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~esinde 

'tı~ıu7. ta3 
~~enlerde Sll t a.ıla-.ma. yaııtıklan bn~I.ını gösterir 

ı 11 ·z · 
t cm !-.ili bir r cslm.·. 

Almanlar 
Ç··gı ız Bahriye Nazırı Skapaflova 

taarruz ettiler Dorçil ingilterenin sivil 
tt~baş k LJ mandan 1 Q 1 d LJ Fakil~ ::ti1:cl~~~jıko., 

~~aYn, kabinesinde yaptığı tadilatla bahri- m:;;i~a~r~~h~~) 3-ni!~~~~ih~i 
nazırını harbi idare eden komitenin tebliği: 

Gün, sükun içinde geçmiştir. 
başına getirdi (Devamı 4 üncüde) l.ıııı!lra 

Abluka kararma uygun 
oJacak şekilde 

Müttefiklerle ticaret 
anlaşmaları yapma k 

istemiyorlarmış 

Londra, 4 (A.A.) -Almanra.nın 
pek ya.kında. garp cephesinde geniş 
mikyasta bir harekete geçeceğini 
b eyan eden Mareşal Göringin diln
kü nutkunu ilk sayfalarında geniş 
hUlasalarla neşreden İngiliz gazc-. 
teleri, bu yazılarına. ' 'Dar beyi garp 
cephesinde indireceğiz." başlrğmı 
vermektedirler. 

(Devamı 4 Üncüde) 
' ~ 1

4t ~ tctrna.11;.;llgf]tt>nı kabinesinde dare etmek kararmda olduğunu g5s- s o n o a k .... k a 
llltQ ~Pılı:n rt be :t nen tadl- t.erml§Ur. 

ltı-% 1~· bu tndIJAtın şekil Koordlnuyon nazın Lort Çelflld 

~0 ;~~~;;;;;;1~ın içvü~~·~n~;;;;~1 Almanyada alelacele 
ahtekar.ıar Adliyede ve geniş mikyasta 
ısorguya çekildiler Asker toplanıyor 
ç~raaı bankasından 120 bin· lira Abideler de dahil olmak üzere bütün 

~bllaken suçlu :arın bono basmakta madeni eşya toplanıp eritilecek 
~Nttc ~dllblakdiları afetler denizden Çlkarı ldl cz::n~.4B!~~~~~n°"7suh~:;ee~;:~er ::~ s mııyona yakm tahmın etmeli 
.~ .. , Almanya, : le!Acclc geni§ miltynsta (Devamı 4 üncüde) 

~lııkas 1 bonoları basarak 1 İstanbul §Ubcslndcn 120 bin Ura aaker toplamağa ba.şlamıııtır. 1903 
la 1 

Ankara mer~ezile kadar para çeken l}ebckenin eleba· tevellUtıUler, muvazzaf orduya ithal Q f K K Af 1 
'flektepıı kızların şıları ile bütlin nliikadarlari dUn edilmektedirler. Bunlar, 193~ martın· 

~iakalanmışlardır. da mecbuı1 askerlik hizmeti tatbik e- '' M k d v • ı d · 
Hadise şöyle olnıuı;t.:r: dildiği zaman 30 yaşını geçmiş Ol· üm ün egı lr ' , 

atletl.Zffi Ankarada. şüphe ü~erine nezaret duklarmdan dolayı askerlik hlzmetı-
altınn alınan Nihnri Özkoyunlu ve nl yapmamış olan smrflara dııhll bu- başka 

~ •• Zeynel L-;imlerinde iki kişld~n n _ !un maktadırlar. Hallha7.ırda Hl05 ııtı • • 

Ali Şilkrü Şadı, Şükrü Ertan n Emil Orfanlılls 

Muayeneden evvel 
muayene ücretini 
peşin almak usulü 

Dr. Mahmut Atanın müdafaa ett i ği 
bu usule taraftar olmayanlar çok ... 
Görüştüğümüz doktorlar diyorlar ki : 

PARASI OLMAYAN HASTAYI 
ÇEViRMEK DOGRU DEGiLDiR 

( Yazm 4 üncüde) 

·••Usab k ıman malumat uzerine bonoıann 1910 sınıflarına dahil olan klmacler, 
~ a al ··· 1 J Akı,anı•m Dikkatler muharriri Aıı:ı a rl şehrimizde tabcdildigı an aşı mış sıhhi muayene !leyetlerlne sevkedll-

ve İstanbul zabıtası tahkikata baş- mektedirler. 41~ ~.ışını geçmiş birçok dolu Ajansının bir telgrafında bir i· ı 
..__ la.mıştır. kimseler, ırllAh altında bulunmakta· bareyi tashih ediyor. Bu tashih lc;lı l ı 

BlR NOTER KA YDiNDAN dırlar. sadece dikkat yet4ılrken dlkkatleriı 
BULUNAN İPUCU Eski sınlfların celbi 1914 - 1918 hata etmesi "mümkUndU... demelt 

Muhtelif noterliklerde bono ci -
ro ve kayrtlan hakkında tetkikat 
yapılırken Mehmet Nazif admda 
birinin Nihat Özkoyunlııya 4:175 
liralık bir bono ciro ettiği göriil -

(Devamı 4 Üncüde ) 

muhariplerinln tecrUbelerindcn istifa
de etmek ve genç kadrolara muallim 
efradı ithal eylemek arzupu 11e izah 
edilmek tedlr. 

Gazete muhabiri, hal.hazırda Alman 
yada silAh altında bulunan efrat mlk· 

' 'bunu elde etmek imktını hasıl ol-
mamış!,, 

"Resmi bir mUtalea elde etmek im· 
kA.nı hasıl olmamış olduğu., demek 
başka şey, "resmi bir mUtalea elde et
mek mllmlcUn olmadığl .. demek bil§· 
ka ıeyd!r. 

Birinci ibareden (lmk!n var, fakat 
lmkA.n hasıl olmadı) manasını anlı- 1 

Genç 1 e r i n h e o e o i 1 eri ~~?:t:~:~:::.~2,'.~:: ·::: 
tlafaamızın mUktıftı olarnk ba!,ll<a bir 

begv enmemelerı· be- "'Yistlyelim Yabancı :smlhas lml!larını asılları 
gibi yazmakta ısrar ediyorlar. Bunla. 

d d 1 d 
rı yazarken elbette kendileri okuyor· 

n 1. m y u· . z u· . m e n e gv ·, ı' r lar, yanı içlerinden olsun elbette bir 
"ses,. çıkarıyorlar. Nitekim işte rad-
yonun alplkeri de bu haberleri oku

Kendilerinin ''hakiki kıymetler,, olduklarını ilin maktadır. ::::ıiz gazetecııer. okuyucula· 
1 • l • k" l b l rnnı:z;ı yabancı dil alfabesi bilmeye eCieC şaır erın ıtap arı, en O masam, gene mecbur edemeyiz ve onları hlycroğ· 

okun mıyacaktı. Uf devrine götüremeyiz. Lütfedip de 

V • N [/ h A TA ç ı bu kelimeleri kendileri yazarken vera zan • uru a dikleri "ses .. ! de bizim harflerimiz ve 
bizim imlAmızla yanma l§aret etsin-

- Bugün 3 üncü sayfamızda okuyunuz. - ter. 
Yazı •'göz,. içindir ama, " dil., ku-

(Devamı 4 üncüde) 

l 
Bu edebi roman cumartesi 
günü HABER'de başlıyor 
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Haremde bağırJfmalar tiddetlendi: "Grev yapa• 
hm! Grev y palım! Kral bizim gibi üçyüz altmı! 
altı kadını birden bo§ayabilecek mi, görürüz! 

Bu ~leyt dilsünürken çiftlik 
kapısına gelmişti. Kırk muhafız 

elAn orada bck"lemekteydi. Kendi 

kendine: 
- Taksi bunlann ahWclan hak 

kında teminat v riyordu. Ha)-di 
bakalım . bunu i·bat kolay olc;a 
gerek! 

Heyi Buraya bakm. 
Muhafıılar etrafına toplandı -

iar. Jigliyo devam etti: 
- Yolun sa~ tarafındaki zeytin 

ormanına gidin. Orada, ismi hatı. 
runda iyi kaldıysa Tiyeret olan bir 
kız bulacaksınız. Vazifem dolayı -
sile bu akşam gelemediğimi ken -
disine söyleyin. 

- Uçüncü Kitab -

l 
Birinci damdonl>r Madam PC"r -
~ kralın se)•i\hattc oldı$mu ha. 
ber verdiği zaman haremde bir kı
yamettir koptu· 
Krali~erden biri lx$rdı: 
- Seyahate mi çıktı? Hasta 

mı? 

lhtiyar kadın hQrmetle elilerek 
~p vefdi: 

- Majestenin sıhhatleri ham • 
d61sun mükemmel. Her zaman 
böyle olmasını temenni edelim. 

- Peki ni~n gitti öyleyse? 
Kntlmıızı dfii§tirdiler mi? 

Diyan bağırdı: 
- Ah anladım! Bir kadınla be-

raber gitti! . 
- Ga~ bir maoera mı? 

Böyle bir ~Y düşünıneyin, kral 
böyle bir harekette bulunamaı. 

:Majeste, esrarengiz bir §ekilde 
kaybolan prenses Alini aramak ü· 
ı.ere, bu '\abalı sarayqan ayrıldı. 

Kırk muhafız. M. Taksi, ve Jiı
liyo isimli bir genç kendisine re
fakat ediyor. 

Uç yüz kişi birden balmlı: 
- Taksi gitmi~I Taksi gitmi§! 

Art.ık Taksi yok. 
Mektepten yeni çıkmış olan 

kraliçe Jizel söylendi: 
- O halde §imdi tatildeyiı. 
Birkaç kraliçe birden bağırdı: 
- Bahçeye gidelim, bahçeye! 
- Hayır, tiyatroya gidelim. 

Dansederiz. 
- Merasim salonuna! 
- Hayır, kı§layal 

M:adam Per§ük korkuyla kaPl· 
ya k~ ve kapıda zayıf vücudile 
bir m!ni ~ etmele çalı»tı· 

- Bırak da geçelim iyi Perıtlk. 
- Bı:rakamam. 
- Neden? 
- CQrikü M. Taksi sa.raydan 

aynlırken vazifes!ni ve mesuliye
tini bana bırakmak tenezzülünde 
bulundu. Heyecanmu anlamanızı 
rica ederim. Eler bana gösterilen 
itimada lAyık olmadığım tahak -
kuk ederse mevkii.mi kaybederim. 
Beni saraydan kovarlar, belki de 
sürgüne gönderirler. 

- lyt olur, diye kendisine oe -
vap verildi. Seni artık iyi olarak 
tanımıyoruz Per§Uk. Mademki 
Takstnin yerine geçtin, dilnyanm 

en fena adamı demeksin· 
Salonun ortasından hiri!:İ ba -

ğırdı: 

- Beni dinlerin! 
Lafı gCirültiiye gidince tekrar -

!adı: 

-- Söz istiyorum. 
Kadınların biribirlerine yaklq· 

mı ibaşlannm teşkil ettiği siyah. 
san ve kızıl renkteki halırun Gze· 
rinde müstakbel kraliçe Fanetin 
çocuk endamı görüldü· Fanete ar
kadaşları bir kü!:ük kııkardeş mu· 
amelesi yaparlar, kral da kendisi 
müsaade etmiş olsa bile, onu he-
nilz kraliçe yapmak istemezdi. 

Fanct uzun boylu arkadaşı Al
bertin sıcak ensesine ata biner gi· , 
bi oturmus ve bacaklarım onun 
göğsünde kav:u~turmuştu. Havaya 
kaldırdığı sağ elinin iki parmağını 
~atarak haykmyordu: 

- Söz istiyorum! söz istiyorum! 
Heyeti umumiye tasvip etti: 
- Sö:ı: Fanetindir. 
Onun etrafını aldılar. 
Kız bağırdı: 
- Arkadaşlar, bize çotuk mua· 

melesi yapıyor. 
- A>'JP ~y bu! 
- Biz zavallı ma umlan bulun· 

dulwnuz gece yatısı mek1eplerin· 
den aldıkları zaman bizi kurtar
dıklarını sanınıstık. Fakat haki· 
katte zindan değiştirmekten başka 
bir eeY olmadı. 

- Doğru söylüyor! Doğru söy
lüyor! 

- lkisi hapishane olduktan 
sonra ben ilk hapishaneyi tercih e
derim. Evet orada bize vazifeler 
veriyorlardı ama onları yapmadı· 
ğmuz zaman daha zevkli oluyol" 
du. Yatakhanelerde oyun oyna· 
mağı menediyorlardr ama biz ge
ne yapıyorduk· 

- Doğru söylüyor! 
- Orada mektepten çıkış gün· 

lerlmiz, iıinll haf talanmız, tatil 
aylanmıı: vardı. Halbuki burada 
bütün ömrümüzü ağlamakla ve 
hiç bir <:ey yapmamakla. gcçiriyo· 
ruz. 

- Hakkı var, bu hak .. ızhk! 
- Arkada,lar bu böyle sfirilp 

gidemez. lçimizden biri yirmi dört 
saat için serbesti istese kendi!line 
iki şeyden birini seçme::.i teklif edi· 
lir: 
Boşanmak V' ya zincire vurul

mak! Bu zulüm demektir. Taham· 
maı edemeyiz. 

- ~ylilyorl 
- Biı de grev yapalım. 
- Grev yapalrml Grev yapa-

lmıl Kral biılm gibi ilçyüz altmıı 
altı kadını birden ~a)•abilccek 

mi, görilrüı! 
Grev teklifi bi.Uün harem tara

fından bir ~ığhkta ve bir hamlede 
tasvip edildi. 

Hep kraliçe Albertin üzerinde 
olan Fanet, bravolar arasında, 
madam PC?'§illce hitap tti: 

- Geçmemize milsaadc edecek 
misiniz? 

(Devamı var) 
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Millet Meclisinde 
İhtiyat zabitleri kanu

nunun tadili kabul edildi 
Ankara, 3 (A.A.) - B. M. 

• 

Yeşilırmak 
devam 

taşmakta 
ediyor 

Amasya ve civarındaki yn mi beşe 
yakın köy sular altında kaldı 
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Meclisi bugtıu Refet Canıtezhı 
Başkanlığında toplanara.k An
kara şehri !mar uıUdUrlUğU ile 
ham yolları ioletmo idaresinin 
1936 yılı hesabı katt mazbata
larını tasvip eylemiş ,.e Anka. 
ra Hukuk Fnktlltcel inşaatının 
ikmali için teahhUtlere girişi!. 
mesi. ihtiyat zabitleri de aııko· 
rt mcm urlar kanununun :~ Un
cu vo 14 Uncu maddelerinin tn
dill hakkındaki l1:anun l~yiba. 
larmı da ikinci mUznkerclerinl 
yaparak kabul eylemiştir . 

----------~ 1 
Şehrin bir kısım mahalleleri tahliye edildi .. Ka-

i 
ra ve demiryolu münakalatı kesildi. Bağ ve : 
bahçelerle mezruat harap oldu. Zarar miktarı : 

Meclis Ct1 mn ı;Unfi toı)iana. 
caktır. 

istanbulun su 
taksimatı 

Pasif korunma mütehas
sısı tarafından tetkik 

ediliyor 
FranJJız paalt korunma mUtehıuıs1111 

a.mlral Kuren dllD ö#l11den sonra. &e· 
ferberlUc umun:ı ınUdUrü JtllaametUn 
ve diğer al~kadıı.rlarla beraber Sill\h
laragad&kt Zllmrezadı tabrlkaamı, 

tnUtcakiben elektrik fllbrlkuını ziya
ret ederek bu iki fabriksnm paıılt ko
runmıı. bal<ımmd&n va.zlyeUerlnl tet
kik etmiş, par3.1UUU tenvir tabancalıı.
rile atıf t.cr1l~lırl yapılmqıtrr. 

Amiral bllhus& tılektrllc ta brik.ası
rım berhava t·bllkcal ka.r§ııımda pas!t 
ınUda!aaaı u.~ mUmltlln olablleceğl
Dl arazl vanyetlnl de &ll7.önUne alarak 
uzun uzun tetkik etmı, ve bu hu111ata 
fabrika mUdUı1lnUn lu.hatmı dinle. 
mt,Ur. 

Amiral bugUn de şehrin ıu taksi· 
mabnt tetkik etmrğe ba§lamıotır. 

Bir Armatör 
Navlun fiyatpn arttırdı· 

ğından adliyeye 
verildi 

ıwıı korunma kanunwıwı verdl
li baJıc ve Hl&hlyeUere ııtlnadon Ve
kDler beyetlrıce t.ertJp edllınl§ olan 
Türk kara.tulannda kömUr Jlakllyatı 
navlun t&ritealoe aykırı haraketlnden 
~>layı, llma.n rc!ıll'1 taralmdan, blr 
armatör mUddetumumtll/;tı verllrn1'· 
tl:. 

Bu armatör SUmerbankm Crunllk 
Bunl ipek tabrilwıma nakledlle~k 

klSmUrlerlnden tarifeden fazla para 
talebtnJ lnta.ç tden oerall dermeyan 
otm.lf ve bu hareketi tuplt olunarak 
adliyeye verllmlotır. Armııtl.ir NAzn:n 
Sadıkoğlu hakkuıda bu hareketinden 
dolayı mlllt korunma k:ınunu hUkunı. 
ler1nc göre tAklbat yapılması lııten

mektrdir. 

Liyon • Melba 
müdürleri beraet ettiler 

Milli korunma kuununa mulı&Jlt 
h:ırekctte bulundukları ld, lasllc mah
kemeye verüen Liyon • ıtelba şeker
leme ve knramell tabrtkaıt mlldür· 
lerf Kostantln Melopulo!ll& Yorgl A· 
ınaslldisln muha.l<emelcrt dUn ıı.ttmcı 

&aliye ceza. mshkemealnde Mtlcoteı:ı

mtş ve kar:ır blldlrUMl~tır. Mo.hkeme 
102 bin kilo eeker ıtok edilmesinde 
IUILnlyet \'C cUrtı.m klU!U, lhUkAr ve 
tstlsı:nıtr mıı.kM.dı görmemi§. ookeri 
ham m~de olarak kullanıın ınUtııse

aenlıı bu mlkt.or ıtok bulundurm~sı
nı ve u.naylde me§ru rekAbct ve kl..r 
lmkAnlan temin tçln çaltcmaamı tabll 
l>ulmUJ ve da.ha blıt..aebeblerdcn su~ 
mevcut olmadığı kanaatine vararak 
ı:na.zııunlann beraetıerlıle kU~ ,.~ 

mittir, 1k1 Cl1n eYVel mahkemede 
tev1'it edllml§ olan Koat.a.nUn va Yor
&'i derhal ıerbeat brr&Jaım11lardır. 

ı_ll_ll~ll-• ..... _,ll_ll*ll~ll-U_l._.Tf~l~O~-lle .... ~-~-1:_11_~-~-~-~~-~-~-~~l~-l~M~MllMJl..,..;O~I ~11~1< .................... 1 
Amasya, 4 - Şehrimiz 60 scnc

denberi görülmemiş bUyük bir au 
baskını felak~tinc uğrarnıstır. 48 
saattenberi fasılasız surette ya~an 
yağmur ve eriyen kar ıularile 
5 metre yUJtgelen Ye§ilırmak A
masya.ye. 25 kilometre mesa!ede 
bulunan Ova.suay. Kayabaşı, 
Ifarasevir. Akdurun, Kızılca, 
Aksalin, Belmedik, GUllUk, Ka
raköorU, Kavakçayrrı, Kapıka. 
ya, Sırabocukluk, Sigere ve Ye. 
nice köylerilo Amasvanın etra
fmdaki yU.zlerce ba~ ve bah~
Ieri istilA etmietir. Bu kl:Sylerin 
bütUn meuuatı ve meyva ağaç. 
ları ve bir QOk evleri klmilen ıu 
a.ltmd& kalmıştır. Tuğyandan 
da.ha önce haberdar olan vilL 
yet, derha.1 bu köylerde icap e -
den tedbiri aJarak halkı bu teh. 
like mmtakalaruıdan uzaklaş • 
tmnış olduğundan şimdiki hal
de insanca zayiat olme.mrşttr. 

Amasya ~hrJnin orta!'lmdan 
geçen Yeşihrm.a.k, şehri ietasyo
na bağlıyan ve son Uç sene için.. 
de inşa ve ikmal edilmiş bulu
nan ve ırmağın kenarmı takip 
eden parke bulvara bir çok nok
talardan tecavilz ettiğinden is. 
tina.t duvarları ile ırmağın iki 
sahili Uz.erindeki evlerin duvar. 
ları tehlike altında. kalmıu ve 
bütf.in evler boşaltılmıştır. 

Gittikçe yUkselmekte olan ır
mak Ama!4ya şehrini tehdit et
mekte olduğundan halk derin 
bir korku ve heyecan içindedir. 
MUuı kUn. olM er t~dbtr alın. 
mışt.ır. Haııara t derece!i rıt tes. 
bit etmek nlilmkün olruadıs1;m
da.n BUlarm çekilm fne intizar 
edilmektedir. 

Şehrin iki sahilini birleştiren 
ve Selçuklar devrinde inşa olu· 

* Rasathane niildürU Fn.tin 
Ankara.ya gitmi;,tir· Oradn.n Erzin
cana giderek yeni yapılacak inşa· 
at dolayıslle arazinin jeolojik va. 
ziyettni tetkik edecektir, 

* Beyoğlu Halkevi tomııil ~u -
besi Kırklareli ve Edlrneva bfr se
yaha.t yapa.c&k ve muhtelif piyes· 
ler terMil edecektir. 

* Na.fıa. Vekili Ali Fuat Cebe • 
eoy dUn a.keam Ankaraya iitmit
tJr. 

* Sôförler pllılı:a. ıilııumwıwı ten
zlli için bu defa put.iye mliraca.at 
etmişlerdir. 

* MllU korunnın kanunu tatbi • 
kah Uıerlnde haz.ırlrkla.r lı;ln :1a _ 
nay1 gruplarmtn yaptıkları top -
la.nWar bitmiş \'e bunların fevka • 
llde ahvalde \'arahlleceklori a.zamt 
istlh.ul kabUiyntl, ftçl ve ham 
madde mlktarlart, kredi vooalr lh· 
Uys~lan ayrr ay:ıı tcgbft olunmu' _ 
tur. 

* Ziraat V~kllt A!uhlitl F.:rkmon 
bugün 19.25 d~ radyoda köylll ile 
bir konuşma yapacaktır. 

* Ta.şoVll mınt.ııks.sında tUtUn 
sat.ışlan bt?.la devam etmek -
ted.Jr. Plyuada.1<1 f.nldea!tAn ve 
!iyatlarm ytik&elmesfnden mU!;tah
sil ~k memnundur. 

* Ankara Gazi Terbive 'EnstitU· 
sü talebesinden 2."i kişiltk bir grup 
mwıllinılerile bir likte hmırc git -
mişlerdir. 

nan beş göuü klgir köprünün 
g-özleri hemen hemen kapanmak 
Uzeredlr. Bu gözler tamamen ka. 
pa.ndığı takdirde gerileyecek o. 
lan su §ehirde cok bUyUk btr f e
Ilkete sebep olacaktır. Diier ta.
raftan da. tehrin ~imalinde ve 
bemt-n ya.km bir noktada Yetil. 
ınnab karı§a.n Tera Anakarı 
ırma~ tueyan ederek Çeltek 
k5prUsU ile eehir ara.amda 35 
kilometre mesafede Suluova na· 
hlyosi köyleri meıruatını ve bo. 
ğa.z vadisindeki yU.zlerce bağ ve 
ba.h~eleri de istila et.mleUr. 

Y eşilmnağın tuğyanı yU.zUn _ 
den Sa.maun - Siva.a demiryolu 
ile kara yollan üzerinde mUna· 
ka1tt durmuştur. 

SAMSUN ve ÇARŞAMBADA 
VAZİYET 

BalMtın, 3 ( .A.A.) - Dün ya· 
ğan şiddetli y~urlardan şeh· 
rin civarındaki Mert ve Kur. 
tun ırmakları taşını~. 

Çarşamba.da ve Y eşilınnakta 
beŞ metre yükselerek kasabanın 
etrafmı istila etmiştir. 

Gerek Samsun ve gerek Çar. 
şa.mba hükılmet ve belediyesin
ce icap eden tedbirler vaktinde 
almmrı ve tehlikeye maruz ev
ler boşaltılarak herh~ bir 
suretle ziyan vo huara mey • 
dan verilmemi§tir. Su istillsı . 
nm arazi ve mezn.ıat Ustündekf 
tahribat derecesi tetkik edil -
mektOOir. 

BİR DE ZELZELF. OLOU 

Komedi F ranaezin 
ikinci temsilinde hazır 

bulundular 
Ankaı·a, ~ (A.A.) - Bu ak

şam Franf;1z Ttyatrosu tara
fıorlnn veı·iton ikinci temıllde 
Rel~tcumhur lınıet lnönU ha
zır bulunmuşlardır. 

?ı1uıset'u1n On ne badine pas 
A'·ec L'Atnour piyesi, pek bU. 
yUk muvatraktyet kazanmıt 
ve artlgtler, blr~ok defa. şld. 
detle alkış lan nu,lardır. 

}!.\1>1'0DAKt nmstL 
Komedi Franaez &rti.IUerl dün aa&t 

18 do A.nk&ra r&d,}<oawıda filrltr oku· 
muş ve tir kon:mıı tcmın etrotııer

dir. ıı:vvell Youneı ''Le rldeııu de m& 

volılne., ıstmll bir ııtr okumuı, onu 
mUteaklp bayan a.rmaıno !louor, 
Vlktor HUbonun Stellasmı, Loull 
Selgn~r, J'r&ıııa fıllrlertnde.n P&ul 
Fortun "su.det., l8Unll fiirlnl oku· 
mu", Ankara rad..voaunun t.em.s:il •· 
lonunu dolı!urıuı d!.ıılcytcller, 118.ll&t

klrla.rı tlddeUt alkıfl1Lml4llard.rr, 

Sonra be.yazı Uart Bel Komedi 
Fra.n~ artlııUorl namıı;ıa. birkaç töz 
ıılSyllycrek TUrkiycde, bUhıı.asa gör
dUklerl bUmU kabulden dolayı t.afek· 
kü: et.mlf ve blr ıur okumuı, ılbayet 
Pol Jeraldlııln "Le grnnd gar
çon,. lclmll komedisi temııil edilmlf 
ve artıııUer çok alktzla.nı:nq;lardır. 
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.-ta Şarkta ihti
Ya t tedbirleri 

General Veygant orduları 

ihtiyaç olan yerlere 
süratle gidebilecek 
Mısır hükOmeti tehlikeli gördüğü 

"italya Akdenizde 
mahpus kalamaz!,, 
Romada mahut nakarat 

tekrarlanmağa 
başlandı 

Roma, 3 (.\.A·) - Stefani ajan
sından: mıntakalarda bırçok hastaneler açtı Jurnal D'İtalya gazetesi, fr:m -
sızca Populrr gazete.sinin !talya _ 
nın Akdcnizdeki emelleri hakkın -
daki bir maknlf'sine cevap vererl'k 
diyor ki: 

Cenevre, 3 (A.A.) - Jurnal 
dö Jönev gazetesi Beyrut muha. 
birinin General Veygand ile yap. 
tığı bir mülakatı neşretmcktedir. 
General Veygand demiştir ki: 
"- Son aylar içinde Almanlar ve 

Sovyetler tecavüz siyaseti takip 
etmiş oldukl:mııdan bizim tarah. 
mızdan büyük ihtiyat tedbirleri 
alınrr.a-;ına zaruret hasıl olmuş. 
tur. Almanlarm tabiyesini bildi. 
ğimiz içindir ki, burada bulunu. 
yoruz." 

Muhabirin orta şark ordusu. 
nun harekat sahasından uzak bu. 
lunduğunu kaydetmesi üzerine 
Vaygand şöyle demiştir: 

zcme stokları tesis edildiği bildi
rilmektedir. 
TORK - INGILIZ - FRANSIZ 

ASKERi MÜZAKERELERi 

Londra, 3 (A.A.) - Müsteşar 
Butler. Avam kamarasında beya
natta bulunarak, Türk - İngiliz 
ve Frım~ız askeri mümessilleri 
arasında karşılıklı yardım mua· 
hede'linin askeri maddelerinin tat
bikatı hakkında ahiren ır..ü::akc.· 
rrler yapıldığını bildirmi~tir. 

Polonya başvekilinin 
Türkiyeye teşekkürü 

"Fram:ız sosyaJi.cıtlerinin organı, 
Muııoliniye Akdeni?.de İtalyayı di. 
ğcr Akdeniz devletlerile harbe l!IÜ • 

rükliyebllecek bir hegemonya te -
sis etmek €'melleri isnad eylernck
)P büyük bir hata irtikap ediyor. 
Bilakis a.~ırlardan beri Akdeni1.de 
hcgrmonya siyaseti ta.kip f'den • 
ler, İngilizlerle Fransı?.lardır. 

Akd,.,niz devletlerinin kuvvetle -
rile hakları arasında bir muvaze -
ne vücudc getirilmesini istiyr.n 
ltalya, kendisini bu deni?.de mah
pus kalmak tehlikesine kal!'>r mü. 
dafaa etmek mecburiyetindedir. 1· 

Pari._, 3· (A.A·) - Pat ajaMI taly:ı gibi milli hayatlarının mcr -
bildiriyor: kezi Akdenizde olmı\·an Fransa ile 

Polonya hariciye nazırı ZalRki 1ngiltf:'re, 1talyanm ·harekat ser -
28 martta. Ange~kl Polonya m!lli be5tisini tehdit eden birtaknn ara. 
konseyinde, Polonyanın harici si - ziyo ve kontrol üslerine sahiptir -
yasetine ve bcynelmill'l vaziyete ler. 
dılir beyanatta bulunmuştur. Cebclüttar:rk ile SUveys ve Bi-

Zalr.ski Türkiyr.nin Polonyaya zerteyi ve Fransa ile lngiİtl're ta
karşı göstcrd~ği ana~e:i .scmpati - I rafından Suriye ve Filistinde ihdas 
d<'n dolayr mınnetıennı üade et - edilmiş olan üssübahrileri 7.İkrct _ 
miştir, mek kafidir." 

''- Tayyarelerimiz ve her türlü 
nakil vasıtalarımız vardır, icabe. 
derse, bize ihtiyaç olacak yerlere 
sür'atle gidebiliriz. Biz Fransı7.. 
!ar diğer devletlerin haklarına ri. 
ayet ederiz. Bunun icindir ki bu. 
rada kendi topraklarımt7. üzerin. 
de bulunuyoruz ve Almanlarla 
Sovyetler gibi komşularımıza ta. 
arruz etmiyoruz. Finlandiya on. 
}arın bu tecavüz sivasetlerinin en 
yeni kurbanıdır. Bundan evvel 
asla hiç bir sulhcu millet Finlan. 
diya gibi aldatılmamış ve ona 
böyle bir ihanette bulunulmamış. 
tı." 

Ablukanın şiddetlendirilmesi ihtimali karşısında 

Muhabirin, grta fjirk ordusu. 
nun kamilen Veygandın emri al· 
tında bulunup bulunmadığı ıua. 
line de General gülerek şu ceva. 
bı vermiştir: 

Bitler askeri 
şeflerle görüştü 

"· General Veygand münhasıran 
Suriyedeki Fransız kıtaatının ku. 
mandanıdır. İşte bu kadar. Ötesi 
Alman veya Sovyet propaganda. 
sının uydurması, yalanıdır. Filis. 
tin ve Mısırdaki kuvvetlerin ku. 
mandanlığı Kahirededir. Bu ya. 
lan haberleri tekzip ederseniz 
minnettarınız olurum. General 
V eygand Suriye ordusu kuman. 
damdır. Hepsi bu kadar." 

in gıliz ticaret gemilerine tayyarelere 
karşı yeni bir silah konuluyor 

Pa.ris, 4 - Garp cephesinde ka. 
rada Nied bölgesinde Ye yukarı Al· 
sasda hafif faaliyet ve topçu faa
liyrti kaydedilmiştir. 

Havada, İngilizler bir nisanı iki 
, nisana bağlayan gece zarfında şi -

MISIRDA ALINAN ' mal denizi üzerinde isti.kııaflarda 
TEDBiRLER 1 bulunmuşlardır· ~ 

. İngiliz pilotları İngiltere sahili 
Kahıre, 3 (~.A.) - .Sıhl_ıat na- ı açıklarında Heinkel tipinden iki 

zırı beynehlmılel vazıyetın mu· Alman tayyaresine ve Silt adası a. 
te~c~ i.nkişafla_rı gözön?ne alına- çıklarında da bir Junkers tnyyare· 
ra' ıttıhaz :dıle': tedbırler hak- sine hücum etmişlerdir, Diğer ta • 
kında meclısc ızahat vererek raftan İngiliz avcı tayyareleri !) 

tehlikeli mmtakalarda bircok has. .Meo..c;erchmidden mürekkep bir fi
tahancler tesis edildiğini bildir· !oya da hücum etmişlerdir. 3 AL 
miştir. maıı tayyaresi tahrip edilmiştir. 

Diğer taraftan her ihtimale Fransızlar, Alman arazisi Ü?.e -
karşı mühim miktarda sıhhi mal· rinde derin istikşa.flar yapmıı:ılar -
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dır. Keza Fransızlar cephe üzerin
de de keşifte bulunmuşlardır. Fran 
SIZ ve Alman tayyareleri arasında 
müteaddit muharebeler cereyan eL 
miştir. İki Alman tayyaresi mu -
hakkak olarak ve bir diğer tayyare 
de muhtemel olarak düşürülmüş -
tür. I<'ransızlar bir tayyare kaybet
mişlerdir. 

Almanlar I<'ransanın şimal ve şL 
mali §ark bölgelerinde, Belçika -
LUksemburg hududu boyunca keşif 
uçuşu yapmışlardır, İngiliz sahili 
açıklarına yapılan baskınlar 15 i 
bulmuş ve evvelki gün lngilterenin 
Scnpa - l•'lo\' deniz üssü üzerine de 
bir bombardıman teeebbüsli vAki 
olmuştur. 

Bu hücuma .. \imanların yirmi 
tayyaresi i~tirak etmiştir. 

Yapılan akının hakiki bir "Fias· 
ko,, ile neticelendiği bu sabah 
lıildirilıncktcdir. Hiç bir lngi. 
liı gemisine mermi isabet et. 
menıiş ve hiç bir gemi hasara 
uğramamıştır. Akına iştirA.k 
eden 20 Alman tayyaresinden 
biri düşUrülmliştlir. Vakaya 
şahit olan bir zatın anlattığına 
göre Alman tayyarecileri sade
<"e bombalarını ataral<: kaçmış
lardır. İki sivil, evlerinin ela
mını delerek geçen obUs ııar. 
ı;ularile yaralanmıştır. Bundan 
başka izinli bir asker de yara. 
lanmıştır. 

İki Alman bombasının sahi
le tlUştUğii tasrih edilmektedir. 

Orcacle adaları \-alisi bu sa
bah matbuata beyanatta bulu
narak iki Alman tayyaresinin 
Almanyaya dönemiyecek dere. 
cede hasara uğraılığın ı söyle. 
mlştir. 

Bir lngiliz tayyaresi dün saat 
13 te lngilterenin doğu şimal sahili 
açıklarında bir Alman tayyaresini 
dü~ürmü~tür. 

D:EN1~LERDE 

Londra, 4 - Oslodan gelen bir 
telgrafa göre bir Norveç vapurunun 
mürettebatı, evvelki gün şimal de· 
nizinde iki kruvazör arasmda top 
ateşi teati edi ldiğini gördüklerini 
söylemi~lerdir. Kar~ılıklı on, on iki 
top atılmıştır. Norveç vapuru çok 
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UZAKTAN 
!!E2!2 __ -- -

AcizLiGiM 
Bir gUrUltUye dair ve 
bir gence tavsıyele· 
rim. - Bahar, zalim 

bahar ..• 
R UŞEN Doğanay isminde ta-

nımadığım bir gene;, Yeni 
ın,.anlık mecmuasında, beni med
heden bir makale yazmış. Ba7.ı 
do~ru sözler söylüyor ama genç 
olduğu için mübalağadan da c:e
kinmiyor. "Nurullah Atac;'ın de
hasına iman ediyoruz" diyor ve ar
kndaşrrn Hilmi Ziya'run adı ile be
nim adımı, Atatürkün şanlı adı 

zin zannettiğiniz gibi bir muhar
rir değilim. Ben gelmeııeydim 8iz.. 
!er yine yolunuzu bulurdunuz, ben 
öldUkten sonra da "halk-ı cihan 
yine a.şifte" olmaz. Edcbiyatnnızd& 
bir samimiyet l;ıava.sı esmeai mu
kadderdi; ben sizden y~lı oldu• 
ğum için o ha,·adan siroen evvel 
istüado ettim. Benden ev·vel vev& 
benimle beraber gC'lenlere ~be. 
teı. bir tek mezi • .:ıtim varoır: ar
kada§lık tesanüdüne kapılmadnn, 
benim beğenmediğimi herkes be· 
~enıııc bile yine düşündüğümü t!Öy• 
!emekten çekinmedim, Yahya Ke. 
mal: "Adil olmalı" der· va.ni ı;ö. 
zün hakçMmı söylemeli, 

1

1ı~n buna 
çalı~tnn, ellinden geldiği kıtdar 

yanına yazıyor. 

Ben haddimi bili
rim; övülmekten, 
hele bu derece. 
sinden hoşlan -
marn. Ama ne ya-

Yazan: 
sozun he.kçumı 
söyledim. 1ıste o 
kadar. Ben sizlere 
gen_çlere füıtad 
olamam, yolunu -

'llatullalı Ataç 
palım? delikanlı adam söylem~; 
kendi.!'ine sözlerini ölçrne6i tavsiye 
edilir. olur biter. 

Ama bar.ı muharrirlerimiz işi bu 
kadarla bırakmak i.5temiyor. Bir 
)·aygaradır kopardılar. Niçin? Mü
balağalı medihlere, bir muharririn 
dehasından bahsedildiğine ilk defa 
mı şahid oluyoruz? Hayır, bizde 
adettir. en p<'Stenkerani şairler
den, en manasız muharrirlerden 
bile büyük ü~tad, dahi, bu dün
~·anın görüp ~öreceği "on rahmet 
diye bahsedilmiştir. Bunlara kimıııe 
S!'S çrkarmaz; hatta böyle f!ö~leri 

alkışlıyanlar bulunur· Fakat bu 
sefer benden bahsediliyor; benden, 
yani herk!'!ıin hakir görmesi, ta1J
laması lazımgelen bir muharrir
den ... 

Niçin böyle oluyor? Söyliyeyim: 
bugün patırdI)'1 koparan muhar
rirler de. Ruşen Doğanay gibi, be
nim ehemiyetime kani oldukların
dan. Bir roman, bir piyet1 yazar
lar, kırk sekiz kişi tarafından 
medhedilir, göklere çıkarılır; ken
dilerine kafi gelmez, benim de 
beğenmemi isterler, Çilnkil bilir
ler ki b·aşkalarının beğenmesi pa
ra etmez, daha doğrusu ancak 
para eder, gerçekten bir kıymet 
göstermez. Bana gönderdikleri ki
taplarmm üzcrlerine pöhpöhlU it. 
hafiyeler yuarlar, beni yolda gör
dükleri zaman y&ğlarl&r, evlerine 
gidip yazdıkları romanın yirmi 
sayfasını dinlemem için rica eder
ler, şiirlerini okurlar; gözlerinde, 
se.slerinde: "Ne olursun? şunu be
ğeniver!" diye bir yalvarma var
dır. Onlar da Ruşen Doğanay gibi 
aldanıyor: benim o kadar büytik 
bir ehemiyetim yoktur; ancak be
ğenmediğime güzel demem, işto 

o kadar. Ama zaman da benim 
hükiimlerimin çoğunu teyid edi
yormuş, ne yapalım? Bunu kendi
me bir şeref hisaesi çıkarmak için 
ıııöylemiyorum; benim beğenmedi
ğim ı,iirlerin, romanların kıymet
siz olduklımnı anlamak için büyük 
bir dirayete ihtiyaç yok, bir parça 
samimi olmak kafi. 

O muharrirler zannediyorlar ki 
kendilc>rini gençlere sevdirememe
lcri benim yüzümdendir· Hayır. Şu 
h~ecilerin, kendilerinin "hakiki 
kıymetler·• olduklannr tcvazula 
ilan edı>n şairlerin kitapları, ben 
olma.ııam. yine okunmıyacak. Be
nim yıır.ılarımı okuyanlar o kadar 
çok değildir; benim adımı duymu~ 
olanlar bile pek a7.dır. Ama benim 
hiçbir ya:mnı okumamıs. bir kerl' 
bile adımı duymamış olanlar da 
bugün h~rrcilerin şiirlerini okumu· 
yor. Kabahat benim mi?.. Ba~R 
kı?.acaklarnıa kendilerine kızsınlar. 

Hayır, Ruşen Doğanay, ben Ri· 

uzakta olduğundan mürettebat mu ı 
harebenin sonunu görememi~lerdir. 

l"ENl BlR SİLAH 

zu g&ıteremem. 
Kendimde bunun ic;in 19..znngelen 
kudretin bulunmadığını biliyorum. 
Beni Sokrat'a benzetiyonıunuz; 
ııizler, bugünkü gençler benim ta.
lebelPrim imişsiniz. Ha.yn", .. Zaten 
sl?.e tavsiye ederim: Sokrat'ı &ra· 

maym, yolunuzu arayın. Ance.k 
kendi kendinize bulacağınız yol 
doğru olur, ıııizin yolunuz olur ... 
Hececiler, kendilerine g'i'8terilen 
yola gittiler, çünkü işin kolayını 
arıyorlardı; ~di onun için 8irl 
anlamıyorlar, kendilerine göetcril
miş olım yoldan bllfka bir yol da
ha, başka yollar daha bulunabill'
ceğine akılları ermiyor. S~ onlu 
gibi ı.,in kolayrnı aramayın, kolay
cı olmayın 

* * * 
B U gazetede fıkra yazarken 

her yıl, birkaç satırla ol
ıun baharı aellmla.rclım. Şimdi 
fıkrayı bıraktım ama bahan, haya
tın tazelenmesini selamlamadan 
g~emiyeceğim. 

Günler uzayıp da bahçeleri ko
kular, etrafı ılık bir hava Mrmca 
işte asıl o zaman f8..ir olamadığı
ma üzültiyonım. İçimi kavnyan 
heyecanı, saadeti bir söyliyebil
ıem! ... Tabiat bize çiçeklerini ve
riyor, kuşlarının sesleri ile bizi ıe
vinmeğo ve sevincimizi söyleıneğe 
davet ediyor. Yazık 1d çoğumuz o 
daveti duyduğumuz halde yine~
siz kalıyoruz. Bahar günlerinde 
anlıyorum ki in.sa.nm en blivük ih
tiyacı chant'dır, nağme'dir;- bqkıı.
larmdan öğrendiğimiz nağmeleri 
tekrar etmek değil, kendimiz de 
birer nağme bulmak istiyoruz.. 

Tabiat bize saadetlerlnl bahşe
diyor: önümüze çiçeklerini dökü
yor, bize kuşlarının en tatlı s~le

rinl duyuruyor, gönlümUr.de da.ha 
bUyUk bir şefkat, daha btiytik bfr 
sevgi imkanı uyandırıyor, Bakıyo
ruz, her yer, her şey daha. güzel 
görünüyor ... Fakat birdenbire bi
zim bu saadetlere layık olmadığı
mızı da hissediyoruz. Biz de o gü
zellikleri, gönlümüzde uyuyan §ef
kati, sevgiyi kendimize mahsus 
sözlerle üade edebilmeli değil mı. 
yiz? Buna muvaffak olamıyoruz. 
ve bunun içindir ki tabiatln bize 
bahşettiği en bUyük saadeti bir 
acı olarak duyuyoruz. 

Bu bahar, bu za.lim bahar, bize 
aczimizi duyuran bu bahar hit.Ain. 
Verdiği saadete teşekkür etm~flli
nl bilmiyorum ki!... Götünıün, çi
çeklerini de, kuşlarını da, kıtlbimi
ze getirdiği bUtün hisleri de ~ötilr
!!iln, Biz, şair olmryan, nağmesiz 
kalmağa mahkum in.s<tnlar kışm • 
uyuşturucu günlerinde daha mem-
nunuz ..• 

Numllah ATAÇ 

Yedek subay okuluna 
sevkedilecek olanlar 

bat etmekte olan Jedmoor vapuruna 8t'flkta, ıuıkt-rlik ıubewlnden: 
Geçen cuma gtinil ka!lle ile aeya- 'ı 

hücum eden Alman tayyaresine baraj 1 - 939 ve daha. evvelki aenelerde 

t 1 llu. 
1 

bl 
1 

1 okullardan meırun olup askerliklerine a eş açan s ...,ın yen r şey o ma- . 
ki be 

'-- ti t 
1 

d karar verılml~ olduğu halde herhangi ma a ra..,.,r care vapur arın a 
tecrUbe edilmekte olan bir ail~htır. bir aebeble §imdiye kadar Yedek ıu
Ve tecrUbeler muvat!aklyetli netice
ler vermlı.ıtlr. 

l SVEÇlN VAPUR ZAYİATI 
Harp §imdiye kadar İsveçe ceman 

132.950 tonluk 45 vapura mal olmuı
tur. Bunlar maynlara çarparak ·ve 
torpillenerek batırılmı~tır. Bundan 
başka 308 İsveçli gemici ölmU~tur. 

HlTLERİX XEZDİ~"DE 
TOPLANTI 

Amıterdam, 3 (A.A.) - Te. 
legraf gazetesi yazıyor: 

Dün öğleden sonra Berlinde 
Şansölye dairesinde mühim bir 
konferans aktedilmiştir. Ordu do. 
nanma ve hava kuvvetlerine men. 
sup en mümtaz şahsiyetler başta 
Göring ve Amiral Raeder olmak 
üzere Hitler tarafından kabul 
edilmiştir. 

Bu toplantı, Fransa ile tngilte
renin ablukayı takviye için aldık. 
!arı tedbirlerle alakadardır. 

oay okuluna girerek askerlik ödevini 
yapmamış yükııek ukert ehllyetna
melller. 

2 - Geçen sene Yedek subay oku
luna geç iltihak ettiklerinden dolayı 
geri çevrllmi;ı olanlar. 

3 - Yedek subay okul devresinin 
Uçte birinden fazlasına devam etme
dikleri için terhis edilip mütrakip 
devreye bırakmlanlar. 

ol - Askerliklerini tam hizmetli 
olarak yaptıktan sonra tahsillerini 11· 
11e ve daha yukarı dereceye çıkaran· 
lardan Yedek ııubay olmak iaUyenler 
bir mayıs 940 gUnil Yedek aubay o· 
kulu ile GUlhane ve veteriner tatbl 
kat okullarına ııevkedileceklertnden 
bu evsafta bulunan Yedek aubay ye 
tı~ecek kısa hizmetlilerin bUtün \'esa
lklle durumlarmı tespit ettlrmek Y· 
ure hemen ;ıubcye mUracaat etmele· 
rl aksi takdlrd~ haklarında kanunen 
ceza tatbik edllecefi 111.n olunur. 
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ono sahtekarlığı 

( Ba~tnrafı l İncitlc) 
müş ve bu muamelede şn..hiUik o -
ıi n Kwnknpıdn Tiyatro caddesin • 
de oturnıı ve Nihadın hemşiresi 
rılduj;'U anlaaıla.n !tefin ile Zekiye 

ticvnp olunmuştur. Bunlnrın ver
ılit;i malUnıat üzerine bonoyu ciro 
:.len Mehmet Nnzif balunmuş ve 

'ıro elllı';l bononun kendisine ait 
olınaJığı anlaşılmıştır. Bunun Uzc
r.ınc l\:unıka.pıda. oturan mUlekait 
Halit Kırnuı.zın malümatı olduğu 
nla.şılnrnk ) knlnnmlŞ \ C' şöyle 

ucmbjtir 
" Bon<>lar, taş basması ile \ 'C 

\~ak isminde birinin mntbnnsm -
ti ba .. :lmıştır. Ben, bunu, postane 
l\nrşıs:nda arzuhalcilik eden güm· 
rilk muhafaza. memurluğundan mnt 
ı ut Sclfmikli HUsnüdcn duydum." 

Du suretle zincirleme devam c· 
den tahkikat, dUn blbn"§Ur. Halit 
Kırmazın ismini verdiği HüsnU, 
salıtek:.rlığ"ı bUtiln ta.fsill:.tilc itiraf 
etmiş, bonoların bnsıldı~'I yeri, kfı. 
ğıtL-ırm ve t.a.şlnnn alındığı mnğn
z:ılan birer birer nnlatm~tır. 

DCNİ7.IH·;N Çlfü\RIL,\ • 
.ALJ~TJ .. ~'R 

Böyleee bonoların Galata Balık· 
pa:ı::mndn l!)rmcılar cn.ddcsincfa 
demir hırda\'nt.çısı Ar,Jnğın dille • 
klnmın fütilndcki odc.dıı. basıldığı, 
mutıbaacı ve klişeci lstelyo tara. -
fmdan tedarik edilen iki litoğra.f 
tneı ile tabı ilstfü•ıı.ncsinin bu işte 
kullrı.nüdığı anlıışılnuştJr. Bu dük· 
ıi.nda yapılım araştırmada. kll5c· 
rle fuJlUvane ve diğer levaznn 

.ı;ılunıımo.mıf, bunlıırm dUkkAnm 
1rkıı. Uird.fmdan denize atıldığı öğ. 

ni!Mf ir. Bunun üzerine denize 
nlgıç indirilerek bu levnzım mey
an çlkanlmL:Jtır. 

1T!RAFJ .. AH 
Ta.hldknt tmflıalnrı sahtekarlığı, 

HllsnU il Ankamda. ynkalanan 
~ihat Özkoyuulunun hazrrlııdıkla -
rmı, adları geçen diğer suçlularl.a. 

,ı.nptıl.Ltuı sonrn sorı;ulıı.rı yapılmak 

llzeı c evraln Suıtnnııhnıet sulh ceza 
mahltcmcs1ne hnvnl<" C'lınlş \"C öii;k
yc dozru suçlulann sorgıılnrın11 baş· 
l:ınıruştır. Sorgıı bAli'i ıle\'nro etmek· 
tcdir. Sorgul:ı- neticesinde suçtıı. :ı.

lAltaları dercccsln:ı göre ınR?.nunıa

nn bir kısmı \'Cfll tamamı haldunda 
tevkif ka~ıın 'crilecelttlr. 

Alınanlar 
Skapaflova 

taarruz ettıler 
( Baıtarafı l incide) 

Evvelki gece düşman, mevzilerin
den birine yapılan baskın tama· 
mile akamete uğramış ve düşman 
birçok esir vermiştir. BirgCına 
zayiatımız yoktur. 

2 nisan tarihli tebliğde mah
volmu olması muhtemel bulun· 
du_ğundan bahsedilen üçüncü Al. 
man tayyaresinin hakikaten dü
şürülmü olduğu teeyyüt etmi~
tir. 
(Muharebeler hakkında gelen ha· 
herler. 3 ii.ncü ıındfamt"Zdadır.) 

Almanya asker 
topluıor 

l Bnt tarafı l incide) 
AHlUF;JJm Jı;ltl'.f:lI.IYOR 

lman ccphehl. 4 (ı\, .) - llft\"M 
nj:ınsmdnıı: 

HlUerln yıldönllmll :rnUJıııscbcUlcı 
G5r1ııg. bir mllll mıı.a.din 1ancs1 terUp 
ctml§Ur. Bu 1§ tein ku\'\·eUl blr pro
pagnndn. yapıh.Ja~a baolanılrwştır. 

l§in cbcmmlyeti iane d•rc:inln muvıı.!
fnklyetint 1hlft.1 edecek her ttlrlll 1hU
llalıınn fdtım cczaslle kal"§llanınuma 
karar '·ertlmlo olmasından anıavıt-

1D.llktadır. 
Her ıı.Ue en nz.ı Uç kilo kalay, ba-

1 POLiSTE: 

~i9Esrir ve eroini 
, kaçakçıs~ tutuldu 

l\:açnkçılık bllrosu ıliln esrar \ "C e
j roln saltın O klıılJ i cUmıUmc~hut 

hnlindc yakalamı~tır. 
Gnlııtad'l Çe mE"roC'yd. o ndn yako

lıınan HUscyin o~ıu n:cmll.lin uz rln
dc ynptlnn nrn,.tınnadn csr~ ı • bulun· 
ınu,t•ır. 

Nuruosnıan!ycde Şubıın o~Lı ita· 
şldlı. evinde nrl§rını ı :> apılmış ve 1 
paketlerle, esrarın bulaşık hllgtt ve 
çakılar meydana çılmrtlmıştır. H.nşlt-

t n esrar alarak Rntt.ıkları \ e ıçtll.l -
rl ıınlaııılan s:ıtıcı ,\ns, ve lı,;lcl Ah· 
dullııh ile Şakir dıı tı:tulnııışlnrdır. 

?Je~hıır 81\bıkalı lçlcllen!"n lcl5ylU 
Rıfat ile Cınit clr \'t'!ııd:ı j angın 

yerinde esrar çelı:mekte Ucen hendlle · 
rlnden geçmiş bir 1ı tide tut ılmu IRr· 
dır. 

Kusırnpaşnd.'"I ııustafrl ile ka.mıı 

Ş•hriban dn esrar ve eroin !uıtaı1ıır

lten yıı.lmlnnmıolardır. 

i~aret kulesini ikiye 
böldü 

Harbiyede otunın ıotör Ra!ncl oğlu 
Knrnbcl tdıı.rcıılndd.:I takııl otomobili 
dUn akşam Utcrl G.ılıılaearaydnkl 1-
~arct memurunun durduğu beton kıı.
lıleye çarpmıtı ve ikiye bölmllştllr. 

şo.ör ynkruanmıgtır. 

Bir ana kız otobiis 
altında kaldı 

Huı·sadan ııehrinıizc gelen ve mlııa- ı 
1'1r olttrnk L.O.lelltle stıkıı. lbrnh!mln e
vinde oturan l'~ıma, iki yaşındaki ço
cugu kuenğmd:.ı. olduğu halde köprU
den taraıdıı.n kn.rşı) e. gcçcrktn Emln
önUnden gelen f(l!ör Rahminin ldıırc

eindckt 8031 nunııımlı otobUsUn nl
tında kalmı~lnr. ikisi de muhtclit yer
lerinden yarıılnnm~l:ırdır. Şoför yn.
kalnnaralt tnhldlnıta lıa.'}lruımıştır. 

Usküdarda bir tramvay 
tutuştu 

ÜıltUdar - Kadıköy nmsında l§ll· 
yen \·ntDllln llnmdin1n ld:ırcslndekt 

2 .numurolı tram\'t\Y lbrnhlmağ:ıdı:uı 
goterken elektrllc tcslsntı kontak 
ynpnırıı ve arabanın altından alevler 
\"e dumanlar çıkmağn baglamıııtır . 
Hanl bUrtıf: bir h~yecnnıa tranıv.xy 

kılıul4rıoıll\n4Jı.şıı.r.ı wlamJi.,J.'<1.UllllD. 
\'c tnı.ı;pvay blle~çlsj kum dökmcl{., BU• 

retıle ateşi söı:ıl'!Urmeğc muvaffak ol
muşlardır . .Araba muayene fı;ltı de
poya ı;ekflmlştır. 

Palto hırsızı 
Kı~ ba~danberl Univcnıltcye da· 

dıı.nıuı bir palto htrınzı dUn ynknln.n
mıotır. t•nıversttcye kolayca &irlp 
çıltmak için Unlv ralte ka:ıkell gtyen 
bu hırfilzın ılnıdlye kQı:\u.r •:aldığı 

:. 

Muayene ücretini Fransıı, ~ 
Başvekilin e

0 

almak usulü 
1 

nutkL1 11 t~ 
• 

peşın 
Son zamanlarda bazı doktorla.· kurtarabilirim. Bu dü§ünceyi, "Fransa ve fttf,' ~~ 

rın vizite iicrctlerini peşin olarak birkaç lira için feda edemem ve h"rbe tek bır "d ' 
a!tlıklnrı ve ancak bundnn sonra, parasız muhatabımı muayene et· ..... e 
kc;,di'crinc müracaat eden has· mcden geri çevirilcrek onun ıztı- olarak devaJ11~c>110 
tayı m:ı:ıyene ettikleri, bu hUtiU· raplar içinde kıvranmasını hiç bir l'arls, - B*'ddl cıl•"• 
sun bazı şikayetlere yolaçtığı dün ' zaman arzu etmem. Bu gibi yar· §tun radyodıı. JngiliZCC utıı1'"" 
Haber~c yazılmıstı. Hatta, ka- dımları, §Clhsım için, bir vazife knlılara hitaben blr 0 

" 

dın hnstalıkları mlitahassısı Dok. bilirim." u F bn""eJ<UI r. rnnsız • 1 d:lt 
t e r Mahmut Ataya müracaat e· * * * doztlıırımıı .. diye ıış" nı.ııın tf 
den ecnebi bir hastanın, ''pe§in 

1 

Doktor Emil Orfanidis diyor· harbin mahiyetini ıı.nJıı. dC 
para'' istenmesi ve tl~ha doktorun ki: Almıı.nltı.r ıaratınd811 ıı. 11,:cı 
) iızilnü görmeden: "- Ben, hastalarımdan peşin karfı açılmı11 oıduğUllıııu~ J 

" Beş lira veriniz!'" muayene ücreti alma yorum, al· sonra mUtteflltlerin bil' I' 
Talebilc karşılaşması iizerine marn da. Çünkü, doktor, kanaa- b!tnra!lıır için bn:,-aU 

muayenehaneden geri döndiiğü tımca hayatta tolerans sahibi o· duğunu söylcıtılfUr •. ıı.nın . ,.M 

~ayiası kaydedilmişti. lan bir insandır. Hayatın seyri. Bacn.·ckil AJınaJl) .ıw· 
B 

..,,.. • tl<!II"' 
u husustrt malCımatına müra- yalnız para mekanizmasından i. korkuttuğunu, bU te rıırısrıı:' 

caat ettiğimiz doktor Mahmut baret değildir. Maddenin yanında bltarafların kendi Z4 ı,sııtlJ 
Ata, huliisatan: bir de manevi alem vardır. Bir ket ctUklerlnl, hat!J. cy'.rel .t!! 

··- Hastahn muayene etme· hekim. bunu da düşünmeli ve öldllrtllmelertnc bile 11 d,ıı:ı~. 
den ücret istenildiği doğrudur. muhitinde faydalı içtimai lir un· rmı ııöyledlkten sonrll ıııllt 
Çunkii lir kısım hastalar. muaye- sur olabilmelidir:' .. _ onınr ıçıcrl!ldc:r °pP, 
ne edilip reçetelerini aldıktan • • • gııJcbcs'.nl nrzu cdi.:.'~\-a. ~ 
sonra ücret vermeden çekilip gi· Göz mütehassısı Dr. Şükrii tuklan için Aınıaw}.aıır. 
diyorlar. işimizi gticüır.ii1ii bıra. Ertan diyor ki: mak mecburtycUııdeıııtı rıe, 
kıp bizi dolandırO"'ağa kalkışan ı "- Doktorların muayene ite- çok scne1erdenbCri ~tl" 
açıkgöı-lerJc mi uğra alım? rctini bizzat kendileri alm.'.!yrp ta ğa çalıştık. t!d JıU~ O"'rd"~ 

Maalesef on sene evveline na- muayenehanesinde kullrndıklan karşı,ı.a olduğunu ~.ıc_ı!~ 
zaran bir kısım hastaların ahla· katipler veya hastabakıcılar va· ki bir nnta:mayıı. 'ıııı~ P' 
kan tereddi etmiş \•aziyctte olma. sıtasile almal3rı mu,·afık bir u· bir- tnrafın şerefli o fr'~ ~ 
!arından vizite parasını peşin al• süldür. Hatta Avrupada tahsili- yormuş. lngtıtere ,·el> 11o,rııt 
mak usuliinü tatbik etmek ıztıra- mizi yaptığımız zamanlar yaki· tek bir kuwet oıara ~uııııı dl 
rında kaldım. nen görmüştük ki doktorlara, diyor ,.e cdcccl<Ur· 

Maamafih buna rağmen para· bilh2ssa maruf mütahassıslara Uınzlm edeceklcrt.lir·•' ıtııfll1,sl 
sız hastalara bıkmıyor cleğilim." muayene olmak isteyen hastalar, Başvekil, l<abınrY\eı',.ıt ~ 

Demiş ve dünkü niishamızda evvelce telefonla bir randevu a- ctme!inln, harbi ıııO 111ıflll' ;. doktor Mahmut Atanın sövlcdik· lırlar ve o mütahassısın etibba ııe idare etmek ınıı\zıe~ 
terini kaydetmiştik. • odası tarafından tayin edilen ve duğunu s6yUycre1' 6 

Bu münasebetle hatırımıza ge- almakta bulunduğu ücreti peı?İ· ti!". t_rd 
len garip bir vak"ayı da anlata· nen gönderirler, aynı zamanda e>' 
bm: gününü anlarlar. Bu, kana~timcc Çocuk tiyatros1~01 

Birkaç sene evvel. Galatasa. iyi bir muameledir. ~ " 
rayda muayenehanesi bulunan Bundan başka , Avrupa.da her lerine b3 ~·~ 
Ermeni bir göz hekimine kadın hekimin şöhretine, hizmetine va· Ankara çocuk e~I ~ 
bir hasta rnüra~aat ediyor. Dok- ziyetine göre muayene ücreti nun çocuk uyntroSU fflıc ,,, ~ 
tor, hastanın parası olmadığını muayyen ve muhteliftir. ırus ilk temslllnl vere16 ~ ı4 
bilmediği ve <luren<lişane bir Bizim memleketimizde bazı ml§tir. 1000 den fııf. •;i'.# 
hareketle de ''para peşin!" Diis- meslektaşlanmın muayene ücret. ilk temsilde ıcar:ı&liZ• \<f ı' J 
turuna riayet etmediği için mu· )erini kendileri almayıp tayin e~ .ııcşe ne r;eyret.ıniştet ,d 
ayeneyi yapıyor ve reçeteyi yazı. tikleri memurları vasıtasile kabul mUzlk parçnsını:ı ııeP 
yor. Kadın hasta, ayağa kalkarak etıneleri beğendiğim ve zarifane cylem.i~lcrdlr. (,f\~ 
doktorun müsudesini rica cdi· ı bulduğum bir harekettir. ı r 
Y-AA v paı:as~ olma<!lğını söflü- Fakat, muayene \icretinin has- 1tt~(«' 

"t r,11 el\ c.i! t 
y9lr l· ı · • .• tabakıcı veya 'doktbrun katıbi ta· ma:kt•n "'tenzı 1 _..ı& pıı,1. 

şte, o zaman kızılca kı) arııet rafından alınmanın milvank · dl... bedelinin muayç.--ııd• pıı;0 ı 
te kopuyor. Doktor ,iki liralık duğunu, ha-taların vizite \icrctini ya sonra aluunası-iı!t~~f!/: ~ 
muayene Ucrctini o kadnr şiddet· vermeden kaçtıkları iddiasını görmem. Yalnıf. ' ~ ~(.1 
le istiyor, bu mcbHlğ için öyle kabul etmediğim için söylemiyo~ doktor tarafında!\til'. e .fl!iJ 
azimle talepte bulunuyor ki gü.. rum. memuru vedaB al''t~ f' J 

rültilye değil aynı binada bulu· ı Ben şahsan hasta v~tandaş\a· meslckimizin ncı 1J1'{ 
nanlar, hatta sokaktan ge~enler nn vizite parasını vermeden kas- bulduğum için ıtı /ıı) 
bUc ahit otu10'1ar. Fakat yok· "klarma inanmam. Bundan, yani teyim." 51191~ ~ 

birlll;-i yaptıklnnru ve bonoların 
kıırullrğını tehlike.sizce çekebilmek 
için dn.hn evvel noterde kemli nam 
larma ciro etllrdlklerini göster -
m.iştir. 

HU!nU. zabıtaya verdiği ifadede 
§Unları s5ylemlşUr: 

"- Ben Kadıköyilndc Papas 
meyhanesinin snhlblylm. Nihat, 
ara sıra. meyhaneye gelir giderdi. 
Onunla arkadaş olduk. Nihayet 
1938 senesinin teşrlnlsani aynıda. 
bcrabcrco sahte bono imal etmeyi 
kara.rlaşt.ırdık. O zaman iskCtn mil. 
dntlilğündo memurken bir sene 
evvel ölmüş olan Sellı.nlkli Tahsin 
isminde bir nrknd8.filll\ vardı. Bu 
adama. bir miktar pnrn vererek bo
.uoltınn numarnla.rı ne ihtiva ettik
leri parrı mlkfarmı ve hangi nama 
muharrer olduldannı öğrendik. İş· 
te bundnn sonrn Arşağı bulduk. 
Onun böyle işlerde mahir olduğu. 

kır, bronz: veya kurıun \'ermclc rocc· 
burJyeUndedlr. .A lmanyamn meııhur 

Abideler sınıfınn dnhll olmıyan bUtUn 
tı.bldelorl, .Almı:uı harp eannyUne tee· 

Jlm edilecektir. 
Ilorllnde Hohcnzollerln hanedanı-

nm ~erefine dlkUmtıı olan blrlnc:l Fre
dcrlkln blrkac; ton bronz slklcUnde o
lan heykcll ya.kında crltlleccktlr. 

paıtolann mlktan yirmiyi butmug· 
tur. 

.Antakyalı 837 doğumlu Uıttt o:ıu 
HUımU adıııdakl bu hıl'8ll'!, ten fakUl
teıılnden Hıyrünnltıının çanta ve kf· 
tıı.pta.nnı çalmt~ ve bunlıın satılmak 
llzerc \'cuıecllerde bir ltllapçıya bt· 

ro.kbS'I teap!t ed111ncc dllkkAnd:ı. bek· 
llycn memurlar tnrr.tındn.n kitap pil· 
ralıırmt almnğl\ gcldlği Z..'\m~n yalı:a· 

lo.nmıştır. Ht\yrllnnlsnnm çnntnııından 
aldığı hüviyet vıı.nıkaaı tle paltosunu 

fü;!f f~~:Ef~~~~~:id:~ ,:nürgk .. ,:-,ta,~ı;_zdalşela. rrmı d,n;nd· st~olmar b- y ·ı gar P. G oı~~r 
bile~en, kendini kaybeden doktor ' p 

. ~:~k~;.ir;nu.y~~~ııl~:~r~:~~~~~: s~n.de ı·ndı·ıe egv ı·z ., dı"or~ 
Fakat doktoru ayıltmak mümkün _ J 
olmayor. Zira, zavallı adamcağız, 
muayene ücreti uğrunda, kalp b~_,ı ~ 11 

Dleltcld belediye relıl, yeni ta.<ıar

rut: aandığı blnasmdakl demir par· 
ma.klıklan, bronz çerçıweleri, g~ele

rl ve kalorifer borularını ltaldırmıa 

olduğtından dolayı lebrllt edilmlgtlr. 
Nurcmberı: belediye reisi de opera 

binaamm cepheıılnl tezyin eden 10 
kımtal Vnllt)Tte heykelini kaldırmt§ 

olduğu l1:ln t brltt cdllmlııtır. Spor 
klOplcrl ile her rıcvl cemiyetler, m3-
dcnt rozcllerlnl madnlyı.ı ve kupala· 
nnı te.<ıllm etmeğe davet cdllml~lerdır 

• nu biliyordum. Arşak, bir defa da 
pul e.a.htckArlığmdrı.n 2 sene hnp- 'ı 
30 mnhkCım olmuştu. Bu işi onun 
dllkkArunda ynpmıyn karar verdik 

ür.ıkün değıldir,, 
başka ... ı.·c islmlerinl bildiğimiz adamları 

elde ederek işe b3.l'ladık. Fakat bo 
nolnn ıı:ıtmak pek güç ve tehlikeli 
idJ. Onun ~ n ıuitaclıışlardan bir 
çoktan sahte nUfus tezkereleri çı
karttllar. Yine böyle olduğu halde 
bonoları doğrudan doğruya Ziraat 
Bankasına. glStUrcmiyor. isi sağla -
ma bağlamak için evvela noter 
huzunında bir ciro muamelesi yap. 
tı:'ktan sonra, paralan alıyorduk.'' 

YAKAI.ANANLAR 
Ha.dlsenin böyloco tenevvür et· 

mesi üzerine polisçe ynkalamınlar 
{}Ulllardrr: 
Kumkapıda Değirmen sokağın -

da 1 numaradA. oturan mUtekait 
Bal.it, Soma soknı';'Illda 6 numarada 
Mustafa Mesel. namı diğer Mehmet 
Nazif, Kumkapı Tiyatro cnddesin
de 31 numııradn. Havva namı di _ 
ğer Zekiye. Ham&m caddesinde 7 
numnradn Nihııdm hemşiresi Refia. 
Gllmrllk muhafaza memurluğun • 
cla.n matrut Hüsnü, Galata.da Mnb
mudiye caddesinde Vatan otelinde 
sakin nrzuhalcl Ahmet Hikmet, nr
kadn§ı Halil, demir llicc:ırı Arşak, 
ltl.foed İırtelyo, M"kad6$ Psnındo 
\O Yervant. 

ADL!YEDE 
unlu tu snbah adllyeyo ı:;ö

ı DrUlcrck mOddclumunılllğe veıilmt11-
ı •rdfr. MUC!delumum11lk tctldknbnı 

(Bat tarafı 1 incide) 
lak içindir \'C Türk okuyucuıııı lAtin 
harflerini değil Türk harflerin! kul
lanıyor. Onun bunlnrdnn beklediği 

kolaylığı bir takım muJ es:ıreUne 

!eda etmek 1çln sebcb yolt. 
Ecnebi dil bilme alı~kanlığı Uç beş 

muhtırrlr veya mütercime bir dakika
lık bir rahat vereblllr; fakat mllyoı:ı
lıırın k:ıfıı patlatmıısmn mııl olarak ... 

Yazıktır! 

llan 
lstanbuldn Ycnipostahnnc co.d -

desinde 62 numıımlı (Hilncr) fan
tazl kutn imalı'l.thanemin bilü.mum 
makine, nliı.t ve edevat, tezgfıh ve 
saircsilc mczkfır imalfı.tlıane üs -
tilndelti ikaınotgfı.hımdn mevcut bL 
lllmum ev nşyasını zevcem Virjin 
Agnvni Haçmlı'ya salmL:J olduğu -
mu funmcce malüm olmak Uzere 
ilnn ederim. 

Mez.kOr yerde oturan 
,\RTİN JIAÇE\"J.I 

lzmir limanında bir 
şamandıra koptu 

lZ?nix' ıı.mo.nı methallndekl ye•11 zt
yalr ıınknz ıııı.mandrrıı.st yerinden ltop 
muııtur. Vapur kaptıuılıırmn. v11:ı:lyet 

blldlrllmı-ktl'lilr. 

ı,:3ldığı talebeden blriııln tramvay 
puoıııı hırzıız:m lll'. rinde çıkmıştır . 
HUısntı l!Ul'lannı illrnt t-lmlııtır. 

İngiliz kabinesinde 
1 Ba, tar:ıfı 1 ipe" 

btı§\'ckllln tnfobt fi" hıUCa ctml,, bu 
nezaret JAğvedilmlotlr. 

Bahriye nazırı Çörçll ayni ?..aman
da §imdiye kadar bu nazınn gördllğil 
işleri gllrccek.Ur. H&\'n, deniz ve kara 
kuneUeri crk!nı harbiye rel.!lerl bun 
dan sonra Çörçllln reisliğinde topla· 
nacaklar, ondan dlrtktlt alacaklar. 
kabine ruıkeı1 kuvveUcr erkAnı har- 1 
blyclcrllc ÇörçU \nsıt.ullc temna ede
cektir. ÇörçU böylece lnglltercnln bir 
rıevl sh11 baakumandanı olmaktndır. 

Kablnccle bundan bll§ka değlı;1klik 

ler de olmııştur. lim•n nazın sır 

Klngsley Vııd mülırUhaa nezo.reUne, 
Slr Samucl Hor dn hava nezareUne 
getlrllmtelerdlr. llunlnrdmı ba§ka <ll
ğer bazı na7.ırl:.u arasında da. tıcca

yf§ler ynpılmı:tır. 

1ngtlteredc parlAmcnto mlUıafUI 

ile efkArıumumlye, Çörçllin lnı;lllz 

kabinesinde ı;ttUkçc nrt.an blr nU!uz 
kazanmruıınd:ın dolayı memnuniyet 
lzb:ır etmektedir. 

Amlnı.lllk dairesinin idaresini mu
hn!aza eden, ('nerjl ve kablllyeU ma
IQm olıın çısrçllln term; mUttctiklerln 
harbe §lddetle devam etmek e.zmlnde 
olduklarını göstermektedir. 

MU§ahltler, Slr Somuel Horun bava 
t:lerl nezntttlrıe nakledtlmcıılnin 1k1 
defa bu nezarette bulunmuı olan mu· 
m&lleybln H!e!lnin hat&L'.ı:npı ta.ını:
etme51nt bekllyen mUnekkldlert tatmln 
edece l mUtalec~r 2crdetmcktel'l!r
Jer. 

durmasından ölmÜ§lÜr. ( Ba~tnrafı 1 incit!~) 1 tir, Hambro e.t1' oe G '-ej 
Bu garip vak'ayı tesbit ettik. .\BLUIU. ;ı~· TE.D1Dl ı biri, iktıs:ıdltJ~ .;o~~~~: 

' · " l MUtt ·r·ı ı · hl • rahhı:.sı sıfa. e t itil ıı"' ten sonra, 'pcşın para mese e· Faris, 4 - e ı. crın a u le ·eni bir tıcntC d' 
si hakkında fikirlerini öğr.enmek kayı §iddetlcndlrmck gayesııc a. • ına.bı:ıdile stoltbô1ı:ıı ..d.C 
istediğimiz bazı tanınmış hekim· lacaklnrı tedbirler hakkında henU:r. tad Cı; ~· 
terimizin söylediklerini bildiri· m:ı.lümat verilmemektedir. Bu ted· ır. • • A :sö'1 ~':fi 
yoruz. birler birkaç gün içinde n.nla~ıla • ALMA~ l:AD Jtl>lllllf .,rr~ 

.Profesör Dr. Nhım Şakir di· caktır· . Alına.nya.f.ııxııın~ctl 
yor ki: l~ö. ter ajansı diyor kı : ~tadır.~ U!te1P"~ "-1 
"-Haııtalanmdan peşin par<\ "Almanya b~ı Balkan mcmlc • mı.serl, dun ~11tJJ ,prP 

almayorum. Duna lüzum da gör- ketlerinde tazrık ~·npıyor. Bal.: kış i~in ın ğo ic~.~. ~ 
mcdim. Böyle uir usül ittihaz c· ı kanları bu tnzyıkton kurla:mak ~a tednrik etnl: re~' ,_..,ıı1~ 
dilecek olursa, kocaman bir def· :amdır. Bu hususla iktısn.dı tedbır. yannıuno ~..:AJ'ı1!l ',.,.;. 
ter almalı ve bir de katip tutmalı! lnden başka. şark oruuaunun kuv- ltOl\fAN (A ~.) ,i 

* * * ı vetlenclirilmesinin de bilyUk tesiri Londm. S ~ellıs:ıl et p 
Hasta, muayene ücretini ''er- olnc:ıkLır.'' nuı.rasmde. ışçJ uıııUıııf1 ~ 

mezse, kızacak, yahut ağlayacak FnAXSIZ JI.\RP KAilL"'\E ·t~L~ Romnn:ra~ •eti ,.o ~ı;i jJ_ 
değilim ya 1 Güler, geçerim. Bu, 1Ç'1'1MAI Balkan ,.azı:, c.bcslll ,P:J 

giltcre ınu\'ac t ts t 
bir doktor i~in dü§ünülecek me- Diğer tarafü:ın Fransız lınrp ka- hakkında hUkiılll~ı:ııJ ~~<' 
sele değildir 1" binesl dün nkş::un saat on sekizde ·nnatta bulunıılıJ' ııs~l"' 

* * * toplanmış, bu içtlma.n Yakın Şark ) MUsteştır 13utlef• iıJIC~ 
Doktor Ali ŞükTil Şavlı di- orduları kumandanı General Vey· n Lord liallfıılt~tıı~ 1~ 

yor ki: gand da Uçtineü defa olarnk iııtL susta bcyı:ı.nııttn 1 ~~: 
''- Ben. hastalarımın i~inde rnk etmiştir. bulmadığı cc'-n~ı,ı;_!~ 

dolandırıcıya rastlamadım. Hal· AUIANYAllA E1'D1Ş1'~ JJt\Zl ~~O~~ 
buki, çocuk hekimi olduğum için, Almanyanın müttefiklerin karar l\llı:l'lf .. •·> ,......_11,rı· 
hastaların arasında dolandırıcı .. • (J\ P cd\1w lan kar§ısında endi§e duynınga J..ondrtı.. " 

1 
•111' bll1 J 

olı:avdı, bunl::ıra her hekimden · ! n ~-~ 
fazla benim tesadüf etmem icabe. b&.l.iladığı anla,'iılıyor. Bitler diın bu graf gazete M tl 

hususta r .. ~keri şeflerle gönişmllş· zıyor: _;n )"~~~· J.~I 
derdi. Çünkü. çocuk mütahassısı tür. Almanyanm endişesi bitaraf - "lngiltcrcıı.-...,f!JJJ-, ıı.n,1 
olmam h::ıselıile, muayenehaneme lnrm ablukaya hakkile riayet et • laşmnları, bi~;';cııtl ~ ~~ 
getirilen çocuklar, bir kafile ile melerl ihtimalinden doğuyor. ya yn.ptiklıırı i.tl ,~ tıll.J 
karşıma çıkarlar. Dlin akşam Berlin radyosu bita.. Yelki üç sonecdıı if, ~~~ JD'.ı 

Hatta, bana fakirler müracaat raflara hitap ederek mUttcfiklerln dit eyıenıekt bi~;11~ 
eder, hallerini söyler: ihtarlanna kulıı.k asma.malnrmı nnlaşnıaıaı-r• .t\~) 

''- Paramız yok ama, gönlü· bildirmiştir. tikleri cŞyaY1 ıttedi•\ıJ.ı 
mUz sizin bakmanızı istiyor!" Holatıda bahriye mn.lıafilinde da mcneyıc.ıne de"l~i1 

Derler, güleryüzle arzularını zannedildiğine göre bitanıflarm BaZI sıılkail ~ 1 ~ 
yerine getiririm. kara suları vaartı:ı.silc yapılan Al - za.n:ınn ııo;.ın~ ) ~ 

Peşin para almak meselesine man nakliyatını himaye için Alman ~rzda _..eıtiedl1'• .. ındD• ~ı 
gelince: Ben, kendi hesabıma bu· donanmn.cımın denize açılması muh- gozilknl ..... bir })ell!J"'aıı)°' ~ 
nu münasip görmem, görmedim temel değildir. Bu vnpurlarm tay- n~Ut~n~ }Jnlde ~..ıee~ 
ve almayonım. Evvelce de söyle· yare filoları tarıı.fmdnn himaye e - nın ıs~~ tahdit eu ;pvJ 
diğim gibi, maksadım, bir dokt?r dileceği tahmin olunuyor· retıerUU J1lle)'ell cfit ~i,, 
olmak bakımından, insaniyete lS\'EÇ n NORVEÇ'IEX TALEP garnn,,U . ve u tDl1 i?:.ı~ 
hürmettir. Bana müracaat ettik- Diğer ~raftan öğrenildiğine gö • :;:ıfn/~~aıı ~ 
teri zamanı para vercmiyecck va• ·re, İngiltere hUktlnıetl, Uıveç ve ...n.ı J3ıı.> tııv 
ziyette olan insanları kapıdan ge· Norveç hUktlmetlC'rindcm Alınan - bendin bU !,.~ ettiği 

:rln·ı nıfıkadnr ri ~e\'irmek doğru değildir. Çün· yaya. yapmakta. oldukları demir it· 
ı-:~ '···• : " l.:utnnın lıt"n havatmı ha15tmr C"ksiltml"ll"tini tnlt>p ebnicı. bilir.'' 
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ı '!w~~ ."!çlarınd an şakır şakır kanlar 

~İİ ıuuaanm k ınlmıfb. Mod görmeain 
• 

1 'ta acıdan v e yoraunluktan gizlice 

~lki . 

hhiga gözlerini muhata hından hiç ayırmıyordu. 
fakat hiçbir ıey de keıfe tmek mü~kiln değildi. G 
timdi meaelenin böyle bir mecraya girdiğinden 
memnundu. 

~ 01 net b.ptan °"' J otuz altı aaat durmadan dümen 
it koydrna.ın liındi ltt tutmak beni bitirmiştı. M6d &ı 

, ... "' an kot.yca q gemlyl rüzg&ri 'evirere.k faça tt· fi...' tQu:u bo:vunca u. meıni rica edi)~du. 
-~ - de ~· lklııcJ voı. Sonra rüıalr gece süratini daha 

~Çık ~eYdl, O ar. fazlal~tırdı~ takdirde faça et.mt· 
'1Yd aıı llııeaine ken. ğe imkan kalmıyacaktı. Onun için 

.,_ 1e-_.,._ :nn"'· dalgadan akşam karanlığı koyulaşırken orsa 
...,,,_tGıı_ 111.n :en:ıete batla- alabanda ederek Ghostu rilzglra 
... ~ ıı.eı P&llık ıeçen karıı çevirdim. 

- "Bu.- bu sualleri sormak· 
taki maksadınızı söylemek iste. 
mez miıiniı ?" • 

lshica evvelce kendisini Chl
ba'nın huıuıJ ve samimi blr dot· 
tu olarak bildlmek istiyordu, Fa· 
kat bu plinından sarfı nazar et
ti. Bu adamın itimadını kazanara~ 
daha çok m!lCı.r.at elde edebilece· 
~ine emin olmuşdu. 

' aılllf, 11lneı ~u. 
~dan kendlııı göster- Yalnız. üç yelkeni camadana - "Ben," bir zabıta memuru 
~S ..ıh:~ &daaı ısfmA• bol vurmanın bir te.k adam için ne ka· B Ch ı 404•-.ı ~ \M yum. ay iba .... Kay.boldu!" 
1....~ o ı.._ · e YikaııJyor. dar ror olacağını hesaba katma· Kahve renkli kimonolu adamı 
~~ ı..ı~lık cenubu gar. mıştım. Rüzgarın önünde koştuğu 

"""' bu haber garib göründü: 
"-' ~ Cöae eekiai kadar muz zaman onun şiddetini auymı· _ Kaybolmuı? Haktk:ttı söy-
~ be11aıtlYotdu. Arıuırra c1-- yorduk. Bunu ona karp durwıca !emek !Azım gelirse, doğrusu ben 
~~ ,..._ da.lga aerplntile- anladık. Rüzgar her hareketime d 

•: • ... 111ltol'du. mani oluyor, yelkeni büyük bir e kendisinden çoktanberi hiç bir 

• .. _... kuvvetle elimden çe.kiyor, benim haber alamadığımdan pek merak· 
..... ,,, "·'- dayım I" 

, d -una lft.Uıarıa ha- on dakikalık bir didipe ile bağla· ''D k • 
ı.. b11o. b~· dığmu o b.iranda çözUveriyordu. - eme aız or.wı geri gtle. 
.. .., ıl' h cefini umuyorsunuz?'' 

· ateketıe geriye Saat sekizde trinkete ancak ikinc:ı 
~it\> . .. ~adanı \:U-~bilmiştim. Saat o~ - ''Tabii, o Mart ayının ipti· 
~ "- lil1 Gayret" a- bır olmuş, lakın ben gene fazla bır 1 daaında fl~ale dofru paralcnnı 
._ · )•&.~ ae"'ecetıın. it bec:e:rememiıtim. Pannaklan· tahgile gitmigti. ve tekrar avdet 
~ dt. ,.~: mm uçlarından fakır pkır kanlar ede.:ekti. Ne vakıt ıert gelecefl· 

akıyordu: tırnaklarım kmlmııtı . ni katl olarak saylemedi, fakat 
Mod ıörmesin diye karın.lıkta acı onbeı ıun kadar kalacaktı I" 
dan ve yorıunluktan ılıhce alla· İlhira muhatabwıa tayJ~k-
dırn. lerlnl mantrkl bulmuıtu. O kadar 

Sonra, çaresiz, ma~'Slra yelke- kl Uerld4 yapılacak tahkikat için 
nini camJdana vurmaktan \·azge· de pek ite yarıyabillrdJ. 
çerek iyice camadana \'Urul."nuş 

trinkete yelkeni ile faça etmeği toc 
rübeye karar verdim. Trinket 
ile floku sımsıkı bağlamak üç saat 
daha aldı. Sabahın ikisinde, he
men hemen ölü denecek bir halde 
aşağı indim. Bu tecrübemin mu· 
vaffakiyetle neticelendiğini hayal 
meyal hatırhyabiliyordum. Tama· 
men camadana wrulmuş trikent 
ile Ghost faça ediyordu. Artık sav· 
rulmak, tilzg!ra yan dönm~ lhti· 
mali yoktu. 

AçlJktan ölÜ}"Ordum, itkin Mod 
bana yemek ye:fümek için boş ye
re uirafıyordu. Daha lokmayı 
almna götürürken u~"\JYOf ve ıs· 
tırap içinde uyuıyor, yeni bir PY 
retle ellmf kaldırıyordum. O kadar 
bitkin ve uykusmdum ki gemi eaı 
landıkça iskemleden düşmemem i· 
çtn Mod beni tutmak mecburlye
Unde kalıyordu. 

(Denmı ftl') 

- "Chiba ile neden dolayı mil. 
narebette bulunu;yordunuzP O 
nunla it mi yapryordunud" 

- "Chiba kız karde~im Yuraka 
ile nif&Jllıdır. Avdetinde nikih Ye 

düğünleri yapıluak I" 
tshiga bu aaaler Unrlne o b· 

dar §&şaJamr' tı ki, adeta haykr 
racaktı. Demek Kiku hiHlnde ıl· 
danmamııtı. 

- "Chiba'run Hareketinden 
901lra kendisinden mektup alıria-
dını.ımı ?" 

- "Hayır, batta onun timdi 
nerede bulundufunu bile bilmi· 
yorum. Yokaa bizzat ben de ken
disine yuacaktnn. Kı.ıkardefim 
de bundan dolayı pek merakta. 
dır, çUnkU nikah ve düğün cnn
l~rini tayin etmiıtik t'' 

tahiga g8zlerinl muhatabmdan 
biç ayırmıyordu, fakat hiç bir 'ey 
de keıfetmek mOmkUn değildi. 
O timdi meselenin bayle bir mec· 

raya girdiğinden memnundu .. 
Çünkü daha birkaç cUn evvel 
kendisini çıkmu bir aokakta zan· 
netmişti. Chiba bir adreı. verme
den ve nereye gideceğini kat! su. 
rette bildirmeden seyahate .çık· 
mıştı ve ...... bugün. kadar dt' 
~elınemişti !... Bundan baıka bir 
fCY elde edllernemışti. , . Cf.''ıa 

vi ,e ortadan kayb l:r. ştu, (.,ıi 

ba'yı yer yutmuttu 1 

lshiga'nın burada yapacak hiç 
bir l~i kalmamııtı. O fimdi ken· 
disine verilen malumattan dola
yı tC§ekkürler edetelr Jİtmeliydi. 
Tamam, Chiba'nın nitanhsr .•..• 
tahiga bunu daha görmemiıti. 

- "Bayan Yuraka ile de bir. 
uç kelime konutabUir miyim?'' 
dedi. 

- "T~b:t, ben bizzat kız kar· 
dctfml getireyim, .. 

Haseııva kı• kardetlnJ getir· 
:nek Uaere dı~n çıkınca, bblga 

bulundulu odayı tefttıe batladı. 
Bu oda herhalde ıv aahlbinin it 
odau olacaku. Ocluua ldStealnd4 
ecdad retlmlerlyle dolu •• ıUılU 
bir k6te k[, bayle bir yer hiç bir 

Japon e'rinde ekıik olmudı. Bir 
dunrda bJt retlm uıb, bUDun a. 
nll.,de ıayet kıymetli blr vuo 
duruyordu. Kedllk lnJın her ev. 
de ıbUr olmayan Hibıchl, yani 
man~ da burada idi. Bunlardan · 
bapa odada hiç bir möble yoktu. 

Duvarda, rafta birkaç vuo ve 
ponelen çanak duruyordu ki, bun. 
lar gerek tekil ve ıerek renk nok· 
talanndan birer sanat eserleri idi. 
lahiga da bizzat bayle bir sanat
klr oldufundan bunlardan pek t.; 
yl anlıyordu ve evfn bir' ~n
de de bu gibi itleri yapmafa il· 
zan çamır yığını ıartıne ilitmit
dl. O herhalde Bay Haaeııvı'yı 
çalrıırken rahatsu etmiıtt. 

Bayan Yuraka takriben otuz 
yaılarında, sevimli ve pek terbi. 
yeli bir kızı bennyordu. tahlga' · 
nın ıuallerine kısa ve açıkça' ce· 
vahlar veriyordu. Hatta o kadar 
kendisini ıofuklwılı 181termek 

(Devamı var) 

Kıs mektepforl ara11mt1a1d voleybol mllsabüa1arma lttlrak edla 
İstanbul \-e Erenköy Usclerl atletizm t.aklDllan 

Kız liseleri aUetizm müsabakaları 
Kız Ji.aclerl arasındaki atletizm 

mUubakalannm Uki dUn saat 15 
de Şeref eta.dmda yapılmıştır. DUn. 
kU mtlllabakalar aeçme mahiyetin
deydi. DUn finale kalanlar bu ay 
eonunda yapılacak olan mektepliler 
futbol birinciliği final maçmdan 

evvel tekrar bir Diba! mlla&baJr\ 
yapacaklardır, Dtlnkt1 mOaabaka • 
ıar atmalar, mlnlalı mlnl1111 lro· 
ısular olmak llsere Dç kate,sorl U. 
zerinden yapılmlt ft bet muıe, 
i§ti.rak etmlttlr. 

------~~~~~-

Birkaç gtln evvel TeJdrda~ ~pn1"C't1lannm futbol, vo1e,W ft ._. 

ketbol tenıa.-.Jan yapmak llze.r3 ı;tllrneye ~taklcrlnl J'Ullllltık. Y .. 
kankl re.lmde Teldrdailı sporcular Ecllnle \..nal ile lılr anda il. 
rtllmektedlr. 

Şişli - eeyoğluspor maçı 
Bu hafta Takslın stadında resmi caktır· Bundan evvel aut 14 dl 

ınu...baka olmadığından Beyoğlu- bu Jı:IUplerln B takımları karp1a • 
spor • Şişli takınılan aralarında şaca.ktır. 
hwsuai bir mUsabaka yapacaklar · 
dır. Müsabaka saat 18 da başlıya. Atletizm müaabakalan 

~--~----------------------~------~-----------~--~~~--~--~--------~----~~------------
Altm otvW aU•Usm moa1ıe1r11111 

Kırızı saçların derdi 
• bu p..,- •babı J'wrb&bçe .vd .... 

hitam bWacakClr. 
Ull.l&b&k&l&r ...ı l,ID da.....,,.. 

caktır; 

Program ,Oytedtr: 

llavmı reqbıd.e koyu kırmm saç
lar, ·zaten pek de çok olmadığı gi

bi, onla.rm sahibi dalma .Ut ıtbl 
btyu ve ipek pbi yumşak ve ince 
tenli, hem de çok defa balık etin
de yuvarlacık olduğu Jçin kırmızı 

uçlar eakldenberl pek makbuldür. 
Rivayete göre, vaktUe Venedtk 
phrlnde kırmızı saoiı k&dmlu çok 
bulunduğundan • daha doğrusu 

kendilerine güvenen kırmm aaçlı
lar ora.ya toplandıklaroıdan - bU.
bOttln dekolte omuzlarm bertlıe a

RD ve dalla d&lp kırmm uglan dökerek gondollara binmek o~ 
da bUyQk • atlpbeab pek de 1beJ - moda olmuttu. 

Ş:mdi de sagl&tl m&'1Ul rengine boyatmak moda lıee de, teni 
de sut gibi beyaz reap boyatma.il henüz moda ohnadığmdan, eaç
lan t&bJ&Unden JannllJ olanlar kolay.:ı& ayud 9dlltyor w ıene ,e
renlerin glSıletllll tamqt.myor ••. 

YalnD, blllrstntı tt. Jarmnı 1a~larm blr derdi "-!'dır: ~ 
tenJn glll! olm&aı.•. Tablat ktrmm eaçlılara bu çilleri onlarm a~ 
ımıdan ince tenin daha beyaz ve te(faf glSrtlnmesi ICln verdiği hal
de kırmm ~larm sahlblerl bu çillerden biç hoşlanmazlar ve onıa.. 
n kaybettirmek için tUrlU tnrıo actan tecrUbe ederler. Bu ll!ç
larm pek de ite yaramadıfı aayd&rmm b:ne yakın olm•mııdan bel
lidir. 

Çillerin bir abillfl en ziyade 1m1ara muaallat ohnanht. He
men daima lnd oldulu halde kardflller IU"Uftıda daha lb'&d• kız
lan tercih eder. Erkeklerde olmul daha na&rdlr. 

Onların da.ha tUrlil tUrlU aksfllkterl vardır: YOvudun k:ıpana.
eak yerlerinde olsalar belki o kadar ehemmiyet verilmez, haJbukl 
en ziyade yüzde, hem de yUzUn en mtıhlm lnamı olan bumun iki 

Yazan Dr. G. A. 
tarafında meydana ~arlar. Sonra ellerba llzerlndo, kollarm da 
diraekten aşağı, yanJ .çılmaaı llzmıgelen Jwımmda, daha sonra 
ıöfltln yukarmmda, yani gene modanın .çılmumı emrettiği yer· 
de. 

Bundan dolayı, blrooklan çWerln vücutta açık yerlerde 111· 
neşln tesir ebneılııden ileri ~eldiğinJ iddia ederler. VakıA bunla
nn üzerinde güneo ıpklarmm bllyük tesiri v&rdır- Yazın ooialır

ıar. 1atm • bOabUtUn kaybolmut denilecek derecede - azalırlar. 

Bwıwıla ben.her uıl aebeb ıunee değildir. Tablatln kırmızı ve 
koyu 1&n rerıltte aaçlarm eah'blerlne verdiği bir tsUdatttr. Gline§ 
lflklan ancak bu lstlda41a meydana çrkmasma sebeb olurlar. 

Zaten. gtloee Jllkl&n olmıyan yerlerde, geceleri hemen bOtOn 
ytrml d~rt aut devam eden memleketlerdP. de çlller bllcıbtıtUn 

t&ybolmuia.r. Onl&rm yerlettJklerl yerler belli o!ur ve Uk fırsat-

ta meydana çıkarlar. ı 
Çlller buan ıebe bayanlara ~usallat olur. O valrtt e9ler ve 

ya beyu t.nU aymt •t.meı, fakat gebelikten sonra geçer... De-

n.mlı çillerin esmer ciltlere musallat olması pek nadlrdlr: Ancak 
deniz kena.nnda veya kırlarda pek ~k ,eıerlerae ..• 

&ırmm aaglarm l&hlblerine gelen emer, pek kllc;fik yaşta, ye
di lekll yqmda Dnıeallat olurlar ve uzun saman ıUrerler. Bunun-
1& beraber ytımJ bet y&fmdan eoru-a kendi kendilerine kaybolduk. 
tan da vardtt. 

Çilleri bilahlltlln kaybett!rmek için kat1 lllç ancak onlan k&

atmakm. Bu da o kadarcık ıey için detmes. B:ı1tla.rma diyaterml 
iyi gellr, fabt ODua da iyi plecefl 8nceden bilinmez. 

kiııJn tozlan ıttneı ışıJdannm teslr'ne mlnl olduğundan, ya
zın çlllerin meydana c;ıkmamam için 100 ıram vuellıı lc;ersine 10 
gra.m atllfato karıştırarak onu yüze sOmıeyt tavsiye ederler. Bu
nu tecrübe etmek y1lzl1ıı çilli kısmılarmı kuıtmaktan elbette daha 

o. A. 

Kate;ort ı - ıoo, too, .00, 19, 
0000, ııo mani&. ıwı•. a adım. 

Kategori a - too, 800, uswa allaııt 
mL 

K&totgort ' - 'Uswa &tlamL --«>--
Beşiktat halkevinin 
ikinci aokak lcoıuau 

Be§lktq H:ılkevl Spor Komite. 
&inden: 

1 -- Evimlzln ikinci IOkak ko
ıuau 1 nisan 940 tarlhlııe 11tUl&dlt 
pazar g1lnU saat 1 O,IO da lletilltat 
halkevi önUnden bqbyacaktlr. 
Milsabakaya iştirak edecek atletle
rin yevmJ mezktırda Lsbab vDcat 
ederek vaktlle numaral&nıU al • 
malan rica olunur. 

2 - Sıklet atacak atletlerin dl 
keza aynı günde saat 10 da um 
bulunmalan. 

Vefa • Ticaret maçı 
Mektepliler arumda yapıla 

rutbol mllsabakalarrnm tehir edl • 
tenlerinden Vera • Tlc&ret IDafl 
dUn Takslın stadında yapıJmlttır. 

MUsab&ka hemen hemen mlla&'fl 
kuvvetlerin c;&rplflDUI halinde ~ 
reyan etmlt ve 1 - 1 btraberUlde 
bltmlftlr. 

nisan çocuk bayramı 
Qxıilk eea1 ranta ....... ,.. . ..,.. 

ramdıl çocuklarnnm ~ 

o.a. .. 
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ÖTEDENBERi iYi MALI UCUZA SATMAYI ve MÜŞTERiYi M~MNUN ETMEYi GAYE EDi 

Kendi ıtriyat ve müstahzaratında yaptığı büyük ucuzluğa ilii.veten YERLl .. fil 
RUPA ve AMERIKANparfümleri mallarını rekabet kabul etmez FIATLARA ;.·Q 

AN DEPOS D Vitrinlerine bir bakış bunu isbata kBfı 
H SAN DEPOSU: Bahçekapıdan Beyoğluna giden tramvay durağı karşısı~ 

w • 

Bayın 

ı. 8ramaııe· ıa 

iki f otografı 

VALN I Z 
7 GÜNDE 

Bu \nam\ma1aca~ Q\b\ geU1or 
f aka t 

l\!l~1 lECRÜBE E\l\M\l 

An<:ak bir hafta zarfında, bin· 
lerce kadın buruşukluklarmdan 
kurtuldular ve birkaç sene genç
leştiler. Cildinizi kendi tabii ve 
ikrymetli gençlik unsuru olan 
''BlOCEL" cevherile canlandı. 
:rmız. 

Cildiniz hemen tazeleşip genç· 
leşecektir. ''BIOCEL" Viyana 
'Onivcrsitesi profesörü Dr. S
il'EJSKAL'in keşfidir ki, haliha
:.ı:ırda cild unsuru olan pembe 
:renkteki Tokalon kreminin terki-
binde mevcuttur. Her akşam yat· 
mazdan evvel tatbik ediniz. Siz 
uyurken cildinizi besler ve genç
leştirir. Gündüzleri için de yağ
sız beyaz renkteki Tokalon kre
mini kullanınız. Birkaç gün zar 
fmda, ciyah benleri eritir. Ve 
açık mesameleri sıklaştırır. En 
sert ve en C1lmcr bir cildi yumu
~tlp beyazlaştmr. 

Almanca 
dersler 

Seri ve asri ''HABEı{" 
Metodiyle ve mutedil üc. 
retle ders almak istiyen
lerin ''Almanca öğretme· 
ni" ismine mektupla ga· 
zetemize müracaatı. 

f iNHiSARLAR 
Cinai 

J. K. Marka İskarta bıçağı 
Aspiratör 2.lnclr 
Bidon achpa.sı 
sıı·ıop çemberi 
01§11 ıııka::1a bı~ğt 

Muhtelit zincir 

UMUM MÜDÜRLOGONDEN 1 
Mlk. Muhammen B. % 7,15 teminat Eksiltme §ekli 

Lira Kr. Lira Kr. aaati 

300 adet !MUteahhldl namına) Pa.zıı.rlık H 

ı~ metre .. .. " 
H.30 

600 .. .. l:S 

60 ton " .. " 
l:S.30 

200 adet 324..- 24.30 Açık ek. 16 

8 kalem 3071.- 240.- 16.30 

ı - Şartname numuneleri mucibince yukarda yazılı 6 kalem eşya blzaCannda yazılı usullerle satın alınacak· 

tır. 

II - Muhammen bedelleri muvakkat temlnatıan eksiltme saatleri hlularmda. yazılıdır. 
III - Eksiltme II-IV-940 per§embe günU Kş.bataşta levazım ve mUbayaat şubesindeki alım komisyonunda yapı· 

Jacaktır. 

IV - Şartnameler hergün :ıözU geçen şubeden parasız almablllr. 

V - İsteklilerin ekaUtme için tayin edilen gün ve saatlerde ytlzde 7,:S gUvenme paralarlle birlikte mezkOr ko· 
misyona mUracaatıarı (2344) 

l
·:ı:ı-~::G==~~==H::=k~m~.::::::::~ 'I öksürenıere Katran Hakkı Ek rem 

oz e ımı H 
. Dr. Murat R. Aydın~ Hakkı Katran Pastilleri de vardır 

.... 

AN A 

1 T ES i~ 

R AŞ, D t Ş 
NEZLE, G R t P 
ROMATiZMA 

SOöUK 
ALGINLIGI 

Sif: y . ... 
:ı:: .... 
Hii 
5!!! .... . ... 
::n 

Tilrkiyed.? nefaaetile ıöhret bulan 
• haklkt ve eııaıı YENİ HAYAT kare
i metaları birdir. O da ABDÜLVAHİT 

TURAN markasıdır. Kahveciler için 
• nefis lokumlarımız vardır. 

1 
;H! Adrese dikkat: Galata. Necatibey 

!U caddesi No. 92 Telefon: 40058 
:~ı 

:::::::::::::::::::::::::::• . • ............................. ~llalEHS!: ·····················-·-··· . .._ ....... 
ftseyoğlu - Parmakkapı, imam H W 
!ı sokak No: 2. T el: 41553 :! -------------·-----------------------------

ffMuayene ve her türlü gözl Tlrk i y~ Cumhuri·~t Mf'rk~7. Bank•~· 30 I 3 I 1940 
=ameliyatı fıkara için parasız •. i! ~ 
ü H A K T t F Lira P A S 1 F 
WWWNA ıa .mw ca::--:::-.m=::a 

K~a: 

Altın: Safi Klogram 11 ;21 ::sı 
Banknot • 

Rermaye • • , • • 
Thti'llat akrem: 

KENDiNE HAYRAN Ufaklık • . . , 
Dahı1dek1 Muhabfrler : 

100.881.649.66 
11.932.859.50 
1.901.224.80 114. 715.733.96 1 

Adi ve f evkal&de , • , , 
Hususi • • , • ı 

Tedavüldekt Banknotlar: 

4.217. t34.25 
6.o~.000.-:::. - · 

Çünkü tenine en uygun rengi bulmuş 

D LN . K~UU~MU~IU~ 

Altm : Safi Kilognm 
Türk Lirası . . . • • 

Hariçteki M uhabir/er : 
A 1 tın : Safi R il og-ram 11 s ıs ım,-; 
Altına tah"ili kabil serbest 
dövizler . . . . . 
Diı:{cr dövizler ve bcrçlu 
Kliring bakiyeleri . . • 

n azine tal.1ıillen: 
Deruhte edilen °vrak1 ,ak. 
dive knrşılıib 
Kanunun 6 _ 8 maddelerme 
tevfikan Hazine tarafından 
\•aki tcdiyat . • • 

Sencdat cii zdanı: 
l'icari senetler . • , • 

!?.!ham ue tahvil/it ciizdnm: 

( Deruhte edilen evrakı rıak. 
A .l divenin kar.::ıltğı esham ' 'e 

tahvilat itibari kıymetle 
B Serbest esham ve tahvil~t: 

A uan..!lar : 
Hazmeye kısa vadeli avans 
altın ..-e döviz üzer ine • • 
Tahvilat Uzer ine • • • 
Hıssedarlar . • • • • , 
Muhtelif • . • • , • • 

' 

256 3~1.<n 256.381.91 1 

9.576.471.49 

12.082.18 

29.983.093.03 39.571.646.70 

158. 748.563.-

18.206.398.- 140.542.1 65.- ı 

238.319.103.81 

50.093.624.36 
8.395.982.01 

6.286.000.-
11.202.29 

7.848.773.40 

238.319.103.81 

58.489.606.37 

14.145.975.69 i 
4.500.000.-

15.509. 777.90 

626.050.391.34 1 

Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 . 8 maddelerin tev. 
fikan Hazine ta rafından vaki 
tedıvat • . • 
Dt?ruhte edilen evrakı nak. 
dive bakhresi . . . • • 
[{arşıhğı tamamen altın ola rak 
ılaveten tedavüle •ıuedi lE>n . 
Reeskont mukabilf ilavten t~ 
da. V87P.d . ı r , ı ı 

MEVDUAT 
Tiirk lirası 
Altın S. Klg. M ! 4' ll30 
Döviz taa.hhüdatı: 
Altma tahvili kabil dövizler 
Diğer dövizler ve alacaklı Kll . 
rin<?" b::tkivelerl • • • • 
Muhtelit • , • , , , • 

. . . . 

158.748.563·-
• 

18.206.398--::. 

140.542.165·-

17.000.000·-

155 .000.000.;:::; 

so.110.s ıs.s 1 

~ 
3.394·63 

37.128.318-2!. 

. . 
l Temmum 1938 tarihinden itibaren: İskonto hndcli ~:, ( Altm Uz.erine % 3 


