç olcluklan bahanesile 

kapatmakta, •onra bunlan harp esncuundcı kulla
nılmak üzere hcutcmeye çevirmektedir. 

tıktan sonra Almanlara sulh yolile anlaşma teklif et

mek, sonbaharda intihabat yaptırmak ve sonra çekil

mektir. 

* 

Hattın, bu köyün on beş kilomet
re ilerisindeki Kargın köyüne gelişi 

de halk tarafından büyük sevinç te
zahürleriy le karşılanmış, 300 den faz 
la olan ameleye yemek dağıtılmıştır. 

Nihayet hattın Tercan istasyo -
nuna bağlandığı dünkü gün, istas -
yondan kaza ve memurin ve halle( ve 
civardan gelen binlerce kişinin işti
rakiyle büyük tezahürat yapılmış, 
kurbanlar kesilmiş, milli oyunlar oy 
nanmıştır. Halle bu vesile ile cümhu
riyet hükumetine karşı olan şükran 
ve minnet duygulannı bir daha iz • 
har etmiş büyüklerimize karşı olan 
bağlılıklannı ve şükranlarını tekrar-

* İngiliz Başvekili Chaınberlain gelecek senenin ilk 

aylarında Başvekaletten çekilmek tasavvurundadır. 

Şimdiden, çekildikten sonra ikamet edeceği yerde ha

zırlıklara başlanmıştır. Maksadı Sovyetlerle anlaş-

Hitlerin, bir harbe sebebiyet vermeksizin, Dan
zigi almak için yeni bir plan hazırladığı söylen

mektedir. Bu plan Ağustos sonlarına doğru tatbik 
edilecektir. Eylülde Nürenberg parti kongresine 

Danzigi almış olarak girmek niyetindedir. 

nuıasa, ispanya harbinin biitün ir, 
~·iiz\i anlaşılmış bulunuyor. Bu harbi 1 
General Franko ile kuvvetleri değil, 
fakat İtalya ile Almanya yapmışlar
dır. Fakat İtalyanın bu i~teki hi~sesi 
daha büyüktiir ve uğradığı zayiat ta 
0 nisbettedir. :...----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~ lamıştır. Sevinç tezahüran gece de devam etmistir. 
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.Çine Yaya Gitmek · lstiyen Genç 

Hırsızlık Suçile Dün 
Hapse MahkUin Oldu 

Isviçreli Alber Muller isminde 211 Avukatı mUekkillni müdafaa e
yaşında bir genç yaya olarak Çlnde- derken: 
ki amcasına gitmiye karar vererek - Bunun aklından zoru vardır. 
lstanbula kadar yürümüş parasız kal Onun için bu suçu işlem\;stir. Diyor
dığı için hırsızlık yapmayı göze al- du. Muayenesini isterim. Alber Mul
mış, Firuzağada oturan Markoviç iS- ler ise hiç bir şeyi inkar etmlyc lü
minde bir zenginin akşam üzeri elin- zum görmüyor: 
de çanta ile evine döndüğünü gör- - Istanbula geldim. Param tüken
muş, onu takip etmiş. Markoviç ka- di. Yabancı bir memlekette a; ve se
pısını çalmış, içeriye girerken Alber fil kaldım. Bu suçu işledim. Diyordu, 
Muller şahin gibi üstüne atılmış, Mahkeme onu adli tıp işlerı mües. 
gırtlağını sıkmıya başlamış, Marko. sesesinde müşahede altına aldırmış, 
viçin boğulma hırıltılarını 'kızı ve kendisinde cezai ehliyeti kaldıracak 
evde bulunan diğer kiracıları duy- hiç bir hastalık bulunmadığı anlaş:l
muşlar. Aıağıya inmişler Alber Mul- mıştır. 
ler fena maksadını tatblka hııkln bu Mahekeme dün kararını verd!. Al-
1amıyarak evden dışarıya fırlamış. ber Mullerin samimi olarak itirafla
Polis te kendisini yakalamıştır. rını hafifletici sebep saydı. Kendisi-

Ağıreeza Mahkemesi dün bu gen- ni altı ay hapse mahkum etti. Esa
dn muhakemesini bitirdi. Alber sen mevkuftu. Müddetini bitirince 
Mullerln avukatı da vardı. hnpisaneden çıkacaktır. 

Sarhoş Bir 
Kadın Dün 
Ceza Yedi 

Sultanahmette oturan Bayan na
lime geçenlerde kafayı çekmiş, adli
yeye gelmiş. Sallana sallana kori
dorlarda dolaşıyormuş. Adliye polisi 
kendisini yakalıyarak meşhut suçlar 
müddeiumumiliğine vermiştir. Sulta. 
nahmet Sulh Birinci Ceza hakimi 
dün Halimenin duruşmasını bitirdi. 
Halime müdafaasını yaparken: 

Sahte Dişçilik 
Yapan Bir 
Kadın 
Demirkapıda oturan Fntın~ ile ko. 

cası Mehm~t gizli dişçilik yaptıkl:ırı 
iddiasiyle mahkemeye verilmişlerdi. 
Sultanahmet Suilı Birinci Ceza Mah
kemesinde dün bunların davalarına 
devam edildi. Karıkoca kendllcrini 
müdafaa ettiler. Hakim şahitleri din 
lcdi. Fatmanın suçunu sabit gördü. 
Kendisine on beş gün hapis cezası 
verdi. Kocası Mehmet beraet kararı 
almıştır 

--Ot----

Bartın Kadınlarının 

Ankarada açılan Güzel Sanatl$\r 
Sergisinde Istanbul Erkek Lisesi re
sim muallimi Hayri Çizelln "Kurtu
lan Hatay,, adlı daprenafü::- yağlı bo
ya güzel bir tablosu teşhir edilmiş
tir. Resim, Hatay hududu üzerinde 

Yemeklerinizin 

lezzet ve ne

fasetini, ancak 

-
ÇAPA 
MARKA 

BAHARATINI 

Kullanmakla 

temin 

edebilirsiniz. 

15 gramlık Salep 
ve baharat 
Paketler) 
her yerde 

5 
'<uruştur, 

ve sabah ışığında Tı.irk suvarisinin 
ulaştırdığı bayrakla Hataylılara is
tiklal getirildiğini müjdeliyor. Bu 
kıymetli tarihi tablo çok muvaffak 
olmuş bir eser olarak teihlr edilmiş
tir. 

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

- Kocamdan ayrılacaktım. lşle
rlm bir türlü bitmiyordu. Tcessü
rümden bir kaç kadeh konyak içtim. 
Mahkemedeki dosyamın akıbetini 
sormıya gelmiştim. Biraz yüksek ko
nuşmuşum. Bunun için yakaladılar. 

Beni mazur görünüz. DiY,ordu. 
Hakim sarhoşluk suçunu sabit 

gördü. Kendisini üç lira para cezası
na mahkum etti. 

Bayan lnönüne 
Sev•I ve Mecliy.a.~i ~~-Beyhude--- ızhrap çekmoyiniz 1 

Babaeskide Bir 

Kuyu Kazasl 
Baba~i (TAN) - Karacaoğlan 

nahiyesine bağlı Dokuzüyük köyün
den Salim namında bir şahsın kaz -
dırdığı 24 metre derinliğindeki ku -
yusunda çalrşan kuyucu ustaların -
dan Karahalil köylü Müminle Kırk
larelili Mustafa kuyunun etrafında 
hasıl olan çöküntü üzerine toprak ve 
taşlarla beraber kuyuya düşmüşler
dir. Ustalardan Mustafa kolları \'e 
sair azalarının bir kısmı ağır yaralı 
olduğu halde orada çalışan ameleler 
tarafından kurtarılınışsa da Mümin 
kurtanlamamıştır. 

Bilahare hadiseye vaziyet eden 
müddeiumumilik te 25 metre derin -
liğinde üzeri taş, toprak ve su ile ör
tülü bulunan Mümini kurtarmağa te
şebbüs etmişlerse de kuyunun etra
fında mütemadiyen toprak çöküntü
leri devam etmekte olduğundan ku
yuda bulunan Müminin cesedini çı -
kartamamıştır. -----Sekiz Sene Hapis 

Sirkecide kasaplık yapan lbrahim 
oğlu Şerif bir gün meslekdaşı ve ar
kadaşı Gani ile kavga etmiştir. Şerif 
bıçağını çekince arkadaşının ras tgele 
yerlerine öldürme maksadiylc sapla
mış. Ağırceza Mahkemesi dün Şerifi 
Ceza Kanununun 448 inci maddesine 
göre sekiı sene hapse mahk\ım etti. 

Borda Yağmur 
Bor (TAN) - Günlerdenberi bek

lenilen yağmurlar başlamıştır. Şid

detli gök gürlemeleri esnasında, 

Harunçıftı mahallesinde 13 numara
lı evin avlusuna bir yıldırım düş
muşse de zarar vermemiştir. 

Florinah Ncizım Öldü 

Bartın - Milli Şef lsmet Inönü. 
nün burayı ziyaretlerinin bir hatıra
sı olarak, Bartın kadınl:ırı adına ha
zırlanan Bartına mahsus yerli bez ü
zerine tel işlemeli bir yatak takımı 
ile antika mahiyetinde eski bir renk
li işleme, Bartın Halkevi tarafından 
Ankaraya gönderilmiş ve orada bu
lunan Bartınlı Bayan Leman Sargın 
ile Bayan Münire Samahcıoğlu tara. 
fından Bayan Inönüne takdim edil
miştir. Bartınlı bayanlar, Bartın ka
dınlarının hürmetlerini de arzetmiş
ler ve kendilerini Bartına davet ey
lemişlerdir. Bayan lnönü, Bartın ka
dınlarına sevgi ve teşekkürlerinin 

bildirilmesini istemiş ve münasip bir 
vesilede Bartına gelmekten memnun 
olacağını söylemiştir. 

Riyaseticümhur umumi katipliğin 
den Halkevine gelen tezkerede, Ba. 
yan Inönüne hediye edilen iki yatak 
takımının alınmış ve Bartın kadın

larının bu necip tezahürü derin ta
hnssüsü ve memnuniyeti mucip ol
duğu bildirilmekte, Milli Şefimizin 
emirlerile Halkevine ufak bir yar
dım olmak üzere yüz lira gönderil
dl~i ilave olunmaktadır. 

Karısını Öldürdü 
Elbestan (TAN) - Sevdili köyü

NEVA 
Bütün ağrılarm 

Bir Tek Kaıe 

Nevrozin 
Bu muannid baş, ve diş ağnlannı 

sür'atle izaleye kafidir. Romatizma 

evcaı, sinir, mafsal ve adale ıstırap-

ları NEVROZİN'le tedavi edilir. 

Nezle, grip ve bronşite karşı 
müessir füıç NEVROZİN'dir. 

en 

OZiN 
panzehiridir 

~ 

Nevrozin'i tercih ediniz. 
icabında günde 3 kaıe ahnabllir. 

İsmine dikkat, taklitlerinden sakınınız ve NEVROZİN yerine başka 

bir marka verirlerse siddetle reddediniz. 

nün Gölpınar mezraasından Musta- p:••••••••••••••••••••••••••••1' 
fa Şahinin 20 yaşındaki karısı, ya
tağında tabancayla vurulmuş, öl
müştür. Zabıta, bu cinayeti kocası
nın kıskançlık saikasiyle ika eyledi- ı 

ğini tesbit etmiştir. 

Altı Ay Hapis 
Ağırceza Mahkemesi dun Kadıköy 

vapurunda tanıdığı Hayrünnisanın 

Ustüne tabanca boşaltan Fahrettinin 
muhakemesini bitirdi. Suçunu sabit 
götdUğü için kendisine attı ay hapis 

Mütehassıs kimyagerler tara
fından senelerdenberi tetkik ve 
tctebbü edilen ve bütün dünya
da tesir ve faydası mühim olan 
veni bir, 

KE Ş i F T i R . 

Kürkleri, elbiseleri, çama•ır· 
lan. halıları. ve saireyi tahrip 
eden GÜVELERİ kökünden yok 
eder. 

cezası verdi. j 
Yemek salonuna, yatak odası

na, banyo odasına. mutfa~a, aı>
tcsanelere koyacak olursanız, 

SiNEK • SIVRIS!NS< 
Püskürtmeye lüzum yok. (""-'"'-'""'"',,_ "',......'"''"" "'"' ! Yakmak lüzumu hissetmez. 

' ASKERLiK iŞLERi Hiçbir zahmeti yok. ve bütün haşeratı uzakla.Ordığ1 
Yalnız odanızın veya elbise gibi fena kokuları da izale eder. 

~"~"~ dolabınızın herhangi bir kö~si- Sari hastalıklar mikroplannı 
Yoklamaya Davet ı ne asılması kafidir. taşıyan haşerattan korunmak icin 

Kut.ı Aıkerllk Şubesinden: Sizin başka bir meş~aleniz ol- EVİNİZE, APARTIMANINIZIN 
Haziran ayının birinci günü başlayıp o- 1 madan ASEPTA tableti vazifesi- içine bir veya birka~ ASEPTA 

tuzuncu gilnll bitecek olan yedek subay -ni kendi ~örür. tableti asmak katidir. 
ve yedek askeri memurların yoklamaları ~ ı d 

AGARAN 
SAÇLARA 

8 - 6 - 939 

RADYO 
ANKARA RADYOSU 

Tiirklye Radyodifilzyon Postalatl 
Türkiye Radyosu Ankara Radyosll 

Dalga Uzunluğu 

1639 m. 188 Kes. 120 JC'll'· 
T. A. Q . 19,74 m. 15195 Kes. 20 K~· 
T. A. P . 31.70 m. 94511 Kes. 20 "'"' 

Perıembe, 8. 6. 1939 

12,30 Program. 12,35 Türk mfü:!~I: ı....
Neveser peşrevi. 2 - Sadettin JCaynıı· 
ğın -Neveser şarkı- Hicranla harap 01~ 
du. 3 - SnUihattin Pınarın -Niha\•en 
şarkı - Hfılft yaşıyor. 4 - Santur talt~ 

w simi. 5 - Nihavent şarkı - Körfczdt1' 
dalgın suya bir bak. 6 - Nesetk~nn r,o• 
bur şarkısı - GOcendlm ben sana. 7 -
Mahur saz semaisi. 18 Memleket saat ay•· 
n, ajans ve meteoroloji haberleri. ıs,ıV 
14 Müzik (Karışık program). 

saç boyaları saçların tabii renk
lerini iade eder. Ter ve yıkan
makla çıkmaz, daima sabit ka
lır. Kumral ve siyah renkli sıh· 

hi saç boyalarıdır. 

19 Program. 19,05 Müzik (Melodiler ..... 
Pl.) 19.15 Tnrk mOz!ğl (İnce saz fa!• 
lı - SaCJye Toknyın lştlrakile) 20 Meı11• 
leket saat ayarı, ajans ve meteoroloji h•~ 
berlerl. 20,15 Neşeli plAklar - R. 20.ı 
TUrk müziği: 1 - Rast peşrevi. 2 - Ab· 

I di ı-:rendlnln - Rast şarkı- Senin nşkırı~ 

1 
in ç~k oldum. 3 - Faik Beyin -RB! 

ı !!arkı- Bir dame dO~ilrdil ki· beni. 4 -
Tanbur taksimi. 5 - L\ıttil Beyin - JI!• 
cazkAr ıarkı- Sana ne oldu gönill. & ..... 

1 

Arif Beyin -HlcazkAr şarkı-Açıl ey gotı 
cal sadberk. 7- Arlf Beyin - HcazkAr &Br 
kı- GOidü açıldı yine. 8-Acemkürdl şıır İNG İLİZ KANZUK ECZANESİ L BEYOt.LU - iSTANBUI .. 

ALENi TEŞEKKÜR 

l la-Bir velasır. yAre dilştüm.9-Şemsettlll 
Ziyanın -Hicaz ıarkı- Kim görse se· 
nl. 10 - Halk türkusO -Akının olut' 

Uzun zaman sağ gözümden çekti
ğim ıztırabı hazikane bir surette a
meliyat ile gözümü kurtaran ve 
görme kudretini arttıran Urfa Tra
hom miicadelesi Başhekimi Bay Ra
mize alenen teıekkilr etmeği Türk 
tababeti namına borç bilirim. 

Vrfada Mukim Acemi 
Sadun Stlmer 

.:ioulandriı Kardetler Limited 1 
Yunan T ranaatlantik hattı 

( 27.000 Tonluk) 

"N!A H!LLAS .. 
Lüks Transatlantik Vapuru 
Temmuzun 1 inde ve saat 16 da 

PiREDEN • NEVYORKA 
doğru hareket edecektir. Yolcu 
ve Eaıti.ııl T.ir.;u:iYQ._ kab~l qlu
nur. Taısılat ıçın l.ialataaa ,::>a-
lon caddesinde İktısat han altın
da K. Siskidi Acenta.sına müra-

caat. Telefon: 42612 

kervay iner yokuşa. 21 Konuşma (Zira•' 
saati) 21,15 Müzik (Fint solo - MQker• 
rem Berk: Tremolo (Varyasyonlu par• 
ça) 21,25 Müzik (Küçük Orkestra - şef: 
Necip Aşkın) 1 - ftalo Azzoni - MelO"' 
dl, 2 - Raffenle Valcnte - Uzak bir 
memleketten (scrcnad) 3 - J. Strau~ 
-Hıtlafl'lla (Vals), 21,45 Konuşma. '2 
Müzik: (KilcOk Orkestra - Şef: Necil' 
Aşkın) 4 - Fritz Rektenwald - Vfytı• 
na müzikler! (Vals) 5 - Emmerlch Kal• 
man - Benimle beraber varstlne geL 
6 - Heuberger - Şarkta Cisimli smtırı· 
den), Çeşmede parçası. 7 - Delibes -
Kopelya balesinden potpuri. 22,40 ftf{l• 
zik (Operetler - Pl.} 23 Son ajans ha· 
berlcrl, tlrnat, esham, tnhvlltıt, knmbb'O· 
nukut borııası (fiyat). 23,20 Müzik (C:W 

band - Pl.) 23,55 - 24 Yannki proı· 
ram. 

., . A N K ARA _.. 
.l•t:~lf.'ıı~ .. td~W.~~·JJe\.-
mua ve kırtasiyeyi ucuz olarak 
Akba milesseselerinde bulur ve 

sipariş verebilirsiniz. 

Hava Okulu Komutanlığından : 
Hava okullan talimatının 86. Maddesinde yazılı ~artlan haiz istekli· 

Jer Dilek kağıdı ve vesikalarile Temmuz başlanııcından Aiustos sonu
na kadar okula baş vururlar. Okulun bulunduiu yerin dışında bulu· 
nanhu dilek kaiJtlan ile vesikalarını posta ile okula gönderirler. ve 

alacakları karsıhia röre har eket ederler . 
Madde 86 - Hava okulu gedikli kısmına girme şartları şunlardır: 

A> Türk olacak. 
B) Ortamektep "Lise sekizinci ıuııf,. tahsilini bitirmi&. en az 17 ve en 

çok ZO yaıında olmak. Bekar buJU11mak. 
C) Sıhhi vaziyeti uçuculukta ve uçuş işlerinde kullanılmaia elverişi~ 

olduğuna dair mütehauıaları tamam olan bir hastaneden sıhhat hey'etı 
raporu olmak.ıllıey 1,66 den .. ajı olmıyacakhr. 

Dı,arda bu lunanlar: 
Bulundukİan verin askerlik şubesine müracaatla muayene:re gönde· 

rilirler. Tam t91kllitlı llhhi hey'eti bulunan yerde o yerin en büyük ku· 
mandanın• mftr acaatla muayeneye 1tönderilirler. 

D) Ahlikı sajlanı olduğuna ve hiçbir surette suçlu ve mahkftm ohn•· 
dıtına dair bulunduıu yerin emniyet müdürlüğünden \'eya polis amir· 
Uiinden t asdikli veıika 2östermek. 

E) Okula aınıacak okuyucular , Gedikli erbaşlar hakkındaki 2505 sa
yıla kanun mucibince muamele göreceklerini mektebi bitirdiklerinde ~.2 
yıl mUddetle Hava gedikli Erbaş olarak vazife eöreceklerini taahhut 

et mek. 
F) Okuka yapılacak seçme imtihanda kaısanmak. 
ff) fstekll adedi çok veya imtihanını kazananlar alınacak miktardan 

fasl• olursa bunların içinden riyaziye bilgileri daha iyi ve yabanu dil 
bilen ler yenlcnir. Hava okullan okuyuculan Askeri liseler okuyucu· 
lan g1bi yedirilir ve giydir ilir. Kitap ve diier ders için lazım olanlar 
parası7. verilir. 

V) Hıtva okullarına kabul edilenlerden birinci sınıfı muvaffakiyetle 
bit irenler arasından. kabiliyetlerine göre, uçucu, makinist. telsiz, fotoii· 
rafcı, atış ve bombardımancılıta ayrılırlar. "1039., "4044,. 

• Taksim Bahçesi Gazino 
ln,aat Eksiltmesi • 

fstanhul Daimi Encümeninden: 
Taksim bahçesi dahilinde yeniden yapılacak gazino binası inşaAtı 

ı 76,613 lira olarak tanzim kılınan keffi mucibince, kapalı zarf usulü ile 
1 

eksiltmeye konulınu,tur. İlk temil)at miktarı (10080) lira 67 kurustur. 
Eksiltme ve hususi şartnameleri ile mukavelename proje ve keşif 

hulas:ılan ve buna müteferri diğer evrak 883 kuruı mukabilinde Ferı 
işleri müdürlüğünden alınabilir. 

İsteklilerin buna benzer iş yaptıklanna dair a lm1, olduklan vesaikle 
ekstltme tarihinden 8 gün evvel İstanbul Belediyesi Fen hey'etine mü· 
racaat ederek alacaktan fenni ehliyet vesikası ile 1939 yılına ait tica· 
ret odası vesikasını ve muvakkat teminat makbuz veya mektuplan ile 
2490 numaralı kanun çevresinde hanrhyacakları kapalı zarflarını iha· 
le tarihi olan 22/ 6/1930 perşembe günü saat 14 de kadar Daimi Encü• 

Şiirleriyle kendisine bir şöhret te
min eden Florinalı Nazım, bir müd
dettcnberi tedavi edilmekte olduğu 
Gülhane hastanesi asabiye servisin
de vefat etmiştir. Şiirlerinin edebi 
kıymeti hakkında beslediği masum 
kanaatle k endisine şiir kralı ünvanı· 
nı ver€n şair 54 yaşında bulunmakta 
idi. Florinah son zamanlarda tama
mivle münzevi bir hayat yaşıyordu. 

için şube mıntaknsına zamanında ntınlar ı Eczanelerde ve büyük bakkaliye magaza arın a satılır. 
yapııtırılmış olduğundan yoklama gUnle- Sark t snencivari Lihorııtuvar1. t stanbul. 

rırtr!e suheve milracantlarL ••••••••••••••••••••-••••••••• mene vermeleri lazımdır. "3975 .. 
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8 Haziran 1939 

ABONE BEDELi 
Türkiye 

1400 Kr. 
750 .. 
400 • 
150 • 

1 ••n• 
8 Ay 
1 Ay 
1 Ay 

Ecnebi 

2800 Kr. 
1500 • 

IOO • 
IOO • 

Mllletlerarası posta t~adına dahil 
olm17an memleketler için abone 
bedeli mQddet ıırutyle ıo, 11, 9, 
3,5 liradır. Abone bedeli peşindır. 

Adres deliştinnek 25 kuruştur. 

Cevap tçln mektuplara 10 kuru,lu.k 
pul Ulvesi lAzımdır. 

GÜNÜN MESELELERİ 

Mezbahalar 
Varidat Menbaı 
Olabilirler mi ? 
O•• tedenberl, iddiama: tadar: Bil· 

tün lmme müesseseleri bele
diye veya devletin eline ~melidir. 
Çihıldl halkın sıhhati, ııdası ve ha· 
yata ile alAkadar işler birer ticaret 
vasıtası olamu. Amme müessesesi 
bir ticaret müessesesi delil bir biz • 
ınet mflessesesidir. Onan için biz etin 
de, sütün de, ekmelin de, tramvay 
cibi, ıu ılbi, elektrik Jlbl belediye 
tarafından idaresine taraftanz. 

Fakat bizde belediyeler idare et
tikleri lmme müesseselerini bir tica
ret vasıtası ve bir varidat menbu 
yapmqlardır. 

İstanbul mezbalauı )anan en a
cıklı misalidir. 

İstanbulcla et niçin püabdır? Ba 
sualin cevabı arandılı zaman dönüp 
dolapp mezbahaya ıellnlr. Mesballa
da muhtelif namlar altında alman 
resimler, etin fiyatına kilo batma 
7-8 kurut illve etmektedir. Demek 
ki belediye halkın pdasını bir ticaret 
vasıtası olarak kullanmaktadır. 

* Belediyeler mecmuasında All • 
ettin Cemil, "Meznhalar vari .. t 
meahaı olaltlllr Mir" aaallae meali 

.. .. ,...:~-'L - ---- ..... ı..:-
lialkma hastalilfsli, sa}tam et "Y 
dirmek ve hayvanın sıhhi şartlar 
içinde kesilmesini temin etmek 

maksadiyle kurulmqıtur. Bu it1 -
barla mezbahalar umumi aıhhat 

ve selimet müesseseleri sayılır -
lar. 

.. Mezbahalann kurulu§Undakf bu 
sebepler aşikar olduğuna ve dl -

ğer bütün medeni memleket ka -
nunlannda da bu hususta sara -

1 

bat bulunduğuna göre, mezbaha-

lan bu gayelerin haricine çıkara

rak birer varidat menbaı yapmak 
doğru değildir. 

"Modem belediye hukuku esasla
rma göre mezbaha resmi, inşaat 
masrafını uzun müddet içinde a
morti etmek ve idare masraflan
nı da karplamak üzere bunlann 
tutannı kesilecek hayvanlann ki
losuna taksim etmek suretiyle el
de edilebilir.'' 

* Ba hlr misaldir. 

Bu misali bütOn diler Amme işle
rine teflllll edeblliriz. Bu cümleden 
olarak elektrik, sa, tramvay, hava • 
gazı, münakalat ve saire ıfbi balkm 
ihtiyacım brplamak için kurulan 
mtleueseler de birer ticaret vuıtası 
olmamak lhundır. 

Yeni Deniz Teıldlatt 
Denlzbankın liğvi ile faaliyete ge

~ek olan Devlet Denizyollan ve 
Liman İtleri Umum Müdürlükleri 
kadrolanna geçecek olan Denizbank 
memurlan arumda açıkta kalacak 
olanlann pek az oldutu tahmin edil
mektedir. 

Haber aldılımıza nazaran Denlz
bank Umum Müdür Muavini Harun 
askeri hizmetini ifa ettilrten 10nra 
Almanyaya gidecektir. Umum mü
dür muavinlerinden Suphl de Ziraat 
Bankumdatl eski vazifesine döne
cektir. 

Küçük memurlar arasında açıktı 
kalacak olan hemen hemen yok il· 
bidir. Hatta bundu evvelki Dentz
bank tasfiyesinde açıkta kalmış olan 
bazı memurlarm da yeni te§8kküller 
kadrolarma alınacaklan muhakkak
tir. 

TAN 

Dem k il ...,•pu· Fransa ın .. ııtere Ru-- Totaliterler bloku: Almanya, İtalya. Demokratlara bağlı devletler: 1 TOr-
0 ra ar ··- . • .. 1 

u.1-· •--' ta Demokratlar tarafından 
kiye, 2 Polonya. Totaliter tahakkümü altındaki devletler: 3 Macarı.tan, 4 Yuıoalav7a, 5 ~ .. '".ı nİsaıtık devletleri, Dani· 
garanti edilenler: 8, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, IJ. VaziyeUerl henüz taaY111n etmiyenler: p11D7a, 
marka, İıveç, Norveç. 

On iki Muahede 
Avrupayı 2 Düşınan 

Parçaya Ayırdı 
B erlinde tmqfanan "Çe

lik nakt" ve İngiliz - Sov 
yet konuşmalarının müsbet 
.Ut!~ A 1·u~l .UU ~ 

ayırmıştır: 

SULH BLOK: Bu blok Bitlerin Av 
rupadaki hAklmiyet iddialanna ve 
hareketlerine karşı koymak kara
nnda bulunan mllletlerin birl~ -
mesinden vücut bulmuştur. 

İngiltere ve Fransa, sade lif -
tan ibaret bir muahedeyle dejil, 
askeri anlaşmalarla da takviye e -
dilmiş kuvvetli bağlarla blrlepiı 
terdir. 

Locarno muahedesinin Hitler 
tarafından yırtıhpnın ferdasında, 
İngiltere, Fransa hudutlarını ga -
ranti etti. Bu garanti, Fransız mec
lisi mebuaanında, M. Yvon Delbo
sun beyanatiyle mukabele gördü. 

O zamandanberi, Londrada, ve 
Pariste, müte.l:lit defalar tekrar-
lanıldı ki: nul. 

"-Fransa (İnılJtere) bir teca
vüze uğradıiı takdirde, İncilte
renin (Fransanın) bütün kuvvet
leri derhal onun emrine amade 
olacakbr." 
Bu fiili anlaşma, tarafeyn er • 

kim harbiyesinin temaslarıyle de 
takviye olunmu§tu. 

Fransa, Polonya, ve Sovyet 
Rusya, Fransa ile Polonya. 

ve Franaayla Sovyet Rusya ara • 
andaki tedafüi ittifaklara Ada
katlerini katiyetle muhafaza ede • 
rek birlepnif bulunuyorlar. Po • 
lonya ile Rusya arasında mevcut 
bulunan ademi tecavüz pakb da, 
bu iki millet araaındald tepiki me
sai arzusunun mütebarlz ve fiili 
bir delilidir. hıgiltere 1le Polonya 
arasında da tedafüi bir anlapna 
mevcuttur. Rus - hıgillz anlaflll8 -
llD1ll tahakkuku ile, kljıt üzerine 
tesbitine vabeste kalmıt bulunu -
yor. 

Bu suretle, Fransa. İngiltere, 
S. U. R. S. S. ve Polonya, tedafüt 
bir ittifakla birletmif vaziyette • 
dlrler: 

ButtJ'1dan herhanll bfrlsl, Al
man - ltatyan birlllbıln taarruzu • 
na ulradıtı takdirde, dljerleri, ~ 
tomatDanan onun yardımına koşa
caldardır. 

Fazla olarak, İngiltere, Türki
ye ile de mütekabil yardım esas
lanna müstenit bulunan tedafüi 
bir paktı neticelendlrmi§tir. Ve 

Yazan: 1 
scal Co~~-u j 

İngiltere ile Fransa, Romanyanın 
ve Yunanistanın hudlıtlannı garan
ti etmişlerdir. Rusya da, Litvanya
nın hudutlannı garanti edecektir. 
İngiltere ve Fransa, İsvtçrenin, Bel 
çi.kanın. ve Holandanın masuniye
tini müdafaa edeceklerdir. 

Nihayet, Polonya ile Romanya, 
birbirlerine karp, - evvelce Rus • 
yaya karp yapılmış olan- bir ade
mi tecavüz paktı ile bağlıdırlar. 

Varşova ve Bükreş arasında cere
yan eden askeri müzakerelerin 
mevzuu, Almanya ile çıkması muh 

"81ı.ıl~ılal1 bir harbin plAnıdır. Yi
na bu müzakerelerde, Sovyet Rus
ya ile yapılacak askeri bir tefriki 
mesainin fekli de mevzuu bahitair. 

Binaenaleyh, şimdilik Avrupa 
haritasında, bir İtalyan - Alman 
hareketinin derhal bir mukabele 
tahrik etmiyeceğl belli başlı üç 
nokta kalmı§tır: Yugoslavya, Ma -
caristan, ve Danimarka. 

D iğer bloka gelince! .• 
N asyonal Sosyalist Alman • 

ya ile, Faşist İtalya arasında, Ber
linde imzalanan teşriki mesai ka -
rarına "Çelik pakt" adının veril • 
mesi bunun bir istila anlaşması ol
dujwıu gizlemek gayesinin netice 
sidir. 

Alman - İtalyan ittifakının sa
yesi, İngiltereyi, Framayı, Polon
yayı ve Sovyet Rusyayı birleştiren 
maksattan çok uzak kalmaktadır. 

Bu birleşme, iki tarafın, .. ha -
yati saha" emellerini zafere kavu~ 
turmak gayesine matuf bulunan 
tecavüz! bir ittifaktır. 

Almanya ve İtalya, artık, adı
na "Antikomintem pakt" denilen 
grupu te§kil eden Macariatan, İs -
panya, Japonya ve Mançuko mil -
letlerini, birer peyk halinde etra -
tına toplamış bir bütündür. 

Fakat, bazı Japon maıbafllinln 
bütün gayretlerine raJmen. "Anti
komlntem" pakt, mütekabil yar • 
dun esaslarına dayanmadı~ için, 
aakerl bir ittifak sayılamaz. Bina -
enaleyh bir Avrupa harbi vuku un
da, Japonyanın vaziyeti, - sulh blo
kunun lehine kaydetmediğimiz -
Amerikanın vaziyetinden daha 
muayyen delfldir. 

Macaristan, ezilmek tehdidin • 
den korkarak Almanya lehinde 
harbe iştirak etmek mecburiyetin
de kalabilirse de, İspanya, hiç şüp
he yok ki, bitaraf kalmak için, • 
boşu boşuna da olsa - elinden ge • 
len gayreü ıösterecektir . 

7 mart 1936 da, gayri askeri 
Ren havzasını işgal etmekle, Hit -
ler, Avrupadaki askerl gezintiler 
silsilesine ilk adımı atmıı oluyor • 
du. 

Bu hareketler Sirallnda, Fran • 

ıız aakerl kuvvetleri, Ren havzası
na girmiş olsalardı, Alman asker -

leri, Renin &O kilometre saiuıdald 

gayri askeri mıntakanın hududuna 

kadar çekilmek emrini almlJlar -
dı: Fakat Fransa ordusu Reni geç
medi! 

O gün harekete geçmiş olan 
Alman ordusunu durdur -

mak için, Anchluss'u da, Çekoslo
vakyanın parçalanmuını da, Pra
gın işgalini de, Memelin ve Ama -
vutlugun ilhakını da, Danzig hare
ketini d~kabul etmek lazımdı. 

Demokratlar böyle sanıyorlar
dı: Çünkü Almanya, silihlanma 
yarışında, - halkı gayri insani bir 
tazyıkla çalı§tıran bir diktatörün 
korkusu ile, - gece gündüz ilerle • 
mişti. 

Onunla muvazeneyi tesis edip 
yüksek sesle konupbilmek için, 
evvelemirde, ittihat ve sulh ittifa
kını tahakkuk ettirmek lhımdı; 
ki, bugünün teşebbüsleri de, ayni 
gayeyi istihdaf etmektedir. Bu iş -
te, her ne kadar gecikllmişse, de, nl 
hayet, Alman koşucusuna yetiJil -
mlş bulunuyor. 

Fakat, diktatörlerin fütuhat e
mellerini nihayetlendirebilmek i -
çin, kuvvetler arasında müvazene 
temin etmek kAfl delfidi. 

Sulh blokunun, totaliterleri, 
aulhü kabule mecbur edecek ka • 
dar kuvvetli olmuı lhmıdı. 

Ve bugüme sulh bloku totaıı
terlere nisbeten daha kuvvetli bir 
hale gelmiş bulunuyor. Burada 
göstereceğimiz tablo, - çok muhta
sar da olsa - tehaddQs etmiş bulu
nan yeni vaziyetin ana hattan bak 

kında doiJıa bir fikir vermeie ki
fidtr. 

Burada, bazeri kuvvetlerin mık
tarlan, - tesirler nazan itibara a
lınmıyarak - toparlak rakamlarla 
verilmiştir. 

Zaten, - tahtı siliha çağrılan 

sınıflara göre - hazeri kuvvetler • 
de bir tehalüf olmaktadır. Bir çok 
ihtiyat kuvvetler de, sillh altında 
bulundurulmaktadır. Böyle oldu -
ğu için, "hazeri" kelimesi, eski ma 
nasım ve kıymetini kaybetmiştir. 

Binaenaleyh, ehemmiyet verilme -
si llzım gelen iki nokta vardır: 

ı - Tallın gormilf ihtiyatlar, 
2 - Nüfus. 

Uzun bir harp takdirinde. ta • 
lim ,CSrmüı ihtiyatlann ehemml -
yeti, bittabi artar. 

Tayyare kuvve\leri hususun • 
da ise, hakikate en yakın 

tahminler kabul edilmlf. ve yal -
nIZ, modem makineler nazan iti-
bara •lııımıftır · 

Uzun bir harp vukuunda lqe, 
ve endüstriel kabiliyetlerinin de 
çok büyük ve ehemmiyetli rol oy
nayacağını da nazan itibara al -
mak lAZimdır: 

FrcmM: 

Nafus: 42 milyon. 
ORDU: Hazerde: 550.000 tallın 

gönnüı ihtiyat. Bir kaç gün içinde 
seferber edilebilecek 12 milyon 
asker. (Müstemlekelerden askere 
alablleceil nüfus da çoktur.) 

Bol ve modern 8*ert cilıu mo
törlü lutalan Almanyadan uckr. 

MODERN TAYYABB: 1000. 
$iNAi KABIJJn:r: Dllnya • 

nm Ddnc1 demir mo.tamlU. Kö • 
müril udır. Fakat hıpıterecım ı.
m.tn edebilir. Petrol, kauçuk, ba • 
kır, nikel ithal edileeek. fqtHz, 
Framız fUolU - Jd İtalyan • Alman 
filoınmdan f(lplı..tz çok kuvvetli
dir - milnaJı:aUtı kolaylıkla temin 
edebillt. lqlli kendialne Wldlr. 

HARP SANAYlt: Çok ilerle • 
mi§tlr. Şimdi, ayda yüz tayyare 
yapılmaktadır. 

MALI İKTİDAR: Altın ihtiyatı 
balnmmdan ctfln;yada OçO.ncG ıel • 
mektedir. Kredisi zenflndlr. 

PSİKOLO.JİK VAZİYETİ: Al
man - balyan ifgaline karşı, milli 
bir vahdet vardır. Harp esnasında, 
Fransanın mevcudiyeti uğrunda 
döğüfilleceğl imanı, bütiln mille -
tin kalbinde köklefmlttir. 

lnptae: 

NVFUSU: 48 milyon. 
MUNTAZAM ORDU: 130,000 

ihtiyat ordu: 180,000, Büyük Bri -
tanyadaki ordu: 270.000, (bunla -
nn yüz bini, hava müdafaası mü
tehUSJ11dır.) 

Hizmeti mecburiyeden sonra, 
bunlara 380.000 asker iltihak ede
cektir. 

1940 ta İngiltere 1,300,000 kitf
lik talim görmilf bir ordu seferber 
edebilecekür. 

TAYYARE MiKTARI: 2000. 
Hava tehlikeaiııe k81'f1 müda -

faa tertibatı kuvvetli 
SINA! KABİLtYET : Demir 

ve çelik müatahaillerinin dünya -
da ikinsidir. Dünya kömürünün 
yüzde yirmisine aahlptir. 

Harpte 1bım seJecek madenle
rin yüme altmıpnı ithal etmek 
mecburiyetindedir: Bu meyanda, 
petrol, kauçuk, ve nikel de vardır. 
Fakat bunlan, kendi müstemleke
lerinden tedarik edebilecektir. 

İaşe için harice muhtaçtır. 
Deniz vaziyeti müemmendir. 
HARP SANAYÜ: Çok kuvvet-

lidir. Ayda iki yüz tayyare yapa -
bilmektedir. 

MALI KABiLiYETi: Dünya 
piyasasına hAklmdir. Kredisi hu
dutsuzdur. Altın ihtiyatı da, dün
yanın ikincisidir. 

BUBi V AZIYETt: Hizmeti mec 
buriyenin, büyük bir memnun! -
yetle kabul edilmesinden de anla -
plmaktadır ki, bütün İngilizler de, 
muhtemel bir harbi, bir vatan har 
bi saymaktadırlar. 

Sooyet Raya : 

N UFUSU: 168,000,000. 
SULll'RKt ORDUSU: İki 

milyon, talim görmüı ihtiyatlan • 
mn ımktanm tahmin güçtür. 

Hafif motörlü kıta1an çok kuv
vetlidir. 

En az ild bin tayyare. 
Son geçen yıllarda, bir kaç kıy

metli kumandanından mahrum kal 
nuı olmasına rajmen. vü:kaek ku-

1 

G'öPtlŞLEP 
Dağdan Dünyaya 
Bakan Arslan i'. c. •1' 
Yazan: Sabiha Zelıeri1a Sertel 

Y eni çıkan SES mecmuasının 
kapağında, ressam Abidin Di

no tarafından Atatilrkiln m~lesl 

için çizilen bir kroki var. 
Bu resimde Atatilrkün mozolesi 

için taaavvtJr edilen tekil ıudar: 
Bir datın tepesinden dünyaya ba· 

kan bir Hitit anlam. Atatlrkiln me
un, daim eteklerine ~lefdrilen n 
maaaam anlanııı altmWar. Kabir 
bir mabet ka•ar Pldttlr. Meann it• 
laadap yen çakmak ~ elanmla
ra veya Meni• mabetllne pkar ıiW 
somuz mermer basamaklar kull1 • 
muttur. AtatUrkü bir Hitit arslamaa 
benzeten aen'bol ne kadar kuvvetli 
ise, AtatUrkUn mezarına verilen te
kil de, sanatkiruı kabiliyetli fırça • 
sından, ve genlt hayalinden aldılı il· 
hamla, tam Atatilrke llyık bir mesar 
heybetini almııtır. 

Atatürke, yaptıjı inkıllplara eri
tebilmek için, keneli neaiHeri ....ı 

plıikalara tırmanır gibi brm8DDUf • 
lana, AtatUrkten sonra gelen n..U
ler de bu mezara, ba daia, bu dajm 
Ustllnde yatan arslana öylece tlrma• 
nacaklardır. 

Atattlrk, laqatmda dilnya1a, 
.... ,. hUllalerine Wr ... tefe • ala._ ltakmlf, auJrlan siren ba • 
lda ...... ile .......... ..,nm .... 
..... lalala ........ lltlkametl ftr-
mlttb'· ..... ~ .... ,.. ....... 
teri I~, -- eVftltlen ser. ... 
lrtpwn, ne laular kav vede lthflln'• 
'" tallam hedeflen ;rtlrUQbtl ,._ 
ha iyi anhJOnlL 

Bqb üim t .. ıılM otartidaa 
Hitit anlam Atatld:ln MDboltl, A 
tattlrk arslanın ti kendisidir. h 
senbolb iP.de Atattlrldbı tariht 11-
rilşil, tarihten aldıiı hızla, bir anlaa 
savletiyle iıtlkbale varıp vardlr. 
lluauam mermer buamaJdard--. 
tarUal Hitit aralanma tırmanarak p. 
kanlar, bu dafın phibsma vaNık
tan sonra, istikbalin sonsuz ufakm,t 
nnı göreeeklercllr. 

Çünkü bu anlanın içinde ,.ata 
A t a t 8 r k, IDtlt arslanının sırtua
dan yeni kurdufu Türk devletııü-. 
istikbale dirt Dalla kopn ktiheyıını-: 
na binnıJ" başı Rltltlerde olan 'ba 
devleti, garbın bugiiıı en ileri devletı9 
leri arasına yerle,tlrmittir. 

Daldan dftnya7a bakan arslan, 
Atattirke llyık söriilen ba MDbol 
bence, ona tarihin ve iatlkHlln vene 
ceği ifadeye çok uypn bir sen bol 
dür. Dirisine oldniu ıfbi, ölüa8De .. 
tırmanarak çıkalım. 

* Jtastamonuda Akteke mahaD...,,,.. 
a.ıt OstOn•ır'a: 

Sanat lstldadınwn lmklnsızbk 
rinden ziyan olmuı )'Ulktır. v~
nfzl Maarif Veklletine tekrar 1111111. 
ayrıl zamanda, İstanbul Akademi 

MQdQrQ Burhan Toprala mOracaa 
blldlrtnlz. Yeni sene kadrosu kapanma 
dan size yudun ecleceklerinJ ümit ~ 
rlm. 

manda heyeti, büyük bir 
sahibidir. 

SINAi KABiLlYETt: İnk1faf 
halindedir. Muhtaç olduğu mıktar
da petrole, ve kömüre maliktir. 
Kauçuk, bakır, nikel ihtiyacını dı
prdan temin etmek mecburiyetin
dedir. 

Polonya: 

ORDU: "Hali sulhte" 400,000. 
Talim görmüf ihtiyat kuvveti 

8 milyon. Fransız tipinde modern 
harp malzemesi. 600 tayyare (IOD 
model). 

SINAi KABİLiYETİ: İlerle· 
miştir. Fakat dtipnan taarruzuna 
hedef olabilecek vaziyettedir. 

Kömür ve petrol mahreci~ 
HALETi RUHIYESI: Frama 

Jibidir. Reichle hiç bir anlasmava 
mütemayil dejildlr. 

Türlıiye: 

NCFusu: 18 milyon. Sulh a • 
nmda ordusu: 150.000, Talim gör 
miif ihtiyat asker: 2 milyon Ke • 
mal Atatürk tarafmdan tensik o • 
lunmuı çok kuvvetli ve mod 
bir ordusu vardır. 

Almanya: 

NC'Fusu: Avusturya ve Si. 
detlerle beraber: 80 milyon. ( 

(Arkası 9 uncuda 
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Bozöyükte Yeni 
Hükilmet Konağı 

Yeni hükumet konağının açılma merasimi 

Bozöyük (TAN) - lki sene evve1 
inşasına başlanılan hükumet konağı, 
bitmiş, halkın ve memurların iştira
kiyle, binanın meydana gelmesinde 
-yardımlan olan kaymakam Eminin 
bir nutkiyle açılinıştır. Halk, bina-

yı gezmiş ve kendilerine şeker ik
ram olı,mmuştur. 
Dağınık hükumet daireleri bir a

raya toplandığı ve kasabaları güzel 
biİ' bina kazandığı için halk mem
nundur. 

Destekte Yapılan SünnetDüğünü 

Sünnet olan çocuklar ve köylüler 

Erbaa (TAN)'- Kızılay ve çocuk 

esirgeme kurumları, Destek nahiye

sindeki Romanya ve Bulgaristandan 

gelen muhacirlerin çocuklarını sün-

net ettirmişlerdir. 

Cidede 
İaşe 

Güçlüğü 
"Cide,, den yazılıyor: 
Kastamoni vilayetine tabi ve Bar

tın ile İnebolu arasına sıkışmış 38 
millik sahile malik bir kaza merke
zi olan kasabamız, umumi zan hila
fına, güzel bir yerdir. Bütün kaza 
nüfusunun 44600 e varmasına mu· 
kabil 1750 nüfuslu olan Cidenin her 
tarafı yeşillik içindedir, evleri iki 
katlıdır, esbabı istirahati camidir, 
tavanları yüksektir, bol pencereli ve 
ziyadardır. Her evin meyva, çiçek 
bahçeleri vardır. Hulasa Cide, bir 
sayfiyeden farksızdır. Sahilden içeri
ye uzanan ·ve bilahare ikiye ayrılan 
mükemmel bir şosesi, yeni beton 
köprüsü, her yüz metrede bir baskı
lı çeşmeleriyle muntazam su tesısah, 
iyi bir mezbehası ve elektrik tesisa
tı mevcuttur. 

Cidede vapur günlerine mahsus 
bir hal vardır. O günlerde, kütle 
kütle halkın çalışmak üzere bilhas
sa Zonguldak kömür ocaklarına git
tikleri, daha evvel gidip Çalışarak 
bir kaç kuruş kazanmış olanların da 
döndükleri görülür. -Toprak münbit ve .Mahsuldar ol-
duğu halde, halkın iaşe tarzı maale
sef çok acıklıdır. Halk sırf mısır ye
mekte ve adeta açlıkla pew;eleşmck
tedir. 

Hükumet, halka bir çok yardım
larda bulunuyor. Lakin en esaslı hiz
met, bu feyizli topraklardan istifade 
im.kanlannı hazırlamak ve halka 
bunu öğretmek olacaktır. 

Bir Güvey Yaralandı 
Karaman (TAN) - Davgandas kö· 

yünde Şerif çavuş oğlu Urfetin dü
ğünü yapılırken, Ürfet havaya silah 
atmak istemiş, fakat nasılsa kurşun 
1<>1 kasığına girmiştir. 

Ağır yaralı genç, gerdek yerine 
Konya hastanesine götürülmüştür. 

Merasimde bir çok halk bulun
muş, bando da çalmıştır. Yavrular, 
belediye hekimi tarafından sünnet 
edilmiş, kendilerine birer kat çama
şır ve entari, bütün köv t'nl'ııklarına 
da şeker verilmiştir. 

·BOR 
Kasabası 

Genişliyor 
Bor (TAN) - Niğde - Adana de

miryolu üzerinde ve büyük bir ova
da kurulmuş olan kasabamız, istas
yona doğru genişlemektedir. 

Kasaba ile istasyon arasındaki 

mezarlığın geçen sene bozulmasiyle 
yerine yapılan park, şimdi ağaç ve 
çiçeklerle güzelleştirilmektedir. 

Yine orada belediye, halkın yaz 
ve kış istifade edeceği bir gazino in
şasına başlamıştır. Temmuz başında 
tamamlanıp küşat resminin yapılma
sı muhtemeldir. 

İstasyon caddesinde yeni bir çarşı 
vücude getirilmesi için projeler ha
zırlanmış ve yer yer inşaata başla

nılmıştır. 

Belediye, asri bir mezbaha vücu· 
de getirdiği gibi, iyi su isalesi için 
de. tetkikata başlamıştır. 

Tamire muhtaç caddelere parke 
taş döşenmektedir. 

Borda Elektril< 
Gayrimuntazam 

Bor (TAN) - Elektrik cereyanı 
muntazam verilmemektedir. Bu yüz
den petrol lambası ve mumla geçi
rilen geceler olduğu gibi, Ankara 
radyosunun neşriyatı da muntaza
man alınamamaktadır. Bu derde ça
re bulması belediyemizden rica o
lunmaktadır. 

--0---

lnegölde Temsil 
İnegöl (TAN) - Halkevi temsil 

kolu aylık müsameresini vermiş, bu 
arada "Kızıl çağlayan,, piyesini tem
sil etmiştir. Piyes, birisi köylülere 
mahsus olmak üzere üç gece temsil 
olunmuştur. 

Evin içtimai yardım şubesi, on bir 
haziranda yapılmak üzere güreş mü
sabakaları tertip etmiştir. Başa sek
sen lira mükafat kcnulmuş, tanın

mış bütün pehlivanlar davet edil
miştir. 

.. TAN 

Yeni Çankırı 
Valisi İşe 
Başladı 

GAZETE.LERLE 

ŞAKALAR .~ 
1 

Florinah Nazım 
Öldü 

Yazan: Naci SADULLAH 

Şiir krall, Florinalı Nazım, evvel-
1 ki gün, "Gureba" hastanesinin asabi
ıl ye koğuşunda hayata gözlerini yum
muş. Matbuat sayfalarında, seneler . 

1 ce, Pazarola Hasan beye döndürülen 
1 
biçare kral, bütün ömründe hasreti-
ni çektiği ihtirama ve sitayişe. ancak 
öldüğü giin kavuşahildi: Halbuki bi
çare Filorinalının, cılız, sulanmış bir 
zekanın gölgesinde yaşa~•an müdafa-

1 
asız şahsiyeti, bizim caddenin irili u
faklı bütün kalemlerine senelerce, 

ı tehlikesiz bir alay menbaı olmuştu. 
Şimdi onu çuvaldızlamış olmaktan 
duydukları vicdan azahlnı gidermek 

Yeni Vali Relik NOYAN 

Çr.van· (TAN) - Rize valiliğine 
tayin olunan vali Hüsnü Uzgören 
gitmiştir. Yeni vali Refik Noyan 
gelmiş, ilk olarak şehri ve bütün 
müessesatı gezmiştir. Refik Noyan 
kütüphaneyi beğenmemiş, iyi bir 
mevkide güzel bir bina bulunarak 
kütüphane yapılmasını emretmiştir. 

Yeni vali: "Çankırı'yı çok güzel 
bulduğunu, dolaştığı caddelerde ev
kafın ve eşhasın yaptırdığı. yeni bi
nalar arasında eğri büğrü, maili in
hidam binaların büyiik bir çirkinlik 
teşkil ettiğini, halbuki Çankırıda 500 
liradan ucuz dükkan yaptırtmak 

mümkün olduğunu, halkevinin yeri
ni gördüğünü ve derhal emanet 
suretiyle inşasına başlanmasına ka
rar verdiğini,, söylemiştir, 

---0--

Burdurda Yağmur 
Burdur (TAN) - Uzun zaman

danberi beklenilen yağmurlar yağ

mağa başlamıştır. Bundan dolayı 

köylü '1Gvh,.ın.JitcnT. ... 

Yağmurların yağması piyasa üze
rinde de tesir etmiştir. Mesela, bir 
hafta içerisinde 20 - 30 kuruş yük

selen yağ ve peynir fiyatları inme

ğe başlamıştır. Bu vaziyet te fakir 

şehir halkım sevindirmiştir. 

Alibey Düzünde 
Mektep Yapıhyor 

.ı:sozöyük (TAN) - Buradan bir 

saat uzaktaki Ali beydüzü köyünde, 

beş dershaneli bir mektep inşasına 

başlanılmıştır. 

O köyden Sait, mektebin yapılma· 

sı için iki bin lira vermiş, icap ettik

çe, yardımda bulunacağını da vaa· 
deylemiştir. 

Buradan giden maarif memuru ile 

muallimler ve halktan mürekkep 

bir kafile önünde mektebin temeli 

atılmıştır. Maarif memuru bir nutuk 

söylemiş ve temelde kurban kesil
miştir. 

~ 

Çocuk DÜJÜrme 
Bozöyük (TAN) - tsme~aşa ma

hallesinde oturan Ali kansı Şerüe, 

ayni mahalleli Hasan karısı Ayşe ile 
kardeşi Meryem tarafından dövül
düğünü ve bu yüzden dört aylık ço
cuğunu düşürdüğünü iddia eylemiş
tir. Ayşe ve Meryem tevkif edilmiş
lerdir. 

Borun 1 htiyaçları 
Bor (TAN) - C. H. Partisi bura 

reisi Cevdet ile Şarbaydan ve bele
diye encümeni azasından mürekkep 
bir heyet Ankaraya gitmiştir. Bura
da orta mektep açılması ve inşaatı 
yarım kalan halkevinin bitfrilmesi 
gibi işler hakkında teşebbüsatta bu· 
lunacaktır. 

isteyenler, şiir kralının cenazesine, 
edebiyat tarihinde makam ikram e
dip duruyorlar: Bu sahte ikramlar. 
hazin birer kefarete benzemiyor mu? 

Filorinalı Nazım hayattayken, şi

ir krallığma layık olduğuna inanmış
tı. Şimdi, onun masum ruhu edebi -
yat tarihine girmeğe layık olduğuna 
da inanacaktır. Fakat bence, o birin
ci tevcih, bu sonuncu ikramdan çok 
daha hazindir: Çiinkü vaktiyle ona 
şiir krallığını tevcih edenler bir "di
ri" yi kandırmışlardı. 

Şimdi ona, edebiyat tarihinde ma
kam gösterenlerse, bir ''ölü" yü al • 
datmağa çalışıyorlar! 

Demek ki, artık, insanları alda • 
tılmaktan, ölüm bile kurtaramıyor! 

"Son Posta'' gazetesi de bu ölüm
den bahseden yazısına şu ~rlevhayı 
koymuş: 

"- Filorinalı Nazım, ölümünün 
gazetemize haber verilmesini vasi -
yet etti!" 

Anlaşılan, son günlerde, başında
ki taca layık olduğundan şiiphcye 

düşen biçare Filorinalı, öliimüne cid
di gazetelerin lakayt davranacakla . 
rını vehmetmiş: Ve yalnız "Son Pos
ta" .yı, kendisine hemdert bulmuş! 

ll'İ <:u d~Ju ko .. ı..~~ ı. .. ı-~-- L= 

tün ömründe ağır bir desti gibi taşı-
mış olan meczup Pazarola Hasan bey, 
bu "Komik" refikimizin sayfaların -
da, her gün "niikte!" savurur. Bina· 
enaleyh, mizah sütunlarmr Pazarola 
Hasan beye, ikram eden bu refikimi
zin, Filorinahya da ayni derecede 
mevki vermesinde bir mahzur yok . 
tur sanırız. 

Bu itibarla, temenni ederim ki, 

muhterem refikimjz, merhum şiir 

kralının o dostane vasiyetine bir ce

mile olmak üzere, edebi ve siyasi 

makalelerine de "Filorinalı Nazım" 

imzasını atsın. Hem zaten, Gureba 

hastahanesinde, şiir kralının son Ö7. 

lerini dinlemiş olanlarm söyledikle -

rine göre, Filorina1ı Nazım, tacının, 

tahtının da, "Komik" gazetenin baş

muharriri Muhittin Birgene verilme

sini vasiyet etmiş! 
Vakıa, bu vasiyet, o refikimizin 

mensupları arasında bir ihtilafa se • 
bebiyet verebilir. Mesela, İsmet Hu
liisi; Muhittin Birgenin şair olmadı
ğını ileri sürebilir, ve: 

"- O taçla taht, bana layıktır!" 
Diyebilir. Muhittin Birgen ise, 

vasiyeti ileri sürerek, hakkım koru
yabilir: Fakat bence, bu ihtilaf, dos
tane halledilmelidir: Zira bana kalır
sa, her iki meslektaşımız da iddiala • 
rmda haklıdırlar: Ve bence, taht 
Muhittin Birgene, taç da İsmet 
Hulllsiye teslim edilmelidir! 

Şiir kralının ölümüne gelince, 
ben eminim ki, meslektaşlarım, o • 
nunla, bir "insan" değil, bir "mevzu" 
kaybettiklerine miiteessirdirler! 

Fakat, okadar muharrire mevzu 
olabilmek, hiç şüphe yok ki, en ebe
di mevzuu bulabilmekten bile zor • 
dur: Ve zaten Filorinalının kazandı
ğı en büyük muvaffakıyet te, bence 
budur. 

O, bir tek nükte savurmadığı, ve 
hiç bir gün ciddiyetini bozmadığı hal 
d.e, hepimizi hergüa güldürürdü: Mi

(TAN) _ zahcı, ciddi hadiseleri kalemiyle ri-
dikülize eden insan değil midir? r:. 

~ 

Eceabatta imar 
Cemiyeti 

Eceabad (Maydos) -

Merkezi burada olmak üzere bir lorinalı, mizahcıların kalemleriyle 
"İmar ve güzelleştirme,, cemiyeti becerdikleri bu marifeti, hayatı 

teşkil edilmiştir. Faaliyete başlıyan ile yaşardı. 
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E_K_O __ N __ O __ M __ i 1 
Memlekette Bol Yağış Var 

Zamanında Yetişen 
Yağmur ile T rakyada 
Mahsul iki Misli Olacak 

Trakyadan piyasamıza g ?len maliı.- !ar normal şekilde çiçeklenmişlerdir. 

mata göre son günlerde biitün Trak· Muşta Mahsul ve Tırtıl 
yada bereket verici bol yağmurlar Muş, (TAN) _Her sene bu bava-

yağdığından köylü ve müstahsil bü- liye mebzul yağmurlar y1ğdığı halde 
yük sevinç içindedirler. Bu sene 

Trakyada ekiliş vaziyeti de iyi oldu

ğu için mahsulat çok mükemmel bir 
inkişaf içindedir. Havaların serin de

vam etmesi de buğdayların dolgun

laşmasına yardım etmekedir. Trakya

nın sert buğdayları, arpa, yulaf, kuş 

yemi, susam gibi hububatmın geçen 

senelere nazaran iki misli fazla ola
cağı tahmin ediliyor. Şu halde bu se
ne yalnız Trakya mahsulatı yurdun 
bütün ihtiyaçlarını karşılıyabilecek
tir. Yazlık zeriyat dahi iyidir. Bilhas· 
sa son yağmurlar bu mahsuller üze
rinde çok faydalı olmuştur. Kavun, 
karpuzların vaziyeti sağlamdır. Bağ-

lÇ PiYASALAR: 

Perakende Yün 
ipliği Satııı 

Yün ipliklerinin perakende satış
larında ambalajları hakkında Tica· 
ret Odasr umumi heyetince kabul e
dilen karar 10 Haziran Cuma günün
den itibaren tatbik edilecektir. Bu 
karara göre çilesi yirmi gramdan iba 
ret olarak dört çilelik turalar seksen 
gram olacak ve her turanın üzerinde 
bir bandaj bulunacaktır. Bu şarta 
uymıyarak gelmiş veya hazırlanmış 
yün ipliklerin üzerinde muhteviyatı
nı gösteren bir etiket bulunmak şar· 
tile 1 Nisan 940 tarihine kadar satı
labilecektir. Ogrendigiinıze gore bu 
şekilde piyasamızda kırk bin paket 
kadar mevcuttur. Cuma gününden 
itibaren oda memurları piyasada tet
kikata başlıyacaklar ve karar hıla
fına hareket edenlerin cezalandırıl
ması için zabıt varakası tutacaklar
dır. 

Dokuma Bezlerden Şikayet 
Şehrimizde mevcut iki bin kadar 

el dokuma tezgahlarında imal edil· 
mekte olan bezlerin kalite itibariyle 
gittikçe düşük çıkarıldığı nazarı dik
kati celbetmiştir. Ticaret Odası bu 
işi tetkik ederek bu gibi imalatha
nelerde yap1lan bezlerin standardize 
edilmesine lüzum görerek keyfiyeti 
Iktısat Vekaletine bildirmiştir. Ve
kalet odanın mütalaasını muvafık 
görmüştür. DokumWtiplerinin ve ev
safının tesbiti i~lfıboda meclisince 
bugünlerde karar ittihaz olunacak

tır. 

Dünkü Zahire Satııları 
Dün piyasamıza tüccar namına ge

len ve toprak ofisi tarafından 810 

ton buğday çıkarılmıştır. Ayrıca Es
kişehir ve Karaköyden 108 ton un 
getirilmiştir. Trakyadan 45 ton kuş 
yemi, 25 ton beyaz peynir, 10 fon ka_ 
şer, Anadoludan 45 ton arpa, 30 ton 
çavdar, Karadenizden 40 ton i~ fın
dık getirilmiştir. Yumu~ak buğday· 
lar 5,32, sertler 5,13 - 5,20, kızılca
lar 5,32, yemlik çuvallı arpalar 4,30, 
Anadolu dökme arpalar 4,25, çavdar 
4,20, sarı mısır çuvallı 4,17,5 kuruş
tan satılmıştır. 

bu sene pek az yağmıştır. :Maamafih 
Muş havalisinin toprakları "Kuru zi
raat,, usulüne müsait olduğu, yani si
nesindeki suyu tedricen verip mah
sulatı beslediği cihetle, sühunet de
recesinin hemen hemen zait on beşi 
de geçmemiş bulunmasının yardımi
le, yağmursuzluktan müteessir de
ğildir. Bilakis bu sene mahsul çok be 
reketlidir. Yalnız her sene meşelere, 
bağlara ve ağaçlara musallat olan tır
tıllar bu yıl salgın bir hale gelmiştir. 
Ağaçlarda yaprak ve meyva kalma• 
mıştır. Onlar da bundan zarar gör· 
miiştür. Halkın bilgisizliği ve fennt 
mücadele yapılmaması, tırtılların ü
remesine sebep olmaktadır. 

iHRACAT: 

200 Bin Kilo 
Tütün Satıldı 

Geçen Mayıs ayı içinde Almanya 
hesabına Tütün Limitet Şirketinden 
iki yüz bin kiloyu bulan büyük bir 
parti tütün satın alınmıştır. Alman
yanın büyük firmalarından iki mü
messil dün şehrimize gelmişlerdir. 

Bu firmaların piyasamızdan ehem
miyetli miktarda tütün ve muhtelü 
cins deriler mübayaa edecekleri ha
ber verilmektedir. Fransızlar hesabı
na da son günlerde bir miktar tütün 
mübayaa edilmiştir. 

ı uıu """-. .. w• vaı ı 

Almanya hesabına piyasamızdan 
tilki derisi toplanmaktadır. Mevcut 
stok çok azalmıştır. Son satılan 3200 
tilki derisinin çifti üç yüz kur':lştan 
verilmiştir, Amerika için de piyasa
mızda mevcut sansar derilerinin mü
him bir kısmı satın alınacaktır. Bu 
derilerin çifti 29 - 30 arasında pa
zarlığı yapılmıştır. 

K6htada Yeni Mahsul 
Kahta (TAN) - Arpaların biçil

mesine başlanılmıştır. Bir hattaya 

kadar buğdayların da toplanmasına 

başlanılmıştır. Bu sene buğday, ge.
çen senekinden çoktur. 

Çiftçiler ve bahçıvanlar yağmur 

beklemekte, havalar pek sıkıntılı 

geçmektedir. 

DENiZ ve LiMANDA J 

Gemi Sipariılerintn 
Mesulleri 

Denizbank tarafından Almanyaya 
sipariş edilmiş olan vapurların plln
larmın hazırlanışındnki hatalar ile 
sonradan yapılan yersiz tadilat, kon
trol ve tesellüm işindeki yolsuzluk
lar hakkında hazırlanıp Muhabere 
ve Münakale Vekaletine verilmiş o
lan fezleke etrafinda tahkikatın de
rinleştirilmesine lüzum görülmüş
tür. Alınacak neticeye göre mes'ul
ler hakkında kanuni takibat yapıla
caktır. 

POLiS: 
bilerek, ister bilmiyerek • kendi şah-
sında yaratmış olan insandır: Yani, Tramvaydan Düıtü 
o, tabii, ve canlı bir mizah şaheseri - Beşiktaştan Ortaköy istikametine dol
dir: Onun yaşayacak olan tarafı bu- ru gitmekte olan 688 numaralı tramvay 
dur. Ve biz onu, müellifi meçhul ve arabası Kabataş llsesi önünden geçerken 

yolculardan Dursun Ali isminde birisi at
canlı bir şaheser gibi, daima, acı acı larken yere düşüp muhtelif yerlerinden 
gülümsiyerek, anacağız! tehlikeli surette yaralanmıştır. Yaralı can

Geniş, ve popüler bir şöhret ka • kurtaranla Beyoğlu hastanesine kaldırıl

zanmış olan sevimli, zararsız ve za • mıştır. 
vallı Filorinalı, bütün ömründe bir • Çırağan sarayı önünden geçen bir 

tramvaydan atlamak isteyen ve Çadırcı
palyaço kadar gülünç görülmeyi, bir larda oturan Mehmet Ali, yere düşerek 
kahraman feragatiyle göze aldı: Hem başından ve bacağından yaralanmıştır. 
de, sadece şair olabilmek uğrunda! Yaralı hastaneye kaldırılmıştır. 

cemiyet, Umumi. Harbin en büyük Binaenaleyh, Filorinalı Nazım, 
tahribatına hedef olan bütün kaza· mizahcıların kağıt sayfaları üzerin -
mızın imarına çalışacaktır. de yaşatmak istedikleri tipi • ister 

Şu halde, artık ona: "Şiir kralı" e Havayollarına aft 296 numaralı oto
gibi komik bir unva:o. takmakla yap· büs şoför Mehmedin idaresinde olarak E
tığımız büyük haksızlığı d~ itiraf ve Hırdir~etkapıdan geakçerken o cdivarda alotur:n 

~ . ıs oya çarpar omuzun an yar amı~-

tamır edelim: tır. Yaralı Gureba hastanesine kaldırılmıs-
0, şiirin kralı değil •. Kölesiydi!'' l tır. 
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DONYANIN BÜYÜK HASTASI FRANSAYA GELDİ 

Çelik ciğerle yaşıyan genç milyoner 

G H ft 1 • d Çinde kaptığı derdin çaresini arıyor eçen a a çın e · ~ 

Çıkan Kitaplar 
CEP KITAPLARI 

Netr.eden: SAB1HA 
ZEKERIY A SERTEL 

Basan: Tan Evi • l•tanbul 

~~~~Yazan:~~!!!!!!!! 

G utenbergin bastığı kitaplar, 
kaligrafi ile vücude geti

1 M. Turhan TAN 
L~~~~~~~~~~ rilmiş yazılara 

ltisbetle kara- Ben cep kitapları serisinden ör-
la.ına denile- nek seçmiye kıyamadım. Çünkü 
~k mahiyette çıkan kitapların hepsi güzel, hep-
idi, kabaydı. si faydalı, gönül isti~r ki her 
Matbaadan çı- yurttaşın evinde bu nefis kütüp-
kan kitapların hane bulunsun ve her genç -zarif 
kalıniıg~ ı ve ka- bir hacimde ve şekilde basılm1ş O-
halıgı,~ uzun zaman, devam etti. lan- bu yüz kitabı okuyarak bir 
liatta yurdumuzda iki yu· z yıl ev- hayli şey öğrenmiş olsun. 
\>el basılan kitaplar da ayni hacim-
de ve eb'atta çıktı. Fakat "kolay- ESKi VE YENi 
hk ve ucuzluk,, düsturu içtimai TÜRK HALICILIGI 
hayatın her cephesinde hakim o- Yazan: GENERAL 
lıınca bası işleri de inceldi ve ko- KAZIM DIRIK 
lay taşınır kitapların basılmasına Ba&an: Alaettin Kıral 
başlandı. Artık tanesi üç beş kilo 

Basımevi &elen kitaplar ortadan kalkıyor 
\>e üçü beşi bir arada koltuk:lana- Hani Avrupanın, Amerikanın 
hilen kitaplar meydana çıkıyordu. ve bütün dünyanın avuç 
On dokuzuncu asırda bu iş, fantezi dolusu para ve-
baline kadar çıkarıldı, kol saatleri rerek ve hazan 
büyüklüğünde kitaplar basıldı. 11- da çalarak te-
lllin oyuncaklaştırıldığı zehabını mellük etm.iye 
Uyandıran bu şekil, ancak çocuk- çalıştıkları eski 
ları ve çocuk ruhlu kimseleri ala- Türk destimal-
kalandırdı. Çünkü minimini bir leri, çevreleri 
saate benziyen kitaplar, hurdebin- yok mu, işte 
siz okunamıyordu. Fakat Guten- onlar kadar zarif ve ağırhğmca 
berg devrinin kitap hacmini bü- altın değer Türk halıları kadar da 
Yütmekte tervic ettiği ifrata mu- rengin bir kitap!.. Daha kabına 
kabil sonraları özenilen bu tefrit- bakarken içinize bir inşirah geli-
ten bir ders te alınmam1ş değildi. yor, bedii bir heyecan bütün yü-
Cebe girecek hacimde k itap,,.,Ja_· r_ı~n ___ r_e_ğinizi kaplıyor. Çünkü o kap, 
l'evaç bulacagı anlaşılmıştı. renkten ve naJüştan yapı!ma bir 

Avrupa -büyük mevzuları şiirdir. Gözünüz bu şıirin eb'adı 
lı:omprimeleştirmek • suretiyl4'!-- arasında uçsuz bucaksız bir haz 

ufkuna kavuşmuş gibidir. Adeta 
cep kitaplarına sığıştıraraıt halka mestoluyorsunuz ve o şiirin nefa-
okutmayı yetmiş yıl kadar evvel seti içinde uzun bir istiğr.-k daki-
sınadı, müsbet neticeler elde etti. kası geçirmekten kendinizi alamı-
ltahmetli Ebüzziya Tevfik te o ne- yorsunuz. 

ticelere imrenerek ayni şekli Tür- Kabı açın: Yeni bir şiir daha, 
kiyede tatbik etmek istedi, cebe tablo halinde temaşasına fırsat 
girecek hacimde "Ebüzı:iya külli- bulduğunuz bu şiirde rengin na-

Yatını,, bastı. Bizden evvelki ne- kış, nakşın mana ve mananın 
Sille bizim nesil, 0 küllıyatı.:ı zarf deha oluşunu görüyorsunuz. Eğer 
İtibariyle nefasetine ve mazruf heyecandan, ruhi hazdan aman 

. itibariyle de kıymetine hayran o- buluyorsanız bu yaprağı da çevi-
lup kalmıştı. rin. Derin bir ihata ve ciddi bir 

1 şte Bayan Sabiha Zekeriya 
Sertelin -aylardanberi met-

hiyeleri diller
de dolaşan ve 
kapış kapL~ edi
len- cep ki
tapları, Avru
pa ve Ameri
kaı.la çok revaç 
bulan "Kom

ı:>rirne bilgi,, usulünün en olgun 
§eklini bize getirmekte ve goster
lllekte bulunuyor. 

Bayan Sabiha, ilme meftun ka· 
dtnlarımızın en bilginlerinden ve 
tnemlekette bilginin teneffüs olu
tlan hava gibi her bünyede hayati 
tol oynamasını ülkü edinen vurt
ıever lerdendir. Yüz ciltlik bir cep 
kitabı serisi vücude getirmeyi ona 
ilham eden de o ülküdık Bugüne 
kadar ( 42 ) kitap çıkaran Bayan 
Sabiha Zekeriya geri kalan cüz_ 
leri de şimdiden hazırlamış gibi
dir. 

Bunların içinde neler yok ki? .. 
.Bir okuyucu edebiyat aşık! ise 
Cep kitapları serisi içinde Ingiliz, 
Fransız, Rus, Amerikan, Ispanyol, 
ltalyan ediplerinden en seç-kinle
rinin eserlerini bulmakta güçlük 
Çekrniyecektir. Eğer okuyucu ta
l'ih veya içtimaiyat meftunu ise, 
Yine bu seri içinde dünya müvcr
tihlerinin ve sosyologlarının en 
seçrne eserlerine rast gelecektir. 
Seride fenni, felsefi ve hatta mi
ıahi eserler de vardır. Bunların 
dikkatle telhis edilımş olduğu dü
şünülürse serinin kıymeti daha iyi 
anlaşılır. 

vukuf ile Türk halıcılığı hakkın

da tesbit olunan tarihi hakikatleri 

dinleyin. Halı ner~qr.n doğmuştur, 
Türk halıcılığının SıltP,ı . ve kıymeti 
nedir? Yeni halıcılığın ilmi, sınai 

ve iktısadi mahiyeti neden ibaret_ 
tir?.. Cihan halı tiplerini ihtiva 
eden bir panoramada neler görü
lür ve neler öğrenilir? Kilim ne· 
dir, şal nedir? .. 

G eneral Kazım Dirik, bugü
ne kadar bizde pek miıh

mel kalan bu 
ilmi ve -ben
ce- bedii mev
zuu tam bir 
mütehasscs li
saniyle teşrih 

ederken oku
yucularına sık 

sık nefis resimler. zarif nakışlar da 
seyrettiriyor ve halıcılığın şiir ile 
münasebetini sık sık tevsik edi
yor. 

Ben, her bakımdan önemli olan 
bu kitabı seve seve okudum ve 
seve seve seyrettim. Askeri kıy

metlerine idari meziyetler katmak 
suretile yurdun en faydalı evla
dından biri olduğunu bize bir çok 
eserlerle ispat etmiş olan General 
Kazım Dirik, şu kitabiyle nefis sa
natlarda da ihtısas sahibi olduğu
nu göstermiştir. Kendilerini can
dan tebrik ederim. Yalnız üzüldü
ğüm bir nokta var: Kitabın sonu
na konulan bibliyografi sütununda 
Ingiliz, Alman, ve Fransız olarak 
bir çok muharririn ve eserlerinin 
ismi okunurken tek bir Türk kita. 
bına tesadüf olunamıyor. Demek 

kı halıcılık hakkında -mehaz o
labilecek- bir adet kitabımız da
hi yokmuş. Bunu öğrenmenin ele
mi benim için pek büyük olacak
tı: Onümdeki nefis ve kıymetli ki
tap o eksiği tamamlamış olma
saydı!.. 

ÖZLÜ SÖZLER 
Yazan: AGAH iZZET 

YAZGAÇ 
Basan: ikbal Kitabevi 

A gah Izzet, kırkına kadar ve
cize söylivemiyenlerin o 

yolda kısır kal
mış sayılabile

ceklerini bizde 
göz önünde tu
tup kırkından 

evvel düşünce
lerini ·-tabir 
caiz ise- üs
lup bakımından formüle eden ye
gane muharrirdir. O, sözlerinden 
ancak bir kısmını vecize ve nükte 
diye ayırmış, yüz sayfa dolduran 
öbür vecizelerine sadece "söz., a
dını vermiş ise de fikirler ve es!.!r
ler, dostuk ve düşmanlık, ruh ve 
ahlak, tenkit ve münekkit, güzel 
ses, kadın ve aşk, evlenme ve bo
şanma, gazete ve gazeteci, malum 
ve meçnul hakikatler, hakkında 
tertip ettiği kısa kısa cümleler de 
birer nükte takşımakta ve veci
ze tadı sunmaktadır. 

Nitekim rahmetli Cenap Şeba

bettin de eserin birinci basılışında 

yazdığı bir bentte: "Agah izzetin 

ilk defa düşünülmüş fikırleri pek 

çoktur,, diyerek eseri takdir et
mişti. Kitabın dördüncü defa ba
sılması da bu vecizelerdeki kıyme
ti Cenabın yazısı kadar kuvvetle 
tebarüz ettirmiş olsa gerektir. 

CEMiL TOPUZLU 
Yazan: SABiH ALAÇAM 

Basan: Milli Mecmua 
Basımevi 

B u kitap, meşhur şehircilik 

mütehassısı ve meşhur ope
ratör Cemil To-
puzlunun -ga
zeteci üslubile 
yazılıp gazete 
sütunlarında ba
sılmış olan
hal tercümesi-
ni ihtiva et

mektedir. Abdülhamit devrinde 

kırk yaşına varmadan Mareşal rüt
besi alan ve meşrutiyette paşalık
tan beyliğe indirilmesi üzerine 

Sultan Reşat tarafından Mirimi

ranlık rütbesi verilmek suretiyle 

yine "Paşa,, yapılan doktor Cemil 

Topuzlu, operatörlükte olduğu ka

dar Şehreminliğinde de büyük bir 
şöhret kazanmış ve hasta beden

lerden ur söker gibi Istanbulun a

UI vücudünden de bir çok şeyler 

söküp atmıya muvaffak olmuştur. 

lstanbulda ilk park yapan odur, 

dirilerin tem.iz hava altp sokaklar

da sendelemeden yürümelerini te

min için bir kaç ölünün feda edi
lebileceğini düşünen ve bütün Is

tanbula serpilmiş olan semerli, se
mersiz yayaları, papuçlu papuçsuz 
dedeleri yol üstlerinden kaldırıp 

çiğnenmekten kurtarmaya çalışan 

ilk şehremini odur. 

işte Sabih Alaçam, cihet cihet 
enteresan bulduğu bu meşhur za
tın hayatını 250 küçük sayfa için
de merak edenlere sunmaktadır. 

Büyük hcuta üç sene evvel genç ve dinç, ktzkardeşini kucağında koşturan bir 
gençti. Çincle kaptığı ha.11talıktan sonra bu şekilde bir çelik kovan içinde her 
tarafı mefluç sırtüstü ancak nefes alabiliyor. 

HASTA iYiLESEBiLECEK Mi? 
Hastanın basU· . 
cundan ayrılmı

yan gençlik 
arkadaşı 

1 

Üç senedir çelik bir kovan içinde mefluç ya§ıyan 

milyoner gencin Amerikadan Fransaya seyahati 

iki buçuk milyon franga maloldu. 

F red Snite, dünyanın en bü
yük hastası denilen bu 

genç milyoner tam üç senedir bir 
çelik kovan içinde ancak nefes a
labilerek hayatını idame P.diyor. 
Amerikanın bellibaşlı zenginle

rinden banker Snite genç yaşında 
umumi felce tutulan oğlunun yaşı
yabilmesi için bütün servetini fe
daya hazırdır. 

Fred Snite genç, gürbüz, iyi 
tahsilli bir genç olarak Amerikan 
kibar mehafilinde tanınmış idi. U
niversiteyi bitirdikten sonra aile
sile Çine bir seyahat yaptı. Çinde 
bu müthiş hastalığı kaptı. 

Yirmi altı yaşında yakalandığı 

umumi felci geçirmek için tıbbın 

ve fennin bulabildiği bütün çare
lere başvuruldu. 

Genç milyoner arka üstü yat

mrya mecbur olduğu çelik kovan 
içinde kıpırdanmaktan dahi aciz 

bir halde ancak nefes alabilıyor

du. 

Nefes alabilmesi için mütemadi 
arka üstü yatmıya mecburdu. Ci
ğerleri, barsakları cümlei asabiye

sine itaat etmediğinden yaşıyabil

mek üzere çelik kovan içinde kal

mıya mahkumdu. Çelik kovandaki 
hava tazyiki ve masaj tertibatı sa

yesinde hayatını idame edebiliyor, 

nefes alabiliyordu. Daima arka üs

tü yatnuya mahkum olduğundan e 

rafını görebilmek üzere önüne bir 

ayna konmuştur. 

Genç milyonerin bu şekilde ge

çirdiği günlerin masrafı ancak bir 

milyonerin dayanabileceği kaaar 

masraflıdır. 

Yanında daima altı hastabakıcı, 

bir makinist, iki doktor ve yarım 
düzine hizmetçi ile gezdirilen bü

yük hasta geçen hafta Amerika
dan Fransaya getirildi. 

Hastanın Fransaya nakli şayanı 
hayret masrafları mucip olmuştur. 

Fred Snite'in Normancli transat
lantikte maiyeti ile yol parası 

600,000 frank tutmuştur. 

kervan dedikleri bu kafilenin di
ğer masrafları 1,000,000 frangı 

· bulmuştur. 
Hastanın hiç yanından aynlını

yan çocukluk arkadaşı bir genç 
kız hastanın yegane tesellisidir. O
na boş vakitlerinde kitap okuya
rak, kahvaltılarını eliyle yedirerek 
biraz ruh rahatlığı veriyor. 

Bu malul genç milyonerin Fran 
saya nakli karan, üç senedir Ame
rikada devam eden ve bir netice 
vermeyen tecrübelerden sonra ve
rilmiştir . 

Bütün servetini oğlunun şifa 

bulması için feda etmeğe hazır o -
lan banker baba Fransayı görmüş 
ahbaplarının tavsiyesiyle oğlunu 

Amerikadan Avrupaya nakletmeğe 
razı olmuştur. 

Bugüne kadar doktorların ilaç
lariyle iyileşmesi bekleneıa Fred 
Sonite bundan sonra Fransadaki 
Lurd manastırında telkin ve dua 
ile tedavi edilecektir. 

Fransadaki Lurd manastıTmda 
böyle umumi felce uğramış bir kaç 
gencin telkinle şifa buldukları te
min edilmektedir. 

Çelik ciğerli genç ve b9.basının 
son ümitleri şimdi bu son çareye 
bai?lıdır. 

Hastanın claimi Hastanın claimi 
doktoru makinisti 

Hastaya hizmet edenlerin mik
'11r:>p saçmamalan için ağızlan ve 

burunları böyle bağlanıyor. 

Yold~ icap eden ilaçlar ve çelik 
kovanın nakli için alınan tertibe.ta 
700,000 frank sarfedilmiştir. Asrt 

Büyük hastanın başından ayrılmıyan gençlik arkadtlfl 
kitap okuyarak oyalamıya çalıfıyor. 
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Damat Ferit Müşkül Mevkideydi 
Fakat Birden Salona Giriveren Yeni Misafirler Onu 

Bu Müşkül Vaziyetten Kurtarmış Bulunuyorlardı 
Bir aralık, kapiten Halit, damat 

Feride dönmüştü. Manalı nazar -
larla uzun uzun süzdükten sonra, 
istihzalı bir eda ile: 

- Paşa hazretleri, demişti. Bu
gün, hatır ve mizacı devletlerini 
rencide edeceğini yakinen bildi
ğim bir vazife ile mükellefim. Ge
neralim namına, zatı asilanelerin
den bir husus hakkında bazı isti
Zahatta bulunmağa memurum. 

Mısır kuvvei seferiyesi başku
mandanı General (Allenbi) ıle a
ranızda, bilvasıta, bazı gizli mü
zakerelerin cereyan ettiği haberi 
alınmıştır. Müttefikler tarafından 
müştereken akt ve imza edilen 
Mondros mütarekenamesinin mah
rem bir şekilde tadil ve tefsirine 
müteallik olduğu öğrenilen bu mü
zakereler, hiç şüphesiz ki, hükCı -
?netimin nazarı dikkatini celbet
nıiş ve bilhassa ayni zamanda İs
tanbul işgal kuvvetleri başkuman
danlığı vazüesini de üa etmekte 
olan Generalimde fevkalade bir a
lclka uyandırmıştır. Yapılan bu 
gizli müzakere ve muhaberelerle, 
General (Allenbi) ye, işgali altın
da bulundurduğu mıntakada, mü
tarekenamenin diğer müttefiklere 
bahşettiği ahkam ve salahiyetten 
daha fazla ve hatta bir imtiyaz 
şe1'linde mevii bazı müsaadeler
de bulunulmasının istihdaf edil -
nıekte olduğu anlaşılmaktadır. 

D amat Ferit cidden afallamış, 
oturduğu koltukta sallan -

mağa başlamıştı. Kapiten Halidi 
cevapsız bırakmamak için, adeta 

cliycrck :--.y-.,. ........ -~.---~~~~-~ 
- Pek yanlış bir kanaat. 

Diyebilmişti. Fakat, Halit bu 
cevabı işitmemiş gibi görünmüş, 
sözlerine şöylece devam · etmişti: 

- Bu malumatın, alelade bir 
lnenbadan alınmış ehemmiyetsiz 
bir haber gibi telakki buyurulma
lllası için şu ciheti de ilaveye lü
zum görüyorum: Hadise, Adana 
Valü askerimiz kolonel "Biremon,, 
tarafından bildirilmekte ve bazı 
tesmi vesaike de istinat ettiril
mektedir. İstanbulda, bazı kanal- ' 
lardan alınan malumat ta, maat
teessüf, böyle bir müzkerenin ha
fi olarak cereyan etmekte olduğu
nu teyit etmektedir. Binaenaleyh .. 

Kapiten Halit sözüne devam e
dememişti. Çünkü, o sırada hari
ciye müsteşan Keçeci zade Izzet 
Fuat paşayla, hürriyet ve itilaf 
fırkası erkanından hoca Rüştü ve 
ayan reis vekili Azaryan efendiler 
ansızın salona girivermişlerdi. Bir 
kaç dakika sonra da, İngiliz istih
barat şeflerinden mösyö "Pantik
Yan,, gelrni§ ve belki de bile bile, 
kapiten Halitle damat paşanın a
rasındaki koltuğa yerleşmişti. Bir
biri ardınca gelen bu misafirler, 
tabii o anda, salonun havasını de
~iştirmişti. Ferit ferahlamış, fa
kat kapiten Halit, h~linden bes
belli ki, çok daralmış ve biraz da 
morarmıştı. Oturduğu yerde, Fe
ride bakıp kıvranıyor, diğer bir 
&alona geçmek için ısrarlı kaş ve 
göz işaretleri yapıyordu. 

N ihayet, Ferit hazır bulunan
lara nazikane bir surette ö-

2!Ürler diledikten ve müsaadeleri
ni istedikten sonra, kapiten Halit 
\re hariciye müsteşarı İzzet Fuat 
Paşa ile birlikte yandaki salona 
geçmişlerdi. Kalanlardan hoca 
Rüştü, Azaryan efendilerle Pan
tikyan bir köşede ve Ahmet Rıza 
Ve İhsan beyler de diğer köşede 
birer grup teşkil etmişlerdi. 

Ahmet Rıza bey çok müteessir 
görünüyor, dertlerini Ali İhsan be
ye acı acı döküyordu ve: 

- Bugün, kapiten Halidin bu 
i§ için geleceğini haber vermeğe 
gelmiştim monşer, diyordu. 

lşi anlatmağa meydan bırakma
dı ki. Söz aramızda kalsın azizim, 
bu adam da, kabinesi de, emin o-

lunuz, hiç bir iş göremiyecekler 
ve cihana karşı da milletimizi çok 
küçük düşürecekler. Pek yazık o
luyor millete ve memlekete. Fe
laket ve fecaati görüp işitmemek 
için Fransaya gitmeyi düşünüyo
rum monşer. 

İhsan bey, bu seyahati muvafık 
bulmuyor ve çok sırasız olduğunu 
söylüyordu. 

- Hele böyle vatanın hizmete 
muhtaç olduğu günlerde, diyordu. 
1stanbu1dan ayrılmanızı hiç te 
münasip görmüyorum. Vaziyetin .. 

A hmet Rıza bey muhatabmm 
sözünü kesmiş ve: 

- Hangi sahada hizmet, a be
yefendi, demişti. Mansap ve mev
ki hırslılarından bize meydan kal
dı mı ki. Kaç defa, benim harici
ye nezaretine ve zatı alinizin de 
müsteşarlığa tayinimizi hem hün
kara hem de bu kendini beğenmiş 
paşaya teklif ve rica ettim. Bida
yette kabule mütemayil gibi gö
ründüler. Neticeyi gördünüz işte. 

Zatı alinizi de bendenizi de ihmal 
ve emin · olunuz, hem de maksadı 

mahsusla ihmal ettiler. Bundan 
sonra, bu mevkilere bizi getirse
ler de, fayda yok. Çünkü, iş çığ

rından çıkmış, dostlukları, mem
lekete menfaatleri kaviyyen me
mul olan Fransızlar fena halde 
gücendirilmiştir. Hele, şu son me
sele ile .... 

- Kapiten Halidin söyledikleri 

hakikat mi acaba . 

- Elbette. Bu da hünkar haz

retlerinin marüetleri. Sözde, şark

ta bir Fransız ve İngiliz rekabeti 

uyandıracakmış. Yalan vallahi, 

mesele başka monşer. Vahdttin, 

Benet ile müştereken Abdülhami

din mirası meyanında hazineye 

intikal etmiş olan Musul petrol

lanna konmak için anlaştılar. Çok 

iyi biliyorum, bunu. General (Al
lenbi) ye, Mondros mütarekena -
mesinin bahşettiği salahiyetlerin, 
tevsii sebebi bu işte. Halbuki, yut
kunduğu ile kalacak padişah haz
retleri. Çevrilmek istenilen fırıl

dağın farkında bile değil. 
(Devamı var) 

MiNİMiNİ ANNE 
Geçen mayıs ayının on dördiln

de, Am ri anı cenubunda Peru 
memleketinde, henüz altı yaşını 

bitirmeden cocuk 
doğuran kü~ük 

Lina kmn haJi 
, dünyanın her ta

rafında büyiik 
meraka sebep ol
du. Bir c:ok kim
seler de buna ina
namadıklarından 

gazetele;:- mini 
mını lohosanm 
yatakta resnıım 

koydular ... 
Bu, sa~lık ö

ğütleri yazlJarını 
takip eden sayın 

okuyucularımın inanmıyanlar a
rasında olacaklarmı zannetmiyo
rum. Geçen yıl burada hormonlar 
üzerine yazdığım sırayla yazılar 
arasında kadınlık honnonİarının 
vaktinden önce ('~ağa haşladı~ı
nı ve pek küçük yaşta anne olan 
kızlara misaller bulunduiunn da 
söylemiştim. Onun için bu mayı!i 
ayr içinde Peru'dan gelen telgraf 
haberi devamlı okuyuculanmm 
zihinlerinde kalan şeyi tekit etmiş 
olsa gerektir. 

O uzak memleketten yeni gelen 
mektup haberlerinden minimini 
anne lıakkında daha uzunca bilgi 
alı.\·oruz. . 

Bir kere, bu işin en ziyade hoşa 
giden ciheti altı yaşının içinde an
ne olan kızın çocuğunu tam da, o 
memlekette "Anneler bayramı,, 
yapddığı gün doğurmuş olmasıdır. 
Ancak çocuk kendi kendine gel· 
mi~ değil, annesinin karnı ameH
Y_atla kesilerek - meşhur impara
tor Çesar gibi - çıkarılmş olduğun
dan bu güzel tesadüfte ameliyatı 
yapan doktorlann himmetlerini 
de unutmamak lbımdır. 

Bununla beraber, anneler bay
ramında dünyaya getirilen bu er
kek çocuk 2700 gram g-cldiğinden 
epeyce gürbüz demektir. 

Altı ya!'!ının içinde anne olan 
kü~ük kızın anneliği hormonlarr
nm vaktinden önce islemesinden 
i1cri gelmiş ve - pek müstesna ol
makla beraber - tabii hir şey oldLt
ğundan buna taaccüp etmemek 
miimkiindür. Fakat, o kadar kii
ı:ük yasta annenin çocuiuna baha 
olan erkeğin kim olabileceği da
ha ziyade merakı mucip olmostu, 
bunu öğrenmek için de herkes 
mektun haberlerini bekliyordu. 
Halbuki mektup haberleri de 
bunun J <ılledilemediğini bildiri
yorlar. Cocuğunu alan doktorların 
bildirdiklerine ~öre kız biraz bu
dalaca olduğundan çocuğun baba
sı hakkında açık cevap veremiyor
muş. 

Vakthulen pek (Ok önce anne o-

lan kızın budalaca olması, o yaşta 
e ol ası dan daha ziyade şa

şılacak şeydir. Çünkü kadınlık 
hormonları vaktinden önce işle
yen kızların - aksine - zeki olma
lan daha tabiidir. Kadınlık hor
monlarile zekayı işleten tiroit gud
desi arasında sıkı miinast>het bu
lunduğundan anne olmakta pek 
acele eden kızın zekası da pek yo
lunda olmasına daha kolay inanı
lır ... Ondan ıfolavı. l'O<'uihın baha
sı rneselesin;n anlaşılamamasının 
sebebini kiirücük annenin hudala 
yahut fazla kurnaz olmasından zi
yade doktm·larrn bunu söylemek
ten çekindikleTine atfetmf>k daha 
do1rru ohır. Hekimler, hPkimlik e
derken öji-renrtiklt"l"i <;<'vlni sÖ''le
mernekle miike11ef olduklarından. 
minimini annenin co"uihınu alaıı 
hekim1cTin de öi!rendikleTi scYİ 
sövlemPkten rPkinmeleri pek hak
hdır. Ilaksızhk l'ocui!tm babasım 
ö/h'enmelc isteve..:ı1 .. ,.dedir. 

Her halde, bu Lina kız simdive 
kadar hilincn minimini annelel";n 
en küciij!iidfrr. Cocui!unun ameli
yatla sılındığı "Anneler hayratm" 
Jriinündc hes sene ve sekh avhk 
oldn<Tu anlasTlıyor. Daha Sf>kiz. av
lık iken kadınlığın o giinlerini 
görmeie ha.c;laması da ilk dPh o
lauk Mtilmis hir haldir. Yalnız 
göii'sii helirmekt«> hirn'J!; !!'f>C'İkmi'i, 
ancak döl"t yaşında yiikselmk Fa
kat kemikleri, ö'·le acelPd kt71a~ 
nn hensinde olduğu gibi, çabuk 
kuvvetlenmiş ... 

Ondan önc:e, zamanından J)4'k 
erken i<;lcven kadınlık hormonla
rına mlc;sıllPTde hir tanec;i ilr va
s•nda o giinleri görmee-e ba<;J~mıs, 
dört ya<;ında bnvu 1,25 metre o1-
mus. göbii cf,. kocaman iki porta
kal kadar yüksPlınisti. An«-ak h11 
kız eoc:ujlnna baba oln«-ak bir tabi
at<;iz tesadüf etmediğinden anne 
olam.am1c;tı. 

Bir ikincisi bir yaşında o günle
ri gönnei?e haslamıs. dokuz yasın
da ~ebe kalarak dört kilo ~öuh
ğında cocuk doğurmuştu ... Uc;'!:!!!:, 
cü misaldeki kız dört yasında o 
günlerini l?'Örmei!'e başlamış, altı 
ya<;ını doldurduktan sotna - he
beklerile oynarken - Çocuk doğu
ruvermisti. 

Bu kadar erkenden anne olmak 
istidadı çocuklara da geçtiğinden, 
minimini annenin do~urdui!u c;o
cuk kız olursa o da kiicüciik ya
şında anne olabilir ... Bir tanesi 
yirmi iki vasında biiyiilm anne ol
muştu. Fakat hu Lina kızın cocu
ğu erkek olduihına J!'Öre o kadar 
erken hiivük anne olmasına ihti
mal verİlemez. Cünkü anneler 
bayramında doğan erkek çocuk 
- bir iki nl önce İstanhulrta Bev
oi?lunda Üireyen çocuk gibi - pek 
erken erkek olsa bile kendisine u
yacak bir eş bulamasa gerektir.-

,_,.__,-..,_J~v~~~v,~,...,,~,..,_,._,.~,,;"'-''-- '~'-.,__~~r..~r'•_.. .. ---..~._..__..,._~"Vlllr·~~-...-..-.__~~~n....r..."-1".. 
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B iribirlerini seviyorlardı. 

Haftada iki kere, göl kena
rında buluşuyorlardı. J estiko mut
laka hasretle içini çeker, "n:? olu!'
du, vaktiyle ölse de kurtuls:ıy
dıkl,, derdi. Joan yatı~tıncı oir 
okşayışla, elini omuzuna kor: 

"- Sus acanım. Zaten çürük 
bir kadın. Artık çok yaşıyama?;, ö
lür; biz de evleniriz., ,der, ve: 
"- Acaba ölünciye kadar bera

ber mesut olur muyuz!,, 
Diye ilave ederdi. Cevap yerine 

Jestiko'nun ne yapacağını berveç
hi peşin bilirdi. Jestiko ses çıkar
maz, onu öperdi. 

Rüzgarlı bir Kanumıs::1ııi günu 
ilk defa göz göze gelmişlerdi. Jes
tikonun ineklerinin biri ipi kopar
mış, başını alarak Joanın oturdu
ğu, iki katlı evin alt kat kapısını 
toslanuştı. Üst katta Joan'm üvey 
anası, hayatla memat arasında has 
ta yatıyordu. Doktorun söylediği
ne göre ufacık bir sarsıntı, (lllUn 

artık incelmiş hayat telini kopar
mıya kafi gelecekti. Ne var ki 0-
lüm sükutu ve gölgesi o üst oda
mn her tarafına sindiği halde, ih
tiyar kadın ölümle bir dayanmaca 
oyununa girişmiş, bir türlü ölrrni
yordu. 

J estiko odanın içine dalan ine
ğinin kırmış olduğu bir sırça. vazo
nun parasını ödemiye kalkışmıştı. 
Fakat Joan güle güle reridetmiş, ve 
yukarda yatmakta olan üvey anası 
hakkında malumat ver'l'lişti. Va
zoya gelince, ihtiyar kadma ruz_ 
gar tarafından kırıldı.ı?ını sövle
mişti. 

1 şte ondan sonra haftad.-l iki 
defa, üvey ann~sine hasta

bakıcılığı etmiye gelen bir köylü 
kızından istifade ederek J oan göl 
kenarına gelir ve iki genç oraClkta 
kavuşurlardı. Yupyumuşak ve vem 
yeşil otların üzerine yan geli;ler. 
gölün o berrak billur ci1bine baka
kalarak tatlı tatlı dertleşirlcrdi. 
ihtiyardan ayrılmak için Jocın şar
kı dersi almakta olduğ°'.ınu söyler
di. Bu da tamamen yalan değildi. 
Çünkü göl kenarında iki ~enç <:es. 
!erini biribirlerine dolaya do!ava 
şarkılarını mavilere verfrlerdi. \•e 
türkü bintince boi bol, vı:> canlı 
canlı yaşamanın verdiği sarhoş
lukla, çimenlere yaslanarcık katı
lasıya gülerlerdi. 

Bir Nisan akşamı idi. Sankı ya
ğan son yağmur, yağmur degıl de 
şarapmış gibi cömert :ncakltğı ile. 
mükemmel bir gün sonu yaratmıştı. 
Gökler, yas ve karartıdan tiksınip 
utanıyormuş gibi, ba~ıda bütün 
kırmızı renkleriyle isyan edip har
lıyordu. Jestiko, Joan'a o gün tah
ta üzerine oyduğu bir çıplak ka
dın heykeli getirdi. Joan "Hayır! 
bana benzemiyor., dedi. "Bak ta 
gör!,, diye ilave etti. Ve ay ışığı
nın o munis, inci ışığında elbise
lerinden, sadeliği ile güzel olan 
bir eda ile sıyrıldı. Güzelliği go
rülmekte olduğundan çocuk gıbı 
memnundu. 

J estiko "Güzel! Güzell,, diye
rek, heykeli göle frrfa~tı. O 

da elbiselerini bir tarafa attı Ka
dının kayıcı çizgileri, erkeğin kat
mer katmer kabaran sert pazıları 
yanında, bakışa hayranlık veren 
bir tatlılıkla vüzuh kesbediyordu. 

Sevinçleri o sükut içinde mu
nis munis ötüp uzayan bir renk 
gibi idi. Birden iki genç göle dal
dılar. Çalıların arasında gizlenen 
bir kuş sevinçlerine ses verdi. Ne 
var ki artık ayrılık daki.kan gel
mişti. Joan acele giyinip kaçtı. 

Yaz böylece geçti. Jestiko üvey 
annenin ölmesini istiyordu. Fakat 
ihtiyar, delikanlının bu isteğine 
meydan okurcasına yaşamakta 

devam ediyordu. Tamamen mefluç 
gövdesi içinde yüreği, tozlu bir ~a
a t gibi sendeliyor, fakat yin.:! çarp 
makta devam ediyordu. 

Bir gün Jestiko yine göl kena
rında Joanı bekliyordu. Joan ge
ciktiği için soyunup, göle daldı. 
Gölün dibinde tuhaf bir güzellik 

ve büyü vardı. Jestiko o ane ka
dar böylesini görmemişti. Güneş 

hala batı ufku üzerinde parlıyor
du. Gölün dibi, güneş ışığr ile tuzla 
bu~ olmuş alfümi semalard~n iba
ret bir renk kaynayışı idi. Ti dıp
te sanki yeryüzüne ilk gün doğ

duğu zaman, orada boğulup yığı. 

la kalmış bir ejderin kemikleri gi
bi kayalar, göl perilerine ve balık
larına, loş bir mabet olmuştu. 
Arklar ve kavisler teşkil eden a
ğaç kökleri altından dalıp ge.;mek, 
bir tutam peri masalını bağra bas
mak kadar hoş oluyordu. Jestiko 
yine ve yine daldı. F'akat ~onra 
güneş battı, ve göl dibi büyü~ü de 
söndü. 

Nihayet Joan yetişti, Jestiko 
ona: 

"Çabuk soyun Joan! Sana bir 
şey göstereceğim. Çabuk ol! Çiin
kü kaçıyor, gidiyor.,, Dedi. 

!kisi de birden daldılar. Iı-ıık 

habbeleri sala sala ,J estiko önde 
gidiyor, arkadan kayıp gelen Jo
an'a kılavuzluk ediyordu. 

Sudan çıkınca Joan'a: 
"Nasıl güzel mi? Mesut mu

sun?,, 
Diye sordu. Ve ıslak dudaklarla 

öpüştü1er, Jestiko: 
"- Haydi yıldızlar uyanmadan 

' ><><><><><><><><><'-<><• 
evvel gölaltı mabedine bir daha 
uğrıyalım., dedi. 

!kisi de daldılar. Fakat sanki 
gölün mabedi üzerine koyu renkli 
perdeler sarkmıştL Jestiko Joan'ı 

karanlıkta kaybetti. " Benden ev
vel yüzegelmiştir,, diye başını su
dan çıkardı. Ne gölde, ne kıyıda 
Joan yoktu. 

Jestikonun tüyleri diken diken 
oldu. Demek ki Joan gö! altındıı 

kökler arasına yakalanmıştı. Bir
den daldı. Karanlıkları telaşlı te
laşlı el yordamile yokluyordu. yü
reği ve fikri sanki işkencelerden 

ibaret bir çukurun içinde yol alı
yordu. Az kalsın boğulacağı za
man fırlayıp bir yudum hava aldı. 
Hemen yine daldı. Akıbet aradığı 

o mükemmel gövdeyi yosunlar ve 
kökler arasına saplanmış olarak 
buldu. Çekti. Çıkardı. Yüze getir
di. Cansız sarkan gövdeyi çimen
ler üzerine serdi. Alnındakı bir 
yaradan sulu kanlar sızıyordu. Du 
daklarının kenarından köpükler 
kaynıyordu. Jestiko gövdeyi sars
tı, çağırdı; oğdu, fakat kadın nefes 
almadı. 

K oştu, konukomşuyu çağırdı. 

Köylüler kadının gövdesi
nin etrafma üşüştüler. Doktor da 
yetişti. Işe bir de polis karıştı. Bir 
elde kalem, bir elde defter Jesti
kodan ifade almıya kalkıştı, kö
yün emektar polisi Jestikoyu çok 
severdi. Fakat sevgi başka, vazife 
ise başka idi. 

Polis Jestikoya: 

"Bu bana verdiğin ifadeyi mah

kemede tekrarlarsan, vay haline 
vay dedi. 

Etraftaki köylüler, "kızı mahsus 
boğdu!0 diye hırıldamıya koyul
dular. 

Bazıları: 

"Zaten gebe bU"akmıştı. Ondan 
.~urtulmak için başma bir taş çarp
tı. Kızın dalarken kazaya uğramış 
olduğunu sansınlar diye, kız öl
meden evvel onu göle sürükliye
rek boğdu.,, 

Fakat öteki seslerin üzerinde 
sakin bir erkek sesi duyuldu. Jes-
tikoya: . 
"- Bu gevezeleri dinleme oğ

lum. J oanın ve senin hakkında soylE 
dikleri sözler yalandır .. A! Ne olu
yorsun oğlum? Kendini topla. Jo. 
an ölmedi, diridir. Doktor söyledi, 
bir boğaz isparmozu geçırıyormuş. 
Ciğerleri bir an için işlemekten 

durmuş, ve su içeri giı-emediği 

için boğulmamış. Isparmozu he
men bir iki dakika sonra geçec;ek
miş,, dedi . Durdu. Biraz sonra: 

"- A ?! Oğlana ne oluyor? Jes
tiko kendine gel! Aman tutun! Oğ
lan düşüyor, bayılıyor yahu!,, Diye 
bağırdı. 

On 
iki 

İki Muahede Avrupayı 
Parçaya Ayırdı Düşman 

(Başı 5 incide) 

!ere gelince, onlar, bir harp vuku

unda, Alman cephesinin gerisin -

de, bir yadını menbaı değil, bila -

kis bir tehlike menbaıdır.) 

ORDU: Hazerde bir milyon. 

Talim görmüş ihtiyatlar: Yedi mil 

yon. Malzemei harbiye modern. 

Hava kuvveti, birinci derecede. 

Motörlü kıtalan çok ileri. İki bin 

süratli tayyare. 

SINAi VAZİYETİ: Bütün sana

yi hareketi, sulhtenberi, harp mal

zemesi imaline münhasırdır. 

Ayda beş yüz tayyare yapabi -

lir. Fakat iptidai maddesi yoktur. 
Demir madeni azdır. Petrolü, kau

çuğu, nikeli, bakırı yoktur. Denize 
ancak İtalya yolu ile inebilir. 

MALI VAZİYETİ: Altın stoku 
sıfırdır. Kredisi: Sıfırdır. 

HALETİ RUHİYESİ: Bir harp 
vukuunda, Alman milleti, Hitle -
rin mesuliyetini müdriktir. Fakat 

ilk muvaffakıyetsizlikte, cephe ge
risinde, maneviyatı inhizaına mah
kumdur. 

ltalya: 

NUFUSU: 42 milyon. 

ORDU: Hazerde 550 bin, talim 
görmüş ihtiyat: 12 milyon. Malze

me modern. Son model 1000 tay -

yare. Fakat İtalyanın kuvvetleri 

şu dört cepheye dağılmaya mah -
kumdur: İspanya, Trablus, Habe -

şistan. ve Arnavutluk. 

SL'JAI KABİLİYET: Harp sa -

nayii mütekamil. Kömürü, demi -
ri, petrolü yoktur. Uzun bir harbe 

dayanamaz. Bilhassa Akdenizde 
çabuk ve kati zafer kazanmağa 
mecburdur ki, bu imkansızdır. 

MALI V AZİYETI: Altın sto • 
ku sıfırdır. Kredisi sıfırdır. 

HALETİ RUHİYESİ: Tıpkı Al
manyadaki gibidir. Yalnız arada 
bir farkla: Hiç bir Fransız, İtalya
ya karşı dövüşmek istemez. 
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ÖNÜ 
rleri 

bul Etti 
Ankara, 7 (A.A.) - Reisicümhur 

İsmet İnonü, bugün saat 11 de, bir
kaç zamandanberi şehrimizde bulu
nan Yunanistanın Paris elçisi Poli
tisi, öğleden sonra saat 16.30 da da 
mezunen gittiği memleketinden An
karaya avdet etmiş olan Almanya 
büyük elçisi Von Papeni kabul bu
yurmuştur. Her iki kabulde de Hari
ciye Vekili Şükrü Saracoğlu hazır 

bulunmuştur. 

MiHVERCiLERIN 

FAALİYETi 

Almanya, Letonya ve 

Estonya ile de Bir 

Pakt imzaladı 
Berlin, 7 (A.A.) - Alman - Leton 

ademi tecavüz paktı Munters ve Von 
Ribbentrop tarafından imza edilmiş
tir. 

Birkaç saniye sonra Selter ile Von 
Ribbentrop Alman - Estonya ademi 
tecavüz paktını da imza etmişlerdir. 

Bu vesikalar Danimarka ile Al· 
manya arasında aktedilen ademi te
cavüz paktının aynidir. Paktlarda 
imza eden tarafların birbirine karşı 
!harbe veya bir cebir hareketine mü
racaat etmiycceklerini taahhüt ettik
leri tasrih edil;nektedir. üçüncü bir 
devlet tarafından iıkid taraflardan 
birine karşı harp ilan edildiği veya 
!bir cebir hareketine tevessül olun
duğu takdirde diğer taraf mezkur 
devlete hiçbir vechile yardım etmi
yecektir. Bununla beraber bu üçün
cü devletle ticari münasebetlerin i
damesi ve eşyaların transit surctile 
geçirilmesi bitaraflığı ihlal mahiye
tinde telakki edilmiyecclct:ir. 

Finlandiya garanti üıtemiyor 

Helsinki, 7 (A.A.) - Finlandiya 
Hariciye Nazırı Erkko, Aland adala
n meselesi hakkında diyet meclisin
de beyanatta bulunarak Fınlandiya
nın beynelmilel taahhütlerini daima 
üa etmiş olduğunu söylemiş ve de
miştir ki: 

Büyük devletler arasındaki müza
kerelere gelince, Finlandiya, kendi 
tasvibi olmadıkça, kendi emniyeti
nin garanti edilmesini kabul ede
mez. Biz istemeden bize yardım et
mek isteyen, müstevli addedilerek 
püskürtülecektir. .. 

Japonların kararı 

Roma, 7 (A.A.) - Japonyanrn Ro
ma ve Berlin sefirlerine Avrupanın 
vaziyeti karşısında Japonyanın takto 
ettiği siyasete dair dün Tokyodau 
yeni talimat geldiği öğrenilmiştir. 

Kont Ciano, dün akşam Napoliden 

Dvdet etmiştir. 

Japonya sefirinin mumailcyhi bu

gün ziyaret ederek Japonyanın nok

tai nazarı hakkında malumat verme-

.s~ muhtemeldir. 

Japon mahfellerindc söylendiğine 
göre Tokyo prensip itibarile antıko
mintern paktın takviyesine, hatta, 
bilhassa Sovyetler Birliğinin muhte
mel tarzı harekctile alakadar bazı 
şartlarla Roma, Berlin ve Tokyo a
rasında tedafüi bir askeri ittifak 
akdine tarafdardır. 

Sırp • Hırvat 

Müzakereleri 

Yeniden Başllyac.ak 
Belgrat 7 (A. A.) - Pravda gaze

tesi, Başvekil Zetkoviçin, bir muhar
ririne verdiği beyanatı neşretmektc
dir: 

Bu beyanata göre, Sırplarla Hır -
vatlar arasında bir anlaşma husulü -
ni.ın Sırp, Hırvat ve Slovenlerin men 
:faatine olacağını ve bundan dolayı 

bu anlaşmanın elde edilmesi !Azım 

geldiğini kaydettikten sonra şunları 

ilave etmiştir: 
"- Maçek ile yapılan müzakere

ler inkıtaa uğramamıştır. Bu müza
kereler, devam edecektir. İki tarafta 
da hüsnüniyet mevcuttur.,. 

-TAN 8 - 6 - 939 -
lngiliz - Sovyet Paktı 

(Ba~ı 1 incirle) 

Paris 7 (A. A.) - Fransanın Fas
taki umumi valisi Nogves bu sabah 
bir deniz tayyaresiyle Cebelitarıka 

hareket ve muvasalat etmiştir. Ora
da İngilterenin denizaşırı kıtaatı u -
mumi müfettişliğine tayin edilen Ce
belitarık valisi Sir İronsidei ziyaret 
edecektir. 
Anlaşmıya dcir Moskovadaki 

kanaati 
Moskovada çıkan Pravada gazeto

si son Rus teklifleri hakkında yazdı
ğı bir yazıda diyor ki: 

Son zamanlarda yabancı matbuat. 
Sovyetler Birliğinin harici siyaseti 
meselelerini ve hassaten İngiltere ve 
Fransa ile Sovyetler Birliği srasında 
yapılmakta olan görüşmeleri geni~ 
surette bahis mevzuu yapmaktadır. 
Malıim olduğu üzere, Molotof'un 

yüksek Sovyet meclisi önündeki be
yanatından sonra, Sovyet hükumeti. 
İngiliz - Fransız tekliflerine cevaben 
kendi tadil tekliflerini Londra ve Pa
ris hükumetlerine tevdi eylemiştir. 
Molotof'un yüksek Sovyet Meclisi 
önündeki nutkunda ileri sürülen go
rüşü ihtiva eyliyen son Sovyet tadıl 
teklifleri, Avrupa'da tecavüzlerin 
1-.o•ndan sonraki inkişaflarına karşı 

bir sulh müdafaa cephesi organize e
dilmesi için elzem asgari şartları 
bildirmektedir. 

Bu sartlar, kısaca şöyle hulasa 
olunabilir: 

1 - İngiltere, Fransa ve Sov
yetler Birliği arasında tecavüze 
karşı fiili karşılıklı bir yardım 

paktı akdolunması. 

2 - Sovyctlcr Birliği. İngilte
re ve Fransanın şimdiye kadar te
caviize kar ı garanti ''erdiği beş 
devlete yardnnı tnahhiit eyliy<'
cektir. 

3 - İngiltere, Fransa ''e Sov
yetlcr Birliği, miitccavizler tara
fından malUm üç Baltık dcvletlc
rının bitaraflıklarına kar·ı ya. 
pılacak her türlii ihliıl teşeb

büslerine karşı bu ÜS de\'lcte yar
dım edeceklerdir. 

4 - Yardmların 11 ul, mnhi~·et 
"c geni~liği bahs inde mfisb e t b ir 
anlaşma akdolunacakhr. 
Sovyetler Birliğinin istekleri işte 

bunlardır. 

Görüşmelerin bugünkü safhasının 

bariz vasfı şuradadır ki, son Sovyet 

teklifleri yalnız hükumetin hattı ha

reketini değil, ayni zamanda bizzat 

yüksek Sovyct fikirlerini de ihth·a 

etmektedir. Her halde bundan dola

yıdır ki yabancı gazeteler, son Sov

yet tekliflerine karşı hususi bir .ıla

ka göstermektedir. 

Polonya Sefirinin kabulü 

mühim bir hadisedir 
Mister Chamberlnin'in Lord Hali

fax'la birlikte Polonya sefirini kabul 
etmesine büyük bir ehemll1iyet ve
rilmektedir. Pariste çıkan Echo de 
Pnris bu münasebetle diyor ki: 

Polonya sefirinin ziyareti. bilhas
sa Polonyaya silah ve lıistik temini 
meselesile alakadardı. Bu mesele, 
Beck'in Londrayı ziyareti esnasında 
halledilememişti. Maamafih İngilte
re hükumeti, bu işleri sonra tetkik 
etmeğe amade bulunduğunu bildir· 
mişti. Dünkü görüşmelerin umumi 
bir mahiyet iktisap ettiği 7.annedil
mektedir. Söylendiğine göre Cham
berlain, Polonya ve Dantzig'deki si
yasi ve askeri vaziyet hakkında ma
IUma t istemiştir. Polonyanın Ro
manya ve Baltık devletlerile müna· 
sebctleri ve İngiliz - Leh itilafının 
kat'i surette ıslahı meselelesinin de 
müzakerelere mevzu teşkil ettiği 

söylenmektedir. 

Nevyork, 7 (A.A.) - Colombia Ü

niversitesinin ziyafetinde bir nutuk 

irad eden Hariciye Müsteşarı Sum

mer Welles, Amerikanın sulhün idn

mesi mücadelesindeki rolünün e
hemmiyetini tebarüz ettirerek, bi
taraflık kanununun sulh tarafdarı 
memleketlerin lehine olarak tadili 
prensiplerini müdafaa etııtlştir. 

Hatip, demiştir ki: 

- Bugün pek mühim bir sual kar

şısında bulunuyoruz: Ecnebi mem

leketlerle siyasi itilaflar akdetme
mekten ibaret olan an'anevi siyaseti
mizin hakimane hudutları içinde nü
fuzumuzu mu kullanalım, yoksa ba
tacak olan gemiden ne mümkünse 
onu kurtarmak için bize müracaat e-

dilmesini mi atalet içinde bekliye
lim? 

Welles şunlan teklif etmiştir: 
1 - Amerikanın kara ve deniz 

kuvvetlerinin tecavüze uğramıyacak 
bir seviyeye çıkarılması ve bu kitn
daki komşularını müessir bir şekil
de müdafaa etmek üzere onlara ilti
hak edebilecek bir hale getirilmesi, 

2 - Bitaraflık kanununun Ame
rikanın esasen arzu etmediği bir ha
le girmiyeceğine dair mümkün mer
tebe teminat verecek ve bitarafhğı 

idame etmekle beraber yeni kanıı
nun dünyanın diğer kısımlarında ns
keri istila tarafdarlanna cesaret ve 
emniyet venniyecek bir şekilde ta
dil edilmesi. 

MAARiFTE: 

Muallimlerin Tatil 
Faaliyetleri 

İstanbul muallimlerine mahsus ol. 

mak üzere tatil ayları için bir faali
yet programı hazırlanmıştır. Bu 

programa göre evvela şehir dahl

linde muhtelif tetkikler ve geziler 
tertip edilecektir. Bundan başka bir 
de uzak vilayetlere kadar teşmil e
dilmek üzere seyahatler tertip edile
cektir. llk seyahat Karadeniz vila
yetlerinde yapılacak ve bu seyahat 
l O gün süre"ektir. 

Bu seyahatlerden başka şehirde :fc 
toğrafçtlık, beden terbiyesi, musiki 
resim ve iş kursları açılacaktır. Vi
layetlerden gelecek muallimler de 
bu kurslara iştirak edebileceklerdir. 
Kurslara ait programlar. müfettiş
lerden mürekkep bir heyet tarafın
dan hazırlanmaktadır. 

Köy Tedrisatı Müdürlüğü 
Maarif Vekaleti, köy terbiye ve 

tedrisatıyle meşgul olmak iizere, mev 
cut ilk tedrisat umum miidürlüğli gi
bi bir köy tedrisatı umum müdi.irUi
ğü kurmıya karar vermiştir. Yeni 
müdürlüğün teşkilatına ait projeler 
hazırlanmaktadır. Bu umuıni miidür 
lük münhasıran köy tedrisat ve ter
biyesiyle meşgul olacaktır. 

Yeni müdürlüğe, ihtısasınn bina
en, 'ındiki ilk tedrisat umum ınüc.lli
rü İsmail Hakkı Tonguçun getirH
mesi muhtemeldir. 

Mektep Kılavuzu 
lstanbul maarif idare,,,i, talebe ve

lilerine, tahsil çağına gelmiş çocuk 
b&bnlarına bir kolaylık olma:°' üzere 
bir mektep kılavuzu çıkartmıştır. Bu 
kılavuza bütün resmi ilk, orta, lise, 
muallim mektepleri ve sanat mektep 
!eriyle hususi Türk, ekalliyet ve ec
nebi mekteplerinin açılış ve kapanış 
tarihleriyle tedrisata başlangıç tarih
leri, her mektebin kayıt ve kabul şart 
lnrı bu mekteplerde tatbik edilen ted 
rış lisanları, bir mektebi bitiren ta
l~benin hangi mafevk mektebe gidP.
bileceği, ihtısns ve teknik mekteple
rinden çıkan talebe gençlerin hangi 
müesseselerde ve hangi branşlar üze 
rinde iş bulabilecekleri hakkında et
rdlı mall.ımnt konulmuştur. 

Meclis 
Müzakereleri 

(Başı 1 incide) 

have edilen fıkra: 

"On beş yaşından aşağı ve altm1ş 
beş yaşından yukan olanlarla malul 
ve sıhhati muhtel bulunanlar, ba -
kıma muhtaç çocuğu olan ve gebe o
lan· kadınlar şahsi mükellefiyete tabi 

tutulmazlar." 

Bundan sonra kanunun diğer mad 

deleri müzakere ve kabul edilmiştir. 

Büyük Millet Meclisi cuma günü 

saat ı5 te toplanacaktır. 

ôlüm cezaları 

Celsenin bida~etinde kabul edilen 
idam mazbatalan şu mahkumlara a
ittir: 

Bergamanın Arif bey mahallesin
den Şeref oğlu Ali Örkmez, Konya
nın Hasandede mescit mahallesinden 
Mustafa kızı Huriye ve Vezirköprü
nün Taşkale mahallesinden Kara 
Mehmet oğullarından Cemal Sakarın 
ölüm cezasına çarptırılmaları hak -
kındaki mazbatalar kabul edilmiştir 

Dr. HAFIZ CEMAl 
Pazardan maada saat 04.30 dnn 13 e 

Salı. Cumartesi 12 ye kadar fıkaraya. Dl
vanyolu No. 101. 

ota lif erlerin 
Balkanlara 

lktısadi Taarruzu 
(Br.ışı 1 incide) 

Akşehirde a·r 
Tren Kazası 

Konya (TAN) - Akşehir istasyo

nunda bir kaza olmuştur. Ağıthrını 

Eceaba a 
Doktor Yok 

tiin mahsullerini mihvere verecek _ nahiyesi halkından Ha.san, Istanbula 

tir. gitmek için, 207 numaralı katara D

Hulfısa. diin de izah ettiğimiz üze- gında biletsiz ve gizEce binmiştir. 
re, Yugoslavya ekonomi bakımın -
dan Alınan iktısadiyatının bir cü· Tren Akşehir istasyonuna yaklaştığı 

Eceabo.d (l\faydos) - (TAM> -
Kazamız hükumet doktoru ÇesmcY' 
nakledilmiş ve yerine kimse tayin "' 
lunmamıştır. Bu yüzden muayene 
ve tedavi evi kapalı bulunmakta. 
bundan da bilhassa muhacirler ınu
teessir olmaktadır. 

zii olarnk çnlışncaktır. zaman görülmemek, tutulmamak içb 

Binaenaleyh, Yuı:ro lavyanın a<:kt>- trenden atlamak istemiş, fakat alUna 
ri vc~·a siyasi istilasına ihtiyaç 
kalmamıştır. giderek ölmüştür. 

Ağır hastası olanlar, Çanakkale,C 
gidip doktor getirmek için deniz vr 
sıtası aramakta ve herkes te buıaO 
,Yapamamakto.dır. Serian bir doktoı 
gönderilmesine ihtiyaç vardır. 

T otaliter devletler bir taraftan 
da Bulgaristan üzerinde çalış

makta devam etmişlerdir. 
Bulgaristan iktısaden zaten Al

manyaya bağlıdır. Harici ticaretin!n 
yüzde sekseni Almanya ile cereyan 
eder. Fakat Bulgarlar bu vaziyettPn 
memnun değildirler. 

Çünkü i k t ı s a d e n bir dev 
lete bağlı kalmanın onları siyaseten 
de esarete siirükleyeceğine vakıftır
lar. Binaenaleyh kendilerini bu vazi· 
yetten kurtaracak bir kombinezona 
çoktan hazırdırlar. 

Fakat onların bir de arazi iddiala
rı vardır. Bulgar Başvekili Köseiva
nofun bir kaç gün evvel Paris - Soir 
muhabirine vaki olan beyanatı Bul
garlstanın hala Dobricadan ve Ak -
denizde bir limana sahip olmak iddi
asından vaz geçmediklerini göster -
mektedir. 

Binaenaleyh, Bulgarlar bir taraf
tan harpte kaybettiklerini geri al -
mak, bir taraftan da Almanların e
linden kurtulmak arzusundadırlar. 

Balkan paktı devletleri Bulga -
ristanın arazi arzusunu tat -

min edemezlerdi. Fakat, İngiltere 
iktısaden Bulgaristana yardım ede -
bilir, ve Türkiyenin yardımı ile Bul
garistanı az çok tatmin edecek bir şe
kil bulunabilirdi. Böyle bir kombine
zon bulunsayd1 Bulgaristanı kazan -
mak ve Balkan blokunu kurtarmak 
miimkün olacaktı. 

Fakat, İngiliz siyasetinin yavaş 
yürümesi, totaliter devletlere Bulga
ristan üzerinde müessir olmağa im
kan bıraktı. Onlar da bu fırsattan is
tlfaae eder~ Bulgarları muhtelif 
vaatlerle kandırmağa teşebbüs etti -
ler. 

Son gelen haberlere göre Bulga
ristanla İtalya aro.sında akte

dilen bir kü !tür anlaşması neticesi o
larak Bulgar mekteplerinde şimdi -
den sonra italyanca dersi vcrileC<?k -
tir. 

Yine dün gelen haberlere göre Ai
manya Bulgaristandan beş bin i~çi a
larak Almanyada çalıştıracaktır. 

Demek ki Bulgaristan adım adım 
kendisini totaliter devletlere terkct
meğe başlamıştır. 

========================================~-============-;;;::I 

Toprak Mahsulleri Ofisi lstanbul Şubesinden: 
İdaremizde aşağıda cinsleri gösterilen takaslar satılıktır. Satış şartla· 

rını öğrenmek ve muktezi malumatı alabilmek üzere taliplerin 15-6-939 
tarihine kadar Şubemize müracaatları. 

Hindi Çini Takası : Takriben S:,. 8200.-/
İngiliz Takası " ~. 1000.-/-

"4032,, 

lstailbul · B~lediye~i . ııariıari' 
Otobüs imtiyazının kısa bir zaman zarfında belediyece doğrudaO 

doğruya icrasına kadar devam etmek üzere açılması kararlaştırılarak 

evvelce ilan edilen Eminönü - Cihangir otobüs hattı görülen lüzum üze
rine Edirnekapıdan başlamak ve mevcut otobüs güzergahını takip ede
rek Taksim, Sıraserviler tarikile Cihangire gitmek ve avdette Cihangir, 
Taksim, Ayazpaşa. Topkapı, Necatibey caddesi, Knrnköy, Eminönü ve 
Edirnekapıya gelmek suretile tesis edileceğinden ruhsatla işleme! üzere 
"15,, adet otobüse ihtiyaç vardır. 

Burada otobüs işletmek isteyen ve herhangi bir hatta çalışma ruhsa
tı bulunmayan otobüs sahipleri Haziranın 10 uncu gününe müsadif 
cumartesi günü akşamına kadar tasarruf vesikaları bağlı olduğu halde 
bir istida ile belediye reisliğine müracaat etsinler. "3974,, 

Kapah Zarf Usulile Eksiltme ilanı. 

Kayseri C. H. ~. llyönkurul Başkanlığından : 
1 - Eksiltmeye konulan iş Kayseride yapılacak Halkevinin sathı ze

mine kadar temel hafriyah ve inşaatı yapılmakta olduğu cihetle sathı 
zeminden itibaren binanın heyeti umumiyesinin inşaatı eksiltmeye ko
nulmuştur. İnşaatın heyeti umumiyesinin bedeli keşfi (127749) liradır. 

Bu bedeli keşiften sathızemine kadar yapılan temel hafriyatı ve in• 
şaat keşifnnmedeki n isbet üzerinden tenzil edildikten sonra geri kalaa 
kısmın heyeti umumiyesi ihale edilecektir. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrakı saire şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
A - B - Eksiltme şartnamesine ek ~artname. 
B - Mukavelename projesi. 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
D - K~ü cetveli silsileyi fiat cetveli metraj_;c::..:e::..:t~v.=.el~i.:,... ~~~-~~· 
E - Proje ve sair evrak. 
İsteyenler bu şartnameleri ve evrakı saireyi Kayseri Parti bnşltanJı

ğında görebilirler. 
3 - l/Haziran/939 tarihinde ihaleye iştirak edenler tarafından ya

pılan tenzilat haddi layikında görülmemesinden dolayı 1 haziran 939 
tarihinden itibaren bir ay müddetle yeniden eksiltmeye konulan bil 
kurağın ihalesi 1 temmuz 939 tarihine rastlayan cumartesi günü saat 
11 de Vilayet Parti merkezinde ilyönkurul tarafından yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye iştirak edebilmek için Nafia Müdürlüğünden alınmış 

ehliyetname ile cari senenin ticaret odası vesikasını ibraz etmesi ve bir 
mühendis veya fen memuru istihdam edilmesi şarttır. 

6 - Muvakkat teminat miktarı (8500) liradır. 
7 - Teklif mektuplan yukarda yazılı gün ve saatten bir saat evve

line kadar Parti başkanlığına makbuz mukabilinde verilecektir. Posta-
da vuku bulacak gecikmeler kab ul olunmaz. cc4039., Umanz ki, Romanya Hariciye Na

zırı Gafenkonun Ankara seyahati, 
Bulgarlstanın tamamen mihverin eli 
ne düşmesine mani olacak, ve Bal -
kanlarda yeni bir anlaşmaya başlan· 
gıç teşkil edecektir. Çünkü Bulgaris
tanın mihverin eline düşmesi, şimdi· 
ye kadar sulhe ·alışmış olan Balkan
larda yeni bir huzursuzluk ve emni
yetsizlik unsuru olacaktır. 

Muhabere ve Münakale 
Vekaleti lstanbul Tramvay 

ve TüneJ işletmesi 
Muvakkat. idaresinden: 
1939 yılının Mayıs ayında tram

vay arabnlannda bulunan eşyanın 
müfredatlı listesi: 

• •-- Saç bakımı 
1 Güzelliiio en birinci şartı. 1 

Varşova istasyonu 

Yangınında Kast Yok 
Varşova, 7 (A.A.) --. Salahiyettar 

mahfeller, Varşova istasyonunun bir 
suikast neticesinde yandığına dair i
leri sürülen faraziyeleri katiyetle 
reddetmektedirler. Yangın esnasın

da iki kişi ölmüştür. Hasarat takri
ben 20 milyon franga baliğ olmakta
dır. Fakat istasyon binası sigorta e
dilmiş idi. Yangın. bir şişe tıızyik e
dilmiş oksijen patlaması neticesinde 
çıkmıştır. Enkazın süratle kaldırıl
masına çalışılmaktadır. SPferlerin 
normal bir şekilde başlaması pek ya
krnda temin edilecektir. 

Büyük derede 
Bir Ev Yandı 

Dün gece saat 23 ü beş geçe Bü
yükderede Girmez sokağında Vakit 
muharrirlerinden Sabahattinle Şir
keti Hayriye memurlarından F ehmi
nin müştereken oturdukları büyük 
bir evden yangın çıkmış ve gece saat 
ikiye kadar devam etmiştir. 

İstinyc itfaiyesinin bütün gayreti
ne rağmen yangını söndürmek müm. 
kün olamamış, ev kamilen yanmıştır. 

Muhtelü cins çantalar 
Muhtelü cins çamaşırlar 
Kadın ve erkek, çift ve tek 

adet 

80 
51 

eldivenleri 104 
Kadın ve erkek, çift ve tek 
çora plan 13 
Kadın ve erkek, çift ve tek 
ayakkabı ve lastikleri 15 
Rop ve manto kemerleri 2 
Kadın ve erkek şemsiyeleri 20 
Baston 2 

Kadın, erkek ve çocuk için şap-
ka, bere ve kasketler 29 
Gözlük 7 
Erkek için caket ve pnntalon 16 
Basma ve kumaş parçaları 3 
Kadın için eşarpa 2 
Erkek paltosu 1 
Kadın atkısı 3 
Kilim 1 
Kitap. kağıt ve evra.ıtıar 54 
Röntgen filmi 1 
Dolma kalem 5 
Fotoğraf makinesi 1 
Hırdavat 91 
Sefer tası 28 
Yiyecek maddeler 18 

Bu eşya sah iplerinin Galatada, T ü
nel arkasında Haynemnn Hanındaki 
Tramvay İdaresi Hareket Dairesine 
müracaatleri. 

M0D0RİYET 

1 
Petrol Nizam 

Kepekleri Ye saç dökülmesini 
•rlavi eden tesiri mücerrep bir 

1 ıliçtır. 

-

Almanca Stenografi 
bilen bir 

BAY AN ARANIYOR 

Galata, Voyvoda Cad. 44, Çı-
nar Han 4 üncü kata müracaat. 

-

~s 1 v A s ... 
KSmil Kita bevi 

Orta Anndolunun en kıymetli 
kütüphanesidir. 

il 
Bütün gazete, mecmua ve mek· 

tep kitapları satış yeri 

~ 

~ DOKTOR ı ı 

Şükrü Mehmet SEKBAN 
Gureba haataneal clld ve z:Uhrevl 

hastalıkları sabık hekimi 
Cağnloğlunda, Knpalıfınn kar~ısınd~ 

No. 30 Telefon : 21614. 
• Hergün snat 10-13 ve 16-18 kadar 1 
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Deutsche Lufthansa 
Junkers Ju 52 tipinden 3 motörlü büyük tayyare ile 

Pazar günleri müstesna olmak üzere seyrüsefer tarifeıi: 
İtanbuldan h&l'ekct 7 ,55 
Sofyaya muvasalat 10,45 
Belgrada " 11,40 
Budapeşteye " 13,35 
Viya naya " 14,45 
Berlinc " 17,10 

Gidiş - Dönüf bilet ücreti ayni zamanda tediye edilecek 
olursa, dönüt bileti ücretinden 

Yüzde 20 tenzilat yapıhr. 
Bu hava hattının, Amsterdam, Atina, Brüksel, Bükreş, Kopenhag, , 1 

Londra, Milano, Malmö, Paris, Roma, Venedik, Zürih gibi büyük Av- r 
rupa şehirleri ile de irtibatı olup ayni günde bu şehirlere varılır. 

İzahat ve maliima.t almak üzere ve kayıd muamelesi için, 
tayyare bileti umumi satıf acenta.sı 

11 Hans Walter Feustel .. 
ı I İstanbul - Galata Rıhtım caddesi No. 45 adresine mUracaat olunmalıdır. 

(Telefon : 41178, Telgraf : Hansaflue) 

Saraç Elişi ve Makine Kalfası ile Makine ile Di
ker Erkek ve Kadın Terzi Aranıyor: 

1 - Tophanede 2. No.lu dikim evi için saraç el işi ve makine kalfası 
ve aynca makine ile elbise diker erkek ve kadın terzi ahnAf'.ııkhr. 

2 - . Ya~ ve askerlik nazan dikkate alınmıyacaktır. 

3 - Ücrf:t haftalık verilmek üzere taliplerin hüsnühaı ve tifo aşı 
kağıtlarile birlikte hemen dikim evi müdürlüğüne müracaatları. (4009) 

- MEMUR ALINACAK 
TÜRKİYE DEMiR VE ÇELiK 
Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden: 

Karabük Demir ve Çelik Fabrikalannda istihdam edilmek \izere 
Türkçeden İngilizceye ve İngilizceden Türkçeye tercüme yapabilecek 
kudrette imtihanla memur alınacaktır. 

Secme İmtihan; 12 Haziran. 939 Pazartesi günü saat 10 da Ankara
da Sümer Bank Umumi Müdürlüğünde ve İstanbulda Sümer Bank İs
tanbul Şubesinde yapılacaktır. 

İmtihana girebilmek için isteklilerin birer dilekçe ile Sümer Bank 
Umumi Müdürlüğüne veya İstanbul Şubesi Müdürlüğüne müracaatla 

alacakları matbu iş talimatnamesini kendi el yazrlariyle cevaplan

dırmaları ve icap eden vesaikin asıl veya musadd::Lk suretlerini de ek

liyerek 10.6.939 tarihine kadar Umumi Müdiirlük veva İstanbul Sube

si Mudürlüğüne tevdi etmeleri lazımdır. 

Lise veya muadili mektep mezunlariyle Askerlik ödevini ikmal 
edenler, Büro işlerine vakıf bulunanlar ve Daktilo bilenler tercih edi· 
lecektir. 

Verilecek ücret imtihan neticesinde alınacak neticeye ıtöre tayin 

edilecektir. 

'·----------------------------~ 
TÜRKiYE 

TAN 

1939 modelleri gelmittir. 
Dünyanın en sağlam ve en ucuı:, 1 

M I E L E 
SÜT MAKiNELERiDiR. 

Paslanmaz, lekelenmez ve bozul
maz. Yedek aksamı daima mev
cuttur. l\UELE makinalarınuza 

mahsus hususi yağımız gelmi!jth-. i 

Fiatı: diğer yağlardan daha Ut'UZ· 

dur. Anadoluda acenta aranmak· 
tadır. 

TÜRKİYE UMUM DEPOSU: Jak Dekalo ve Ş.sı İstanbulda Tahta

kale No. 51 
Taşra Satış Yerleri: 

Ankara acentamız: X"usuf Esendemir ve Oğullan 
Adana " Omer Başeğmez. 
Konya 

,, 
Mehmet, Şükrü, Necati Kaşıkçı. 

Ceyhan 
,, 

Sait Akman. 
Gaziantep " Mutafoğlu M. Sakir Özseker. 
Erzurum 

,, 
Neş'et Solakoğlu. 

Polatlı " Süleyman Uzgeneci. 
Eskişehir 

,, 
Alanyalı Abdurrahman ::;ereI. 

Trabzon " Polathaneli kardeşler. 
Trabzon 

,, 
Kurumahmut oğlu Hafız Salih 

Bolu " Mehmet Yönder. 
Sıvas 

,, 
Mustafa Gözüküçük. 

Rize " Musa Güveli ve Şeriki. 
Bafra " Salın Çelibi. 
Kastamonu 

,, 
Mustafa Lı'.itfü Nuhoğlu. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü Uônları 
I - Şartnamesi mucibince 32000 kilo toz pak.et kolası kapalı zarf 

usulile eksiltmeye konmuştur. 

lI - Beher yüz kilosunun muhammen bedeli sü 17,64 lira hesabile 
5644,80, muvakkat teminatı 423,36 liradır. 

III - Eksiltme 15 - VI - 939 perşenbe günü saat 15 de Kabataşta le
vazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

rv - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 

V - Mühürlü teklif mektubunu kanunt vesaikle % 7 ,5 güvenme 
parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek kapalı 
zarfların ihale saatinden bir saat evveline kadar yukarda adı geçen ko
misyon başkanlığına makbuz mukabilinde verilmesi laznndır. (3619) 

1 

11 

r~ .................................... .... 
L. A. R. E. S. 

Hükumetin İştirakile İşletilen Romen Hava Postalan 

EMNiYET • SÜR'AT - İSTiRAHAT 
Dünyanın en Modern, Ticari tayyareleriyle 

iSTANBUL-BÜKREŞ HAVA POSTASI SEFERLERi 
lstanhuldan: Pazartesi, Çarfalllba ve Cuma günleri saat 

8.15 de hareketle saat 10,30 da Bükreşe muvasalat. 
Ayni mahallere ayni gün muvasalat eden ve Budapeşte, Viyana, 

Berlin, Belgrat, Zağrep, Venedik, Milano, Turin, Amisterdam, Var
şova ve Parise hareket eden Tayyarelerle hemen aktarma yapılır. 
Biletler, Vagonli, Natta, ltta ve Galatada Tahir hanında Servis Ma
ritim Romen Acenteliği bürosunda satılır. ......................................... 

ADAPAZARI 

DEMiR ve TAHTA FABRIKALARr 
Türk Anonim Şirketinden : 

Fabrikamızda dökme so~a; el arabası, Köylü Sap 
arabası, Araba yedek aksamı ve bilumum demir, 
tahta ve dökme İ§leri imaline başlanmıştır. 

Siparişlerin doğrudan doğruya Adapazan adresimize ve
yahut Ankara Merkez Büromuz adresine yapılması sayın 
mütterilerimizden rica olunur. 

1 Kalorifer ve Sıcak Su Tesisah: 
Zonguldak Ereğli Kömürleri işletmesi Genel 

Direktörlüğünden : 
İşletmemiz tarahndan Zonguldakta karadan Asma ve Çaydaman 

mevkilerinde inşa edilmekte bulunan işçi yatakhane, yemekhane ve 
yıkanma yerlerinin kalorüer ve sıcak su tesisatı için yapılan teklif
ler haddi layikında görülmediğinden işin ihalesi 21-6-939 tarihine 
talik edilmistir. 

1 - Tesisatın muhammen bedeli: 97.045.50 liradır. 
2 - Fenni ve idari şartnamelerle mukavele projesi, fiat cetveli, 

proje ve resimler 10 lira mukabilinde işletmemizden alınabilir. 
3 - Tcklülerin 21-6-939 çarşanba günü saat 15 şe kadar Zongul

dak'ta İşletmemiz Genel Direktörlüğüne tevdi edilmiş bu
lunması meşruttur. 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Rektörlü9ünaen : 

Şimdiye kadar Ziraat, veteriner, Orman fakültelerinden mezun olan 
talebenin diplomaları tevzi eôileceğinden altıkalıların aşağıda esaslar 
dahilinde rektörlüğe müracaatları ilan olunur. ''1876,, "3511,, 

1 - Fakülte kayıt numarası, 
2 - Açık künüye ve soyadı, 
3 - Enstitüden aldığı vesikanın iadesi, 
4 - Bir liralık damga pulu, 
5 - 4 adet vesika fotografI, 
6 -Taahhütlü mektup için iktiza eden 12 kurtı§luk posta pulu, 
7 - Açık adresleri. 

AKTiF. 
KASA: 

CUMHURİYET 
3 HAZiRAN 

Lira 

MERKEZ BANKASI 
1939 V AZIYETI 

PAS 1 E 
Sermaye: Lira 

15.000.000.- AVCILAR 
Alb.n: Saf! Tôlogratn 17.164.284 
BANKNOT 
UFAKLIK 

Dahildeki Muhabirler: 
Tilrk lh-aın 
HarJçtekt Muhablr1eri 
Albn: San kilogram 9.058.321 

Alb.na tahvW kabil serbest 
dövizler 
Diğer dllvtzler ve borçlu klirlng 
bakiyeleri 

llazine Tahvilleri! 

Deruhde edilen evrakl nakdiye 
karşılıll 

Kanunun 8 - 8 fnel maddeleri
ne tevfikan hazine tarafından 
vAki ted!yat 4 

Senedat Cüzdaııı: 

RAZİNE BONOLARI 
TİCAR! SENEDAT 

Esham ve Tahvilat Cüzdanı 

(Deruhte ednen evrakı nak 
A - (diyenin karşıhltı Esham ve 

(TahvilAt (1tlbnr1 kıymetle) 
B - Serbest esham ve tahvilAt 

Avanslar. 
Razineye Jmıa vAde-11 Avan! 
Altın ve Dôvfz Ozerlne 
Tahvil~t flzerine 

Rissed:ı'l"1al': 

Muhtelif: 

24.142.910.17 
12.901.437 .50 

1.323.921.92 

213.063.89 

12.741.252.48 

10.135.77 

8.960.639.35 

158.748.563.-

17.153.233.-

121.965.696.37 

43.148.843.47 
7.897.104.-

9.299.000.-
31.361.11 

7.808.794.15 

YekO.n 

Çanakkale Belediyesinden : 

1 

~ihtiyat Ak~esl: 

'~' ve fevkalAde 
~usust 

3!1.368.269.~ 4.217.134.25 
6.000.000.- 10.217.134.25 

213.063.89 Tedavüldeki Banknotlal': 

0Pruhde edilen evrakı nııkdfye 158.748.563.-
Kanunun 6 - 8 fnef mıındelerlne 
tevfikan hazine tarafından vfüd 
tediyat 17.153.233.-

21.712.027.60 T)P.ruhde edilen evrakı nakdiye 
bakiyesi 141.595.330.-

R:nmhl!ı tamamen amn oıaralr 

n~veten tedavüle vazedilen 19.000.000.-
Reeskont mukabW UAveteo teda. 
vazed. 69.000.000.- 229.595.330.-

141.595.330.- Türk Lfrast Mevduatı: 24.202.994.56 

Döviz Taabbüdah: 

Albna ta.hvfil kabn dövizler 11.642.45 
121.965.696.37 Diğr dövizler ve alacaklı klirinf 

bakiyeleri 29.942.377.03 29.948.019.48 

Muhtelif: 
102.727 .795.85 

51.045.947.47 

17.139.155.26 

4.500.000.-

15.151.783.96 

411.691.274.14 YekOn , Ul.6Ell.274.14 

1Temmuz1938 tarihinden itibaren: lsko~to 
haddi 0

/ 0 4, altm üzerine avans °!o 3. 
, 

Sahibi ve Neşriyat Müdiirü Halil 
Belediyemiz kadrosunda 98 lira ücretli bir veterinerlik münhaldir. Lutfü DÖRD0NC0 Gazetecilik ııe 

Neşriyat T. L. Ş. Basıldığı yel' 
TAN Matbaası 

Talip olanların vesaiki lazımalarile birlikte beledive rivasetine müra-
eaatlan ilan olunur. "3771-

1 Haziran 1939 dan itibaren: 

FIATLAR iNDiRiLDi 
Biriı: ıci N e"V"'i 

Kara Av Barutu ESKi FIAT YENi· FIAT 

1 Kiloluk Kutusu 220 Kuruş 200 Kuruş 
1/2 il it 110 

" 100 il 

1/4 il " 55 it 50 il 

Ikiı: ıci N e'7"'İ 
ıu 

Kara Av Barutu ESKi FIAT YENi FIAT 

1 Kiloluk Kutusu 180 Kuruş 165 Kuruş 
1/2 il il 90 " 82.5 il 

1/4 il il 45 it 41.25 il 

1/10 " il 18 il 16.5 il 



.. 

Varım Litrelik Şişesi 

Perakende 100 Kuruştur 
Satıcılara 0ıo 10 1 enzilat Yapılır 

inhisarlar Satlş Kamyonlanndan. 
" 

Satlş Mağaza ve Depolanndan 


