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Halfax. Sovyet Sefiri ile Uzun 
Müddet Göriittii. Lonclracla 

Mühim Siyasi Temaslar Oluyor 

; 

Ata+·· kün 
Tabutu 

Defnedildi 
Anıt - Kabir lnıa 

dadilien onra 
Oraya ili Merasimle 

Nakl• Cli k 

Berin GazeteıctrVc:\a..-........ıı 
Çatlyorlcr ve ''Ahanra 

Yere Tahrik (cMyor .. Diyo 

Diler taraftan, Almanya 

ı•-----lllil------İllll----- Chamberlatn'in beyanatını detin 

B " t.' A A.1'd hayretle brplamıftır. tngu UgUn "1lY 1 Q Avrupa devletlerini Almanya atv 
bine seferber ettiltni -a-ı,.,.uıı=ıı 

'' '' 
• 
şgal Altında 

1 Bu )'eni tefrlkarnw, ltasfta l aea 1a1'awnııla 
''İfpl altında,, bir lnaparatorlain 1ıkalqma, Wr m .......... .....-.. 
tutana ruthy• ••ftrleırla mM8naı"1r. !flhU Atıf'INDA: Padiplu, 1adrazamı, tehia· 

lamı, \ezirlerl Ye zaptl ı sız milletine ihanet 
eden bir , kadını, erketl. çocuille, lçer-
ne1rı1~'"11lf8rtlald diipnanlarıu lraqı slzllee Ye alenen dö
viifen bitin bir ınflWia tarlllte mldlae rutlamnamıt safer 
destanıdır. 

iŞGAL ALf'INDA: llllhtfmlıln köttl talilne ula 1Jo.. 
J1ID etmedlllniı ihaMtl ıiriir ıirmel hemen blrl•ıerek va
tan ve iatlldil cepheahade YUife alcbtw i1P&t eden bir ta· 
rih, 18ft71D sefahet Alemlerini lrtidz ve prılpplak me1• 
dau • o:ru hlr romandır. 

Safige Saltan 
Yaun: M. Turhan Ten 

man]ar, lnsiliz gazetele IAbfs 
tana karp tahfldat yapıldıtnu 
etmekle umumi Avrupa vazl 
vahamete se~erlni söylüyor 

BlJIOn neplunan yan rtllJll 
tebliğde Mister ClwUberlahı'in b 
günkü sözlerini nasıl soylediltad 
hayret ga.terftmekte, fakat j)u .an.: 
rin yeni bir teYi ihtiva bed il 
lüzumsuz yere Avrupayı, Alınan 
yı tahrik ettili soylenmekte en 
bayet bu vaziyetin Almanya tanfıiAi 
dan Orta Avrupada cltılıabte o 
yapıcılık hareftti ~ telİf 
mlyecell anlatılmaktad:lr. 
mehafill, Leh atan aleyh ilde 
tahPdat yapıldıjma . dair taU4iır" 

~· Sa.3,4JJ 



• 

2 TAN 

CERE DEN 

ET 
Yazan: M. Turhan TAN 

B ilmeccye çocukluğumdanberi 

bayılırım. Fakat ıazetelcrio 
Parisli, Loııdralı ve Romalı meslek
laşlarıw taklide üzenerck koyaı:el
dikıeri bulmacalardan bir şey anla
mam. Zaten bu bulmacaların çoğu 
ıı-ühinç. Bir kı.smı da miınasız. i\Ie
sela, ı:eçcn ıı;ün onlardan birini eli
me aıdun, şöyle bir ya7.ı görddm: 

On bir gemi yine 1 • • • j Bir Sarhoşluk 
Ayni firmaya Nafıa v ekılı T etkıklere Yüzünden 
Ismarlanıyor Dün de Devam Etti Çıkan Cinayet 

--<>--

Da)amlucak baston, sopa. Hatırıma 
hemen iısa ı:eldi. Lakin bilmeceyi 

Mukavele Yakında 

imza Ediliyor 
Denizbanka ait muhtelif işler üze-

terlip eden zat, o nesnenin iki harfli rinde vekaletle temaslarda bulunmak 
oldugunu 6ôyluyor. Asa ise iki hece- ve vapurların nok•anlarını ikmal iç:n 
li amma üt harfli. Düşündüm, ta- Alman heyetile yapılan müzakereler 
~ındım, sopaya benzer iki harfli bir hakkında Ankaraya giden Denizbank 
~ey bulaıııadını. Bunun üzerine bil- umum müdürü Yusuf Ziya Erzinin 
tün bulmacayı halle gfriştim. O ı..e- bugün şehrimize dönmesi beklen
time, üstekilerin ve alttakilerin yar- mektedir. 
dınıiyle ne çıksa beğeuirsiniz: As:... Umum müdür Ankarada, evvdce 
Demek ki, bulmacayı tertip cyliyen Svan - Hunter firmasına ısmarlan

nıuharrir de "Asa,, demek istemiş, ması için muvakkat ihalesi yapılan 
fakat ba,ka kelimelerin ahengini ve Denizbankta yapılan son idari de
bo~maıııak i~in ona iki hane bırak- ğişiklik dolayısile ısmarlanması ge
mak ıztırarında kalmış!... ri bırakılan on bir vapur işite de meş.-

Uer neyse, benim sevdiiim, bayıl- gul olmuştur. 
dığun bılmece şair "Ncylı,, nin: Iktısat Vekaletile Svan - Hunter, 

Subha dek kesmiyerek J[ıf ettim mümessilleri arasında Ankarada ya
Söze bın bfonece irdaf ettim. pılan müzakereler bitmiş ve diin bir 

Bcytile aşk gecelerinde bile eğlence vapurun yeni bir şartname dahilinde 
mevzuu olduğunu söylediği kelime tekrar ayni firmaya ısmarlanması i
ve zeka oyunlarıdır. çin biT protokol hazırlanmıştır. lha

Dün bizim komşunun yedi ,ekiz le mukavelesi de bugünlerıle imzala-
yaşlaı-ındaki tocuğu yanuna ıokul- nacaktır. 

du: 
- Size, dedi, bir bilmece sor:ıca- BELEDiYEDE : 

ğım. 

Ve cevabımı sormadan bilmeceyi 
kulağıma sundu: 

- Etinden kebap olmaz, kanın

dan k:ise dolar! 
Bu ya,·runun yaşındayken kaç ke

re ve kaç kere şuna buna sorınuş 

yine kaç kaç kere ve kn~ kere bana 
sorulduğunu görmüş olduğum hu, 
bilmecenin cevabı dilimin ucunday
dı. Fakat yavruyu memnun etmek 
için düşilnür gibi yaptım, kaşlarımı 
çatıp açtım, ellerimi bağlayıp çöz
düm ve keşfetmişim gibi dav<ana
rak cevap \'erdiın: Nar!.. 

l\lininıini, dudaklarını kıvırdı, na· 
ho!5'nut bir durun1da yanınıdan uzak
lnsmıya hazırlandı. Onunla bu bi
çimılc ayrılmak hoşuma gitmedi, 
kendisini neşelendirmek istedim: 

- Ya\'ruın, dedinı, ben de sana 
bir şey sora)-ım. Şu nar bilnıece,in

de (Et) sözü \'ar. Sen etle başlar kaç 
söz biliyorsun 

Dü ündü, uzunca fasılalarla ~ay• 
mıya başladı: 

- Eti senin, kenıiği benim. 
- Et kafalı, 
- Et su}·u. 
- Et tahtası. 
- Et beni. 
- fülo tırnak arasına girilmez. 
- Et kanlı, yiğit canlı gerek. 
- Et şeftalisi. 
Ve birden ellerini çırptı: 

- Durun, durun, dedi, size bir et 
hikayesi söyliyeyim: Adamcağızın 

birı, bir türlü üç beş kuru~ birikti
rip evine yarım kilo et nlamaııuış. 

Onun eşi de "Et giren eve dert gir
mez. Ayda bir ohun, bir kilo et al 
da, ç6cukların midesi düzelsin., de
yip dururmuş. Bir gün nasılsa adam
cağızın eline beş on kuruş geçtiı{in
dcn, lıemcn kasap dükkanına lw~ar, 
yarım but kestirip kiığıda sardırır, 

evine getirir. Çocuklar her ı:ün ba
balarının getirdiği ekmekle zeytini 
onun elinden almağa alışkın. O gün 
ipli mipli bir paket görünce şa~ırır
lar, hemen paketi açarlar ve içinden 
et çıktıiuıı ı:örüncc, ellerini çırpa 
çırpa bağrışırlar: Et çıkmış, et çık
mış, et çıkını'! .. Meğer yavrucaklar 
ati, mcvsinılik yemişler e-ibi ara.sıra 

çıkıp batar sanıyorlarnu!t! .. 

Et Fiyatları Dün 

Yeniden Yüksefdi 
Son günlerde kasaplık hayvan az 

geldiği için et fiyatlarının bir miktar 
yükselmesine lüzum hasıl olmuı ve 
bu husustaki karar belediye dafml 
encümenine vermişti.Encümence tas
dik edilen bu karara göre bu gün
den itibaren muteber olmak üzere 
perakende karamanın kilosu 50 ku
ruşa, dağlıcın kilosu 53 kuruşa çıka
rılmı.tır. Sığır kilosu 38 kuru ta ip

ka edilmiştir. Kuzu ve k1vır(•ık etle
ri narh haricinde bırakılm ır. 

Mazotlu Otobüsler 
Belediye, alacağı otobüsler ıçln bir 

şartname hazırlamaktadır. Bir ara
lık şehir otobüslerinin tramvay ida
resine devredilmesi diışünülmıiş l5e 
de, bu fikirden vazgeçilmi~tir. Şımdl 
bir de isletme talimatnamesi hazır
lanmakt~dır. Belediye otobiisler için 
ılk partide bir milyon lira tahsis e
decektir. Otobüslerin mazotla işletil
mesi kararlaştırılmıştır. 

Baltalimanında Gazino 
Belediye Balta limanında bulunan 

Damat Ferit Paşa yalısile bir müd
dettenberi metruk bulunan Balıkçı
lık enstitüsünü istimlak ederek imar 
etmiye kara: vermi~tir. Belediye şim 
dilik burada modern bir otel ve ga
zino inşa etmek tasavvurundadır. 

Hasköy Meydanı 
Uzun miıddettcnberi Maliye Ve

kaleti ile belediye arasınd:ı ihtiliıfa 
mevzu teşkil etmij olan Hasköy mey 
danına ait iş nihayet mahkeme mari
fetile halledilmiştir. 

Mahkemenin verdiği karara göre, 
bu meydan halkın gezmesine. oturup 
istirahat etmesine tahsis edilmiş bir 
mahal olduğu için beledıycye ait ol
ması icap etmektedir. 

* Belediye şubrlerinde baslanmış 
t1lan bazı yol inşaatı. tahsisatın bit
mesinden dolayı yarım kalmı•tır. 

Bütçe haziranda tasdik edilir edil
mez yarım kalan bu inşaat ve tami
rat ikmal edilecektir. 

Neyzen Tevfiğin uydurduğu fık

ralardan olmak üzere dillerde ı;eıen 
bu hikayeyi ete narh koymak ,.e 
koymamak, eti ucuzlatmak veyıı ııa
halılatmak meselelerinin daireyi ter
bi etmek davası gibi hallolunaınaılı
ğı günl~rde bir çocuğun ağzından 

duymak bana çok Jıazin göründü. 
Onun için bu satırları yazdım. 

İnşallah, etin meyva olmadı!\ını 
herkesin ve hepimizin öğrenm~kli

ğinıiz bir gün ~e1ir, nıiimkün olur. 

Bugün Elektrik Fabrikasının Genişletilmesi 

Münasebetiyle Merasim Yapılacak 

İki gündenberi şehrimi~' bu
lunan Nafıa Vekili Ali Çetin
kaya diin de şehirdeki tetkik
lerine devam etmiştir. 

Vekil dün sabah Vali ve Be
lediye Reisi Doktor Lutfi Kır
darla Harbiyeye gitmiş ve ge
nişletilmesine karar Ycr!Jen 
Vali Konağı caddesiyle bu cad
de üzerinde istimlak edilecek 
binaları ııözden geçirmistir. 

Vekil ve Vali bundan sonra 
Gümüşsuyuna gitmiŞJer asfalt 
yol in,aatını tetkik etmişlerdir. 
Vali Lutfi Kırdar burada, yol 
faaliyetinin ilerlemesine mani 
olan Mühendis Mektebi, elek. 

trik işletmesi ile beledi;ve ara
sında ihtilaf mevzuu teşkil eden 
bir çeşme binasiyle elektrik 
muhavvile merke•i hakkında 

vekile izahat vermiştir. Ali Çe
tinkaya yolun bir an evvel bit
mesi için helediyeee istimlak e
dilen elektrik muhavvile mer
kezinin elektrik idaresi, çeşme
nin de aidiyeti cihellyle Mü
hendis Mektebi tarafından yık. 
tırılmasını emretmiştir. 

Vekil Vali ile beraber bura
dan Mühendis Mektebine gide
rek yeniden yaptırılan pavyonu 
~zmiş ve buradan Eminönü 
meydanına gelmiştir. 

Eminönü meydanında istim
lak ve yıkılma işlerinden ıonra 
meydanın alacalı şekil tetkik e
dilmiştir. Vali ikinci planla Ba
lıt.pa-ıan cfJıcttnde bulunan 
mescidin arkasında 13 parçadan 
ibaret olan binaların istimlak 
edileceğini ve bunun için de 130 
bin lira kadar bir paranın te
darik edildiğini söylemiştir. 

Ali Çetinkaya Eminönilnden 
Sirkeciye geçerek yeni istasyon 

l__'.:'.naslyle tesisatını gezmiştir. 

MAARiFTE: 

Bu Seneki Kampların 

Yerleri Tesbit Edlldi 
Maarif idaresi, önümüzdeki tetil

de, şehrin muhtelif semtlerinde açı

lacak olan talebe kamplannın yerle

rile adetlerini tesbit etmiştir. Kara

ra göre bu sene diırt faal kamp, bir 

de istirahat kampı açılacaktır. Faal 

kamplar Yeşilköy, Pendik, Kızıltop

rak ve Floryııda, istirahat kampı da 

Çamlıcada açılacaktır, K3mplara alı

nacak talebe miktarı 550 kişitlır. Bu 

beş kamptan başka 80 mevcutlu bir 

muallim kampı da açılacaktır. Pen

dik talebe kampına Eminönü maa

rif memuru Vehbi. Kızıltoprak kam

pına muallim Fahri, Ye•ilköy kam

pına Nuri, Florya kampına Rüştü, 

muallım kampına da Beyoğlu maa
rif memuru Ethem tayin edilecektir 

Vekalet Sirkecide yolculara 
mahsus olmak üzere 15 kadar 
modern hela yaptırmaktadır. 

Ayrıca eski istasyon bina~ının 
önünde bulunan cadde geni le. 
tilerek meydan haline konacak
tır. Vekil istasyonda yapılmakta 
olan modern tesisat yanındaki 
binanın da istimlak edilerek 
yıkt1rılmasını alıikadarlara em
retn1iştir. 

Ali Çetinkaya Sirkeciden İs
tlnyey'e gitmiş, asfalt yol inşa
atını tetkik etmiştir. Halen hu 
sahada istmilak muamelesi ik
mal edilmiyen yalnız bir kaç ev 
kalmıştır. Bu evlerin de derhal 
istimlôk edilmesi bildirilmistir. 

Vekil Balta limanından Pan
galtıya giderek orada yeni ya. 
pılan postane binasını, Şişlide

ki telefon •antralını göıden ge
çirmiş ve öğle yemeğini Vali 
ile beraber Parkotelde yemi§
tir. 

Nafıa Vekili öğleden sonra sa
at 14 te Metro Hanına gelerek 
tramvay ve tünel işleri etrafın

da meşgul olmuş ve muvakkat 
idare şefleri, ve Vekalet müşa
viri Rüçhanın da iştirakiyle 

yapılan toplantıya riyaset et. 
mi1:5tir. 

Geç vakte kadar devam eden 
toplaı....!n yeni kurulacak tram
vay ve tünel idaresinin kadro ve 
teşkilitı işleri giiriişiiln1ii~tür. 

Ali Çetlnka:va bııgiin de tet-
kıkt rlne devam edeceK """ ......... -. 
onda Silahtarağa elektrik fab-

rikasında şehre verilen cereyan 
kuvvetini çoğaltmak için ilave 
edilecek kazanın yerine kon
ma" merasiminde hazır bulu
nacaktır. 

Çetinkaya bu akşam Ankara
ya hareket rdecektir. 

UNIVERSITEDE : 

Birlik Nizamnamesi 

Hazırlandı 
Üniversitede yemlen teşkil edile

cek talebe birliği üzerindeki hazırlık
lara devam olunmaktadır. Dün ak
şam saat 17 de Rektör Cemil 8ils~lin 
riyaseti altında hukuk fakiıltesi de
kanı Ali Fuat ve her fakültenin tale
be mümessil!erinin dl> iştirakile bir 
toplantı daha yapılmı.tır. D·. toplan
tıda hazırlıkian yapılan birlik ni
zamnamesine son şekli verilmiştir. 

Birlik yakında kurulmuş olacaktır. 

iki Tayin 
Maarif Vekaleti umumi müfetti:;

lerındcn Ali Hikmet Istanbul erkek 
lisesi fizik mual'imliğıne, Universite 
edebiyat fakültesi doçentlerinden Sa
bahattin Rahmi, Maarif Vekaleti !a
lım ve terbiye heyeti azalığ,na ta
yin edılmiştir. 

Bir Misafir, Ev 

Sahibini Öldürdü 
Evvelki gece saat 1,30 ela Çatalca

da bir cinayet olmuş, bir misafir ev 
sahibini tabanca ile öldürmü~tür. 

Vaka şöyle olmuştur: 
Çatalcada Kol sokağında oturan 

Arif ile yine o civarda oturan Mus
tafa çok samimi iki ahbaptırlar Ev
velki gece Arif. Mustafayı evine da
vet etmiş ve içmiye ba~lamışlnrdır. 

Vakit gece yarısını geçtiği bir sı
rada rakıyı fazla kaçırdığı an'aşılan 
Mustafa bir takım lüzumsuz ,.e ara
daki samimiyeti ihlal edecek sözler 
söylemiye başlamış ve Mustafa ona 
daha ziyade rakı içırmenin doğru ol
mıyacağını anlamış ve Arifin kade
hini ve rakı şişesini saklamıştır. Fa
kat Mustafa kendisini bilemiyecek 
derecede sarhoş olmuştur. Hunun ü
zerine Mustafa rakı şişesinin tekrar 
meydana çıkarılması için ısrara ve 
Arifi tehdide başlamıştır. Fakat Arif 
arkadaşının bu tehditlerini yapacağı
na ihtimal vermemiş, rakı şişesini rı
karmamakta inat etmiştir. Bu sırada 
Mustafa tabancasını çekerek Arifin 
göğsüne ateş etmiştir. llk kurşunu 

kalbinden yiyen Arif derhal ölmüş
t!ir. Sil~h sesine yetişen zabıta me
murları. zaten kaçamıyacak kadar 
suhoş olan katili yakalamışlar, tah
ldkata başlamışlardır. 

MUTEFERRIK ı 

Vilayet Müdürlerinin 

Aylık lc;timaları 
D:ıhlliye VeW-<etl, vil•yete gön-

U&;;.ı.uı~.ı. ,._ ... , 'l ... ... .,u.,_..J .... 

müdürlerinin her ay valinin riyase
tinde toplanarak bir ay evvel yapıl

mış olan işler hakkında alakadar 
müdürlerin valiye izahat vermeleri

n.! gelecek ay içinde yapılacak işler 
ıçin de bir program hAzırlanmasını 

ve bütün görüşmeler neticesinde ve
kalete bir raporla malumat verilme
sini istemiştir. 

inhisarlar Müdürlüijü 
Son intihapta mebus seçilen Inhi

sarlar umum müdürü Mithat Yenel. 
umum müdürlük muamelatını dev
retmiştir. 

Mithat Yene! bu akşam Ankaraya 
gidecek ve Londrada tütün şirketle
rile yaptığı temaslar etrafında veka
lete izahat v~recektir. 

*Belediye fen heyeti müdürlüğü
ne tayin edilen Nuri Tezer dün yeni 
vazifesine başlamıştır. 
Belediye imar müdürlüğüne tayine

d:len eski fen heyeti müdürü Hüsnü 
de dün yeni vazifesine başlamıştır. 

Her iki müdiır blribirleril<> temas 

ederek aralarında vazife tak•imi ya

pacaklardır. Nuri Tezer Nafıa Yeki. 
!ini de ziyaret etmiştir. 

* Avukat Kenan Omerin Adliye 
Vekaleti müsteşarlığına tayin edile
ceği hakkında verilen bir haberin 

intişarı üzerine Kenan Omer, dün 
b!ze, kendisi için hiçbir vazife kabu
lüne imkan olmadığını söylemiştir. 

Sadıkzadenin Yolcuları 
Adra!lan koyunda karaya oturan 

Sadıkzade vapurunda bulunan yol
cular dün Anafarta vapurile şehri
ınize gelmişlerdir. 

Nafıa Vekili Ali Çetinkaya, dün Je ıehrimizde 
muhtelif tetkikler yaptı 

Oniver6İtede talebe birliği teşkili için 
Fakülte mümeuilleri toplandılar 

.. 
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Polonya 
Koridoru 
Nedir? 
S - Almanya Polonyadan 
Şarki Prusya ile Almanya a
rasındaki koridoru istiyor. 
Bu koridor lıakkında bize bi
raz malumat verir misiniz? 
C - Cihan Harbinden sonra Po

lonya devleti ihya edildiği zaman, bu 
ınemleket için denize bir mahreç 
vermek maksadiyle bu koridor açıl
mıi ve burası Polonyaya verilmişti. 
Bu koridor şimdi Polnoyanın Pro
morze vi!Ayetini teşkil eder. Pro
morze vilayeti 1308 tarihine kadar 
Polonyaya aitti. Keza 1464 tarihin
den 1772. tarihine kadar bu vilayeti 
yine Polonya işgal ediyordu. 1772 de 
Büyük Frederik bu viliıyeti Alman
yaya ilhak etmiş ve o vakitten itiba
ren 1919 tarihine kadar Almanların 
elinde kalmıştı. Bu vilayetin sathı 
6,335 mil murabbaıdır, nüfusu 
1.086.144 tür. Bu nüfusun 976,499 u 
Polonyalı, 109,645 i Almandır. 

Promorze vilayeti Şarki Prusya 
ile Almanya arasındadır. Bu arazi
den geçen Alman trenleri mühürlü 
olarak geçer. Koridorun denize çı
kan kısmında Gdinya limanı vardır, 
Polonya bu limanı yeniden yaptır
mıştır. Nüiusu 8,000 kadarçlır. Me
me! limanı senenin bazı aylarında 

donduğu halde, bu liman senenin 
her vaktinde kullanılabilir. 

Almanya ile Polonya arasında 
1934 te aktedilen bir anlaşma ile her > 

iki devlet koridorda askeri kuvvet 
bulundurmamayı taahhüt etmişler. 
dir. 

Polonya ile Fransa arasında 1921 
tarihinde aktedilen bir ittifak mua
hedesiyle de, her iki devlet bir te
cavüz vukuunda biriblrlerini müda
faa etmeyi deruhte etmişlerdir. Bi
naenaleyh Almanlar koridoru işga

le teşebbüs ederlerse, Fransızlann 

Polon;vanın yardımına koşmalan 
icap etmektedir. 

• - - """ ~ 
veli nedir? 

.. --~ r ••• ., .... 

C - Polonyanın iki milyonluk bir 
ordusu vardır. Fakat teçhizııt bakı
mından Polonya ordusu, Çek ordu
suna nisbetle zayıftır Polonya Fran
saya 25 milyon İngiliz lirası mikta
rında yardımda bulunmuştur. Bu 
Para münhasıran Alman cephesinde 
tahkimata sarfedilmiştir. Bununla 
beraber Polonya tek başına Alınan· 
yanın karşısında duramaz. 

* Dişçi ve Ecza<ı Mektebi hakkında 
ııeçcn gün bu sütunda yerdiğimiz lzı
lıatı ataA"ıdaki malumat ile ıashih ve 
tavzih ederiz. 

l - Ecz. !'tip. nin tahıl! mUddetl 
dört senedir. Bu miiddeıtcn ayn 1,5 
sene de umumi staj mevcuttur. Ve 
Ecz. cılık diploması bd 5.5 sene niha
yetinde verilen imtihan neticesinde 
elde edilir. 

Z - Ecz. ~ip. 1 Fen Fakilllesine 
haklı ve ayni fakliltenin haklannı 
haiz bir şubedir. 

3 - Doktorası mevcuttur. 

4 - Keza Ecz. Mp. i mezunlan 
hütün Üniversite mezıınlarının hah 
olduğu hulnık ve salühiyetleri haiz. 
dirler. 

~~KVIM ve HAVA 1 

1 Nisan 1939 
CUMARTESi 

4 ilr.cil ay Gün: 30 
Ar3bl: 1358 
Sefer: 11 
GQnes: 5.45 - Öl!l•"
ltqndi: U .52 - Akşam. 
Ypt•ı: 20.05 - im.Ak: 

ı<asım: 145 
Rurrt· 13~5 

Mart: 19 
12,18 
1.8.13 
4.02 ..----· 

Yurtta Hava Vaziyeti 
l'efilköy meteoroloJf fstlisyonurıda.n alı~ 

na"l ınalümata göre, hava yurtta cenup 
A~adolusu bölgelerinde ekseri tUe açıt 
di er bôl elcrde çok bulutlu ve ttıen·t yı
l~lı reçmiş, rüzgArlftr Trııkya, tge ve ce
f'tıp Anadolusu b!Hgelerl~de flıııall. diğor 
... erlerde umumiyetle garbı lattkflnetten 
trta kuvvette, KaradenJzde &atpt:ın kuv
•·etUrc e.smı,ur. 

Dün lı::tanbulrta havn bulunu ~eçmfs. 

rüz!lAr cenubu gArhiden tan{yerle 2-B 
e rt' hu:la esmistir. Saat 14 te hav-a taz ... 

· imetre idi. Sühunet en yOk
ilşük 5.0 "'ntlıır•t olarak 

ı 

• 
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LBUGÜ~' § 
italyanın Y enı 
par16mentosu 

yll#Jn: ômer Rıza DOCRUL 
talyanın yeni Parlamentosu J ,.çılmış ve onun açılnıasiyle 

1"ussolininin kurmak istediği 
Sirı1: sistemi kat'i bir adını atltlı'j
deflf erıi sisteme hakim esas fikir, 
tır~e1'et kanunlannı yapacak he
m ~ter memlektelrde oldu~1 gi
y~~i taksimatına değil, fakat ik-

~ faaliye~~ere i~tin~t. ett~ek, 
t ~et mumessıllerını şehir ve 
m~ eıerden değil, ticaret ve mes
naJtU'cetkilatından seçınektir. Bunun 

~e~ sı k,orpo~asyon vücude getiril
ıçiJI iktısadı hayatın muhtelif şu
ınJt ~· .. ait ırupların liderleri bun-

e11riD"' b ·çirıde toplanmıştır. Bunların 
la1IO 

1 
eti kendi f>ahalarında karşı • 

v~~ nıeselelerle meşgul olmak 
la';iııı bayatın ana kaynaklarını 
ve eden kararlara iştirak etmek-
t~ 
tit• ~yonlar 1926 da vücude 
~~ diii bald~ ancak 1934 te va

ge~ . yapmaga başlamış, korı>o
ziiıdiJll ~sinin açılması bunların 
ral~ ~elerini yapmakta olduk
n~ .ıelili sayıbnıştır. 

la~rasyonlanıı ilk vazifesi dev-
-'~aatini &özeterek iş sahibi ile 

let sermaye ile say arasında 

İ§~betleri tanzim etmekti. Fakat 
m~yonlann vazüesi daha ge

k sanayi aleminin bir şubesı.ni, 
ni~ "eya ticareti alakadar eden 
ziP" ,esele onların tetkikinden ge
h.ı' fitaatin bir şubesini inkişaf et
çel' ...-, yeni imalathaneler vücude 
~ek, ve bunlara benzer işleri :!f etmek bu korporasyonlara 

ai~I' orasyonlar Meclisi, 682 ıiza-
_,.ütcşckldldir. Bunların üçte 

dJ ~orporasyonların mürahha~la
iJ i)ç~e. b.iri F~çiyol~rın, yani !'a
rı jfftısının nıwnessılleridir. 

· Meclisin salahiyeti tama.mile 
f dir. Eski Meclis ise, hiç ol

i~:.lı nazariye bakımından, teşrii 
ni'ıetteydi. 
uf . • - --.&U'l;L 11.iUlUnJan ya-

ve hunları birer kararname 
P e l\feclise tevdi ediyor, Mec-

Jıunlan olduğu &ibi tasdik edi
lif flnız arada bir müza.kereler
yl~_Yor, ve bir iki aza bir kaç 
dtpluyor, yahut ınuhalif rey ve
~~ıı. Bugün buna da lüzum kal
rpj,~· Çünk~ teşri salahiyeti yal
ıı'f~ettedır. Mebuslarla aya
J ~feleri, hükfııneti tenkit el
~if' ona yol &östernıektir. 
:d'~ Meclisin ı.ıınunıı' . t• 1 f' ı . ıç una arı 

I )ladiselerden olacaktır. Çünkü. 
#ı. s~nulacak kanunlarla ihtisas 

erı. mt-~gul olacak, bu koıni
üku.ınttin takdim ettı· ~ · ı · · 

~ 
~ . f:t ayı. 

tadil hakkını haiz ise de hti-

bu tadilleri kabule mecbur 
. , Kanunu h1tzıdamaktan me

paıılar, nazırlardu, Ve kanun 
· komitesi tarafından kalıul 

· ten sonra Ayanda da a ni 
eleyi lıl:Örmekte, faltat mec~s

,_rafındau yapılacak nıuauıele-
1 •it ay i~inde bitmes\ sarttır. 

Miaia 
Meksikaya 

Gidiyor 
----<>-

Madritte Normal 

Hayat Avdet Etti 
Madrit, 31 (A.A.) - Normal hayat 

başlamaktadır. Nasyona~i:t kıt.'.l~a~ı~ 
girişindenberi bir tek sılnh sesı ışı-

tilmemjştir. Resmi daire.ler çahş
maktadır. Dündenberi y~mış ve zer
zevat serbest surette satılmaktadır. 
Bugün kahveler, gazinolar \"e balıkçı 
dükkanları açılacaktır. Kasaplar cu
martesi günü açacaklar::ıır. Diğ~r ta
raftan şehre yiyecekle dolu kamyon
lar durmadan gelmektedir. 

Halihazırda Frankist kuvvetlerin 
ellerinde bulunan bütün cümhuriyet
çi arazide örfi idare ilan P.dilmiştir. 

İsveç, Danimarka ve Izlanda hü
kumetleri, Burgos hüldimetini tanı
mağa karar vermişlerdir. 

General Miaja Meksikaya gitmek 

niyetindedir. 
İtalyan gazetelerine göre, Ispanyol 

hükumetinin komintem aleyhindeki 
pakta iştirak ettiği söylenmek~eiir. 

Yugoslav Matbuatının 

Son Seçim 

Hakkındaki Sitayişleri 
Belgrad, 31 (A.A.) - Geçenlerde 

Türkiyede yapılan teşrii intihabat 
hakkında mütalealar serdeden Sa
moprava gazetesi, ezcümle şöyle de
mektedir: 

Pazar günkü intihabat, Türk mil
letinin ve onun en geniş kütlelerinin 
Kemal Atatürl:ün miras bırakmış ol
duğu siyaseti ve ideolojiyi ne dere
cede teyit etmekte oldukUlrını gös
termiştir. 

......... 6 1.d1 ı urKıye, oeyneımneı ııaya-

tın çok mümtaz bir rüknüdür ve 
rolü herkesin gözü önünde ve çok 
mühimdir. 

Reisicüm.hur Inönünün fırkasının 
böyle bir zaferi, devlet fikrinin bir 
muvaffakıyeti ve Balkan ar:tantmın 
mühim bir rüknü ve devletimizin 
milletimizin sadık bir dostu olan ye
niden hayata kavuşmuş Türkiyenin 
taze bir kuvvet kazanmı:.sı demektir. 

Slovak • Macar 

Hudutları 

Tayin Ediliyor 
Budapeşte, 31 tA.A.) - Resmen 

tebliğ edildiğine göre, yeni Macar -
Slovak hududunu çizmiye memur 
muhtelit komisyon bugün tekrar top
lanmış ve Slovaklar Macarların tek
liflerini kabul etmişlerdir. 

Bunun üzerine mütehasstslar saat 
17 de içtima ederek yeni hududu ta
yine başlamışlardır. 

ele bittikten sonra lıı:ilfı~n Du-

takdinı 0ıunur, o da ıtanunun Goebbelsin Seyahati 
edilmek uzere Krala götıdcrilip 
erilmemesi için karar v~l'İr. 

JıeClisin uınunıi heyetini toı>lama-
,aik olan sebepler anayasaYa te· 
~ eden ka~u~lar, bütçe ve kat'i 
~plar, adlı sısteme tema<s eden 
~ıınlar, kanunların ıslahıdır. Bu 
~h tedbirleri bizzat Duçc .1\l~li-
t~dim eder. 

"gu yeni teşkilat, dikkatla takihe 
;,er bir tecrübe teşkil edjyot \te 

ıe,,, .. b . 
ıecru enın vereceği neticclC\o, 

~il .. 
.. i reJ•nı hakkında bir fikir vet~ f'C,.. 

~de yardım edcct'ktir. 

~~----------------ç;=;;;;e----A l fll an ya Bulgarlardan 

lıçi istiyor 
Sofya, 31 (Hususi) - Almanya, 

Bulgaristandan 5000 işçi istemiştir. 
Bunlar Alrnanyada ziraat işlerinde 
çalıştırılacaklardır. Almanyamn bu 

talebi üzerine halen Bulgaristand:m 
Almanyaya gitmek için 30 binden 
fazla namzet çıkmıştır. Yalnız Zişte
v kazasından Almanyada caıışma.k 
is.tiyen Bulgar işçileri 11 binden faz-

ladır. 

Atina, 31 (A.A.) - Goebbels, ya
rın Radosa gelecektir. 

Salahiyettar mahafil, • mnm~iley
hin bu seyahatinin hususı mahıyette 
olduğunu beyan etmektedir. 

lngiltereden Lokomotif 

ve Vagon Ahyoruz 
Ankara, 31 (TAN Muhabirin-

den} - Bir kaç gündenberi şe~ri
"zde bulunan ve muhtelıf fabrik~

:~ı temsil eden üç İngiliz mühendJ" 
. Devlet Demiryolları Umum M -

sı. · · Sedat 
d .. muavini Fuat, cer reısı • 

ur .. kk p 
l e reisi Tariktan mure e mazem 

Nafıa heyetiyle tngiltereden satma-

lın ak son sistem 50 kadar lokomo
ac k d ·· ketif vagon vesaire hsk ın a muza -

. 1• devam etmektedirler. 
~e ere 

--- -0--· 
Yeni Posta Tayinleri 
Ankara, 31 (TAN Mu~.a~~~-

d ) Çanakkale posta mudurlu-
en - • . -

• .. 1 el müdurü Salahattın Erdag, 
gutıe 'lÇ h .. 
t l ta müdürlüğüne Sey an mu
çe pos Ki aklen 

dür muavini Yaşar per, n 

tayin edilmişlerdir. 

TAN 

Mussolini Harpte 
Italyanların Galip 
Geleceğinden Emin 

Alman Gazeteleri Daladier'nin Nutkunu Tenkit 

Ediyorlar ve "Fransanın Son Hareketlerimizden 

Şikayete Hiç Hakkı Yoktur" . Diyorlar 

Roma, 31 (Hususi) - Mussolini, 
hu sabah Kalaberyada kain Regg1o
ya muvasalat etmiş ve orada "Tu -
nus, Tunus" diye bağıran bir halk 

kütlesi tarafından istikbal edilmiş -

tir. Halka hitaben bir nutuk söyli
yen Duçe, bilhassa demiştir ki: 

"- Her ne kadar birçok şeyler 

yapılmış ise de daha birçok yapı la

cak islerimiz vardır. Alplann öbür 
tarafı~daki bazı eksilt akıllılar, İtal
yan milletinin İtalyada rejime müza
hir olmadığı masalını ortaya atm1ş -
lardır. 

Milletim.iz ve ordumuz naSil yek
vücut ise, halkımız ve rejimimiz de 

öylece yekvi.icuttur. İtı:ılyan milleti, 
her genç millet gibi, harpten kork -

maz ve galebe çalacağına emindir. 
Hazırlanıyoruz ve kendimizi müda
faa etmeğe amadeyiz. Kuvvetli mil
letler velUt, zayrf milletler ise kısır
dırlar. Milletler, bir ailedir ve biz 
bu aile içinde birinci saffı işgal et -
meğe layıkız." 

Gazetelerin telsirleri 

yan genişlemesine karşı muhalefeti 
teşkil eylemektedir. Bundan on beş 
sene evvel İngiltere, Jubayı İtalyaya 

terkederek ve geçen nisanda imza

lanan anlaşma ile de bugünkü vazi
yetin doğuracağı bütim meseleleri 

hal eyliyerek taahhütkrini tutmuş 

iken, Fransa için hiçbir şey değiş.ıniş 
değildir. 

Alman gazetelerinin 
mütaleaları 

Berlinde Daladier'nin nutkundan 
bahseden yarı resmı Korreespondans 
diyor ki: 

"Bu nutkun, İtalyanın meşru ihti

yaçları ve 1915 Londra muahedesi

nin İtalyaya tanıdığı hakları hiçbir 

suretle nazarı dikkate almamış bu
lunması şayanı 'teessüftür. Eğer bu 

beyanat, Mussolininin haklı ve meş
ru taleplerine karşı beklemekte ha.~
lı olduğumuz cevap gibi telakki olun
mazsa bundan hiçbir sürpriz duy
mamalıdır. 

B. Daladier, bu nutkunda, Alman

yanm hattı hareketi hakkında da 

memnuniyetsizliğini 

dir. 

bildirmekte-

Arap 
Harflerile 
Tedrisat 

Cüretkarlar Hakkında 
Takibat Şiddetlenecek 
Ankara, 31 (Tan muhabirinden) -

Bazı yerlerde Arap harflerile çocuk
lara türkçe tedrisat yapanlar hak
kında ceza kanununun yalnız 526 ncı 
madd<"sine tevfikan takibat yapıldığı 
anlaşılmıştır. Adliye Ve-kaleti Cüm
huriyet müddeiumumiliklerine bir 
tamim gödererek: 

"Türkçe yapılan tedrisatta Türk 
harfleri kullanılmak mecburiyeti 

Yazan: B. FELEK 

E fendim; inkara mahal yok. He
pimiz ilkbahara bir silah sesi 

işitmiyelim diye endişedeyiz. Ger~i 

küçük büyük bütün devletler harıl 

harıl silahlanırlarken ~ünün birjnde 

bu mübarek patlıyacak, patlıyacak 

aına ne bileyim insan mümkün ol

duğu kadar geç patlamasını istiyor. 
- Neden pathyacaknuş? diye so· 

rabilirsiniz. Hunun cevabı açık. İn· 
san eline bir kurşun kalemi alsa far-

kına varmadan önündeki kagıda, ki
taba veya masa üzerine resimler yap-

mıya başlar. 

Eline çakı alsa, }"a önündeki masa

yı çenter, ya ağaç kabuğuna ismini 
kazır, yahut tırnağını kesmiye çalı-

şır. Yani demek istiyorum ki; çok 
defa elimize aldığımız alı.-t bizi ihti

v~zedilmiştir. ~ski. harflerle matbu yarımız hilafına kendi tabiatiuin 
kıtaplarla tedrısat ıcrası memnudur.

1
. 1 d ~ ·· ük' 1 
ıcap arına ogru sur er. 

Bu memnuiyet ceza kanununun 526 k t . . ltı d 
. • .. . Kalem ve ça ının esırı a n a 

ncı maddesıle cezaı mueyyıde altına k 
1 

b . t• t ı··r ~· 
. a an eşerıye m, opun, u egm, 

alınbıştır. Bınaenaleyh kanun ve 
nizamlara aykırı olarak açılan mek
teplerde yapılan türkçc tedrisatta 
eski harfler kullanıldığ1 takdirde 
failler] hakkında ceza kanununun 
ayni zamanda 261 ve 526 ncı madde
leri mucibince takibat icrası lüzumu 
kendini gösterir" demekte ve şu ~öz
lerle tammie nihayet vermektedir: 

zırhlının ve tayyarenin tesiri altında 
kalmıyacağını iddia etmek gülünç 

olur. Diyecek şu ki: Bütün dünya 
bir harp zuhurundan korkmaktadır. 

Müstakbel harbin de sebeplerinden 
biri Akdeniz meselesi olacaı":ı tahmin 
ediliyor. 

Bir Alman mühendisi bu tehlike. 
yi bertaraf etnıek ıçin bir çare bul-

muş. Aşağıda hulasaten izah edece
ğim bu çare güç bir şey değil. Yalnız 
biraz par:ıya mütevakkıf. Onu da 
sermayedarlar diişiinür. 

Alman mühendisinin bulduğu ça

re şudur: 

Akdcnizi 200 metre daha derine 
indirmek. İyi anlatamadım: Akdeniz 
sularından 200 metre derinliğinde 

Daladier'nin nutku hakkında tef
sirlerde bulunan Polonya matbuatı 
Fransız Başvekilinin krıti ve azimka
rane bir lisanla beyanatta bulun -
masına rağmen itilaf kapılarını ka
pamadığını kaydetmektedir. 

Hiçbir devletin hele Fransanm, 
Almanya ile organik birlik teşkil e-

"Gerek kanun ve nizamlara ay!tın 
olarak yapılan tedrisattan ve gerek 
eski harflerin istimalinden doğaccik 
zararların vüsat ve ehemmiyeti ve 
bilhassa memlekette yapılan inkılap
ların icap ettirdiği yeni zihniyet tel
kin edilmek suretile yetiştinlmek i

cap eden genç dımağlar1 maarif teş
kilatının mürakabesinden azade hir 
surette eski zihniyeti telkine müsait 
kimselere terketmemek lüzumu gö
zönünde tutularak kanun hükümle
rinin tatbikrnda azami bssiret ve has
sasiyetle hareket olunması tamimen 

olan kısmını boşaltmak. Böylece sa
hilleri genişletmek ve toprak kazan
mak. Bu mühendisin yaptığı hesaha 
göre Bahriscfidin suları bugünkü 
sathından 200 metre aşağısına inin
ce İtalyanın iki misline miisavi mik
tarda boş toprak kazanılıyor, yani 
Akdeniz küçülüyor, sahiller ~enişli-

/talyan ıro.,..-•-a:.,.,. oii•o 

Milanoda Daladier'nin nutkundan 
bahseden "Regime Fascista" gazete
si diyor ki: 

den yabancı milletleri kendi hayat 

sahası dahilinde himaye etmek hak
kırır ko.ndileri ile ayni hukuka malik 
olan diğer devletlerder nezetıneğe 

bildirilir." 

Bulgaristandaki 

Bu nutukta yeni bir şey yoktur. 
Fransız - İtalyan münasebetlerinin 
bariz vasfını, eskiden olduğu gibi, 
bugün de, Fransanm her türlü İtal-

ve bundan şikayet eylemeğe hakları 
yoktur. Fransa, bizzat kendi impa
ratorluğunu nasıl teşkil etmiş oldu
ğunu hatırlamalı ve istila bahsinde 

şikayetler yapmatkan vazgeçmeli-
dil"." 

AMERiKA .. AVRUPA YOLCULUGU 

Yanki Klipper tayyaresi Şimali Amerikada Baltimore şehrinden 27 
saatte Lisbona varmak üzere Azor adalarına inmiştir. 

Bu seyahat bir tecrübe uçuşudru. Havalanma ve konma şeraiti tetkik 
edilmektedir. Baltimore'dan Azor:l 18 saatte varılmıştır. Yani saatte 
140 mil yol yapılmıştır. Fakat bu ilk tecriibe uçuşu olduğu için, ve 
muntazam uçuşlarda saatte on, on beş mil daha fazla gidilebileceği ve 
Amerika Avrupa seferinin 24 saate ineceği muhakkak gibidir. 

40 yolcu alan bu tayyare ile Amerika - Avrupa yolculuğunun ne 
kadar kısaldıl?T vukardald reshnde biriz bir sekllde eörülmektedlr. 

Türkler Hükumete 
Bir Takrir Yerdiler 
Sofya, 31 (Tan Muhabirindenl -

Hulgaristanda Türk mekteplerinde 
Türk harflerile tedrisat .fRT)tlması ka
nunen tesbit edildiği halde bazı yer
lerde hala Türk mekteplerınde l'.rap 
harflerile tedrisat yapılmakta olmaı::ı 
Türk halkı arasında memnuniyetsiz
likle karşılanmıştır. Vidinde Türk a
iie reisleri yaptıkları bir toplantıda 

Vidin Türk mekteplerinde de Türk 
ha1flerile tedrisat yapılmadığını oil
diren bir takrir hazırlamışlar , .e bu 
takriri Başvekile, diğer bir suretini 
de Dahiliye ve Hariciye N azırlarma 
göndermişlerdir . 

Bu takrirde Şumnuda Nüvab med 
resesinden mezun iki sarıkiı hoc.anın 
da azlim istemişlerdir. Tür.k mektep
lerine muallim diye getirilen bu ho
calar din .. ıeyhinde diye Türk cocuk
I&rına mekteplerinde jimnastik dersi 
dC' göstermemişlerdir. 

Yeni Adliye Tayinleri 
Ankara, :n (TAN Muhabırm

den) - Daday ceza hakimhgıne 

Mardin hakimi Rifat Kılıç, Adapa
zarı azalıgına Beypazarı ceza h..iki
mi Hilmi Evren, Istanbul azalığına 
Ilgın eski hakimi Salıihattin Ogcl
man, Sandıklı hukuk hıikimliğıne 

Aydın eski azası Nafiz Karabuclcık, 
Ankara ağırceza azalıgına Gaziantep 
sulh hakımi Mırsad Yamaç, Artvin 
ceza hakımliğine lstanbul eski müd
deiumumi muavinı lsmet Giray, Kes
kin ceza hakimliğine Yalova e""ki 
sulh ha.kimi Sabri Akgoren, .Niğde 
sulh hfı.kimliğıne Beypazarı hukuk 
hakimi Rasim Ozkurt, Zara hakıın
liğine Ovacık hakimi Nedim Tiyan
san, Saideli müddeiumumiliğine Ne
zip eski müddeiumumisi Fevzi Bo
ra, Diyarbakır müddeiumumi mua
vinliğine Avanos eski müddeiumu
misi Riza Isıtan, Beypazarı hul::uk 
hakimliğine Niğde sulh hakimi Na:!· 
mi Tuğayhan, Çumra hakim mua
vinliğine Niğde aza muavinı Ziya 
Göktürk, Alanya sorgu hakimliğine 
hukuk mezunlarından Vehpi Aksoy, 
tavin edilmislerrlir. 

yormuş. 

İyi ama Akdeniz bir tencere gibi 
etraiı kapalı değil ki; bir taraftan 
boşalan suyun yerine öteden su gelir. 

Bu zat hunun da çaresini bulmuş. 
Akdenizin Çanakkale, Septc boğazı 
ve Portsait olmak üzere üç nıeniczi 
var. Sular oradan ~eliyor. Denize a
kan nehirlerin suları o kadar haizi 
ehemmiyet değil. Mühendis burala· 
ra dehşetli barajlar yapıyor. Suları 

durduruyor ''e hesapla koyu\ı'ercr~k 
buralardan büyük nisbcUe elektrik 
te istihsal ediyormuş. 

Büyük tulumbalarla boşalacak o
lan suları da Afrika çöllerine döke
cekmiş. 

.t;u işe kaç para gider diye hesap 
etmi~Icr; 170 milyar frank bulmuş
lar. Çok biı şey değil. 

Bu ameliyattan kazanılan 600 bin 
kilometre murabbaı araziden de bir 
kısınrnı İtalyaya vererek artık harbe 
sebep olacak taleplerde bulunmama
sı temin edilecekmiş. 

İtalyanlar bunu duydukları zaman 
bilmem, Nasrettin Hocanın çalı dikip, 
koyunlardan tophyacağı yiinü s:ıta
rak borcunu ödiye«'eği hakkıııdaki 

sözüne güldükleri gibi gülmemiş mi
dir? 

inhisarlar ve Devlet 

Demiryolları 

Bütçeleri 
Ankara, 31 (TAN Muhabirin-

den) - Maliye Vekaleti İnh\sarlar 
Umum .Müdürluğı.inün bütçesini ha
zırlıyarak Meclise göndermiştir. Va· 
ridatı 49.466.000, masrafı 7.370.353 
lira olarak tesbit etmiştir. 

Tütün, tuz, ispirto ve ispirtolu iç· 
kiler, rövelver, fişek ve patlayıcı 
maddeler inhisarının safi has1.i.atı 
37.000.000, tütün ve içkilerden alı

nan .Müdafaa vergısı hasılatı 

3.985.000 lira kadardır. Bu takdirde 
41.000.000 lira kadar bir parayı bir 
sene zarfında İnhisarlar idaresi ha· 
zineye vermiş oluyor. Devlet Demir
yolları Umum Mudtirlüğimiın vari· 
dat ve masrafı 39.130.000 lira ola
r.ıık tesbit edilmistir 
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Y cacrn: Naci SADULLAH 

Mahterem •ylavunıs Btlle7'n 
Caldt Y~ dtlnktl ••lr••eabMle .. 
yor ki: 
"- Sinyor Mauollnl, IOD aatlnm

u, Berlla - Boma mihverinba .haıe
Utma kup mtidafaa tertibatı aba
dıiı takdirde harp kopaeaiım 18y. 

li!i!!!!!!l!ll!!!!l!!l!ililllliB!!--liii!!!ii!l!i!i!!!!!ml itiyor. - Btltb ahlü kı7metlerlala 
------------ .ıtilst eldap ltlr denetle bile - teca-

.. ,.,. 
IEK.ONOM 1 
ErganiBakırMadeninde 

Saf B kır istihsali 
için F aa tıete Geçildi 
Yeni Tesisatın S nellk istihsal 
Kabiliyeti 8-10 ·n Ton Saf Bakır 

vüz ve latilinın bir kabahat tefkll Ankara, 31 (A.A.) - lnpat ve te-~-----------

.: ..:=-...!: r:: f G:~;·F:;b:i;~i:·; .. 1 
futbol pmplyonuı için gençlilf 

Jjlpik p;yesile orta7a .. TAN Şildi,, 
a1tmda bir fild müklfatı koydu
mu. bu filde, üç 11ene zarfında 

ATEŞSPOR 

Vefa ile 
etmemesi, fakat mflUfUDUI bir etl- a1 .. tı fUbaı içinde bltlrilmlf olan 
rt1m ıa:rılmuı dhlnlere lljmayaeak Erıanı bakır madenJnde 21 marttan
kadu prip rBrtlntir! Boiuı sı - beri yapılmakta olan saf bakır latlh
kılmak iltenen bir adamı baiu'mü- .. u tec;rübeleri muvaffakıyetle netl
tan bile menetmek, ve buna bir ka • celenmif ve madende tam bir surette 

Kare ı I a c 1 yor bahat pldlnde rörmek, blru fazla taali)'•te pçllmiftir. 
S S talepkirlık tefkll etmn mlT Cümhurlyet idaresi albnda en mo-

1'0RSA 
, ...... 
~ı.g 

cllıfa illlılni 7azdıran okulun tesa
edeceiini yazmqtık. 

lltanbul maarif iclare81 apor bölge
tartlp etmlf olduğu bu muaa

ldıalaıra ;yarın Tabinı stadında baf
iall111Caktır. Uzun bir çalı§ma netice

huırlanan bir talimatname ile 
IDoıaüt. müaabakalarm bir intizam 
,..-ıwwıını yapılmasına azami gayret 

t.mektedir. 
Yapılan fibtüre nazaran pmpiy~ 

13 mayıata bitmesi icap et
lııelttedk'. Komite, son toplantısında 
lllaıaJln daha ziyade alAka il olması i-

18 Ka119 Atatürk IÜllilnde yap
karar verml§tir. Ayni IÜJıd9 
aıuuıclald atq ve kOfU mm. 

llllı:alarm:ım flna11erl de yapılacaktır. 
lulPIJona bittikten aonra bütün o

futbolcülerinden lurmm ve 
muhtelitleri ;yapılacak, bu kar

llftlltpnadall sonra latanbul okulları 

muhtelitl aeçilecekUr. Jstan-
...U spor komlteli Ankaraya 

okullar muıhtelltlerinln çarplf
trmllMI için ayrıca teklifte buluna

• Olnıllar futbol milubaJralan
W1dl6tm bakenu.ki ldate edecek-

• 
- 2.4.- puar lflnO pşeter ... 

.... ltlbann açıı.caktır. 

Narettin (Villa) 

Süleymaniye • Şiıli ve 
Hilal - Kurtul111 

Daily Berald rueteıdnba verdiii dern tedat ve teçhlıat ile lfletllme
babere rlre, t.vl~re, Bollanu ve sine muvaffak olunan Ergani bakır 
Belçika htlk6metlerl, altın stoklan - madenfnJn t11a bir tarihçesini kay
nı, • Alman korkma ile - Uatiyaten detmell Anadolu Ajamı yerinde gör-
lnriıtereye yollayaeaklarmq. mektedir: 

Yanından ~tiilmb bir adam, Hatırlardadır kiı Ergani bakır ma-
Muhtelitlerİ Oynuyorlar ıöbiint1 nlkleyerek eeb1ndet1 ea. - c1enliıl ifletmek m.ere yan sermayesi 

danın 1elimetinJ temine çaiqlna, bır Alman grupu elinde ve mflteba
Günün en mühim maçını raksfm bunda bizim itin hoşlanılaeak ve lf- kisi hazine ve ttiban Milli BankaQ 

stadında, Vefa ile Iznurin Ateş spo- ti.har edilecek bir eihet yoktur. Fa - elinde bulunan bir grup tarafından 
ru yapacaklardır. kat, böylo ihtiyati bir harekette, bL umumi harp içerisinde imtiyazı ahn

Vefa, §imdiye kadar yaptığı iki ze ka'!! bir ıulikast manası da bula- mıt ve billhare bu grup üç milyon 
matta 1'enerbahçe ve Ankaragücüne mayıs. lira lel'IDByeli bir flrket haline ~ 
karp matlup oldu. Buna mukabil, • kılip eylemifti. 
Ateppor, Doiansporla berabere kal- (}stadın ba ftJdrlerlnden bir Jm. Cümhurlyet hilkfımetiahı bir ka-

l 
dıktan 10nra lstanbul şampiyonu Be- mına, ben de -mtlsaadealyle _ ltdrak rarı ile Alınan ferdi elmde bulunan 
şiktap hiç beklenmiyen bir netice f- eylerim. Fakat 90D dlmlelere, Al - hisselerin alınmasına ve diler blsse
le mağlup etti. Mamafih bir hafta maaya heaıbuta ltiru etmemelE elim lerle birlikte Etibanka devrine ta
evvel, At.efin berabere kaldığl takımı Hn rebal7eeelc t.vlpenfa, llollaa- dar ıeçen müddet zarfında tirket. 

Lon .... 
N Dl.l'ılo 
Parla a.aaeo 
Mlllno ..... 
~ ....,. 
Aıuterdam 1'7.2DI 
Bedin I0.111 
BrOkael tUUI 
AUna 1.0825 
Sofn t.H 
Praı r-o edDmemil 
Madrtd ıuz 
Varwova D.9025 
Buda peste 24.91'75 
Bllkret 0.90IO 
BeJırad 2.90'7S 
Yokobama M.a 
Stokholm 10.H 
lloskova ll.I02I 

ISRAM ft 'l'AllVtLA1 

1118" 1 ~ 
18M 1' 1 Hazin• talıYIJl 
1931 1' ı Hazine tabvlll 

11.TO 

büyük 1* farkla yenen Beflktapn, danın ve Belçilwua a1tm1an tnpı • muhtelif esbap ve avamllln tesiri al-

bu takıma mafl6p olUfU neticenin ta- tereye aprmalannda Almanyap tında tam bir faaliyet gösteremenıff- ~=========:::::• 
bff olmadığını ortaya koymakla bera- "ıuikut" yok mut ti. Ekonomi programının esaslann- litibsallıım '8D 20 ile so .-.mda 
ber Vefa lçia Uunal edllmlyecek bir C... 8 .._.. Caldt, a.ık8 ..... dan biri olarak ele almıt bulunduju arttırabilecek bJr tudrettedk. 
kuvvet oldufwıu da kabul etmek f- teleri dikkatle rWea pçlrmemif o- madenlerbidzln, sf.._tik bir t:z- B1Jlla tat ...ıte faaliyete 189-
cap eder. laealc da işletllmestnl daima birinci p n- -'·bul bu ••"-' 1 meml6-

dm "zöntlnde bulunduran cfimhuri- ....., unan a~ eaer • 
lstanbul p.mpfyonu Bepktaş ga- Ben onlardan biriahıde, f1l •tır- et ~ü~metinfn büyük bir isabetle kef:lmizln pllr bynaldmna yeni bir 

llbinin buradm yapacatı maçlar alA- lan okudum: :,_ •• oldulu k~la. firket hilSe1e- tawı daha lllve edllmlt buhufmô-
ka ile beklenmektedir. Bu karplq- "Son hesaplara rlre, Çıekotlovak - ;;;:;;: Btlbanb ttwdfl ve 1911D8yenin tacbr • 
ma ayni zamanda bize~ ~bo1e- yanın lfSall •h••betble Almnla- bu d :11 U.~ ~ ~ ~ .tMııll Wr 
mm -....ı ...... idda'l .- :.-::-:: ;:-.::.::.!".::, ~ 1ç1a 18mmla bir hadde lb;q;;. mnkl1 o1mw #tsJ W-
zarından dm mlllıhndlr~' Onun l~lndtr ,' .. .: m ..ıA .. rnnradır .ki. ma<ie.ttd~ tam ma- cia daima i~ müıit-Iİer buı.eat .. 

rTltt."'i~~~MWMı.ılllM-~··• 0 "~idi.il· nuUe fNli79W,ıeçilebUmq ve~ Jan DU mad~~~u .... -
' • me tematuım slparlflne ~ lqlllz Urabk bir clhtS1e iliıitJeb;. 
Diğer karplapna da yine Taksim Şimdi it ••laph)oor wunm: Bu phpnya baflanR olan 937 timizln ticaret muva--1nde OJlll1a 

stadında bu maçtan evvel, Sü]eyma- Hain Bolluda, açıkrk Belçika, den bqilne kadar geçen devre esna- caiı rolün d4flerl kadar it hacmini 
niye. Şlfll muhtelfti ile HlW. Kur- ve kamu t.vlpe, altınlan ....._ 11nda. arazi metanetini yenmek ve genlfletmek _,.at ~lan:: eko
tulUf muhtellti arumda olacaktır. ya apnnakla haklmadan batka bir - iklim prtlarmm ıtisaadeslzllji ile uomilı:ıe:m ele bilJÜ bir .: 

19y istemeyen AhmmJUIB paal • mücadele etmek suretile batta fen catı Um 
mine "ıulkast" yapllllf olmuyor mat heyetleri olmak üzere biltüıı teımisi- yeti vardır. ftlhaHr• dardf.lnctl ıwe: 

laruftlcl Sa•aııacla Cstada h•tırlatmm ki, Almaya- yenler ve lfç1lerlD gösterdlkJert, tak- :,:tttı!~k mmta:smda krom 
2 Nlaan 939 .nh.J~ Barutgücü mn dalma bahlettill "hak" katl1en dlrle, k~ değer feragatli madenfnde al;!: _. 

pazar .......... bıkh olanamas: Zln e: "tıiaü" ke- mesaiyle lnpat '9 tmı..t baflangıç- 3 .... , •~ •· 

sabeanda Japılacak maçlar: Umeıdnln IOBan.. meveattm: Ve ta tayin edilen mO,ddet zarfında. 939 cıeninln de 1000 De ..,.,~ ~ 
1 - Yıldırım Davutpap • Barut- Almanya "hak" a "hak" •a "ilhak" a şubatulda. tamamlanmıı bulunuyor- vermeAe b J:_~ 

sDcil A takımlan .. at 18 da, sıkıfıkı baihdar! • du. o tarihten lstihsallta baf)aadtlı aetlrilecet oluııst b1i -.._,-·· • 
2 - Yıldırım Davutpqa - Garut- gOne kadar geçen müddet zufmda l- ha .zipde _.... eder • 

. ıücü B takanları, uat 1-i te. A(ık arttlrma De emNWs ... ._ tesisat parti parti tecrübe ediletek B 'batarwmt bul bu bü-
KıymetU mobilya meraklıları ve ilet bir halde olup olmadığı gözden eserle Etibulk ma-

uan nefile amatörlerile ciddi kol- geçirllmif ve 21 ~ ltibare deninden IODl'A bekU' .. len! 
lebfyonerlere büyük fırlat, nt•nm tedricen artan bir çalıfrna ile ba- faaliyete cetlrOMlk h.UllllUD 

Tilrk An-im Şiıbtiaclen: 2 nci pazar K(lnü sabah IUt 9,30 da kır latlhaltne hq1anm Burada dlslne tevdi edllmlı 
Mackada, Tet\'lkfyede KllıdhaDe evi ta- ,_,_a ~-~· 2 inci ilin caddesinde No. 89 Gözan aputmıa- vilcude ptirilen sen elen ban111 u-- 'I 
nınm 2 numarah dairesinde mevcud tihsal kapasitesi ile 10 bin ton lunu)'Or . .811DU 94 

l& Mart 939 tarihinde fevblide nadide ve pek ender teladilf edilen sat bakırdır. tesisat zanıret hUı1 dolnı MuJrUl 
olarak içtima eden umumi heyette eu'• açık arttırma ıuretlle .. tılecak- olduju zum ıör(lldO.lü takdir.de taklp ecleeektlr. 
eberiyet. hasıl olmadıiJndan apğı· tir. 
dak1 rumameyl müzakere etmek ü- Yüzlerce parçadan~ 1Nik mü-
aere tttibat JlellrmericlDX' xm ten xmt tnei asra aic1 
A t Q'.ır t.f1ıJS39daram 19 Nisan Türit <Selçuk, Komla. İznik~K uıon m ...--• , ya, İatanbul) ve Acem d 
939 Çarpmba SOnü uat onda Gala- ve Cin duvar dnileri, vqr, · 
tada ömer Ablt Hanında 12-11 ııu- - Muedonlyan, Komne, l'aıeolol 
marab 7•mhanelerde fevkalAcle ola- de\'frıertne Ud vuo ~ ve fnk-

rat lçtimaa davet olunurlar.. :::-ı:.:..=r:G= ~ 
MüsaJr..e Ruma=e11ı ınen, Romen ~ Btzam ~ lltaplanMn 

1 - 939 leDell IOllunda bitecek lerlne aid Nermer ve toprak bey
olan Şirket müddetiDiD otm l8ne keller. - Nadide İıllillz mawn a-

temdldi, =-:.:nan~;:. t '1J uncusu 
2 - Şirket moperilerindeki mat- ber, 3 pa~ Loa XV bnaJ»e ve 

16bmıun temini iatiful için milfteri- koltuk, mOkemmel yatak oda. tala- ..... Çıldt. 
lerbdn ~ ıayn menku- mı, Marketerl vitrinler, ıi11 abcı na
lil ipotek kabulü veyahut kat'l su - dide Pnnm Jı:omocllar, hayli ~ 
rette teferrui hakkında c:lahill n•zam- yazı w...ıon maalan, (dl aliıCm-

bir dele m.. • dan haktld ttaıyan ren.... yur-
namq.e ma uavesı, hane ldltllbhanelerlle. - Koltuklar 

3 - Dahlll ninmmmenfn 45 inci ve beıaerler. l'ranm ve İDglliz) 18 
maddem muclbJnce milwla b•,.ı.- inci ura ald ~ halm, bayH ee
rlne verilmekte olan hı.et temettil- ld Cin vuo ve brom heykeller, Sel
Gn T:lcant Kanunu aWmma &evfi- ~ tavanhklar, avize De, 120 parÇa 

mıı.ıu Y.taya .. rcll ~....._.._....._ ______ kan J8D ona t.eazl1l ve ifbu mad-= .=::.:,-:. ı.:-.::14 
•ıllll ~müddet bek- 1-Nll deDbı bu IUntle tidlll w taıhthi puqa ~ kadeh tma, s.. 

IMdikJert kl(lplerde OfD&- -llıllilndm: MUB'1'l8Aı 11e7'etl 1llllUlni,.eye 8evr nadfde biblolar, PDJDIDlf nB-
...... ft. h1alulnmdııkt kararla • .._ 131 ~ ~kon- dahil olmak için birıdarlanıı içti- samlarm lmzalanm bl'Yi ~ llofa 
llilllllblıa blltQa ~ faaliyete plit' aullarnratı ~ Jdübb ma l(UıilDd• bir hafta ftftline ka- rmtmı.r, l'rlJtcl•, velhuı1 ,.,,.._ 

"""*•Ywfım~ tlıolıl ~ ~ ._.. _ clıır ___. ~ .-ı- - ~..::-~== 
~ ICtlll'a lltanbul bil..-~ 6lliie 1 ......... ~ Um etmalm w ....,.... duhu- Herlz ve ~k hah" 

de .at !zmlrll G6nefU RaJda.. ~ IGt 15 te __. bir r.vtmllde B,. varakaJan elm9'm lbımdır. ' ı z 1 
• ı 'ı J ı f 

ia7dim Vefa,a 79PD'P· Yal- ..._ "~ ..-.-. ra... Binblara Mdl _.... bw-ı• içm Kepek we S., ... leıılDe ..... 
;tıarmllltell ...... ~ EunhaaJraD kllbea felbl mn •Mink ~ cUUmUıe vara-
llUSDDM••.:."-*'._,&a t.aıetijr. Sqan mJamu. bllle tfelltUdur. Jllr blrrl olan 

.Aıl•1Wrd.4 ~ .......... klip .......... igthnt•ı .. ıtılı8lr. 
liılliftlitMlllltlrl:rJea obamr. Mlft.111 N• 
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Görenekler 

1 

) 

138şkalarının beğendiğine biz 
,uıeriz. Bizim adetlerimizle başka
J•rl eğlenebilirler. ~az~ zencilerde 
de tuhaf ve hiç değışmıyen bir saç 
odası vardır. Bunlar, saçlanna 

~·arlak ~ir şekil vermeğe merak
ı.ıdırlar. Bır kadının evlenmesi ne 
ıcadar eski ise, bu saç yuvarlağının 
genişliği de o kadar çok olur. 

.. 

Kedi Pençesi 

Bir Amerikalı merak etmiş ve 
bir serçenin, ncf es almadan üstus
te 268 defa öttüği.mü saymış. 

Kedinin ağaç gövdesini kazıya
rak pençesini aşındırdığını sanır
sınız. Halbuki o, böylece, artık a
şınmış olan eskilerinin sökülmesi
ni ve yerine içerde gömülü duran 
yenisinin gelmesini temin eder. 

Gergedan Avı 
ttll<AYE 

C enup Afrikasındaydım. Yük
sek otlarla kaplı ovada, tii

{eğim omuzumda ilerliyordum. 
JiiÇ bilmediğim, tanımadığım yer
ıere gelmiştim. Küçük kasabamız
dıı.ll c cyce._ilerlrmis bulunuynr 

1.ıın. ırndı nasıl geri döneceltim 
dı)'e düşunürken, birkaç yüz ::ıet~ 
ti solumda, iri bir gölge gördum. 
01duğum yerde dona kalmıştım. 
J3ılı korkunç bir gergedandı. Hay
\'an uyu~o~ gibiydi. Otların ara
sından surune sürüne, hayvana 
elti ınetre ka.dnr yaklaştım. Silaha 
da'·rımmak ~zc_reydim ki, birden
b;,re kuvvetlı hır rüzgar dalgası 
eSti' Gergedan hemen, dimdik ol
JilılŞ· şaha kalkmıştı. Benim bulun
dtlpıııı tarafa bakıyor, kulakları 
gır eden bir sesle uluyordu. 1<o
~an vücudü etrafında, yarım da
~1i)c hızlı bir dönüş yaptı. Ne 
,şanda, ne kedide bulunmıynn 
~ çevik.~ikle. dö~müştü. 

ışte, gozlerı, ta gözlerimin için
deydi. Hemen ateş ettim. Ama, be

iJll J<urşunlarım, bu, vücudü de
~le kaplı gibi s.ert .hayvana, vız 
geliyordu. Merrnılertn\ kendisıni 

şuyor gibildi. 
ol< 13ütün korkunçluğu,. yırtıcılığı 
'le ustüme doğru yaylanaı. Boylu 
~yumca kendimi yere attım. Us-
ilJllde ne varsa çıkardım. Başlığı 

t klara fırlattım. Belki başlığı 
uza sanıp o tarafa doğru gider ai-
11en 

teselli buluyordum. Ama hny-
ye buna da aldanmamıştı. Kor
van. 
kudan nefes bile alamığyo~, ~•kanır 

!bi oluyordum. Topra a ıyıee ya· 
gışmıştım. Başım toprağa de~mı~, 
~ıurnümü bekliyordum. 
0 

:Sir aralık, ne olursa olsun, ba
Jtabm ne var ne yok diye, iğne llcu 
kadar başımı kaldırdım. 

B 
ir göz attım. Hayret! . .flny_ 
van, birdenbire, benim bu

ıund uğum yerin aksi tarafına 
doğru yol almıştı. Belki duymuş.. 

1unuzdur: Gergedanın baş düşma: 
nı maymundur. Bir maymun scsı 

Yazan: D. T. 
duymuş, ve vücudü etrafında hız
la dönerek ona doğru atılmıştı. 

İşte gorüyordum. Azgın hayvan, 
bütün kudurga.nlığile, boynuzunu 
iri bir ağaç gövdesine daldırmış
tı ..Ağı;ı.oı clova.....nolı ioıiyonnuf gHn 

olanca hızile çarpıyordu . 
Maymun, durmadan, sanki o

nunla eğleniyormuş gibi ses
ler çıkarıyor, gergedan kızdık -
ça kızıyordu. Siz şimdi, tabii sen 
hemen kaçtın: diyeceksiniz. Hayır! 
Bana, bu kadaı· soğuk terl2r dök
türen, beni ölüm korkularının en 
büyüğile tirtir titreten bu hayvan
dan ne yapıp yapıp öcümü almağa 
karar vermiştim. Ona doğru iler
ledim ve tam boynuzu ile boynu 
arasındaki en can alacak yerjne 
bir kurşun sıktım. 

K oca gergedan, fırtınayla kö
künden fırlayan iri bır ku

tük gibi ,cansız yere yuvarlandı. 
Maymun artık susmuştu. 
Ben hala heyecan içinde, tirhr 

titriyor. bu korkunç hayvanın ölü
siine bile yaklaşamıyordum. 

!Hangi Günlerle 
Bir meraklının buluşuna göre : 
Hiç bir yüz yıl, çarşamba, cuma 

ve pazar günlerinden birile başlı
yamıyor. İlk teşrin, son kanunun, 
nisan, temmuzun ve birinci ka
nun eylülün başladığı günle başlar. 
Şubat, mart ve teşrini sani ayla
rı da böyledir. 

Fakat haziran ve ağustos ayları 
aksine olarak başka başka günlerle 
başlarlar. Tabii bu kaideler, şu
bat ayı 29 çeken seneler için böy
le digildir. 

Ağız Kokusv 

Size bazı çocuklarda görülen a
ğız kokusunun nereden geldiği so
rulsa, hiç düşunmeden hazım ci
hazından geldiğini soylersiniz . .Hal 
buki hiç te öyle değil. Bu kokunun 
yolu, teneffüs cihazınuzdır. 

TAN 

CEYAPLI 
MESELELER 
MESELE 1 - Sepetin birinde 

bir miktar elma var. Eğer bir el
malar, üçer uçer alınırsa, en sona 
tek elma kalıyor. Eğer dörder dör
der alınırsa iki, beşer beşer alınır
sa üç, altışar altışar alınırsa 4 tane 
artıyor. 

Acaba sepetteki elmaların hepsi 
kaç tanedir? 

MESELE 2 - Cebimdeki para
ların bir kısmı bütün (5) kuruşluk, 

bir kısmı da on kuruşluktur, Eğer 
onları teker teker sayarsam 13 ta
ne ediyorlar. Hepsinin tutarı ta
mam yüz kuruştur. 

Acaba cebimde kaç beş kuruş
luk, kaç tane on kuruşluk var? 

CEVAP 1 - 58 elma var. 
CEVAP 2 - 6 beşlik, 7 onluk 

var .. 

Tamamlaqın 
Bu 7 mısradan her birjni, aşağı

daki manzumelerde nokta noktalar_ 
la gösterilen yerlerden birine ge
rektiği gibi uygun olarak koyabi
lirseniz, (OKUL ÇOCUKLARI) 
adlı çok güzel bir manzume elde 
etmiş olacaksınız! Çal1Ş1n bakalım! 

- Sen de doldur •uyunu 
- Kimüi gelir sağdan 
- Oduna baltayla git 
- Gece ev gündüz okul 
- Okul ne güzel •aray 
- Okula çantayla git 
- Karamanın koyunu 

Okul Çocukları 
Okul çocuklarının 
Her biri ayn yoldan: 
Kimisi gelir bağdan 

Kimisi gelir soldan. 

* !ster arabayla git, 
ister tramvayla git; 
Denize oltayla git, . . . . . . . . . 

* Ne efendiyiz, ne kul 
. . . . . . . . 
Gel aramıza sokul; 
Sokakta gezen çocuk, 
Kaybettiğin yolu bul! 

* 
Sonra çıkar oyunu; 
Bırak, kötü huyunu, 
Akarken işte oluk 
. . . . . . . . 

* Ne dayak var, ne de pay; 

Sabah gelir okurlar, 
Akşam olur çıkarlar, 
Çocuklar alay alay. 

~ - ~ ~~<'< ~,<~<: <><> 

Bilmecemizde 
K '.'7.tıı""'"''~r 
Yarınki •ayımızda 

< < <>< << ~<)< < <>< <> 
Reçine Yağı 

Çocuk - Sizde reçine yağı var 
mı? 

Eczacı - Var çocuğum, ne ka-

dar istiyorsun? 
Çocuk - Alacak değilim .. Bu

nunla dördüncü oldu. Bakalım 

kendisinde reçine yağı bulunma
yan eczahane bulabilecek miyim, 
diye dolaşıp soruyorum. 

• 

- o 
EGLE NCELI 

OYUNLAR 

Buradaki <+> işaretli yerleri ikırmızı, (-) işarctlileri sarı <X> işaret
li olanları da mavi renkli kalemle boyayınız. Birkaç i aret bir arada hu-

• 
lunan yerleri, o işaretlerin renkleri ile boyıyacaksınız! 

}/ 
HAYYA L R 

KÖŞESi 
Yukarda görduğı.inüz altı resim 

parçası bir araya getirilirse, ı,;ok 

sevimli bir nevi İspanyol kopeği 
meydana gelir. 

Bunlar, tam vaktinde sahipleri
ni almağa gidecek kndar, vakit fık
rinc maliktirler. 

Şayet sahipleri o akşnm eve gel
miyeceğini ynhut geç doneccğini 

bildirmek isterse, kuğıda yazıp o
na verir. Kopek te bu kağıdı alıp 
doğruca ev halkına getirir. 

Haydi bakalım, yukardaki par
çaları münasip şekilde birleştirin. 

HER SIRADA 7 HA 
- -

A B c o E r-r G I 
'A 
' A B c D E F G l 
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3 G A B c.. D 4 A B c D E f=' G 3 A B c o E F G E F 
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1 

TOMBALA 
-, 

B u oyun dört kişi oynanır. 
Her çocuk, ayni sayıdakı 

harflerden ibaret sevdiği bir !{eli

me seçer. 
Bu kelimelerin ANNE, ABLA, 

HAVA, PARA olduklarını kabul 
edelim. 

Herkesin önundeki karteladn bu 

kelimeler, yazılı olarak oulunur. 

Kclimelcrlu ayni büyükli.ıkteki 

harfleri, karton veya tanttılnra ya

zılmış olarak bir torbada saklanır 

Önce taş tutulur. 

Birinci, ikinci ve üçuncü meyda

na çıkar. 
Bu sıraya gore torbadan ~ırcr 

harf çckilmeğe başlanır. 
Kendi kelimcsınin harflerınden 

birini çekmiş olan onu, onunieki 
karteliidn bulunan yerine koyar. 
Başka bir harf cckmişse torbaya 
atar. Sırası gelince tekrar ~e~:er. 

Oyuna böyl cc devam eı:iiliıJ 
Kendi kelimesinin bütün harfle-

Soldaki resimde gördüğünüz 

gibi, 49 kutulu bir kare çi
ziniz! Birden yediye kadar numa
ralı sıraları birbirinden keserek 
ayırınız. Her sıraya: A, B, C, D, 
E, F, G harflerini koyunuz. 

Ş imdi, bunları munasip şekil
de altalta getiriniz. Bir ta

raftan başlayıp öbür tarafa doğru, 
tek makas darbesile 7 sırayı da 
ikışer parçaya kesiniz. 

Tekrar bir kare teşkil etmek ü
zere bu parçaları birbirine ekle
diğiniz zaman soldan sağa, yukar
dan aşagı ve bir kôşesinden karşı
daki kaşeye doğru, her sırada bu 
yedi harfin yedisi de bulunsun. E
ğer siz yapamıyacaksanız, ben sizel 
göstereyim: 

Soldaki resimde, bir numaralı 
sırayı kaldırın! Diğer altı sırayı, 

ortadaki resimde gôrduğunüz gi
bi merdiveJJ merdivene alt alta 
koyun! (R) harfiyle gösterilen isti
kametten kcsin!Şimdi, solda kalan 
parçalan snğdaki parçaların sağı
na gottirtinl 

N ihayct sıraları, soldan sağa: 
6, 4, 2, 7, 5, 3, numarCJlı 

sıralar birbirini takip etmek üze
re altalta yerleştırin! 

Önce ayırdığınız 1 numaralı SJ· 

rayı da en üste koyun! Soldan sa
f:o., yukardan aşağı ve bir köşedPn 
öbür köşeye doğru bakın! Her sı
rada yedi harfin de bulunduğunu 
görcceksinız! 

rini ilk olarak tamamlamış olan 
birinci. otekı ıklnci, daha öteki ü
çüncü sayılır. 

Bu oyunu muhtelif şekillere 
sokmak, çeşit çt•şit cezahr tertip 
etmek mümkündür. 

~ F~FI 
ITokd~..Q'iL ] AR 

3 13 1 15' 

' 12 ı~ ı 

11 s 9 1 
14- 4 1 Jo 

1 - Ortadnki Atalarsözu nedir? 

2 - 16 kutulu buyuk kareyi 
makasla keserek dört parça edin! 
Bu dört parçayı munasip şclulde 
birleştirerek buyuk kare) ı tekrar 
meydana getirin! 

Soldan sağa, yukardan aşağı ve 
köşeden koşcye her dort kutudaki 

sayıların tutan 34 edecektir. 

Bu bilmrcelerı kazananlardan 
25 kişiye muhtelif hediyeler veri
lecektir. 

18 mart tarihli bilmecelerimiz
de hediye kazananların adını l .... ) 

sayfamızda okuyun! 

BEN KiMiM, NERELiYiM? 
Eğer, S-N-f-J-1..-T-U

İ-B-Z-l\1-A-A-Y harfle
rinden benim kim ~ c nc>reli oldu
ğumu bulabilirsenız, brnvo sıze! 

Ben kimim, nereliyim? 

® 

v 

) 

E 
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Dünkü Beyanat Çok 
iyi Karşılandı 

(lap 1 incide ) ı fWanmıa1a aJDI IJDl'ette ve ayni de
\Clb pylalan §iddetle tekzip etmek- recede ıdWılanmala mecbunız. Po-
:tecür. lonyanın icap ederse, bütün milletin 

Her Bitlerin, yann Wilhelmsha- iştirakile büyük bir müstahkem kıa
'de irat edeceği nutukta Cham- le haline gelebileceğin.in bütün dün-

Wıı'e şiddetli ve canlı bir cevap yaca bilinmesi lizımdır." 
eği aöyleniyor. Hali.hazırda Polonye. ile Litvıuı-

Y elli 6ir buhran ~ ya ar&sında bir ademi tecavüz misa
Bugünkü Alınan gazeteleri, "in- :kı imzası maksadile müzakereler 

mterem.ı Almanya aleyıhinde yeni yapılmakta olduğuna dair musirrane 
yalan hücumu" gibi başlıklar nl- bir şayia deveran etmektedir. 

İngllz matbuatmm Almanya a- Bu fayİa, ne tekzip ve ne de te-
:hlnc:lekl nepiytmı mevzuubabs e- yit edilmiştir. Maamüıh Polonya 
orlar ve Chamberlain'in bugün- matbuatı, iki memleket arasındaki 
beyanatmnı bu gibi evvelden ta- rabıtalann takviyesi hususunun e -

fanmlf yalan haberlere istinat hemmiyetine işaret etmektedir. 
!iti!~· l1n1 de iddia ediyorlar. Ekalliyetler için müzakereler 

"Chamberlain tarafından bugün Almanya Dahiliye Nazın Dokt:>r 

TAN 

Geliboluda Çifte Cinayet 
Failleri Yakalandı 

lhtiyarltuın öldüriildükleri eu ue katiller 
~em Kamarasında yapılan beyana- Frik dün söylediği bir nutukta, Al-

gAya Almanyanın Şark Avrupa- manyanm ekalliyetlere çok iyi mu- Gelibolu (TAN) - Camiikebir sonra ölmüştür. 
barp emelleri beslediğine dair amele ettiğini anlattıktan sonra şu mahallesinde Gölcük bahçesinde Kaymakam Tevfik, Nayan, jan-

telerde böyle çirkin isnatlarla sözleri söylemiştir: oturan Mandacılar namiyle maruf darma kumandanı Nuh Cengi, emni-
lanmı§ olması çok meşumdur. " Son zamanlarda BerJinde Al _ 70 ve 80 yqlarındaki Ahmet ve yet komiseri Nuri Apaydın, polis 

Bu Alman aleyhtarı neşriyatın baş manya ve Polonya mümessilleri ara- Mustafa isminde iki karde§i, hiç ev- memurlarından Remzi Alkan, Nurl 
Amili Slr Van Sittard'dır. İngil- smda mütekabil ekalliyetleıi hak- leıımedilderi için çok paralan bu- Tezçalışır, Emin Atalay ve Kadri 

lfrnnln harici siya.setini bilfiil idare kmda müzakereler başlamı§tır. Bu lunduju zanniyle fect surette öldü- Pekevvel, katilleri üç gün içinde 
Başvekfilet memurlandır. Aca- müzakerelerin memnuniyete şayan ren katiller tutulmqtur. Bunlann, meydana çıkarmı§lardır. 

21 Mayıs hldisesinin tekerrürü- neticeler verecejinl ümit ediyorunı. hamal Salih ve arkadaşı Recep ol- • 
ve bu suretle neticeleri kestirile- Çünkü pek mühim olan bu mesele- d4ğu ve gece yansı, iki kardeşin o- Eve Giderken Öldi 
ecek derecede vahim yeni bir nin muhakbk halledilmesi llzım • ~ukları eve bitişik ahınn duvan- Zile (TAN) - Ağcakj!Çili köyün-

tub;ranm ortaya çıkmasını mı isti- dır. Yugoslavyadald Alman ekalli _ m delmek suretile girdikleri anlaşıl- de Ali oğlu yirmi yaşlannda Musta-
lar, 1 yeti meselesinin d'e makul bir 19kil- mıştır. Salih ve Recep, iki kardeşi fa ava gitmek istemif, almak istedi-

Son günlerde yapılan t.ecrübeler de halledilecejinl ümit ediyorum. uyurken bastınp boğazlamışlar, bun- ği tüfek yere düşmüş, çıkan kurşun 
tün dünyaya anlatmıştır ki "Lon- Çünkü Almanya bu memleket He lardan biri derhal, diğeri de iki gün göğsüne saplanarak ölmüştür. 

m panik ekicileri tahrikatı iste- muslihane bir tefriki mesaiye b'1yük ! · 
eri kadar enternHyonal bir si- bir ehemmiyet atfetmektedir." 1- . - - .. - -

fileti olarak kullansınlar, Al- Nazır, Danimarka, Macaristan ve-
ya hiç bir mesuliyetin önünde sair memleketlerdeki Alınan ekalli

z. Bilhassa İngilizler Polonya. yetinden de başsetmi§ ve ecnebi 
Alman - Polonya anlaşmasına memleketlerinde Alınan ekalllyetle -

tllraftar olınıyan mehafili kışkırt- rine karşı yapıhıcak her hanil bir 
ve böylelikle Polonya ile Al- fena muamelenin bu memleketlerin 

liwıvanm arasında ciddi gerginlik- Alman,yadaki ekalliyetlerine karşı 
çıkarmak istiyorlar.,, bir mukabeleyi intaç edeceğini ihtar B Dl N • 
lttilya t1a 1aaberitu ec1ucR etmiştir. aı, I• ezle, Grıp, Romatizma:: 

Mister Chamberlain'in bu~ü Lehütana mali yardımlar Nevralii, kırtkllk ve bütün ağrılarınııt derhal keser. 
tı İtaly~!a. resmen bil~- İngilterenin en meşhur gazetele - - icabında ginde 3 kaıe alınabilir -

lr. Bunun uzerlne Kont Cıano rinden olan Financial Timea İngilte- • 
Cenubi İtalyada bulunan Sin- re hilkdmetlnfn Lehiatana yakında -

Mussollni ile görüşmüş ve İngil- mali yardımlarda bulunacağmı an- - Konya Kor Komutanlınınclan : 
maslahatgüzarını iki dtfa kabul latank dbor ki: ":I 

~~·· Tayyare motörü, muhtelif mal - Konya Kolordu tnpat Şubesinde bfr yO'ksek Mimar çahftırılacak-
İtalyan gazeteleri, M. Chamber. zeme ve ij>t~dai madde SıBtııı almak tır. Aylık ücreti 250 liradır.~ azif~ ~adaQı..~ -i,ar

'in bugünkü nutkunu neşretmek- için Polonyaya on milyon tngtUz ıı- nizon:ımt ~ ~cffthıe~una uygun OtJılV.harC!Rhl\erlİir. 
fakat nutuk hakkında bir müta- ralrk ttr kredi açılması hakkında Bu vazifeye istekli olanların yol masraflan kendileri tarafından ve-

bulunamamaktadır. müzakerelere devam olunmaktadır. rilmek şartile ya bizzat veyahut istenilen vesikalarla birlikte fotoğ-
~onyamn taliltaıı ~ Diğer taraftan, Sovyetler Birligi.- raflı bir dilekçe ile Kolordu Komutanlığına müracaatları ilin olunur. 
V8J10V8, 31 (A.A.) - Milli Birlik nin Polonyayı harp malzemesi ver- Şartlar: 
pımn şefi General Skwal"Czynski mek vaadini hivl olarak başka bir 
o ile mi1ll istikraz lehinde bir anlaşmanın imzası da pek muhtemel

iabe irat ederek ezcümle demiştir dir. 
İngiliz mali mahaflll, Polonyamn 

~udutlarmuzm civarında ve bü- kendi arazisini müdafaaya kadir bu-
4ünyada cereyan eden hadiseler, lunduğuna kanidir. Polonyaya husu

sillhlanmamıza şiddetli bir si kredi kapatılmıı olmak f(Syle dur
pteriyor. Polonya, Avnıpa- ~un, bUMds bir İngiliz Bankası bir 

nizamı ihli1 etmek arzusunda de- V arşova bankuma, daht. IOll günler
• hıkat her türlü vaziyete kar- de, her bitiflnde otomatik surette 

fiıel'r'BUaia hazır bulunmalıdır. Di- yenilenecek yüz bin İngiliz liralık bir 
memleketler ve bilhassa kom- kredi açmıtpr. 

1 - Diplomalı Yüksek Mimar olmak "inşaat işlerinden hakkile an-
lar yükııek Mühendis de kabul edilebilir. 

2 - Askerliğini yapmlf olmak, 
3 - Ecnebi kadınlarla evli olmamak, 
4 - Sıhhatli olduğuna dair rapor getirmek, 
5 - Polisten musaddak vesika "Hüsnühal sahibi oJduluna dair • 

mak,, 
6 - Diploma sureti, bonservislerini getirmek, 
7 - Nüfus kağıdı veya musaddak suretini getirmek, 
8 - İki sene hizmet edeceğine dair taahhüt senedi vermek, 

(899) (1844) 

lmlaöaiiacl• lıtlmlak 
Eminönünde bir1iıci plBnla Jlk· 

tm1muı kararlqtırıl~ olan iiç bl
DaJ& ait istimlAt muaft\elesl 1ekem
mül etmiştir. Bu son ilç parçanın yık
tırılmuı da yakında müteahhide iha
le edilecektir. 

Benim lgln Mucizeler 
Yapan Yeni Bir 
Makyaiı Buldum. 

PUDRA 
Max Factonm Pudruı clldlnlzfn ıozem. 
ğini renıtndeki müessir Ahenkle canlan
dıracaktır. Pek 7akı1ıklı, aaten kadar 
mütecanfa eildinJz olacaktır. 

ALLIK 
Ahenktar bir renkte alacaJınıı aDık ,.. 
naklarınızın tabil renlinl arttıracak ve 
sevimli kılacaktır. Mlitecaııis ve d\izlUn 
şekilde ırilrilleblllr. 

DUDAK RUJU 
FevkalAde renk Ahengi ile dudaklarınıza 
bir ifade verir. Max l'ac:torun hig lllln· 
me-z, havadan milteeuir obnaz dudak 
ruju, 16.sterilini saatlerce muhafaza eder. 
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MAX FACTOR 

* HOLLYWOOD 

1·4-939 

Güzelliğinin 
Sırrı Yok 

Sebebi var. 

Dişleri mlaoptardan, çlrOkler
den, ilübaplardan koruyarak 
SJlğlamlaştıran, hem de minele
rinin bozulmumı ve 118hl'Jma· 
m menec:lenık daimi bir güzel
lllde mıJh•faza edan urm m 
kuvwtli elif macunudur. 

Her Sabah, Öll• Ye Apm 
yaneldenlen IOan ..... l defa 

RADYOLiN 

İstanbul Asliye lıdncl Ticaiet 
MahkemesJnden: Gebr Şmit G. il. 
B. H. Şmü biraderler JJmitet firt. 
ti vekili avukat İIÜ s.a- tarafın.. 
dan t.tmı1ia} , ..... -t1•-..n 
'Ef. han 15 Nts.1Sa Ma!fıdnı.v.t Mil* 
Emin kardefler ve aynı a~ 
llluhiin Emin ve Münir Eıribı aley~ 
!erine ikame olunan davanın cere -
yan eden mabkemeai sırasında: 

Müddeaaleyhlere gö~ dav. 
tlyelere mübaşir tarafından vernen 
terhe nazaran mumaileyhlerlD na • 
metgAhlannı terkettlli ve aeı:eye 

gittikleri meçhul old~ b~ 
le bili teblil iade kıl•trnı oı.ua.a
na mebni bir ay mlddetle _... 
tebligat ifuma ve muhakemedn de 
3/ 5/ 939 çarpmba sut 14.31 • ta • 
likine Janr verilmiftlr. eyfiyet 
teblll makamına kaim o 
il8ıı olunur. ( 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bende mn'? 
Bu genç, yirmi yaılannda kadar, solgun benizli, bir 

kadm kadar ince ve hassas görünen bir çocuktu. 
ruldu: 

- Çocuklar artık yatsak .• Geç oldu. 

Orada, beni mesut eden ılık bir hararetin yakınında 
İiiUD müddet hareketsiz kaldım ve inledim. ••• 

* Beni utancbran mesleğimdi. VAkıa hiç ldmle, ken-
d:me reva gördüifim şeylerin zerresini hatırından 
aeçirmiyordu; bundan emlndfm.. 

Yakın birkaç akraba ve ahbaptan başka annemin 
Mt Rus kızı olduğunu bilen yoktu. Onu çarşaflı gör • 

· ı olanlar ve kaçtığından haberdar bulunmayan -

- Zavallı taze!. Genç yapnda .hayata gözlerini 
)umdu .. Ne yazık! .. 

Diyorlardı. 

Ve beni khnse itham etmiyordu. Fakat vicdanım! •• 
Qm IUlturmağa lmkin var mıydı? •• Diifkün, 1evfye-

a blr kadının oğlu!.. Evet, ben bundan b.a birşey 
•1Dd1m. Annem mezara kadar baıim için bir yüz ka-

olup .kalacaktı .•• 
Askerliı. terk etsem! .. Bu düşiince karpsında ba • 

kanı damarlanmı yakıyordu .. Madem ki bana 
l>lr suçlu gözüyle bakmıyor, madem ki :mıeslelJ.. 

bua liyık görüyorlardı; .rıık ne demeğe hakkım 
'bilirdi. 

Bu filirl kendime k~bul ettiTmeğe çalıştım. Netice
muvaffak ta oldum. 

~ . . . . . . . . 
• • • • • • • • • • • • • • 

lftnOmilz pek parlak obnuftu. Bu tarihten ltiba
kanml fiddetli btr 8fkla, luatta bmııma haline ge. 
dreldl n6betleı 1çlnde tnmefe bııladnn. 

erkek ......... 4eıeee M'ıftn! .. Hiç Za1nıeJ. 
....... Bu ...... ıuJıuman bbaheti idi 
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O da beni pek ziyade sevdillni söylüyordu. Zaten 
bu aıiklrdı, ikimiz de birbirimizin müptelası kesil • 
miftik. .. 

Selimiyeye yerleferek İstanbulda kalmam yalnız 
birl delil, biitflıı aileyi sevindirdi. Nüvid yalıya gel
dtji için, yüzünü bayramdan bayrama görebildiğimiz 
küçük halam senenin altı ayını yanımızda geçiriyor • 
du. 

Böylece iki sene geçti. Ufak bir şüphe bulutunun 
ve dejersiz bir imtizaçsızlığın bile gölgelemediği 

saadetimiz ve hiç kuvvetini kaybetmeyen afkımız, 
Balkan harbinin nhuriyle parçalanmala mıthk(lm 
olmuftu. 

Bu haJpten sal dömneınek lhthnall fldmlzi d'e son
su.z bir yete götürüyordu. Uykusuz geçen gecelerde, 
bırbirimlzin kollan arasında hep bu akıbetin endişe
llyle sabahı karşıladık. 

Bazan o bent teselli ediyor, bazan ben ona mlisbet 
ihtimalden bahlediyordum. Nihayet acı acı göz y~ 
lan ve haykırıpna1ar arasında ayrıldık. 

Ne kadar beyhude ilzillmü§tük. Zira ölmek delil, 
ufak blr yara bile almadan harpten dönmü§tüm. 

Nüvid beni göıııclülfl zaman kendisini lt\ıcatıma a
tlırak baJddı. Ben aylarca ıiperlerde, büy6kliilfuıil 
lıaendl kendime ı.krarl~lım aevgimbı bil'kaç misli 
lkfdetlenclilln giriiyordum. 

l'abt 8riJnizde bir dellflkllk vardı: uzatan ak: • 
rabaJammrdan ~ ismial lfittijim ve AfttJPCMla 
lahiilde b~ 1f1n 1ı1ç JBzünü ıarmedtltm genç 
bir heykeltrq, teverrüm ederek lstanbıd.t,~ 
halanım israriyle )'alıJ& postu l8l'JDlttl. 

Bende ilk bıraktığı tesir merhamet oldu. Fakat, 
Niividin ona karşı pek müşfik davrandıj:mı ve son de. 
rece acıdığım görünce merhametim. nefrete dö.mlt
tii. 
Kanın derhal bunu hissetti. Ve yalaız kaldıjımız 

bir zamanda dedi ki: 
- Sen galiba Muhtardan pek hoşlanmadın .. Fakat 

zavallı hasta o kadar iyi kalpli, o derece sakin bir ço
cutı ki, kendisine bir kardeş kadar yakın olduğumu 
hissediyorum... İleride bunu 1ea de anlıyaeabın. •• 

Ben süJdit etmeyi t.ercih ettim ve ona arkamı dön
düm. 

O günden sonra bu hasta, saadetimizi alacalandı • 
raıı bir mikrop olmuttu. Aramızda bu bahta hiç açıl· 
madığı halde ikimiz de ayni şe,Ye zilıhı sarfetmekte i-
dik. Ben ona ilk acı sözü söylememek için susuyor, o 
bu tehlikeyi hissettiii halde kendini onun bakıcısı ol· 
maktan kurtaramıyordu. 

Bir cuma ıecesiydi. Hava gayet güzel olduğıı için 
bahçede, kameriyede oturuyorduk. KonufUp güliif • 
tiiğümüz halde huta bana azap verecek kadar naza. 
nmda fazlalık tef.kil etmekte fdL Hatta fuılalı ve ke. 
sik öksürülclerl bile linirlme dokunuyordu. 

Biraz oturduktan 10nra pek yorıun olduğumu 86y. 
Uyerek yatm~ \bere yanlanndan aynldım. 

Fakat ifJmi kemiren büyük fiiphentn altında ,a. • 
lerim& uyku girmeltne imkin var mıydı? .. 
Yalının kapusuna kadar geldiifm halde garip blr 

bil adUDlarımı çeviriyor, beynimde uğuldayan bir 
1e1: 

- Geri dan!. Geri dön! .. Diyordu. 
Bu ,Hile tabi oldum. Ve pyet lbtiyath yihilyerek 

bmerlyenfn arka tanfma ,.up orada1d taflanJarm 
ansına glzlencfiPt. 

Uyukhyan lı8'mDt JOlic1en, Nüf7eyt lle Muhtan 
JiDdan göriiyordum. ~~ ~çarpmak
~ 

IOhW anam eclfJordu. mr arablı: 11a1am dol-

Bu söz üzerine Dds!, anbyama 
kedemediğim bir mAna ile bakıştı • EUeri.ru. bus 
gibiydi Çenelerim. kilitleııml§tl. alam kalktı ve 
kameriyeden çıktı. Nüveyt MUhtaruı bJJnnaw 
yardım etmek için geride lfalnupı. 

Kulaklanm bir nefes 1ıissedecek kadar .çık, göz. 
1erim karanlıklarda bir ldneif ,arecet kadar Jt.,. 
kindi. 

Hasta Jamıldandı. Kolunu tutan Nilft1dhı JOd-
ne bakarak fisııtı haımae: 

- Hemen yatacak 111181D? dedi. 
Nüveydin lesi daha yilkaek çıkıyordu: 
- Uy.kum yok ama, vakit geldi-
- Ben hiç uyunuyacatım! •• 
- Haydi. çocukluk etnıeı .. 
- Kocan uyudu değil ml?,. 
-Elbet~ .. 
- Seni ne kadar çok .,vtyor!. 
- Nereden anladın?. 
- Anlamamak t.mkinı-.ar mı? S'f!lıl kim le'VDlf!z? 
Bu sözü Nüveyt kü9ük bir kahkaba ile kartalactı. 

Sinirlerim birer yay gibi lerihnlftl. llMta 87a1a 
kalktı. Bir iki adını atta. Ntiveyt onun arkasın.1~ 
atkıyı dbeltiyoıdu. Birdenbire ammlanlla .,_.. 
bu elleri tutmak istedi. Fakat muvaffak oıaın..r. 
Karım. bu haıwketia farkın4 ftl'llUUllll ~ 
du. Onu yürütmek içlJı koluna ıtrdl- Ukln .,,.... 
kımıldamadı. Bir kaç Jwru ökaiirükten sonra u.ın 
bir sesle mınldandı: 

- Nüveytf. Ştındly ekadar cllerlerhiı de!UL ıJ&. 
tfktl.. Ştmdtden sonra kalbb:D ele ~ 1*
na aon sö.dnü söylemeUsln adıi'r .• 

Nüveydln ctmlbını bekUJOl'Cium. Çok ...... 
CJDU kolundan çebıek: 

- HaJJU ~u.n, dedi. 
_ TmJr.Am Jt*! .. 
-~ • ,..ı .. Balam gitti.:: 
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lngiltere, Polonyaya 
Yardım Edecek 

de pazartesi günü müzakere yapıl -
ması kararlaştırılmıştır. 

9 

Cih an ar binin 
(Başı 1 incide) 

Greenwood Başvekile şu sualleri 
sormuştur: 

Yirmi beş senedenberi mecliste 
eşi yapılmıyan bu beyanat tecavüzü 
durdurmak yolunda atılan adım mı
dır? 

lngiltere hükumeti Avrupa devlet
lerile müzakereler yaptığı gibi A
merika hükumeti ile de temas etmiş 
ve Mister Chamberlaip bugünkü be
yanatı peşinden Amerika hükf1meti
ne bildirilmiştir. 

BLÖF 
DEVRİ 

GEÇTİ 
(Başı 1 incide) 

N ihayet dün lngiliz Başvekili, 
Ingilterenin kararını bildirdi: 

- Polonya hük\ımetine herh•ngı 

Son Günlerinde 
Böyle ise diğer devletleri de ayni 

cepheye almak için yeni teşebbüsler 

vuku bulacak mıdır? 

Başvekil, Sovyetlerle teşriki me
sainin kıymetini takidr ediyor mu? 

Re~tcr ve Press Association'un dip 
lomatık muhabirleri Chamberlain ta
rafından bugün yapılan beyanatın 
muvakkat mahiyette oldufuınu ve 
şimdi cereyan eden diplonıa~ik mü
zakereler sonunda yenı ve kati ma
hiyette beyanatın beklenebilcce"ine 

bir tecavüz vaki olduğu takdirde, In
gılterc bütün kuvveti ile Polonyaya 
yardım edecektir, dedi. 

Bu ses demokrasinin sesi idi ve 

artık totaliter kuvvetlere DUR işa

reti veriyordu. Bu suretle blof dev
rı bıtmiş oluyordu. Tecavüz aleyhinde sulhcü devlet

lerden müteşekkil bir konferans top
lanacak mı? 

Başvekil bu suallere cevap vere· 
rek şu sözleri söylemiştir: 

Babıali, Hala Yaziye te Değişiklik Olmadığını 

Bildiren Muvaffakıyet Neşideleri Neşrediyordu 
kurtarıcı sayıp başında taşıdığı bu "Hükumet diğer devletlrele istişa
adamların tıpkı avutucu ve alda- relerine devam etmektedir. Sovyet 
tıcı bir serap gibi süzülüp çekil- Rusya sefiri ile Lord Halifax 
diklerini işitince birdenbire "acıı- bugün saatlerce görüşmüşler ve her 

işaret ediyorlar. 
6 

Press Association'un beyanatına 
göre. Cahmberlain bu kati beyanatı
nı pazartesi glinü Avam kamarası ha
rici siyaseti müzakere ederken yapa
cnktır. 

Şimdı artık Avrupa kati surette 
:ki cepheye ayrılmış bulunuyor. Bu
güne kadar harbm başlamamış olma
sı, cephelerin kati şekilde birbiri kar
şısında vaziyet almamış olmaların
dan dolayı idi. Bir taraf mütemadi
yen ilerlıyor, bir taraf mütemadiyen 
geriliyordu. 

K 
ahbe cilveli, gaddar ve fet
tan !elek, o gıinlerdc yine 

)tana bandığı kalemile yıızdığı bir 
]taç sayfayı, mukadderat adıyle 
dünya tar.ihine kıatıyordu. Hadise
ler, büyük bir şairimizin: 
Dahi kimden ümidi sıdk umarsın ey 

aziz bilmem 
Sabahın bir nefeste nısfı sadık, 

nısfı k.i.dptir. 
Beytindeki öz dilliliği, gerçekliği, 

yerindeliği, hem de eşi görülmemiş 
bir insafsızlık ve yanılmazlıkla, 
benzeri işitilmemiş bir acılık ve a
cıklılıkla bir kere daha gö.;teriyor-

dU· 
Yıllardanberi kanı, canı yok ye-

re harcana harcana kupkuru bir ka
dit haline getirilen zavallı millet, 
13alkan harbinde kesilen, koparı

ıan uzuvlarının kan sızan, sızlıyan 
yer ve yaraları daha ka~.a~tp ~a
buklanmadan, zorla ve .suruklenır
cesine sokulduğu Cihan Harbinin 
son günlerini yaşıyordu. Her gün 
yediği süpürge tohumundan ya?ıl
JlllŞ bir somun pa.rçasına ~erılen 
bir zafer müjdesinı katık edıyor ve 
başı önünde, elleri ~öğsünde mu
}cadder akıbetini beklıyordu. . 

Batı tarafından birbıri ardına ge-

l korkunç felaket haberleri ka-
en l 'b' ve uğursuz bulut ar g~ ı, yurdun 

ra b.tk. 
ufuklarını kaplıyor, ı ın ve bez-

. Jı lk .-..ı.ahJ.a.,.n• ~r'ZllJ'"U ' -U
_2lD a ·ın 
mitlerini karartıyordu. Almanla-

cephesindc kazandığı ha-
rın garp . 

1• b" ..... uzafferiyet haberıle oya-
ya ı ır ,.. d h .. 

i tenilen halk, a a o gun 
lanması s . 

. Başvekili C'.r0spodın 
Bulgarıstan 

. ·naf orduları başku-
Malınofun ı ı ükerek Mü-
rnandanlığına boyun b 
tareke dileğinde bulunduğu~u'. ya 

. b gun ıntıhar da Mareşal Hınden ur 
ettiğini işitiyordu. 

Makedonya cephesinde Yunan 
ku vvetıeri arasında çıktığı 

ve yalan olduğu biline biline veri
}cn bir isyan haberi ile aldatıl::nak 
jstcnilen halk, Yine 0 gün müttefi
Itiıniz Bulgar ordusunun cepheleri 
bırakıp Sofyaya doğru yüriidükle
rini öğreniyor, l<ral Ferdinandın, 
Vahdettinin Osmanlı saltanatına 
geçtiğini bildırmiye glden hayeti, 

Sofya garında kabul m~cburiyetin
de kaldığını haber alıyordu. Harbin 
aleyhimize ~etice~enmekte olduğu-

b ·rer delıl ve ışaret olan bütün na ı . 
bunların benzen acı haber ve 

bU \'C 
. 1 r rnahallc kahvelerinde 

hadıse e, 
.. . r sokaklarda çalltanıyor-

50ylenıyo , . h"k · . tir ıcı, u umet te giz-
du Ne garıp ·· ı· l . 1 ra ve soy ıyen ere de 
liyor, soran a 
titizleniyordu. . 

t b. gün Bulgarıstarı hü-
Nibaye ır ' ·1·hı-

• . . harbi terk ve sı a "lrını 
kumetının . 'le mütarek 
düşmanlarına teslım ~ vı• Bulgarıe 

1 imza ettıg • a-
protoko unu . ları kar~ısıtıda 
rın galeyan ve ısyan Veli&ht 
Çar Ferdinandın tahtını 

ak memleke-
prens Borise bırakar Al 
·nden kaçtığı da duyulmuştu. -

tı d b' vükclfı buhranı çıktı~ 
JllanYa a ır . . 

sulh istiyenlerin çoğaldığı da ~ş~, 
ğı, ·ştf.Yine ne gar.iptir ki I3abıalı, 
ti1~1 

t ve Terakki knbinesi o sıra
Jttill~ e zafer ezgileri okuyor, oku-

•i1l • . 
da ) ve cephelerde, umumı vazı-
ıuyor bir değişiklik olmadığını bil
yettc ııvaffakıyet ne;ddeleri ya
diren ~a;ı;dırıyordu. 
ı,ıyor, ) 

__,,_,_,,....,....~--,..,.,._~ .. ~ 

r,.sı.ıCJar Sadık : 
I ı;AMIZ BUGÜN ~ 

1EF:cu SAYFAMIZDA ' 
o HU ~~ 

b ir taraftan hiç te sevilmiyen 
yeni padişah Vahdettine tan

tanalı kılıç kuşanma merasimi ya
pıyor, diğer taraftan da Ahmet Hı
za Beyin iıyan meclisi reisliğine ta
yinini muhalefete bir meydan oku
ma, Vahdettine de kinayeli bir ce
mıle olarak kabul ediyordu. Deb
debeli törenlerle mebusan mecfüi
ni açtırıyor, yeni padişaha şer'i şe· 
lıkta, aldatıcılıkta, Abdı.ilhamidin 

kardeşliğine cidden liı.yık, hele iki 
yüzlülükte ona da faik bir padişah 
olduğunu anlamıyan hemen hemen 
kalmamıştı. l{ardeşi Mehmet Re'.la
dın cenazesinde döktüğü göz ya~
rif, kanunu esasi hükümlerine ria
yet, vatan ve mıllete sadakat ye
minleri ettiriyordu. Guya bunlarla 
halkı, fıkirleri oyalıyordu. 

Vahdettin mi dediniz? Onun da 
ne mal olduğu meydana ve ipliği 

pek çabuk pazara çrkmıştı. Alçak
ları ile, kendini, millete şefkatli, 

acıklı göstermek, hullıs çakmak is
tiyordu. Diğer taraftan ölen karde
şinin saraydaki hazine odasını, ka
salarını açıyor, üç bini altın olmak 
üzere otuz bin lirasını, nadide mü
cevherlerini ve diğer kıymetli eş
yalarını aşırıyordu. Seriatin, kanu
nun mirasçı tanıdı t yeğenlerini, 
babalannın mirasından mahrum e
diyordu. lttihatcılara amansız dii~
nuon ol.lu!)llnu;-z;orb hklanna n -
hayet vereccgini, milletin alınan, 
çiğnenen haklarını arayacağını ~öy
liıyor, bendelcrine her tarafta söy
lettiriyordu. Diğer tarafta Eıwer, 
Talat ve Cemal paşaları, ayrı ayrı 
komplemanlarla elde etmiye, tah
ta destek yaparak saltanatını kuv
vetlendirmiye uğraşıyordu. Sözün 
kısası o da milleti aldatıyor, key
fine bakıyordu. Ne harbi, ne de 
harbin millet ve memleketi si.inik
liyeceği akıbeti düşünüyordu. 

i ttihat ve Terakki hükumeti, 
bu neticesi belirsiz harbe, 

gerçekten çok tatlı niyet, kuvvetli 
ümitlerle ve fakat pek safiyane bir 
tevekkül ve emniyetle, hiç düşün
meden girmişti. Onlar, bir zaman
lar kendilerine kırıtarak güler yüz 
gösteren. yolları üzerine türlü tür
lü muvaffakıyetler ser.~n ka~er ~e 
taliden yine bir bolca cumertlık, yı
ne bir ho~ça erlik um~uşlardı . 
Ummuşlar, güvenmişlerdı de kader 

ve taliin yıllardan'h<:~i .. her .y.c:~e, 
. t . e nice gorulen, ışıtıl"n her ış e nıc . . 

kahbeliklerini, vakit v~kıt ~~mm 
b 

. t ren ters netıcelerını ha-
ve aşgos e . 

1 
d. 

tırlarınn bile getirmemış er ı. 
Zavallı millet bunca acılıklar, aç

lıklar acıklılıklarla yıpranıp hırpa
landıktan bahtsız yurdun ufukları 
türlü türİü felaketler, musibetler, 

kahırlar saçan bulutlarla karardık
tan sonra, onlar da aldandtklarmı, 
aldatıldıklarını ve aldattıklannı an 
lamışlardı. Keyfı idarelerinin, şah· 
si saltanatlarının yıkılacağına, son 
gunlerint yaşadıklarına inanmışlar
dı. işledikleri büyı.ik suçun doğura· 
cağlnı tahmin ettikleri acıklı neti
celer karşısında titremişler.:li. Ha
raretli, uzun münakaşalarla geçen 
gizli bir gece toplantısınd:ın sonra, 
mağlubiyeti kabul etmişler, diiş
manlardan mutareke talebinde bu
l~n~ak kararını vermişlerdi. Erte· 
sı gun, Amerikanın lstanbul sefiri 
Morgentavdan mütareke dilekleri
nin müttefiklere bildirilmesini rica 
etmişlerdi. Müracaatlerlnin cevabı 
nı beklemeden 1334 yılı blrinciteş
rinin in sekizinci giinü de iktitlar 
mevkiinden sessizce çekilmişlerdi. 

Zavallı millet, yıllardanbcri 
irade ve idaresini ellerine 

bıraktığı, her birini ayrı ayn bir<'r 

t K d t l 'd k" ·· k~. ~. ı meseleyi mufassal bir surette tetkik 
mış ı. a er ve a ı en oru orune 
yardaşlık umanlara kapılmanın, etmişlerdir. Maksatlar~mızın .~vyet 
1 b 1 b ğla lıkl Rusya tarafından takdır edıldığ1ne i-e ve e a manın acı arını 

tatmıştı. Aldandığını anlamı:.tı ve nanıyoruz.,, 
işte o vakit, didiklenmiş, di~lenmiş, Mister Chamberlaln daha sonra, 
bağrı delinmiş takatsız bir arslan Lehistan hariciye nazırı Miralay Be
gibi her tarafını kara dumanlar sa- kin Londraya vuku bulacak ziyare
ran kara bahtlı yurdunun iistüne tinden bahsederek vaziyetin daha a
serilmişti. Kıvranıyordu. Pen~eleri riz ve amik tetkik edileceğini ve a
ile uzaqdığı toprakları kazıyordu. zami müzaharetin temini için her şey 

Herkes ümidini kesmi§ti onrlan.. yapılacağını söylemiştir. 
Bütün dhan onu ölecek sanmıştı. Mister Chamberlain, daha sonra, 

Siyasi temaslar dev.am ediyor 
Diğer taraftan Ingiltere hükume

tinin yaptığı siyasi temaslar devam 
etmektedir. Kabine bugün de toplan
mış, Başvekil, Loit Corcu kabul et
miş ve muhalefet liderleri ile de gö
rüşmüştür. 

Şimdi ne olacak? Totaliter dev
letler istila siyasetinden vazgeçecek
ler mi? Böyle bir siyaset onları fe
lakete stirükliyebilır. Açlar daha 
doymamışlardır. Açları doyurmak 
lazımdır. Şimdiye kadar elde edilen
ler gaye değiJ, gayeye varmak için 
atılmış bir adımdan ibarettir. Ilcrle
mek onlar için bir ihtiyaçtır. 

Hayır o ölmiyecekti, yaşıyaca.ktı. Ingilterenin her müzahereti kabule 
Feleğin kanlı kalemini kıracak, hazır olduğunu, bunu temin edecek 
,mukadderata karşısında boyun kır- ~are, konferans toplamak ise, bu ça
dıracak, yaratacağı harikaları reden de tereddütsüz istifade edile
kendi kalemile tadhe yazacak, ba- ceğini söylemiştir. 

Ingiltere hükümeti gerçi Almanya
nın Lehistana tecavüz niyetmde bu
lunduğundnn haberdar değıldir. Fa
kat Alman gazetelerinin neşriyatı i
le diğer bir takım emareler, ansızın 
vuku bulacak herhangi hnreketi ön
lemek icap ettiğine dair bir knnaat 
vermiştir. Çekoslovakya hadiseleri
nin ansızın vukuu da bu kanaati tak
viye etmiş bulunuyor. Bu yüzden 
Başvekil, yeni bir hareket vukuu tak
dirinde lngiltere tarafmdan takip e
dilecek hattı hare.ket hakkında hiçbir 
şüphe kalmamasını istemiştir. 

Faknt ilerlemekte devam ederlerse 

bu defa karşılarında demokrasileri 

bulacaklardır. Bu da yeni Cihan Har

bine yol açan en büyük amil olabi
lir. 

Onun için bugün dünya büyük bir 

imtihan ve muazzanı bir muamma 

önündedir. şına da "Türkün şanlı inkılap ve Mister Chamberlain, amele bir me-
istikliıli,, adını koyacak~ı. busun sualine cevap olarnk lngiltere 

Gerçi, fersiz gözlerini yere dik- ile Sovyet Rusya arasında ideolöjik 
miş, içini çeke çeke inliyor, ağlıyor- hiçbir engel bulunmadığını anlat
du. Derin derin soluyor, çarpım- mıştır. 

lngiliz - Sovyet teklifi 
Moskova, 31 (A.A.) - Havas: 

Bozkırda Fakir 

Talebeye Yardım 
yordu. Umitsizliğinden, yetsizliğin- Almanya ile Lehistan arasındaki 
den değil, o, yaralı yüreğinden a- ihtilatın sulhen halli için bir teşeb
kan kanındaki hınç ve öç tohumla- büs vuku bulup bulmadığı sualine 
rını, kanlı pençeleri ile eşt!lediği cevaben böyle bir teşebbüsten haT)~r
toprağa katıyor, sıcak göz yaşlr..n dar olmadığını anlatmıştır. 

Hudson heyeti burada tngiltere ile 
Rusya arasındaki bağları sıkışhrmı
ya muvaffak olmuşa benziyor. Sov
yet mahn!ili de memnuniyet göster
mektedir. 

Bozkır (TAN) - Mer'kez ilk oku
lundaki fakir talebe, himaye heyeti
nin gayretile, hcrgün okulda sıcak 

yemek yemektedir. Bunlara giyec.ek 
levazım da temin edilerek verilmek
tedir. Himaye heyetinin \'e· ilçcbayın 
bu husustaki faaliyetleri me.rnnuniyet 
uyandırmıştır. 

ile de suluyordu. (Devamı var) Daha sonra harici siyaset üzerin- Viıkıa Sovyet tebliği tkari bakım
dan arada esaslı ihtilaflar bulundu
i;'Unu kaydetmiştir. Fakat bütiin müş 
küller halledilebilir. Cünkü Sovyet 
hükumeti Sovyetler Birllğinin müna
sebetlere bağlı bulunduğunu ilan e-

ÇIKARMALI MI, BIRAKMALI MI? 
Basur memeleri pek eski zaman

lardan heri çok görülen bir hasta
lık olduğundan plrimiz ipokrat he· 
kim hile onunla çok meşgul ol
muştur. Fnkot onun fikrine göre 
iha ur memeleri ~·erine göre bir 
hastalık değil, adeta bir iyilik sa
yılmnlıdır. Çiinkii - hep pirimizin 
söylediğine göre- kendilerinde ha· 
sur memeleri bulunan kimc;eler 7:a
tiikcnh ve utiirrle hastalrklarına 
tutulmadıkları gihl yaralandıkları 
vakit yaraları daima kapanır. et· 
ban çıknrma7lar. Cüzam hastalığı 
bile onlara gelmez. 

Onun kin hnsur memelerinin çr· 
karılıp cıkarılmaması o ' 'akitten
herl hekimlikte miihim bir mcsde 
ohnustur. Bu me elcyi, kendile· 
rinde hnsur memec;i hulunnn her· 
kes kin ayni "kilde kesip atmak 
miimkiin değildir. Yerine göre çı· 
knrmak, yerine ı:<ire bırakmak H\
zrmdrr. 

Zaten basur mrmeleri \'eni hns
lodı~ vakit verdikleri hafif rahat· 
sl7lık. kn ınh, ağırlık pek te rok 
sikiıyete schcp olmar.. Arada srra 
da basur memeleri n'rrı verse, gl'· 
rilsc o vakit viirlimck ve oturmak 
sıkı~t•lr olsa ·ı.ı1c hu 7.nhmct bir 
ka(' J?iin kinde kaybolur. İ•ısan 
helada cckti~i sıkıntıyı ,.e ağrıyı 
da uııııtur. 

Bnsıır nwmclrrinin en mühim 
zahmeti, memeler lçeriıte. olrlu~u 
\'akit, onlnrdnn kon ,l!l'!mc ındc~·r. 
Bazılnrmdn kan 117 gehr ,.c l!elrhk· 
ten soı1ra rahatlık verir. Fnkat 
rok geldiği de vardır. Cok knn ~e
lince de, vücutta knnsızlıl!a sc.h~p 
1 O '"aman bn ur nv•melcrın•n o ur. .. • 1 c'knrılıp çıknnlmnması hır mese e 

olur. 
Basur memeleri baska hh· has

tnlıi!Jn alfımcti olunca cıkaMlması 
tnhii hatıra gelemez. O ~~nJdc. ha· 
sur memesini hasıl eden otcld has
tnlrk tednd edilince basur meme
si de ka,·holur. 

Bash ba ına bir hastalık ol.du
ğıı \•akit arada sırada kan f!ehrse 
çıkartmak ~ene liiuın deJ:..fldi~. Yal 
nız ,·enıeklerr dikknt etmek ıster. 
Birden cok yenıck, hahnrlı yemek· 
!er, fnr.ln et ve fnzla yumurta, en 
~iyade alkollii içkiler pek dokunur
lar. Onun fcfn insan ta:z:e sebzeler 
ve ycmlslerden bol hol. etten de 

pek az yiyerek ha!;ur memelerile 
hoş gcçlııehilfr. 

Kan gelmeden, sadece ağrılara 
karşı sıcak su pek iyidir. Kan gel
diği \•akit hile az olunca soğuk su 
onu dindirmek iı;ln fayda , ·erir. 
Basur memelerinin oğrrlanna ,.e 
memelerden kan gelmesine karşı 
tiirlii tiirlii ilfıçlnr ''nrdır, fnkat on· 
lan -tabiidir ki- ancnk hekim ter
tip eder. 

İnkıbazın devam etme 1 basur 
memelerinin verdiği ıztrrabı art
tmrsa da, fnkıbazn kar~ı miishi1 i
laç kullanmak iyi gelnıe7, So~uk 

su ile şırınga etmek hem memele
ri kUçiiltiir, hem inkıhazı gecirir. 
Karın fö:erine mnsai ynpmnk ta 
inkıhazn kar~ı iyi hir tedbirdir. 
Bu da basur memelerine dokunma· 
dan tesir eder. 

Her halde temizliğe çok dikkat 
etmek ister. Snhah, nk~nm ''e her 
defa dvnn çıktıkça nsit horikH so-
ğuk su ile tnhnretlenmek iyidir. 
Karaciğer iir.erine elle mnsnj yap
mak ta basur memelerine karşı 
bir tedbirdir. 

B:ısur memelerine karsı bit' de 
mnhoıuc: iimnnstik ,·arrlır: f nsn~ 
yntal:rındn ;:\arım vatarak dizinini 
yukarıya doi'.'Ttt diker ''e iki ıfhini 
Mrl>irinr hftlsflrir. Bir yardımcı 
dizlcr:i Mrbirlndcn n:nrınnyn calı-

Jl' \•e hacur memeleri olan kimse 
-nk ine- rH:derini birbirine trkrar 
biti tirmel· icin kuv,·ct snrfcdcr 
h«'m de hu csnnıfo, iİ7:"rlnc otur2 
duğu birini ynfnktan biraz kaldı
rir. nu hareketi giin<fc hir kar de
fo -yonılmamak nrtfle- be er, o
nnr dakika yanmnhdll'. 

Gece ağrı lddetli olunca, kü
çiik bir siingcrl soğuk snvn hatırn
rnk onunla bnsur memrlerine do
kunrnnk. sonra dn vntnkfn ora ını 
knlınca ve yumı•o;ak Ynstrk iizerine 
koyarak yatmak iyidir. 

Kan çok gelip te kansızlık oldu
ihı ''akit. basur memeleri içerde o
lup ta sarktıL;rı ,•akit, basur meme-
leri iizerlnde ynnk hasıl olduğu 
vakit bir de hasur memeleri iltihap 
lnnırsn nmcliynt ;:\'aptınnak zaruri 
olur. Ba ur memelerine karŞl bir 
kaç tiirlü amelivattan hanı;:isl ''a
pılmak lhım olduğunu da ope~a
tör kendisi bilir. 

degelmiştir. ' 
Diğer taraftan öyle zannediliyor ki 

Ingilizler de bu sırada tecavüze kor
şı mukavemette teşriki mesaı ıçın 

sağJ:ım ve ameli bir esas bulmak hu
susunda ayni derecede arzu göster
mişlerdir. 

Sovyetler Birliği, Polonyanın vazi
yetine karşı anlayış göstermekte onu 
müşterek bir deklerasyona sürükle
miye çalışmamaktadır. Sovyetler bir
liği Polonyanın Rus ordusunu müt
tefik sıfatile dahi kendi topraklı;ırın
da görmek istememesini de anlıyor. 

Esasen Polonyanm dostları Sovyet
lerin yardımını Polonyaya iptidai 
maddeler ve harp malzemesi vermesi 
suretinde derpiş ediyorlar. 

Nihayet Ingiltere de Sovyetler bir
liği tarafından Avrupanın şarkı:ıdan 

yapılacak yardımı bihakkın takdir 
eylemektedir. 

Almanyada Yeni 

Bir Ceza 
Berlin, 31 (A.A.) - Alman kanun

lar resmi mecmuasının neşrettiği bir 
emirnameye göre, yabancı radyolar
da Almanyayı istihdaf eden bir ha
beri dinledikten sonra bunu b:ışkala
rına tekrarlıyacak olan bir Alman 
iki seneye kadnr hapsedilecektir. Bu 
haberleri a1eni surette işa["I t'den ise 
beş seneye kad:ır hapse mahkum ola
bilecektir. 

Tsevetkoviç, Hırvat 

Reisi ile Görüşecek 
Belgrat, 31 (Hususi) - Yugoslav 

Başvekili Tsevetkoviç.Hırvat mesele 
si hakkında anlaşmak için HırvSJtla-
rın reisi Dr. Maçek ile göriişmek ü
zere nisnnın ikisinde Zn~C>be gide
cek ve orada 3--4 gün kalacaktır. 

Müznkcre edilecek meseleler hüku
met tarafından hazırlanmıştır. 

Yugoslavya radikal birliili fırkaşı
nın mahalli komitesi, bir heyeti u
mumiye içtimaı yapmıştır. Bu içti
ma esnasında Başvekil Tsevetkoviç, 
ıiyast vaziyetten ve fırkanın faaliye
tinden bahsetmiştir. 

Fransa • Romanya 
Ticaret ve Kültür 

Anlaşması imzalandı 
Paris, 31 (A.A.) - Fransa ile Ro

manya arasında nktedilmiş olan ti
caret itilafnamesi, Hariciye nezare
tinde Bonnet ile Romanyanın Paris 
büyük elçisi Tataresco arasında imza 
edilmiştir. 

Fransız - Romen kültlır nnlnşması 
da Calinesco'nun buzurile Gafenco 
ve Fransanın Bükreş elçisi tarafın
dan Bükreşte imza edilmiştir 

POLiSTE: 

Çocuğunu ir Tokatla 

Denize Atan Baba 
ÜskOd::ır bcfodiyesinc ait bir çöp mav

naı:ında çalışan İnebolulu Cemal, dOn, 
oğlıı Tnyyan mnrnnda bırakarak karaya 
çıkmıştır. Rır nralık ma\"ıı yı İstanbula 

gotürmck uzcrc römorkör gt>lmlştir. Tay
yar da baba ının rl'lmesinc lilzum gör
mroen mavnayı römorkörı• ba lamıs ve 
hareket etmi tir. Bı.raz sonra bir sandal
la mavnaya gt>kn C<-mal o lunun bu ha
reketine kızarak onu iddctll bir tokatla 
denize yuvarl:ımıştır. Oğluııun boğulmak 
Ozere olduğunu ıı6ren Cemalin babalık 
şefkati lc>vnna ırelmls ve derhal ken
disini dmlze atar k ~&unu kurtarmış
tır. Za7.ıta bu ns:ıbl baba hakkında taklba
Uı ba lamı tır. 

e Birkaç gOn evvel mıctrcsl Dcsplnayı 
bıçakla yarı.ıl ~ ıp öldüren şoför l\"'ahmut 
dün tutulmuştur. M hmut anıdan bir aç 
ı;:lin g!'Çtl •J için diln glzkndllti yerde:!l 
çıkmıs ve tJ kOd rda Sulta"ltcpeslndcki 
evine ı?clml5tfr. Fakat evi daimi bir ta
rm:sut altında bulunduran ımbıta M hmu
du fecri clrerken yakolamı!!tır. Katilin 
bugün adllveye verilmesi muhtem!'ldlr. 

Dört giln evvel SnnyerdC' A2'1ziv!' so
kaftında oturan fonvo isminde 85 llk t-ır 
kadın evinin önOndrkf srlt!'n asaltı dO
Sl."rek muhtelif yerlrrlndE>n h flfçe vara
lonmıştı. Manyo dlin evinde ölm'lst r. 
C!'<ıedl munyene eden bekdlve doktoru 
IHOmUn S!'hehlnl tcsblt cd!'medlflnden 
morga knldırılmnııınn lilrum 1%1SstcrmlşUr. 
Ht'ıdis!' etrafında zabıta t. hk kat yap -
maktadır. 

O Haydn,.da Tulumba o tında oturarc 
Emin ile komşusu f 1 r rıda alacak 
yüzünden kavg:ı ç tır. Nclfccde Emin 

bıçakla f rnınfll b c ndan a#ırca yara
kaldırılmış, sucıu vakalanmısttr. 
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iNHiSARLAR U. MUDORLO&O ILANLARI 
Cin.si Mlktan Muhammen 11. Muvakkat T. Eksiltme 

Cif. Ttlrk LI. Tlrk Unaı tekli &arDai aaad 
Adi tapa 10.000 paket 755 H.63 Açı!k 24 4 39 14 

Yakın Tarihin En Esrarlı Çehresi~ 132 " 
,, ,, 

1415 ,, ,, ,, 
14,30 

Takım yağlı tapa 5.0ı)O 
,, 1872 117.90 

Madeni av kovanı 25 " 83 8.23 ,, •• 

Ben Artık Ebediyet Yolundayım 
kapalı ıs 

" •• ,, 
1530 

,, .. ,, 
16 

Açık 25 4 39 14 

Dolma tüfek kapsülü 400.000 Kutu 25.876 1940."10 
5,05 Kovan kapsülü 20.000 

,, 
6.313 473.48 

Kapalı kapsül 20.000 ,, 9.351 71633 
Dins.mit 

,, 
No. 8 500.000 adet 3.650 273.75 

" " " 
Ayaklarımın Kesilmesi ile .Kaybolan Muvazenemi 
Bastonla Temine Çallıarak Yoluma Devam Ediyorum 

,, ,, 
" 8 

Elektrik ,, ,, 
8 

Tavikli elek-
trik kaps. No. 8 
Rövelver fifengi 

1.000.000 
1.500.000 

10.000 

8.550 841.25 kapalı 14 ~o 

" 56.300 4222 50 
,, ,, 

15 

., 
950 '11;2& açık 

,. ,, 
15 30 

D uc:laklarımı kemiriyor, 
dişlerimi gıcırdatıyor ve 

bomurdanıyordum. ikinci kavgamı 
pmt.eci ile yaptığnn tah i tahmin 
ecBJommuz. Başından nıhayetine 
bcl9r okuduğum gazete beni an
ak, id, üç saat kadar oyalıyordu 
ve ondan sonra, bütün varlığımı ü
-1 sıkıntı başlıyordu. Sokaktan 
8IÇell balıkçının sesi, ara stta ve 
fakat ansızın ve tam kulajımın di
binde tiz bir feryat koparan şimen
clfer düduğü, kapı önünde oyna
yan mahalle çocuklarının çığlıkları 
bml titizlendiriyor ve hele yanım. 
cWd koDlJWlUD bana inat yapar gi
bi gramofonile vakitli vakitsiz çal
dıiJ, ah bana ne oldu ben bilemem, 
eeti halimi hiç göremem prltısı 

beni büsbutün çileden çıkarıyordu. 
lfte o anda delimseklikten çıkıyor, 
zır delilerin haline giriyodum. Ev
dekilere g'ri iyor, didişiyor, zavallı 
suçsuzlara insafsızca çıkışıyordum. 
Dünyanın butim varlık ve yara

tıkları aciz benliğimi sıkmak için 
yaratılmlJh sanki. kanadı kopası 

sinek ve tatarcık avlıyan örumook· 
dÜfÜYordu. Yok olası sivrisi'nek gu
pe gundüz kulağımın dibinde saz 
çalıp ensemi şişliyor, şişiriyordu. 

Evin piresi, tahta kurusu muhak
kak bana iışiışuyordu Masa üzerin_ 
.W,)lllyen saati, çıt çrtlanna kızıp 
ylfe vurduğum, bahçemde oturur
ken daldan dala kurdukları ağla 
sinek ve tat rcık avhya nörilmcek
Jerfıl faaliyetini kıskanıp ağlannı 

bozduğum, horuldaya horuldaya 
dızı.rtme sürünerek yaltaklanan 
kedimi tutup savurduğum ve hele 
hfç yoktan co up saati re<:? ağladı
lun günler çok olmuştu. 
1'sız oturamıyacağımı nihayet an 

lam1f, bir kaç yere ~ bıtşvurmuş
tum Hepsi de iyi kar ı•anan bu 
muracaatlanmdan t tün inbiları 
istihbaratında, hatır }arımdan b'
rinde ismi geçen Ilyas Beyin ya. 

mnda teklif olunan işi kendime uy
gun bulmuş ve çalışmağa koyul
muştum. Bir zaman lstanbulda ,.e 
bir zaman da cenup hudutlarında 

çeşit çeşit kaçakçılarla uğraştıktan, 

tükenmiyen omrümün bır kısmını 
da bu işte harcadıktan sonra, bir 
gün, altmışıncısına da eriştiğim yıp 
randırıcı yıllara mukavemet suçu 
ile ve benim gibi diğer bi'r çok yıl
lanmış, tufeyli sayılmıı babacanlar
la beraber işten uzaklaştırılmıııtık. 

Yine eve donmtiştüm. Yine işsi~ 
liğin uzüntülu sinesine duşmüş, se. 
rilmiştim. Yine sıkıntıdan gerine, 
gerine bir yay gibi gerinmiştim Ni

hayet yine solmuş ve erimiştlm. 

Bu sefer de rahmetli Enver paşa
nın kardeşi Nuri paşanın çijtl · ğiııde 
dirilmiştim. Bu çiftliğe müdür ta
yin edilmiştim. Yeni vazifemin tat-
lı meşguliyetleri ruhumu gprçckten 
oyalaDllflL Kırlar, çayırlar, çıçek
ler, kuşlar içinde cidden iyı yap. 
yor, mukadder olan ômnın nihayet
lenmesini bekliyordum. Bir gün 
giSzlediğim giınlerin yaklaştığım 

anlamış, çok ta sevinmiştim. Çün
kü ayaklarımın ıstırabı yıne başla
mış ve artmıştı. Yatağa düsmiış

tum. Sızı ve sancılar içinde kıvra
nırken gözlerimi yumuyor, çırpı-

nan ruhumu teslim için !\zrailin 
kurtarıcı elini gulerek bekliyor, sa
bırsızlanarak özlüyordum. Bir gün 
ıstıraba dayanamamış, bayılmıt

tım. 

Muayene eden hekimler donuk 
ayaklarımın kangren olduğunu teş
his etmifler, hayatımın kurtanlma
sı için seri bir mudahale ica etti i 
kararını vermişlerdi Kangreq .. Bu 
menhus ve herkesin korktuğu kan· 
gren de, hayat ta defalarca üzeri-

me cevrilen ve ate i pusküren sili\h 
namlıları gibi, vucudume uzatı an 
düşman süngü ve kılıçları g"bf. ba
şımın üzerinde patlıyan bomba \"e 

top mermileri gibi, neden bilmem, 
birden hayatımı söndürememi~i.Ta 
katsız, dermansız sandığım vücu
düm, onun öldürücü tesit'lerine de 
dayanmıştı. 

Nihayet eş dostun, çoluk çocuğun 
ısrarları ile Haseki hastanesine gir
dim ve bir giın ameliyat masasının 
üzerine serildim. Operatör Kua 
Kemal Beyle arkadaşlarının ooyaz 
gomleklerini, şefkatli ba~ışlarını 

seyrederken kendimden geçtim Ka 
pısma kadar gittiğim ve kapalı ol
duğunu gorerek tekrar döndüğüm. 
bir ahret seyahat'nden :sonra ,ozıe
rimi açtım. Ne ıızı ve ne de sancı 
kalmıştı. Büyük sargılar içinde bağ 
1ı olan ayaklarımdan, yandan zL 
yadesın ın eksikligini o anda bisset
mittim. 

Hastaneden çıkarken, bana Fele
ii temsil ettigi his ve zannını veren 
doktorum, yıllarca silih kullan
maktan nasırlanan elime, gulıimsi
yerek bir baston sıkıştırdı ve: 

- Hayatta kostuğun, boğuştu

ğun yeter artık. Bundan sonra bu. 
na dayanır, düşmekten korunur. 
ıun. 

Dedi ve beni selametledi. Şimdi 
bu kadar yıllık heyec•nlı ve hele
canlı maceralardan sonra Fele
ğin elime verdiği biric"k bastonum
la, tıpkı ip üstunde, oynayan can
bazlar gibi, iki tarafa yalpalayarak, 
muvazene tesisine çalışıyor ve ha
zırlandığım ebediyet yolunda dü
şüp süriınmemeğe uğraşıyorum. 

Sözümü bitirmeden evvel, aylar
danberi beni dinlemek. benimle il· 
ellenmek, ziyaret ve mektuplarlle 
takdir ve nuvazışlerini go ter nek 
lutufkirhjını gösteren yurtdqlan
ma borçlandığım teşekkürlerimi ö
der ve yurdun koruyucusu olan ve_ 
ni nesle de yurda ve ulusa karp 
muhabbet, sadakat, feragat ve fe
daklrlık tavs yt eaeTim. 

B 1TT1 

(mustelif cins) 290.oao ., 6.571 492.83 
,, .. " 16 

ve miktarlı 
1 - Şartname, müfredat listesi ve niunune1eri mucibince yukarda yazılı av malzemesi ve JDP.vaddı infil 

kiye eksiltmeye konmuştur. 
II - Her birerlerinin muhammen bedelleri, teminat akçalan. ihale şekli tarih ve saati hiza annd g te 

rilrniştir. 

ili - Eksiltme Kabataşta levazım ve miıbayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır 
IV - Dolma tüfenk kapsulleri şartnamesi (149) kul'Uf ve 8 No. 1ı elektrikli kapsül şartnamesi (282) kut'Uf 

bedel mukabilinde ve diğerlerine alt şartnameler paraıız olarak her IJÜn adı a-çen tubeden ve İzmir Anka· 
ra bafl?lüdurluklerinden alınabilir. 

V - Kapalı zarfla ihale edileceklerin kapalı fiat teklif mektuplannı her biretlerini eblltme saatinden bi
rer saat evveline kadar alım komisyonu başkanlığına makbuz mukablllnde vermeleri lizımdır. 

VI - İsteklilerin tem'nat akçeleri ve kanuni vesikalarile birlikte alım komisyonuna ıelmelen ilAn olu-
nur. '2187" 

Cinsi 

Bulaşrk yıkama ma
kinası 

Miktan 

1 Adet 

.. 
Muhammen B. 
Llrakuruı 

1200. -

% '1,5 te.ı 
Lirakuruı 

90.-
Şekli 

Açık 

Eksfttme 
Saad 
14 

Su tesisatı malzemesi 21 Kalem 4775.- 358.12 " 14,30 
Pirinçı Etiket 31.770 Adet 572.- 42.90 " 15 30 

1 - Değiştirilen şartnamesi mucibince ve şeraiti sabıka dairesinde fl) adet bulaşık yıkama makfnas le 
yukarda cins ve miktarı yazılı (2) kalem malzeme hlzalannda gösterilen usullerle eksiltmeye konmuştur 

n - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatlan ve eksiltme saatleri hizalannda gosterllD:iştir. 
m- Eksiltme 18/4/939 sah günü Kabataşta levazım ve mübayaat 1u.besfndekf alım komisyonunda ya

pılacaktır. 
IV - Şartname ve listeler her gün sözü geçen §Ubeden alınabileceği gibi etiket numuneleri de g riilebı

lir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde kanuni vesaik ile birlikte mezkO.r komisyona 

gelmeleri ilan olunur. (2166) 

ClBll Mlk. 

Yangın söndürme 13 kalem 
levazımı 

Yangın ileti ve 2 " 
eczası 

Yangın tulumbası 5 
,, 

,, hortumu 75 metre 
Kamyon 2 adet 3 ton-

luk 
" 1 Adet &,5 - 6 

tonluk 
Sa11f kamyonu 1 adet 2 ton

luk 

* Muhammen B. % '1,5 teminatı 
Lira Kq. Lira Kr,. 

534.42 40.80 

1096.70 8225 

595.- 44.62 
118 87 1191 

4800- 380 

4000.- 300.-

3100.- 233.-

Eksiltme Saati 
Şekli 

Açık eksiltme 14 

,, ,, 

.. ,, 

,, 

,, 
" 

14.30 

14.45 
1 
1 o 

154 

16. o 

I - Şartnameleri mucibince yukarda cins ve mikdan yazılı 7 kalem malzeme hizalannda g tenl us -
lerle .. tın alınacaktır. 

II - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme saatleri hizalarında pterilmiştir. 

Dr. ltAFIZ CEMAl Saraç Kesim Ustası ve ·Saraç Kalfası Ahnacakhr. 
Dl- Eksiltme 21/4 939' Cuma günü Kabataşta Levazım Şubesindeki Alım Komiayonund• yapılacakttt 
IV - Şartname ve lateler her ,Un sözü geçen tuf:>eden alınabileceği libi kapalı satq kamyonu plim dı 

goriilebtllr. 

Dahlllye Mütehas1111 
Pazard n m da saat (14,30 dan ıs •, 

CU.martes 12 7e kadar fıkara7L Dl

olu No. 104. 

Saraç cemiyetinden bonservisi hAmil bulunan "25 - 40., yqmda u
kerliğtnf yapmıı, tamümhha Aza olan bu kabtl ustalarm dilekçe, nhlıat 
raporu aşı phadetnamesi ve hüsnühal kiğıdiyle Tophanede iki numa
ralı askeri dikim evine "15, gün içinde "acele,, müracaatlan ilin olu
nur. "3001 •• 

V - Yavpn Tuzlası için alınacak kamyon ekailıme.lne iştirak etmek isteyenlerin kat loğla.rfyle karo 
şekli de dahili taksimatını gösterir bir plan ile bemin l&rfiystmı gösterir fenni tekliflerini ihale gün nclln 
5 gün evveline kadar İnhisarlar Tuz Fen Şubesine vermeleri lizımdır. 

VI - İsteklilerin ekailtme için tay.in edilen gim ve saatlerde 7,5 güvenme paralariyle mezld}r koıntsYo-

na gelmeleri. 

1 Cinsi * Miktan Muham- % 7.5 te- Eksiltme 
6/j ................................... ... 

KARADENiZ POSTALARI 

YAZ TARiFESi 
1 - 1 Nisandan itibaren yaz tarifesi tatbik ohıMcaktır. Postalar 

eskisi gibi lstanbuldan Pazar, Salı ve Perşembe günleri mu
tad saatlerinde kalkacaklardır. Sah günü kalkan Postalar gl
d"şte Zonguldağa uğramıyacak buna mukabil Perşembe gü
nu kalkan postalar ujnyacaklardır. 

2 - D nuı seferlerinde postalar Son iskelelerinden Kış tarlfe
aındeki kalkış gunlerinden birer gün evvel kalkacaklar ve 
tekmil döıtuş seferlerinde iskelelerden bu suretle bir gün ev
vel kalkmış olacaklardır. 

Y ALOYA KAPLICALARI 
Yalova kaplıcalan Kanalizasvonu nihavet'nde vaptlacak olan tas

fiye havuzu ve tes satı işine talip olanlann her sabah saat 19 dan 12 
y k dar Deniz Bankda Yalova kaphcalan müdurUljtüne müracaat 

eleri. 

Barfln Hattı Birinci Postası 
lstanbuldan Çarşamba günleri aaat 18 de kalkan Bartın Hattı Bi

rinci postal n 4 Nisandan itibaren Sah Pnleri .. at 18 de kalkacak 
ve Cum günü sa t 10 da lstanbul a d neceklerdir. 

......... K .......................... . 

Bay Os111a11 Se11cer 1 
ÇiFTLiK LOKANTASINI 

ıtMt·ton!!lı~w 

menB. minatı eekli Saat 
LlraKr. LiraKr. 

---
Baskül sooo Ka. 1 adet Sif 750.- 56 25 Pazarlık 14 

Haydarpaşa 

" 2000" 2" • 

" 
1000 " 1 ,, Sif İs- 5000.- 375 - Açık 

tanbul eksiltme 14.30 
I - Şartnameleri mucibince yukarda mildarlan yazıh basküller hi

zalannda gösterilen usullerle satın alınacaktır. 
D - Muhammen bedelleri, muvakkat temfnatlan eksiltme saatleri 

hizalarında gösterilmiştir. 
llI - Eksiltme 4 4 939 tarihine rastbyan Salı günu Kabataşta Le

vazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartnameler her gim sözil geçen fubedea parasız olarak alı

nabilir. 
V - 5000 Kg. lık baskülfuı münakausma iştirak edecekler '1 gün 

evveline kadar fiatsız tekliOerfni '!'uz P'en Şubesine ve 1000. 2000 Kı. 
lık baskül münakasasına iştirak edecekler de flatsız tekliflerini bir 
hafta evveline kadar Muskirat Fabrikalar Şubesine vermeleri ve tek
liflerinin kabulünü mutazammın vesika almaları lizımdır. 

VI - Eksiltmeye iştirak edecekler eksiltme günu kanuni vesaik U. 
birlikte yukarda adı ıeçen komisyona gelmeleri ilin olunur. '1704) 

Cinsi Miktan Muham-
men B Muvakkat T. Eksiltme 

Lira Kurut Lira Kuruş Şekli Saati 
Motör 2 adet 10.650 - 798 75 Ka. zarf 15 

I - İdaremizin (2 ve 8) numaralı tekneleri için prtnameıd mucilıtn
ce 2 adet motor kapalı zarfla satın alınacaktır. 

fi - Eksiltme 3/4/939 tarihine rasthyan pazartesi gOnO sut 11 de 
Kabataşta levazun ve mubayaat fUbesindeki alım komisyonunda ya
pılacaktır. 

m - Gümrilk ve montaj bedelleri dahil olmak Ozere m11bamma 
bedeli ve muvakkat teminatı yukarda yazılmıştır. 

iV - Şartnameler her &iln sözil geçen ~ abnablllr. 
V - Şartnamenin ('1) net maddesi mucibince tallplerln tnwlm ed• 

cek1eri plAn ve fotoğrafiler mfuıakaaa gfuıünden Oç gün evveline kadar 
Clball nakliyat şubemize vermeleri IAzımdır. 

VI - Eksiltmeye iftirak edecekler % '1,5 ,nvemne paruı makbuzu 
veya banka t.mtmt mılktabunu havi mOlıürlü teklif lllltiuplumı iha
le matlnden .... eneJlne ..... (...t 1'6 de) ID8Zk6r bmla,an .... 
kanlJlma makbu~ mubbt11ftde "9'1Delwl laamd1T C918) 

..21'12" 

* 1- idaremizin Clbali FabrfltMr garajı önündeki nhtun ta~atı i~ 
f&J"tname ve plAnı mucibince pazarlık usulile ekailtırıeye kollmUştur 

il - K8fil bedeh 4997.SO lira muvakkat teminatı 374 80 Jfradır, 
m - Pazarlık 8/IV /939 Perşembe gunü saat 14 te Kaı.taşta levazım 

ve mObı.yaat fubelt müdürlyetlndeJd alım komisyonunc9' yapılacaktır 
iV - Şartname ve plAnlar her gün 25 k1lrUI bedel tnukabilinde ::ra

kanSa söstt ıeçen tubeden alınabilir. 
V - fsteklllerin eksiltme ~in tayin edilen gün ~ saatte % '15 eü

venme paralarlyl• mezrir komisyona gelmeleri. (3002) 

POKER 
t trat bıçaklan en lel't ubh 

bile Jener •• cildi JWDapbr. 

Her yerde P O K E traı bıçaklanm 
ısrarla isteyiniz. 

Saate çok •••111111lyet ••r• RIVUI ..... alır. 

bi R EV U E 
S-ti alan ne aldıtmı bllll'. 

Çtblldi 80 1eneltk tecrilbe sibi bir 
~e maliktir. 

Modeller en son ye arif tekildedir. 
REVUE .aatlerl ta•...-. Aatfilercle 

wb!=e ... dar 
DEPOSU: ISTANBUL. GALATA, 

Kürekçiler Maahayn han tinci bt No. 6. Posta kutusu 1248 
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1- 4 - 939 

1 Saç bakımı 
1 Gü7.clliğin en birinci 

Si 
yar. 

u se· 

BANKA KOMERÇIYALE ITAl.YANA 

1
• ~~!!.~~e sac dökülnesim 

rlaVl eden tesiri :nücerreı bır 
ıliıçtır. ..- KASA: 

GALATA MERKEZiYLE 1 NOMEROLU ISTANBUL BÜROSU VE 2 NOMEROLU BEYOGLU BÜROSU VE 

IZMIR ŞUBESiNiN 31 ILKKANUN 1938 TARiHLi BiLANÇOSUDUR. 

!ı 1 

AGARAN 
SAÇLARA 

1 
KUMRAL ve SiY AH 1 

renkte sıhhi saç boyalarıdır 
NGİI..İZ KANZUK ECZANESi L BEYOCLU - tSTANBOL 1 

Daktilo Aranıyor 

Bnnknot : : : ; ; ; ; : • 
Gümüş ve Nikel • • • • • • • 
Ecnebi Paraları • • • • . . 
Çekler • • • • • • • • • • 
Senetler • • : • • • • • : 

T. L. 435.430.36 
2.784.88 
3.031.79 

35.457.77 
131.928.82 T. L. 

KUPON KASASI : • • • 

MCHABIR BA:'llKALAR: 

• • • • • • . . . . . 
Dahilde Bankalar 
Hariçte Bankalar 

. . . . . . . . . . 
r r • 

T. L. 2.438.837.72 

" 647.166.34 

REPORLAR . • • • 
HAZiNE BONOLARI 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
SENEDAT CÜZDANI: 

Üç ay ve daha az \'adelt. : : : : T. L. 1.426.152.60 
Uç aydan fazla vadeli . • " 574.276.54 

ESHAM VE TAHVİLAT CUZDANI. • ••••••• 

AYANSI~AR: 

Esham ve tahviliıt üzerine . • : : 
Emtia üzerine avanslar • • • • 
Senedat üzerine avanslar • • • • 

BORÇJ.U CARt HESAPLAR: 

T. L. 151.987.97 
950.791.90 

1.985.296.45 

Açık Kredi . • • • : ~ T. L. 1.559.330.05 ~ 

• • 

SAiR MUHTELiF BORÇLULAR • • ~ • • • • • • • . EMLAK HESABI . • • • • • • • • • • • • • • 
NAZIM HESAPLAR • • • • • • • • • • • • • • 

" 

608.633.62 

3.086.004.06 

798.292.12 

2.000. t29.14 

585.40-1.65 

3 .08 8. 076.32 

1.559.330.05 

252.561.31 
96.000.-

9.614.846.31 

SERMA YE : : : : : : : : : : : : : : : : : 
İHTİYAT AKÇESi . . . . . . . . . . 
MUHABIR BANKALAR 
CARİ HESAPLAR 

. . . . . . . . . . . . . . 
• • • • • • • • - " ır • . . . . . 

TASARRUF l\rnYDUATJ: 
Vadesiz • . . . • : : : : 
Bir aydan bir seneye kadar • • • • 

T. L. 1.762.589.74 
,, 1. 783.930.03 

TEDIYE EMiRLER! . • • , ; : ~ • ~ ~ : : ; : 
SAİR MUHTELİF ALACAKLILAR 
NAZll\f HESAPLAR • . • • . • : 
SENENIN KARI 

.. .. . . .. .. . . . . . . . . . . ,,. . . . . . . . . . . . . 

T.L. 

,, 

" 

., 
" 
" 
t1 

3.54~19.77 

14903.35 
984.151.25 

9 514.846.31 
165.130.96 

21.689.577 .58 21.689.577 .58 

BANKA KOMERÇIYALE ITALYANA'NIN GALATA MERKEZiYLE 1 NOMEROLU ISTANBUL BÜROSU VE 

2 NOMEROLU BEYO~LU BÜROSU VE IZMIR ŞUBESiNiN 31 ILKKANUN 1938 TARiHLI 

KAR VE ZARAR TABLOSUDUR. 
Dosya tanzim eder, eski ve 

yeni yazıyı bilip makinede si.ı· 
ratli yazar erkek bir daktn~ 
aranıyor. Şimdilik aylığı 20 lı
radır. Mufassal adresleri ve 

1 MM ET 

~ ~~ttk ·H1racak vesaik 
: .. Jlr te Posta k11tı,.... t .. + .. ~ 

oul 406 ya mektupla miit'acaal 

( Bir Büyük Kısım 

GOMOŞO TiLKi 
Satılmak üzere duruyor. Fi

• yatlar 70 liradan 170. 

ı I Adr.es: Alman kürk atelyesı. 
İstıklaJ caddesi No: 288 

.l\IASRAFLAR: 
Manşat ve ücretler : ~ : : : : T. L. 261.676.98 

45.415.46 
21.018.66 
25.760.43 

Idare Mnsraflan • • • • . . . 
Vergi ve Harçlar • . . 
Sair Mnsraflar • • . . . • • • 

ERİLEN F AlZ • • = = ., P "' r 
• • • • • . 

• • • 
• • • • • ! 

" 
•• 
" 

~ • • • • • • .. . . " . ~ • • • • • • 
" ~ • • ,, 1 • • • • • • 

ERlLEN KOMİSYON • ; • ~ 

~HTELlF ZARARLAR : : : 
10R'l'İSMANLAR • ; 
~ENlN KARI • ; • • 

~ . -. . . .. . ,. . ,, 
• • • • • 

1 

• • 
• • 

. 
• • • .. .. .. • 111 

t • • t • • 

353.871.53 

287.138.24 
18.075.70 
56.628.66 

165.130.96 

880.8!15.09 

• 
ALINAN FAIZ VE KOMlSYON. : : : : ~ : : : : 
MUHTELIF KARLAR . . . . • • • • 
BANKA HİZMETLERİ MUKABİLİNDE ALINAN ÜC
RET VE KOMJSYON • • • • • • • • • • • • 
KAMBİYO KARI • • : : : • : • • • ; • • • ; 

T. L. 
" 

" .. 

722.329.18 
11.980.54 

880.845.()9 

s= iYi BfR HAZIM 
istanbul Belediyesi ilanları 

Muhammen bedeli 6000 lira olan 3 adet Pulzo il· diye kazanı 
1~/5/1939 Salı günü saat 15,30 da kapalı zarf usul~~~:e ~,-arada İdare 
bınasmda satın alınacaktır. 

Rahat Bir Uyku Te..min Eder 
Her yemekten sonra alınacak 

P E R 
KARBONAT 

2 - 3 tane 

T E V 
KOMPRIMES 

il 

Vitayet Hıfzıssıhha laboratuarı için alınacak 24 kalem laboratuor 
malzemesi 698 lira 20 kuruş tahmin bedelile açık eksiltmeye konulmuş-

' tur. Listesile şartnamesi Levazım Müdürlüğünde ı!Örülebillr. İsteklile
rin 2490 sayılı kanunda yazılı vesika ve 52 lira 36 kurusluk ilk teminat 
makbuz veya mektubile birlikte 18/4/939 Salı günü saat 14 buçukta 
Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (2188) 

* Sencllk muhammen tık 

Bu işe girmek isteyC::nlerin (450) liralık muvakk t iııııt ile kanu-
nun tayin ettiği vesikalan ve tekliflerini ayni gün sat ~~O a kadar Ko-
msyon Reisliğine vermeleri Iazrmdır. aa 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme d . si den, Haydnr-
paşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılncaktır. aırc n (2086) 

lstanbul P. T. T. Müdürlüğünden : Her türlü hazımsızlığı ve mide ektiliğini giderir. Perte 

t1' Karbonat Komprimesini her eczanede arayınız. 
~~~~~~~~~~~~~~~~§ 

l"Joryada Florya çarşısında 1 N o. Dükkan 
üstünde iki oda 

kirası 

3q0,00 
teminatı 

26,25 

Floryada Florya çar§ISında N. 4 dükktın 300,00 22,50 

Paşalimanı - Marmara arası deniz telı:raf kablo t"rniri için bir 
b. .. k- .. 15 sunun " .. 

vapur veyn ır romor orun en az en çok 33 gu·· d etmek u~ere 
-- =2C&i&ll 

........ --------~--~~----~--~------------------
stanbul Telefon Müdürlüğünden : 
1\çık eksiltme ile 1600 kilo kalafat ipi alınacaktır. Muhammen becil 

(G t2) muvnkkat teminat 50 40 lira olup eksiltmesi 14/4/939 Cuma ~ 
n~;saat 15 de Müdürlük binasında yapılacaktır. İsteklilerin muvak; 
tç1ı1 inat ve kanuni vesikalarile o gün o saate kadar komisyona mürac:~ 
Q ;rı. 

-ırtnaıne ile nümunesi her fÜn Levazım lznirliğfmizde gö 

li C2073) 

" " " " 5 " 300,00 22,50 
" " " " 6 .. 250,00 18,75 
.. .. .. " 7 .. 240,00 18,00 
.. " ,. " 8 " 180,00 13,50 
" .. .. ,, 14 .. 82,00 6,15 
" .. .. " 15 " 82,00 13,15 

Floryada Florya çarşısındaki d ükktınlar birer sene müddetle kira
ya verilmek üzere ve eyn ayn açık artırmaya konulmuştur. Şartnamele
ri Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler hizalarında gösterilen 
ilk teminat makbuz veya mektubtıe beraber 11/4/939 Salı günü saat 
H bucukta Daimi Encümende bplfMlalıdırlar. (1969) 

. n evarn kıralanması pazarlığa. konulmuştur. Pn.~arlık 5
141939 

Çarşamba sati 
16 da B. Posta~ane bınası alt katta Mufettişlik <>dnsmda toplanacak 
alnn satım komısyonunda yapılacaktır. Vapurun bch .. deliği 85 li 
hepsi 2805 lira, muvakkat teminat 210 li:r;a 38 k er gutnı. Talipl rja, 
f i lık l . . .. urus u er n enn ve pazar şartname erını gormek ve mu k t · tl 

t ak .. 1 .. 1 . va kat emına arını 
ya rrm uzere ça ışma g~n erınde mezkur Müdürlük İdarl kal 
vazım kısmına, pazarlık gun ve saatinde de muv . eın Le-
zu ile İdare hizmetine tahsis edecekleri vapur v a at temı~at. ~akb 
denize açıJnblleceği ve evsafile sür'atini gösteri kor ıçın aç 
kablo işine elverişli bulunduğuna dair İstanbul lla~ etnamrs 
ğünün iş'anna atfen İdar<-rnizin nlnkadar Fen M 
rllecek raoorla komisvon mürP~aatlan. 
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GRiP · NEZLE · KIRIKUK · SOGUK AtGINLIGI · .ROMATiZMA · NEVRALJi · BA~ • DIS 
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