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Ümitler Boşa Çıktı Almanlar Garpte 
• • • • • Sulh Taarruzu 

'Yazan: 111. Zekeriya SERTEL 

S on günlerde Balkanların satı
lık arsa halinde pazarlık mev. 

2Uu olduğunu görüyoruz. 

Berlın, Uçler lttıf akını Yapmak İstediler 
Tahakkuk Ettiremedi Brenner'de Hitlerle Duçe arasln. 

~a yapılan gizli mülakatta bilhassa 
l3alkanlar meselesinin müzakere 
lnevzuu olduğu artık tahakkuk ct
~iş gibidir. 

Balknnlarda Almanyanm da, İtal
'Yanm da, Sovyetlerin de alakalan 
"ardır. Bu allı.ka ve menfaatler bir. 
birini rcd ve nefyettiği için bugüne 
kadar bir çarp!şma olmamış, Bal. 
kanlar harbe sürüklenmekten kur
tulmuştur. 

Fakat Sovyet • Fin harbinin sulh 
ile neticelenmesinden sonra Alman. 
~a için Balkanlar tekrar ön safı işgal 
~en meselelerden biri olmuştur. Se
bebi şuqur: 

İngiliz matbuatının iddiasına göre 
.Alınanya ilkbaharda Garp Cephe. 
Sinde havadap, denizden ve karadan 
buyük bir taarruza hazırlanmakta. 
dır. Bu taarruzu temin için Balkan. 
larda statükonun devamında ve bu
l"ada ikinci bir cephe açılmamasında 
tneııfaati vardır. Büyük taarruza baş. 
!anı.adan evvel arkasını olduğu gibi, 
Yanlarını da emniyet altına almak 
~htiyacındadır. Bu ihtiyaç ile Alınan
Ya, Sovyet Rusya ile ltalyanın men. 
1aatıeri arasında bir ahenk tesisine 
'te§ebbüs etmiştir ve Brenner ziya. 
!'etinin hakiki ve mühim sebebi bu. 
ıclur. 

Fransız Askerleri, Rhin Sahiline Yerleştirilen 

Propaganda Levhalarını Delik Deşik Ettiler 
Faris, 24 ( A.A.) - Almanlar, dün akşam Rhin üzerinde 

büyük bir sulh taarruzuna teşebbüş etmişlerdir. Bu propaganda 
taarruzu, haYadan risaleler atılması, ağaç dallarına ve Rhin'in 
sağ sahilindeki duvarlara bantlar sarılması suretile yapılmıştır. 
B:r taraftan da hoparlörler sulh lehinde propagandaya giriş
mişlerdir. 

Nehrin, sol sahilindeki istihkam
larda bulunan Fransn:!a:, b~ fa<!li
yete sinirlenerek şiddetli bir otoına. 
tik tüfek ve mitralyoz ateşi açmışlar 
ve propaganda levhalarını delik de
şik etmış!erdir. Hoparlörlercle konu
şanlar saklnnmak mecburiyetind~ kal 
mışlardır. Alman asker!eri mukabe. 
ie ettiklerinden Rhin'in her iki tarafı 
arasında şiddetli bir ateş taatlsine 
başlanmıştır. 

Diğer taraftan Fransızlar Zigfrid 
mevzilerinin arka1arına keşif tayya
releri göndermişlerdir. Fransanm 
şark kısmı üzerinde üç Alman kesif 
tayyaresinin uçtuğu göriiimüştür. l~ç 
tayyare de İngilterenin cenubu şar
ki sahilleri açığında gorulmüştür. Dı
ğer cihetten İngiliz tayyareler; ı:imal 
denizi üzerinde uçuşlar yapmışlardır. 

Alman matbuatının iddiasına göre 
!~alde Sovyetlere kar§I bir cephe 
'"'uraıtUyan müttefikler, Almanya eL 
J'afındaki ablokayı kuvvetlendirmek 
Jçin Cenuptan ve galip bir ihtimale 
&öre Balkanlardan yeni bir cephe a. 
~aklardır. Suriyedeki Fransız, Fi-

Tetkiklerini bitirerek Amerikaya dönen Sumner Welles, Londraya muvasalalı sırasında 
/ngiliz tayyareleri ke§if 

uçuşları yaptılar 

Garp cephesindeki Fransız 
ileri mevzilerinde 

"'tUltlii ~~ımmıt~l\'!iP ... .t!tMnlf'l! 
ketin önüne geçmek için Balkanlar. 
da Sovyet Rusya, Almanya ve İtalya 
~asında bir müdafaa bloku teşkil 
~tınek lazımdır. Bu blok Balkanlar
~ki nüfuz mmtakalannı tesbit ede. 
.~ ve her üç devlet birbirinin nü. 
... llZ sahalanna hürmet edecektir. Bu 
llüf uz mıntakalanna hariçten bir mü
ı_ahaleye karşı da müştereken müda. 

Berlin ve Roma Balkan 1 BAŞVEKİL 
Meseteterı Üzerinde Ankaraya 

Londra, 24 (Hususi) - lng!liz ha-ı--=- · 
va kuvvetleri, cumartesi - pazar ~e- K d• 
cesi Almanyanın şimali garbi kısmı ome 1 
üzerinde keşif uçuşları ıy::ı9mışlardır. 
:tugtaz ™.f)aH!Jeı !Ddea 7&1Dii biri 
üssüne dönmemi§tir. 

Fransez 

Anlaşamıyorlar Avdet Etti 
Bugünkü Alman tebliği, düşürü. 

len tayyarenin mürettebatından bi
rinin paraşütle atlıyarak sapsağlam 
Alman topraklarına indiğini, diğer 
ikisinin hafif yaralı olduklarını ve 
tedavi altına alındıklarını bildiriyor. 

Metlerlnl Evvelden 

Toplayıp Kôrla 
Satanlar Var! 

aya geçeceklerdir. 
liatta bazı rivayetlere inanmak 18-

tıun gelirse Yugoslavya İtalya, Ma
~ar· ~tan Almanya, Romanya Sov. 
)et nüfuz mmtnkasma dahildir. 
ı._~giliz ve Fransızların da Balkan-
4Cll'Ua, askeri bir taarruza değilse bi
;. ekonomik bir taarruza hazırlan.. 

1 
ıklan görülmektedir. Romanyada 

(Sonu Sa. 6 Su; öJJ 

Bir Amerikan Gazetesi 
Alman yanın Zaferinden 

11 Bütün Avrupa, 

Korkuyor 11 Diyor 
Londra, 24 (Hususi) - Tass ajansı, Molotofun Berline ve

ya herhhngi bir Alınan şehrine veya Garbi Ukraynaya gittiğine 
dair ecnebi memleketlerde dolaşan haberlerin hakikate uygun 
olmadığını bugün bir daha tekzip etmiştir. Diğer taraftan, Hit
lerin yakında mühim bir nutuk söyliyeceği haber veriliyor. 
Amsterdamda çıkan "Allegeeruen Bandelsblad,, gazetesine gö

ı.........-----·--------------- I re, nutkun metni şimdiden ha-
F h 5 • • ••ki k 1 f K 1 zırlanmış gibidir. \ u §G uru enme s enen iZ Brenner mülakatından aonra 

lktısat Müfettişleri de 
Bugün Fabrikada 

Tahkikat Yapacaklar 
Şikayetten Çekinen Diğer işçilerin de Ayrı 

4 yrı Malumatlarına Müraccat Edilecek 
lıa Muharrir arkadaşımız Sahi
l'\ Zekeriya Sertele, patronu-

l
. ~n çirkin arzulan karsısında 
§ln.i b .. 

lı . ırakmıya mecbur olduğu-
to. ı.ı. hıldiren genç işçi kızın acıklı 
to.~cer~ı geniş bir alaka topla
i . §, nıuteaddit resmi makamlar 
~ın de "dd' b. k. ol cı ı ır ta ıp mevzuu 
llluştur. · 

ta~t~a ,Vali ve Belediye reisi d~k
hu1 rrı .~fı ~rdar ?lmak üzere. İstan. 
tiınt ~ddı"ıumumısi Hikmet Onat ve 
tçti:rn 8 

;
8 ktısat müdürü Haluk, bu 

~tti~t1 da~a mevzuu üzerinde kao 
&eç ... r Şekılde hassasiyetle harekete 

.. uşlerdir. 

Valinin beyanatı 
~•tiy t• 

it!~:_. e ı ehemmiyetle •""kik: .e<!e·' 
6'111 s~ 1" ~ r 

oy ıyen Vali ve B ~ .. , 

<SOwt! 

/ 
l ·/,__.__~~~~~~~----... 

~ .. : 
~r. Lütfi Kırda1 

Paris, 24 (A.A.) - Fransız mnt
buatına göre, cenubu şarki Avrupa
sı meseleleri enternasyonal siyasi fa. 
aliyetlarin ön safına geçmektedir. 
Excelsior, bu mesele hakkında diyor 
ki: 

"Finlanda meselesi tasfiye olunur 
olunmaz müttefiklerin Balkanlardan 
bahsedildiğini duymaları esasen bek
leniyordu. Nasıl ki deriyle olmuştur. 
Brenner mülakatında Mussolini ile 
HiUerin Balkanlardan bahsettikleri. 
ne hükmedilebilir. r"".ıkat Almanva 
ile İtalya pek te mutabık gözükm"ü
yorlar. Almanyanın b:.ı Avrupa kıs. 
mında büyük niyetleri olma:;ı müş. 
külat kaynağı olmaktadır .• , 
Diğer taraftanHitlerin arzusunun her 
halde Moskova ile Romarun arasını 
bulmak olduğunu kaydeden bu ga. 
zete şöyle yazıyor: 

1 
"Brenner müJ.Akatındanberi, t'enu

bu şarki Avrupasını İngiltere ve 
Fransadan tecrit etmek için Berlin 
ve Moskovanın Balkan devletlerine 
verecekleri söylenilen garantiye İtal. 

1 yayı da iştirak ettirmek i:;in blöf ma. 
! nevrası inkişaf etmektedir. 

1 

"Almanya. Fransı~ _ İngiliz nü
!uzunu kaldırmak içln Balkanlarda 

CSono: Sa: 8: SO: 3) 

I=-==================================-

Çocuk Sayfası 
Kilçilk okuyuculanmız. ÇOCUK 

SAYFASINI bu~iln yedinci say. 
famızda bulacaklardır. 

Başvekilimiz Doktor Refik Saydam 
dün sabah Ankara ekspresine bağla
nan hususi bir vagonla şehrimize gel. 
miş ve yine dün akşamki. ekspresle 
Ankaraya avdet etmiştir. 

Başvekilin bu seyahatinin sebebi. 
büyük biraderi Hakkı Saydamın ra. 
hatsızlığıdır. 

Başvekil, Vali ve Belediye Reisi 
Liıtfi Kırdar ile muavınleri .Haliık 
Nihat ve Hüdai Karatabıı:ı, Bmniyet 
Müdürü. Parti Müfettişi ve Konya 
mebusu Tevfik Fikret Sılay ve Mer
kez kumandanı Albay Hüseyin Hüs
nü tarafından karşılanmtştır. 

Evvelki akşam, Ankaraclan haher
sizce hareket eden Başve~U. kend~si. 
ni karşılıyanlan görünce hnyret et
miş ve Ankaradan hareket edeceğini 
hiç kimseye haber vermediği ha!de 

(~onu; Sa: 6, Sü 3) 

Son üç gün içinde uçuncü 
defa olarak Alman oldukları zannc. 
dilPn bRzı tayyareler dün İskoçyanın 
şark sahiline yaklaşmışlardır. Tay. 
yarelerin deniz nakliyatının vaziyeti 
hakkında bir keşü yapmak istedi.ide. 
ri zannedilmektedir. 
Diğer taraftan hüviyeti meçhul ba. 

zı tayvareler, dlin :J?ece saat 23 ile 
~ece yarısı arasında Holanda üzerin
de uçmuşlardır. Tayyareler bilhassa 
memleketin şarkında, Arhen Urk ü. 
zerinde ve bütün Şimali Holanda e. 
yalcti üzerinde görülmüştür. 

Kopenhag'dan bildirildiğine göre 
milli işareti müşterek merkezli üç 
daire olan bir tayyare, Nyminde sa. 
hili üzerinde pek alçaktan uçmuştur 
Tayyare mitralyöz ateşi açmış ve tar. 

(Sonu Sa. 6 Su: 5) 

Önümüzdeki cumartesi günü başlı .. 
yarak üç gün devam edecPk olan Ko. 
medi F~ansez temsilledne ait bilet-
lerin satışı dün bitmıştir. ı 

Haber aldığımıza göre, bir takım 
açık gözler daha evvelden yüzlerce 
bilet alarak bunları iki~er üçer lira 
karla satmak sevdasına cüşmüşlerdJr. 

Bu, hem ecnebi misafirlere karşı 

çok uygunsuz bir hareket, hem de 
halkın alaka ve tecessüsünlı:ı ıstis-
marı demek olacağı için zabıta takL 
bata başlamıştır ve cüretkiır bir şah
sın izi üzerindedir. · 

D}ğer alakadar makamlann da 
hassasiyetle hareket ederek bu ~kil.. 
de gayri meşru kazanç yolumı sa
panları takip etmelerini bekliyoruz. 

lf<o~uda Yugoslavlar .. Birinci 1 

Dün Heyheliadada yapılan Balkan Kır koşusunda 11 Lig mnçlannda da Fenerbahçe takımı. fstanbul 
Yuıoslavlar Bıılkan birincisi olmuşlar, Türk takımı şampiyonu Beşiktaşı 5 - 1 yenmiıtir. Bu maçların ve 
ikinclliii almıstır. kır koşusunun tafsilitı dördüncil sayfamızdadır. 
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AlHAI cısuıııaı 
~tUd 

Tefrika N o. 8 Yazan : Theodore Felstead 

Güzel lrma'~ın Verdiği 
Mühim Devlet Esrarı 
Alman casusu ümidini kesmek 

ilzere idi. Fakat bir akşam, Wes
tendde bir bara uğradı. Burası ga.. 
yet muhteşem bir yerdi ve doktor 
'Veisner buraya devam etmekten 
zevk alıyor, konuşmak istediği a .... 
damları buraya çağırıyordu. J 

Weisner, hislerini gizl~mek huıı~ 
sunda son derece hünerli olmakla 
beraber, barın içinde bir kaç adım 
atar atmaz birdenbire heyecana 
kapıldı. Buna sebep olan amil, u. 
zun, sarışın bir kadının bir erkeklo 
konuştuğunu görmesi idı. Onun 
Londrada karşılaşmayı hiç umma
dığı bir kimse varsa o da bu ka
dznd~ • 

~ =- ~İese!e şöyle oldu. Monteker. 
loda çalışıyordum. Kocama oradn 
rastgeldim. Seviştik ve bir ay son_ 
ra evlendik. Şimdi müsaade edi
niz de sorayım: Beni neye çağır
dın? Cemiyete girmek için mi 'f 

Weisner bir dakika sükut etti. 
Sonra cevap verdi: 

- Cemiyete girsenız de girme
seniz de olur. Fakat sizden isti.f4cle 
etmek istiyorum. Bana büyük bir 
iyilik yapabit.rsiniz. Bununla ma
zideki iyiliğime mukabele etmis o
lursunuz! 

K adının yüzü cid~lileşti ve 
sordu: 

- Benden beklediğiniz nedir? Bu kadın Irma Helnwurth'd~ - Anlamak lstediğim noktayr 
Ve bu kadını görmiyeli iki • kocanızdan kolaylıkla tahkik ede-

sene olmuştu. Birdenbire bir sürü bilirsiniz. Mesele şudur: Yenı bir 
hatıralar, hafızasına hücum etti Avrupa harbi karşısında İngiltere-
çünkü İrma mazisi, son derec~ nin vaziyeti ne olabilir? Maksadım, 
renkli olan bir kadındı. Hayatında siyasilerin hususi meclislerde nder 
bir kaç defa weisner ile karşılaş. söylediklerini anlamak, Maliye Na-
mıştı. Son mülakatları Viyanada L zırı Simon'un tngilteren:n silah-
di. O zaman lrma Viyana operası- lanmak için bir buçuk milyar sar-
oin bir haletinde çalı~ıyordu. fetmekte olduğunu.şöylemekle blöf 

İrma'nın o sırada bir arşidükle yapıp yapmadığını öğrenm~ktir. 
geçirdiği macera ve bu maceranın İrma cevap verdi: 
sebep olduğu bir skandal, az kal- - Bu teklifinizle bana haddimin 
sın, bu kadını hapise süriikliyecek., çok fevkinde olan bir teveccühte 
Ü. O zaman weisner müdahale e- bulunuyorsunuz. Benim gibi bir 
derek nüfuzunu kullanmış ve İr- kadın bu işlerden ne anlar? 
ma'yı kurtarmıştı. t - Siz dünyanın en zeki kadını.. 

Weisner'in bunları düşündüğü~ ı:ıınız. Bunların hepsinin teferrüatı-
rada İrma da bara doğru yürüdü nı kolaylıkla öğrenebilirsiniz. Ko-
ve Alınan casus, onun bütün gü~ canız, her halde bütün bunları bi-
zelliğini muhafaza ettiğine dikkut len adamlarla düşüp kaikıyor. 
etti. - Teklifinizi reddedersem, ne 

irma ne iki arkadaşı yüksek san~ yaparsınız? 
dalyalara oturarak konuşınıya ba§~ - Kuzum trma, ~esini yük!';elt-
ladılar. Çünkü İrma, Alman ca- . me! Duvarların kulakları vardır. 
susunun kendisine baktığına dik- Mese1e şudur: 

kat etmedi. ( 1 Memleketimiz bu ma1ı1mata muh-
Yarım saa~ s?nra !rma'nın arka- taçtır. Bu malumatı sırf iktısadi ı:a-

daşı kalkıp gıttı ve casus Iırsat1 kn- hada kullanacaktır. Maksat, İngiL 
çırmıyarak güzel kadının karşı. terenin bizil'l']le harbetmek isteyip, 
sına çıktı. istemediğini anlamaktır. 
Kadın~n. gözlerinde b~rdenb~re 1 Kadın bir lahza düşündükten 

korku hıssı parladı ve bırdenbıı·e :sonra cevap verdi: .,,... 
sordu: s · 1 • ı· L d d .,... ? - enın arzu arını yerme gc ır-

- on ra a ı),.n ne· v. k diğim takdirde vereceğim malCıına t 
Weisner, yerlere kadar egılere t ki . t'f d d • ? s .. • an m ıs ı a c e cceıc an:ı soz 

kadını selamladıktan sonra cevap . F k t b ld 
verdi: vermıyorum. a a u yo a ça-

- Bir iş peşindeyim.. Ya sen ne lıştığım takdirde elde edeceğim 
Alemdesin? malumatı kim alacak? 

İrma, birdenbire sözün mecrası- - Bu mallımat, hariciyenin ik-
m değiştirerek: 

1 
tısadiyat şubesine göndoJ:ilecek. 

- Size, dedi, kocamı takdim e.. - Yalan söylediğin be,belli. Fa. 
deyim. kat sen bu memlekette ne kadar 

Ve devam ederek: kalacaksın? 

- Corç, dedi, Doktor Weisner; - İşimi bltirinciye kadar. 
benim eski dostumdur. Viyanadan 
tanışırız. Doktor, kocam. mirulav 
Halllday Harüax. Bu konuşmadan sonra Irma, 

Weisner'i sık sık ziyaret e
• der oldu ve ona İngilterenin bütün 

I• rma'nın Londrada bulunma.: kuvvetile silahlandığını söyledi. 
sı, ve bir İngiliz miralayı. Bilhassa 40 mil yap·an kruvazör-

run karısı olması, umulmaz bir tc- lerln sipariş edilmiş olduğuna ve 
sadüftU. Tali, yeniden onun yüzü- bahriyeye binlerce askerln alındı. 
ne gülüyordu. ğına dair izahat Yerdi. 

Weisner, miralayla c~mi1ekfirane Fakat Weisner'in en çok mPrak 
sözler taati ediyor ve bir taraftan ettiği nokta hava kuvveti idi. 1n-
da bu kadından nasıl istifade ede- g11tere ne kadar tayyare inşa ede-
ceğini tasarlıyordu. Weisner kadın- biliyordu? İngiliz bombardım::ın 
dan ayrılıyorken, ona adresini ft- tayyarelerinin sayısı kaçtı? Pilot 
sıldanuş, ertesi gün kendisini zi- kuvvetleri ne kadardı? Tayyare ka-
yaret etmesini de rica etmişti. rargahlan nerelerde inşa olunu-

Kadın, razı oldu ve Weisner, ba- yordu? 
ra koşarak hadiseyi bir kadeh da.. 
ha içerek tesit etti. Çünkü· İrma'- 1 Weisner bütün bunları öğrenmek 

istiyordu. 
nın yardımile Berlinin btediğt n-
porları elde edeceğine ve bunlıırı İrma kısaca cevap verd.1: 
göndereceğine inanıyordu. t - Kocamın bunlardan birlle a-

Ertesi gün, Weisner ile İrma, İn.. ' · IAkası yok. Maksat bunları öğren
filiz - Amerikan kardeşlik cemi.. . meksc para sarfetmek, büyük zi-
yetinde görüştüler. yafetler vermek ve bir çok adam 
Kadın anlattı:. larla dilfÜp kalkmak lizım. 
- Sn derece mesudum. B!lhas. ' l Weisner, derhal cebinden 500 

sa Viyanadan uzaklaştığımdan do- sterlin çıkardı ve !rma'ya verdi .. 
fayı memnunum. Hele orada va.. lrma'nın yeni malftmat hazinesi 
r:iyetin kdt~emesinden sonra bu.. bulduğu aşikArdı ve Welsner blr 
ralara gelmış olduğumdan en bü- kaç hafta içinde maksadına erece. 
yük hazzı duyuyorum. Siz ne hal- ğini sandı. 
de.s;niz? Hala yaramazlık peiinde lrma'nın getirdiği malC1mata gö. 

ımı • Al d 1 · t iyi d ıtil re, İngiltere hava kuvvetlerine 500 
- manya a vaz ye ets milyon sterlin sarfediyordu ve bu 

Para yok. Avukatlıkla geçinemez il l lnd rf dil kti 
oldum. para ç sene ç e sa e ece . 

_ Bu İngiliz • Amerlknn cemL. Her hafta yüz bombardıman tay-
:retinin manası ne? yaresi imal ediliyordu ve bunlar 

_ Ehemmiyetsiz bir tı. Sen 0- tiç bin mil menzilli idiler. İngilte-
nu bırak ta bu İngiliz miralayı ile renin elinde 1000 kadar bombardı.. 
nasıl evlendiğini anlat! Huda bi- man tayyaresi bulunuyordu. Ve 
lir aklıma her şey gelir, senir. bir bunlar da Ber!ine gidip gelebilir-
g{in bir İngiliz kadını olaca~ın ıık- lcrdi 5000 pilot yetiştirilmekte idi 
b.ma ı:ı:elınezd.L mevamı var) 

Dünkü Balkan koşularından iki irıtıba: 1-, General Cemü Tan er kup<ila~ı tevzi ediyor. 2- Müsabak<iların liapanış meraslml 

TÜRK· ELEN 
Ticaret 

.Anlaşması 
~ 

Yeni Esaslar, Resmi 

Gazetede Neşrolundu 
11 martta Ankarada Yunanistanla 

yeni bir ticaret ve tediye anla~ması 
imza edilmişti. Anlaşma resmi f!OZE.

te ile neşrolunmuştur. Bı.ı anlaşmaya 
göre, pirinç ve hububattan garbi Yu
nanistan mıntakasına ithal edilecek 
Türkiye menşeli emteanın fob bedel
leri Yunan Bankasına drahmi olarak 
ödenecektir. Yunanistan milli banka
sında bu suretle toplanacak mal be. 
dellerinin yüzde 25 i Türk\yP. Cümhu
riyet Merkez bankası emrine döviz 
olarak hazır tutulacak, yiiıde 60 ı da 
kliring A hesabına kaydedilecektir. 
Bu A hc~abI Ti.irk:yc~ itlw.1 eüIIe ·ı.::ı;. 
Yunan mal bedellerinin tediyesinde 
kullanılacaktır. 
Anlaşma bugün gümrüklere teb

liğ olunacaktır. 

-·--0-

Çatalağzında İnşaata 
Başlanıyor 

Zonguldak (TAN) - Çatalağzı is.. 
tasyonu civarında yapılacak büyiik 
elektrik santralı için birkaç mühen
dis, topoğraf ve sondaj memuru ma. 
hallinde çalışmaktadır. Santralın te~ 
mel atma merasimi bir nisanda yapı. 
lacaktır. 

Kozluyu Zongu1dağa bağlıyacak 
havai hat için de iptidai hazırlıklar 
başlamıştır. 

POLiSTE z 

Yanlış ilaç İç~relt 
Zehirlenip Ölen ÇocuK 

Küçükpazarda Muhabir sokağında 
oturan seyyar satıcı Ahmedin çocu~ 
ğu bir yaşında Ayvar, yanlış bir ilaç 
içerek zehirlenmiş, ölmüştür. Çocu
~un cesedi morga kaldırılmıştır. 

Çarpışan Kamyon ve Tramvay 
Şoför İsmailin idaresindeki Bele. 

diye kamyonile vatman Hüseyinin 
idaresindeki tramvay, Doğancılar 

parkı önünde carpışmıştır. Her iki 
Araba da ehemmiyetli surette hasa
ra uğramışı vatman Hüseyin muh. 
telil yerlerinden ağır yaralanmıştır. 

Ağır Yaralandı 
Maçkada Siliıhhhane caddesinde 

Çolakzade Saide ait apartıman in
şaatında çalışan Andon, apartımanm 
ikinci katından düşerek muhtelif 
yerlerinden ağır surette yaralanmış. 
tır. 

Yananlar 
Taksimde Havahoş sokağında otu_ 

ran Dimitrinin kızı 2 yaşırlda Zoi, 
kazaen mangala düşmüş, muhtelif 
yerleri yanmıştır. Zoi, Şişli Çocuk 
hastanesinde tedavi altına alınmıştır. 

Sehir Bostanlari 
Kontrol Edilecek 

iki Bine Yakın 

Hala Lağım 

Sebze Bahçesinden Bazılarının 

Sularile Sulandığı Anlaşılıyor 
Belediyenin yasağına rağmen şehir civarındaki birçok seb

ze ve meyva bahçeleri ile bostanların hala lağım sularile sulan
dığından şikayet ediliyor. Yapılan tetkiklere göre, İstanbul ci
.varında 2000 kadar sebze bahçesi ve bostan vardır. 

Bunların bazısı lağım suları kul- ı surette kontrol edilmesi belediye şu. 
lanmamakta iseler de bilhassa Eyüp, belerine bildlrilıniştir. Kaymakamlar 
Edirnekapı ve Topkapı semtlerindeki bu mesele ile yakından alakadar ola
bostanlarda sebzeler Jağım suları ile caklar, icap ederse bahçe sahiplerine 
sulanmaktadır. Bundan ba~k:a yine 
mahalle aralarında gübreler bir:ktL 
rilmekte, bu gübreler k~ktt yapmak
tadır. 

Halkın ıııhhatini teh;iit eden bu 
vaziyetin bir an evvel önüne geçil
mesi kararlaştırılmtş, şehir d::ıhilin
J<..hı l.JüLUU .:ıc1.1~ ... 1.1ar:1; ... ı. .. • tıı:u. .,,.r.ı 

Ankarada Kurulacak 

Tıp Fakültesi 
Ankarada kurulacak Tıp fakültcsL 

ne ait kanuna ek olarak hazırlar.an 

bir kanun projesi Meclise verilmiştir. 
Tıp fakiiltesinin tesisine ait kanun, 

fakülte teşkilatı kadrolarmın 939 za 
kadar kanun projesi halinde hazırla
narak Meclise verilmesi hukmünü ih
tiva ediyordu. Yeni proje bu müdde
ti 912 senesine kadar uzatmaktadır. 

Fakülte için bu sene yaptlacak bir 
kısım inşaat.t da gelecek seneye bı
rakılacaktır. 

--o-----

Komedi Fransczin Temsillerine 
Gidecek Talebeler 

Komedi Fransez, 30 mart cumar
tesi günü bir matine yapacaktır. İlk 
matinede temsil edilecek piyes (Tab. 
lo la poc-zi Franscz,, ismini taşımak
tadır. Trup yüksek tahsil gençliği 

için 180 i galeri, 80 ni de koltuk ol
mak üzere 260 parasız yer ayırmıŞ
tır. Bu yerler Üniversite rektörlüğü 
tarafından tevzi edilecektir. 

Balıkesirde Koyun 
Teşvik Sergisi 

Balıkesir. 24 (TAı."'f) - Zirnat Ve
kaleti Merinos yetiştirme şefliği ta
rafından 16 nisanda ~ehrimizd~ iyi 
koyun ve kuzu yetiştiren koyuncular 
ara!!ında bir teşvik sergisi açılacak. 
tır. Bu sergiye iştirak edecek olanlar 
muhtelif miktarda nakdi mükafat a
lacaklardır. 

yıldırım cezası vereceklerdir. 
Bir müddet sonra, mahalle arala

rındaki sebze bahçeleri şehir harici. 
ne çıkarılacaktır. Bu kararın tatbi
kine geçilinciye kadar gübreler açık
ta bulundurulmıyacak, mahalle ara-

_.j.Q,j, .UJ.Q uvn.U.U.lUJ'"' '"''- ·n.L.U .• 

Öldürülen Tathcıya 

Ait Tahkikat 
Veznecilerde tatlıcı Abdulkadirin 

boğularak öldürülmesi etrafında ya
pılmakta olan tahkikat, müsbet bir 
neticeye varmak üzeredir. Müdtleiu
mumi muavinlerinden Fethi Sezai, 
bir ipucu elde etmiştir. 

Abdülkadirin dükkanına devam e
den gençlerden Kemal ismindeki bir 
genç araştırılmaktadır. Kemalin o 
gece, Abdlilkadirin dükkanına gelmiş 
olması ihtimali, yapılan isticvap ve 
tahkikat neticesinde kuvvetlenmiştir. 

Kayseride Bir Cinayet 
Kayseri (TAN) - Belediye zabıta 

memurlarından Vasıf, Arpacı oğul

larından Recep Belirgeni kurşunla 
yaralamış, bir gün sonra Recep has. 
tahanede ölmüştür. Vasıf tutulmuş, 
hemen mahkemeye verilmiştir. Ci
nayetin, ailevi bir mesele yüzünden 
ileri geldiği, Vasıfın ateş ederken 
sarhoş olduğu anlaşılmıştır. Vasıf 

yedi sene dört ay ~apse mahkum ol. 
muştur. 

Tokatta Avcılık 
Tokat, (Hususi) - Spor birliğinin 

avcılar kolu bir av tertip etmiş, Es. 
pir oğlu çiftliğine gidilmiş, Yeşihr. 

maktan çok miktarda balık ve ördekı 
civardan da yüzlerce keklık avlan
mıştır. Bilahare vali de. bu kafileye 
iltihak etmiş, orta okul pansiyon ta. 
!ebesi de beğenilen spor hareketleri 
yapmıştır 

' . 
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S - Llıe 9 da bir sene kaldım, mail 
vaziyetim mllaalt olmadıl:jından okuya· 
mıyorum. Leyli meccani mekteplerden 
hangilerine glreblllrlm? 

260 köy vardır. Türklyede Hatay hariç 
63 \•Uiyet, 370 kaza, 397 nahiye ve 
44142 kl1y vardır. Kaza, nahiye, köy 
hesaplarına Hatayınkiler dahil delildir. 

• 
Bundan başka Kadıköyde Hamiyet 

sokağında oturan Ayşe de yaktığı 
maltızdan sıçnyan kıvılcımla entari. 1 

si tutuşarak muhtelif yerlerinden I 
yanmıştır. 

C - Bayındırlık teknik okuluna, or
ta orman okuluna, aekert mekteplere, 
Adana, Bursa ve '1stanbuldaki ziraat 
mekteplerine ortamektep mezunu sıfa
tile girebilirsiniz. Tedris senesi sonun
da bu mekteplerin girme ııarUarı gaze
telerle il.An edilir. 

S - lzmlr • K•Hb• demlryolu ne 
zaman yapılmııtır, tarlhçHI nedir? 

C - İz.mir - Kasaba demlryolu, bir 
İngiliz şirketine 1863 senesinde verilen 
bir imtiyaz ile yaptırılnuetır. Blr müd
det sonra bu şirketin imtiyazı Fransız 
ve Belçika sermayesinden teşekkül et
miş olan Reji Jeneral şirketine intikal 
etmiştir. Bu slrket de hattı Afyonka
rahl~anna kadar temdit etmlıtir. Niha
yet 1934 senesinde hUkô.met taufından 
satın alınarak Devlet Demiryolları me
:vıınına ithal t>dilml~tir. 

Otomobilini Çalmışlar! 
Dün sabah, Osmanıbeyde Pokot a

oartımanmda oturan Armanak, za
bıtaya müracaatla Doc markalı ve 
1116 numaralı otomobilinin çalındı
ğını iddia etmiştir. Zabıta geç vakte 
kadar otomobili aramış ise de bula
mamıstır_ 

••• 
S - Tstanbulun kaç kazası, kaç nahl

yeıl, kaç köyU vardır? BütOn TOrklye· 
deki vlllyet, kaza, nahiye, köy adedi ne 
kadardır? 

C - İstanbulda 16 kaza, 26 nahlve, 

SAKARYA 
Şilebinin 

Vaziyeti 
Geminin Bırakılması 

için Harekete Geçildi 
Hariçte bulunan vapurlarımrzdan Sa
karya şilebinin vaziyeti tetkike muh
taç görülmektedir. Bu şilep, iki ay 
evvel Romanyadan aldıgı 2000 Yn
hudiyi Filistine götürmüş ve bunları 
orada çıkarmıştı. Filistıne Yahudi 
muhaceretini hoş görmiyen lngilizler 
gemiyi Yahudi taşıdığı ıçın harp ka
çağı addederek zaptetmiş!erdir Va
purun serbest bırakılması iç•n teşeb
büslere girişilmiştir. 

Türk bandıralı gemilerin ecnebi 
sulara seferleri müsaadeye tabı tu-

}M!~bY-'it'fP ıı\:cy'lı.'l ~s k 6.un "sa'biak "'şciJ 
rimize dönm üştfü. 

Yabancı sulara ~·ıl.an 

ilk şilep 
Türk vapurlarının yabancı suhra 

seferlerini kontrol altına alan karar
name mucibince şehrimizd~ kurulan 
komisyon ilk içtimaını ~vvelki gün, 
Mıntaka liman reisinin riyasetinde 
yapmış ve Romanyaya Tlirk ihracat 
eşyası götürecek olan Dcmirtaş şile
bi için istenen müsaade meselesini 
tetkik etmiştir. Komisyon, geminin 
seferinde bir mahzur görmiyerek 
Münakarnt Vekaletine telefonla key
fiyeti bildirmiş vekal:?t te bu kararı 
tasvip etmiştir. Demirtaş şilebi Ro
manyaya gitmiştir. 

Üsküdar Tramvay Şirketinin 
Vaziyeti 

Vali ve Belediye Reısi Doktor Lat 
fi Kırdar bu akşam Ankaraya gide
cektir. Vali, Ankarada Üsküdaı 
ve havalisi tramvay şirketinin 
vaziyetini tetkik için kurulan komis
yonun mesaisine iştirak edecektir. 
Kadıköy ve havalisi tramvay şir .. 

keti hükumete borçlanmı~tır. Bu bor
cun belediye ile evkaf tarafından ~ 
denmesi icap etmektedir. Çünkü ~ir
kette yarım GP'lilyon lira evkafın, bir 
milyon lira da belediyenin hissesi 
vardır. Belediye borcu müştereken 
ödemiye razıdır. Komisyonun verP.ce
ği karara göre hareket edilecektir, 

İlk Tedrisat İçin 
Yapılacak İmtihanlar . 

İlk mektep mezunu oldukl.arırıı ve
ya herhangi bir engelden nolayı me~~ 
tehi bitirmeden ayrıldıklarını iıeri su 
rerek imtihanlarını istiyenlerin, bun .. 
dan sonra bir ilk tedrisat müfettişi 
ve iki muallimden teşekkül edecek: 
bir komisyon huzul"'.mda tedrisı>t 
programına uygun şekilde imtihan e. 

1 

dilmeleri kararlaştırılmıştır. İmtihan'" 
da muvaffak olanlara ilk tedrisat ~a.
hadetnamesi verilecektir. 

TAKViM 

25 Mart 1940 
PAZARTESİ 

3 üncü ay Gün: 31 Kasım: 139 

Arabt: 1358 
Safer: 15 
Güneş: 5.56 - Ö~le~ 
İkindi: 15.49 - Ak~am: 
Yatsı : 19.58 - İmsak: 

Rumt: 1856 
Mart: 12 

ı:uo 
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CLEK 
Neıe Hoce111 Ara111yor 

Fazan:OmerBızaoooRvL Ticaret U k Ş kt k• Ha p lskorbite Ytu1111:B.FBLEK 
.._ S ~ = = za ar a 1 r Al'Ulft bu .atunıarda, bizim ... 

.... BerUai si111Nt •ttiilM y.,.. 111· B. ı·kı • T ş dd 1 . \ K Ted b·ı ntı asık, kftaldbı ve ...... 
,.. edeaellne dair ltlr dı1l ..... ır 1 erı ekrar ı· et enıyor arıı r ........ tikl>'•t .... durmana. 
llıt nepettileı'. Bu laaberlerle Ana. Ba flki1.t!ml diler ıueteıerd.e tle, 
..... 11,..t YUl,.U. kerkaaç it r f bua arkadatlar tekrar ediyorlar • 

..... ntll ~ isen ol.tutunu v k" 1 . y . e· IC k 1 Almanyada Çocuklara Meleli, belediyenin ltir ett~ 

..... tlrmek istediler. Fakat müte- e a et, enı ır anun Çin Kıtalar1, Pekin Civarında Muvaff a ıyet er yerleri milteb•u•11 ıetirm.W nsL 
lif kapaklardan ıelen ba haberlerin, Yi H V "19 le lttllan edn <VA·N6>, Akpada hi-
~l t ub oım.dıiı antqıh,.,r. Proiesi Hazırladı Göstermiye Baıladı, Japon Kuvvetleri Garp ne ap erı ıyor .. , etıene• yerı mıte1ıuıaınün • 
...., taraftan lıf.oslrova, tlllv taraftan Londra 24 (Hususi) Alman hu. yade, etleaee miltehusua llmn pL 
a.ıı. b11le hlr .. ,....u. Jwmlan.. Ankara, 24 (TID Muhabtrlndtn)- istikametindeki Danlara Donru Rica+ Ediyorlar dud~ alman haberlen IÖN, mil- dlllnl nm ıtlrilJor. Dtln •e (VUli) 
~ temba ettikleri Jaalcle, hu Ticaret Veklled, ticaret birlikleri ka. ':I "111 il llhhat of1l1, Wmıekteplere vlta. n11D psetesln .. (~vket &Mlo), a)'Dl 
~ alt hah8rJer!n ardı uubwli.. rulmalı haJrJnnda bir kanun projesi Londra, 24 (Husult) _ Şunkinl'den gelen haberlere ,are, mlnU haplar tenli lfile mlflUl oı. hahls tbertn•e kalem oynatllllfb. 
u lçla, si)'uettea kaMol-- hedef- huırlamqtır. ..:1-W ·--'·- maktadır B haplar .nd mdıla ve Bu zeyat hlse, nete liretmek ltba· '- 1au1n•• mm imal edealer eklik Projenin lhtlft ettill .. lan ı&- Japon kuvvetleri Naning ile Yamçov 81'8'1Duaıu m"'~~& ~. ~ ellem munu n.rı ıtll'mektedlrler • 
.....,.. ve n çtlllt ......... arkL re, hiikamet, Ticaret Vetıaıetlnln ıa.- kesmiye muvaffak olamamıılardır. Bu kuvvetler on IOD ll1ren olan anttakorbUtlk vitaminleri lhtln Mesele, hakikaten elddl mltalhJ& 

JranmedlibMI-. ...... ••1ualar tencell lüzum t1aerine ldW&t ve ih. bir muharebeden sonra garp istikametinde dallara dolru rlcat etmektedir. Bla1en pek ,.ım.u o ıa,m bir .., •• r. Çtlnktl ...., en .._ 
fa ... un,_. racat amtluuıduı muayyen madde. • lan ptalara buı klm,nl mad::;r y6k manevi kuvvettir. Fen l~ ve 
llantuıd nd,-.t pyet ıarlhtlr. lerin ihracat ve lthalltı lle uğraşan etmiye baflamıftır. kanftınlmakta oldutundan b hu fertlenten m8rekkep eemlyet lçln. 

'1r harbini 4lnam ettirmeyi bt'h. tacirlerin af.rebilecelderl hilkmi ph. Fakat Çin kıtaatı bu kuvvetlerin lan Mentukofu lfıal etme.. mavaf. nn urarlannı izale için bu baplann Şimdi, 1tlsde rırttıen n.,.ızlllla 
.., •en hu reflt fl'Opqaaclalan im- ıiyetl haiz birlikler ~urabllecekdr .Bu rlcatlrıe lmkln bırakımamaJc için uı- fak olmuttur. Burada Japonlar bu- tevsilne lüzum ıörillmGftOr. aeheltl nedir? Evvela iti tualf eü. 
l.ı1t asmalı: için. Mçhiz seltep 7oktur. birliklere p-mtyen tacirler, blrlliln rqmütadır. kına ulrumf ve cad bir kumı hariç PleetzeDIM tnktfhan..ındekl Hm. M8phede ettfl!mls •• aetesla· 
!,azizm, Faşizm ve mevmuuna dahil lflerle lftipl ede- /mlıa efl!!en Japon ltıı"mlnı olmak ilzn, Japon kuvnt1erl 1mba mabpularda wih 1*orblt aJAmetıe.. lik halk tababsında 1oktur. Onlar, 
....__ nıiyeceklerdir. Çin kıtaatı Pekin clvarmdakl yer. ecUlmtftlr. rt polm(lftilr karmea, bderlnee ellenlrler. Bet. 
!""Vvyetizm Birliiil Ti~arl mahiyeti bb otan birlikle. lerde tarar btıyilk blr faaliyet göa. Diler bir ÇlD mtıfrezell de Vana- • tafnda tarifi türlfl vakit pçlnae 
·~------· r1n kuruluflan umumi h8Jd, idan termel• bafl•m1ııantır. Hareklt hep futaq ve Nantlelne turrua ederek, Moakova • Sofya Bava vuıtalan da vantır. EskWen bW• 

S• ...... e •wlsm ...,....... meclisl ve murakabe beyeU sfbi tela. büJiik muvaffakı7etlerle neticelen- düflllW alD' DJiat 'ftl'dlrmlftlr. • de poker, im~ •~ belik partll.t Jok 
....._ althlı istikamet, bir rt teplllt ne munkabelarlne alt hu.. miftlr. Bllha•a bir Çin müfrewl, Pelcln • RankOY demlr,olu birçok Seferleri Ball.t iken, bdmlar, Wıalarla" erkek. 

lllat • F.,tst • So~et eephealnla sua1ar ticaret kanunu bilkilmlerine Pekine yalan bir JMden merkezi o. yerı.rtnclm türlp edilmlftlr. SofJa, M (A.A.) - Moıdawa • Sof. ler de erkeklerle toplaaıp, ttlrl8 *· 
~ etmek tbere oW11imaa töylL t&bl ohnaJlp bu kanun htıküm. ya muntuam hava Hferlerlnfn ilk lfl etleneeler t.nlp edlıtntl. Helva 
.-... Anapada Wtanf, n1a p1rl 1erln ballı olacakbr Bu birlikler p T isi N...&.- v-Lm ta)'1U'911 diln 611eytn Sof>'a1a a.ı. soh'betlerl, flnean oyunlan pbl, ..... 
...... ... 1 b kut e • , apan111 emenn 'iDftl .... mit .. SovJet milnttebat tanan 111111 etleaeelerle o kadar ıtl•l ftldt 

P val7.tt.a• an r • muayyen bir mmtaka:ya munbuır o. .. awydanmda Bulpr hava lnınetJerl ~irilirdt ld• ıtm•ı habntı bile, 7L 
~ n -1an .. ır..liM Mi1anm•- labileceil pbl bütün memlekete de Vatlbn, 24 (A.A.) - Papll, pu- lmtr, M (TAN) - Nafıa Veklll kumandam General BoJdef ve clllft dmtlu bir iaJ1ınsene •erlfor. 

leYumaektlr. ıepnll edilebilecektir. kalya mQnuebetlJe bu abalı yaptığı Ali J'uat Cebllof, bq6n E&althlldül t tarafmclan karp1ammfbr Blsd 8 deallen ta1tüa 
--~ald Fin 11ar•1a1a IOn bulmas1 Auların mesleki lhtlyaçlanm tat.. beyanatta bflh ... reemeıı aktedllen IUlama t.llatf1e. llaıdlaclaJd nafıa ına · ldlsttl. e o:: b~~,et ıtt,att.nm 
~ lnJ.t ......... == min etmek hiikdımtçe -vertıecek her muehecleı.rin ima bir milddet IOll1'a itlerini tetkik etti. Vekil, akfam teh- lsviçrede Şehirlerin Tahliyesi detlıtWI. P.aJdlhal Jtınktı. Yenhhd 
'4 nepl,at, ~ . türlil dlreJdlfl8rin ve bllhı!M atan. lhlAHnı ve ıdvll balkın katlllm edil. re dondü. İ~- 'J-.n.. I edlnemetll ve sevk, lhtlJac ve ltlJat. 
~,,_Jaarltlme lsarlpnü flkrınde dardizasyon baklandaki e:nlrled.n ta· m..mt flddetle tenkit •tmlf ve ıulh Fransız Pasif Müdafaa ~ wuuU' er 1anmnı ı»l!leftl 
_...... • ..- anlatqortlu. Çiln. hakkukuna nnaret etmek ve icabın. münuebetlertl bozan hudut bilmez Mütehassısı lzmircle Bmı, 24 (A.A.) - Sırf bir ihtiyat Vaktll Bo • Tevfik slbl 1aattl .. ='!!:ide•:~~: da bu cllrektiflerl tatbik 91lem~, a. fütuhat emellerine artık bir nihayet tzmır, 24 (Tan Muhabirinden) - ıe::: .;::: ::1:e :~ tak=~ daha ..:. •• :n;dıt Hud ..... 
)lıt Bhllitnde emterJallstler arasın. 1U1 olan tacirl.rhı ıa::.~,: verilmeli tıemennlllncle bulunmuştur. Fransız pasif müdafaa mOtehasstsı ~en tahliyesi lçilL bir pliD :=m.ıan. Cin Ahmet, Kamlnır Nulf ılhl. nflk-
- ..,.. bir llup aa,.ımakta ve em- ~~ ekonomik " bu :Ul\llta i- Sllllı ftll'lltın l/erUae gdlrill,Mor Amlra1 ?tloure, bugiln Vali ve Bel•- maktadır. tellan n 10D •eree.t• ne1mıltla 
~ ..... pnlannı, kendi ıore tanzim etmek ve M Huual) _ Helllnldden diye retsile birlikte phrf geıdL Ya. ftl'th. Bunlan ,...atan, hot t1dllll ft 

._._... Jaa1 ve lu,._.,erl Uha !8P ~~~" ~blr1-!.~plyu: ~~ta söre evvelki 1.,. rm pasif müdafaa ~JAtım ıetklk 1 ......... UWW.nm ~etlfdNa I* .. llllllalt fti41. O aw. 
-....,. ~ u\I maaRI ... ısamm 9 ve _, • Fin. edecek, olan milteh_.. ~ a&- CQlarml Setlll AWı 1aldll ıetltetl. "7le DWlr Ye .UW. 

~~ ~*= ~ =:-toldp-:" =:-=:: = =...:=--.:. ı.::-. na tatuııaı:" ~· ...._. ..-... 7'.u.ı-ııı.nAN '"'° ;::=-...:-:,, C--= 
~...... N..a.t 'l'aflst _ t.roı etmek, b!rlilderln vaztfelerlndn ıdnla bQtiln .-rtlan JClne aetb'll· Alman dan Çıkardan llezartti Hlndlatamn, Seylhın bütün ••lenlr IMm u..a ~ Mra eep1aJ;... ~ o-re olacaJdır. mifür. Ancak, Petlamö. heab l'tn. 18 . çaylannı satın almıştır. Bundan böy. ve litHe ile •nılnlenlnll. o.-

..... lletl llllil8ll, Mı takım te- Bılalarlle birlikten çıkınlar ft \1 landalı1ar elindedir. So~ıa!:a. Gazetecı le ne Cava, ne de Çin çayı lmpara.. ta oyunlan, braghler, bklalal', 
,....,. •....... caretl •keclenler tekrar birllle sL mm 10 nllanda tel1tm c • Londra, 24 (Hususi) - Neue Zur. torluia pıyecekür. meddahlar, miadn tahaflan falan, 

V--ı. reblleeelderO". Fin '/cablnnlmÜ 11apılacak chr Zeitung gazetesinin Berlln mu- laep 0 njHt " illtl,.aeın dofanlwl8 
~:anJlal'ln Uı&yeti ... 'ncaret Vekilett bu lumunun tat- tadilat habirl üç güıı içinde Almanyadan General Wavel 19ylenU. 

- .... 1'llalan, •· 
raı..11 .. etm.11 ....._ektetllr. get r. unun n e ve e den haber almdılma ıöre, bblM ıt ... ~ ~ laUJıablrl • ~ Bf ~ -

~llllll aulnal• MMOedadn biri 1940 bütçesine elli bin liralık bir talı- taclllltı &at\PAedekt ~ _.ıno Ber6- ecl h fili d k t nera1 a ,.,.... De ba- tadım tatmıı •elll 
U..n ' lilat koaulmUf\ur. • 1111 guet ma 8 n • ço a. radan flmale hareket etmlstir. 

~~- tMdt elmek, a-__ Jana 7apdaonbr. nınmıştı ve Alman i,ktısat meseleleri Ge 1 W 1 ..n.. .. Babuından 18nl81Bnll dellftlNl 
...._ A'-n1qa beifanmanm te. Balllu'ı11 hganatı ni en iyi bilenler aruında sayıhrdı: ........ neraıer.:v~eı;JZ h~ Yerine tle hahuuun sBnllllbulea 1. 

._. n Jlellsaluaa htlttla Oder Nehri Tapyor ,_.,. • ıe Jlslal heatls ko7......_ lhl. MJ'le 
...... ..terek, mit- Berlln, 24 (A.A.) _ Oder nehri Londra, 24 (A.A.) - Londra rad. • met ..tamı. ve llkert makamıt ile ptmiyeeek. Ştıphesls, 9ftk ve •• w.•-•• Jalt olmma tu1armm J(llaıelerek tapnuı ve bm yon, Fin1anda için yaptıJı ne&rlyat· ltaJ,an lgill SnlniJor ,anıpna,tGr. lhU,acı, ha aba mlnnverlerl enhl. 

ı.L..~ _ ..._ .. tuaftu teslnl,a lriltlelerl bu abah m.cs.rvuııen eı.. ta, Lord Halifu'm l'tnlandaya mil. Roma, 24 (A.A.) - Paskalya be- •e, sonumla imana ptlıeeek w illet 
~. a. 1••• Ballraalan ftl'IDda beDdhrl 1'~ tedair beJanatmı ftl'llliftlr. Lord diyeli olarü: memur ve ltçl tıcretle- J Yamanlar Dalmdaki Heyelan 'ıtemes, •1r takma ellew ve sevk 

IEAla teMlt 11,...cl bllan•h;rqr, lluefa1 Oörlnl feJwn ·malı,Utn B•ltfa, bu bqanatmda '6Yle clem1f. rlnbı yüzde 11 aıttın1muı ,.U me-f lmür, M (TAN) - Son 1atmur- fare ve •all~ Wmama vol •· 
~ ...._,ttaa ve ...._ .... lmaa. • tir: murlar, gerek ttçfler arumda derin tar .esnasında Yamanlar dalmda vu- paktar • 

..:_.. . giderek tettlbtta bulunmuftur. Der- "Biz uferl kazandıktan IOIU'8, te- bir memnuniyet UJ&Ddırmlfiu'· kua ıeıen heyelan yilUndan Yaman. .&Umup ta: 
~llQt h kaclana 1.lw netice nıe. bal alınan taclblrlerin feyewı aba. m olunacak Adil ve devamh ıulhün Bu karara sebep 12 aydanberl t. lar ıuyu memba ve mecruuıda hasıl - Bfee•im! Ddnya 1.ayle ateı 
... ~ alMdlr. llDI tahdit qlemlf 01du1Wıu görm~ fayclalanndan elbette k1, Flnlanda da talJada bayatın yüzde 18 nllbetincle olan tahrtlNat tamir eclllmtf ve ;renL ~...._ lkea ....... -.. olu aa• 

1- .... ,. ._.... 78pbk- tür. tatlfade edecektir." pabahlal""I olm•11dır. dm au nıllmlye bqlanmqtır. Demek te boftur. Bana boflui.. 
ı_- ..... her laallle llalr lauplerbdn ... hepimiz bbal ederi z·- .....: 
........ tlrlerlM -~ .... .., L u. \DU9 
~ ,_... #ltında lcabm7anlr k dltel fer.ti) denilen yanma • ela-

4 ~ taldp ~-· eatanı, knlann yanınnhn fasl_.ı 
~ ... ll7fMll .,._:., ..... tıltaa Mister Chamllerlala .... 

.... ..._ .. ldıth Ba .., • .u · baltmmı .... •lbneL Zaten nı,ıll.,. 
~ ........... aldeıl flphe -;::; • U... ......ıanndcın ..anW.ı ınlllt ,,..,,. f'lmdln BeltTNI nuılıa6lri laN/uulaıa Nrllen Uk bil, btlyea üm•eld latlknr. 

O... illa ... ,,.,.... .. hm. ın«:IW_ ,,,,,.,. ,.,,,,.,,,. bulunan mlJew.,,.,.. ınallJmala göre, Jtal,,.,.,.,., AllnanllG w 801'1/d ıabldan •elll, ean lllaatıslHaa, .._ ...... ••ı•• ... tip, ..... ,,,.. -' 6lr ,,.,.,, aıuu.au..,. 6ıı ..,,..ıe ..,.,,. Blrllll u. 6lr 6loi l/Gll,,,.. U&tlmlllkrl r,,,,... kit ıetlıme ,.. .... •u1amaywpmn. 
" Ml1* ,.... 1ılr teelr ... ... ft nilaayet laqata ....... tat• 

~~-inle ..... WllrlL , ... ...,..,.,.,. """' ...,,, p6elerlıte - """"' ""'"""" .,.,,,,.,.,. ,,,,.,.,,.,..,,.,.. .... )'Oha• ....... ,. ........... . 
fl&lltü .....,..._ ,_.,,,. l1el7lfltllr. M1RM 4" a..e., it• .. eneli .... bHI • 

.,,.,,,,,,,,, 6a llMl l/lldl taııgablleeelfnl tlıh • :.u1aa.:~r.:... .-Y=-.:;:, •:!•::!,mı: =.:..~::::!.:" ,.-:"..:; t El ile ..,.,.,.,,.. N.,. ZattAer Zdtrıno ,,..,.,.. Ahnu, •ep 8oY7e& teeadd taWlrlnM, "11a7ad _. " nlhaJ8t eüld• el1ence Taıtan 
-11. • .ı • .,ıı ....... : oı.ak kalbuu1-- orta •-·-. "'--• ,.,.,_ ..,,.,,. faadeılnl ··~ ....................... illa. ..... , _ ~ ... 
"/luwaltı ,,,.,.. .,.._l lftalımU. :AIMa ,,...: Balbalana TMIJe&llli koD411Qa 111 m•bet nrqer. =.~•a=.r = 
,,u.ı.n lalen ,,.,.. 6lı- ..a,.,- ,...illi .,...ı m'1•* •ul10I'. taiJpn•lrla hflu. 
to,,,..,,.r. lhlndeı ...... ,,,,,,., ,...,. • .... • ,.,..., 11a1...,. s.;,,.,.,. Wrlepnd ouı,,... e!."!:a ..:.::uz::.~:::::.. 
ofla .,. .,,.,.,_. ,,,.,,,,.,,.,.. Sınai Ua ..ı tlıtl ..,,,,,,._,., rlnH 8,,,,,.,. JluılOlhd'nln ~ ..,..... it'• .. ......,._ bin 

lltGllarulUI """""""' ,... fada l/lbeltlnlllfJ Boıntllll/fl Gellfflll Llürf Sllloroltel',e ,._ t• f Ttlrkleria llUill ~.w.. .. -.. iL 
,..... l/Oldur. B• ,,,,.,,,.,,,, ,,.ımaıc latenen lllllllllll ....,,,,. ,_.,,,,,, oerdlll Mil/IMll/Or. ..... ________ _ 

,,.,, ,,.,.,,., ,.,,,_ 6lr ..a,.,- ...,.. u.u.., llalilıuna Balbn ••tetmı. Ahaan plbma il- Ankara Km ı; illi Talebeleri 
~ ld, 611, Wil de, 6aı G8lıerl ...,_ re, hareket Meeeklnlnl lllterea M~Wr ........ J'Oktar. AatakJadan D&ıiiıor 
"'1lerin ,,,,.,.,.. arllır,,.,,,. lldllülln olaWllr.,, Geıelı: aomanra, pnk Yupsla~• .ıun amaml- Antakya, 24 (TAN) - OOıı tehrL 

'f. ıe, mtlttellklerlll Wıba4e&. mı. plan Ankara kıl 11N1 talebeleo. • * rile ~ mOtefekkll 81 
Alev ...._... •aJtl• ,,.,,....,............. 11...; B"""'1ı _,, ,,,,,,.,.,,.,,,,, ,.. ını.ıua *'*" klflUk kafile 11..u memupı.n " 
YeJ• em •apu ,...._._ tabDMa SIH süq wı eı. ~ talebeler tantuadan brplanmıı ft 

nt b1Htmlttlıı. Ba rakam, ••mu Mlr•••nm p. ll'hn H """' 6et1wlarutı Ü""°"""',,_.,. ola teref1erine z17aMler verllaaJftlr. 
mi ll)'latma ud•r'• pkan1m1ftm • 6lr ml"'1ı -'lı- olllQrı lfln, y,,,,_,_,,...eJ4.. Vali Şillail Sökmemiier taı.beJe, 
O~ \'oa s.- 1e1mt bbı• talafllla 1HI w · '1,,.ıı. l.ılüi .,,,,,.,,,,... Y.,.ıllDl/fl ..... Batqıa, taribl, cotraft. lktıudl. ta-

...- ...._. ..... _ .._ rladk ve kGJtGrel duruma haklnııQ 
Lelfllll: Buut ...... ~ 111 ldtL .,_... ·--,. ,,,,,,.,,.,,,,,: Mlltdllür, Bil• mufam1 mılftmıt vermifttr. 
Kola lllUfmdaa llb b•••• 8Mn ...._ ın kiti ,.,. ,,.,.,.,... teltlll oı..... ,.,.,. aıdAI Wııl lfata7da l6rdQkJerl llCak kabulMd 
llw •••fıMa• lk\ de.uo~m a. Wıtala llaw lca4 MeıWne •llıı luaw'/td _,.,,, olurl#ır- ve* mltehuali olan talebeler copaa 
n.. 111 ..... • ....... t arumda AatüJadan .,. 
IS ,_.ıaltl: B .. eılBla ........ •ata U Jdlt ...,...., Ahnaa PHllP.._. ... pllMk 1f1a. nlank 1*m1--. ~. 0. 
ı mafla tarama ...W: a. 1llmla ..._. .,..11 o.; ............. ntbo u. UJa"8 ....,.la .,.,_..,.._ _._ela baclDldl-.. ıde Ank1Po 
larü 11 lı:ltL m. lblpparta 79.Ht Ant Wallvia stW. ....... 1: hareket~. 
Alma•lu, •tltb lnaa1ana "'8• ,.t.m Graf ı..,, iki mtlat.alebt.rba.. .. fi.Hl Anp ........ lblppar 
._tro;rc, 11 ••halta ve alh mQla tarama ,........, ı.t.i799a, JÜI••• AQ.... ..._. llwaluDe .. MPi• 
~ itini edqorlar. J"ata .....,...... 
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j lk Balkanlararası kır koşusu 

şampiyonası, dun Heybeliada
ıla yapılmıştır. Müsabakalar büyuk 
bir intizam içerisinde geçmistir. Sc. 
yirciler arasında vali muavini, b<>
den terbiyesi genel direktbrü, Yunan 
Yugoslav konsoloslan da hazır bu. 
lunmuşlardır. 

Saat tam 15 de üç Balkan takımı 
bayrakları önde oldugu halde saha~ 
da göründüler ve yerlerini aldılar. 
Evvela Balkan marsı, bunu müteakip 
sıra ile Bulgar, Yunan, Rumen, Yu. 
goslav ve Tı.irk milli marşları çalın. 
dı, ayakta dinlendi. 'Milli marşlar. 
dan sonra vali namına vali muavini 
Haluk Nihat "Bnlkanlılann sulh ve 
spora karşı gösterdikleri tes::ınüdu" 
tebarüz ettiren birkaç sözle müsabn. 
kalan açtı. Bundan sonra Genel di. 
rektörlük adına atletizm fcderasvo. 
nu reis vekili Adnan Hün nıüsafirle. 
re ve davetlilere teşekkiır etti. 

Yunan, Yugoslav kafile reisleri de 
söz aldılar. Yunan kafile reisi, mii
sabakalan için böyle bir güzel yer seç 
tiğinden dolayı te~kiliıtımıza tebrik 
ve teşekkürlerini bildirdi 

Saat tam 15.30 da Yugoslav, Yu
nan, Türk takımları baslama cizgisi 
üzerinde yer nldılar ve "eski rÖkord
men Semih'in kumandasile ilk Bal. 
kan yarışı başladı ve şu neticeler n
lındı-

Fert itibarile: 1 :__ Yugoslav Gni
nik, derece 24.40 6/10; 2 - Yunan 
Mavropostolos, derece 24.56 3/10, 
3 - Türk Rıza Maksut 25.20 1/10, 
4 - Yunan Rallis, 5 - Türk Hüse.. 
yin, 6 - Yugoslav Brücau, 7 - Yu. 
goslav Glüner, 3 - Türk Mustafa, 
9 - Yunan Kvas, 10 - Yunan Var. 
caki, 11 - Türk Artan oldu. Yunan 
Pagazas müsabakayı tcrkctti. 

Umumi tasnifte Yugoslavlar Bal. 
!tan birincisi, Türkiye ikinci, Yuna
nistan ücüncü addedildi. 

Müsabakada birinci, ikinci, üçün
cü gelen takımlara birer kupa Ye 
mlisabakalara iştirak edenlere mn.. 
dalyalar verildi. 

Olimpiyad töreni yapıldı ve Yu
goslo.v milli marşı çalındL 

Buı-han Feleğin sözleri 
Birinci delege, Burhan Fele!t, bu 

merasimi mtiteakıp, coşkun tczahü. 
rata vesile olan ve dakiknlarca al
kışlanan şu sozlerle Balkan müsaba
kalarını kapadı: 

"- Balkanlnr arası kır koşusunu 
kapatıyorum. Ötedenberi Balkan 
spor tezahüratının kapatılışında gli. 
zel bir itiyada uyarak Balkanlılık, 
kardeşliğinin ve Balkan sporculuğu. 
nu yaratan arkadaşlığın derslerinden 
bahsedeceğim. Balkan dostluğu, Bal
kan kardeşliği için buraya gelerek 
koşan çekişen, geçen, geçilen, çamu. 
ra batan, fakat dönüp dolaşıp ayni 
yere gelen bu gençler, kırk beş mil. 
yon Balkanlının heyecanım Ba!kan. 

r Koşusunda 
r B0

rinci Oldu 
• 

tix m içinde Yaplldı 
•• •• y • r 

JJJ üsabakaya iştirak eden atletlerden bir grup 

!arın dört köşesinden alıp buraya ge
tirdiler. Ayni yol üzerinde yürüdü
ler. Geçtiler, geçildiler. Ayni noktaya 
gene geldiler. Bize bundan büyüK 
bir ders olamaz. Bu güzel ders BaL 
kanlıların yollarının bir olduğunu, 
ve dönüp dolaşıp ayni yere gelecek. 

!erini bize göstermiştir. 
Yaşasın Balkan Birlıği, Balıtan 

sporcu gençliği..." 
Bu merasimden sonra misafirler 

şerefine Deniz lisesi 'Salonlarında bır 
çay verildi ve bu güzel gün de bu 
suretle nihayet buldu. 

~m--....... ...:ı ............. ._ ........... _, 
DÜNJ? ACA !tlEŞHUR BiR lNGILIZ OPERETİ 

BÜTÜN İHTİŞAMI GÖZLERİ KAMAŞTIRAN 
HARİKULADE ZENGİN SAHNELER ve NEFİS 
MUSİKİSİ İLE RENKLİ OLARAK FİLME AI TNnT 

Bu Gözler ve [(ulaklar için Hakiki Bir Ziyafettir. 

Önümüzdekr Çarşamba Akşamı 

J\11..ELEK 9 "t~ 
~11:11-Biletler bugünden satılmaktadır. Tel: 40868 , 

Çamlıca Kız Lisesi Direktörlüğünden : 
Qıı;;ulumuzda yeniden fenni tesisatı hnfa bir bulaşıkhanenin yapılması ve ~vcut 

mutboğın da cı::aslı bir seklide tamir ed lmcsi eksiltmeye kownustur. 
İhcJ.esi 9-4-1940 Salı günfi saat 14 de Liseler muhasebeciliğinde yapılacaktır. 
K~if bedeli (3376) lira (75) kurus ve nH.ıvakkat teminatı (253) lira (26) kuruş

tur. 
İsteklilerin hususi ve fenni sartname ve keşif hulasasını tetkik etmek Qzcre Çam

lı<'a kız llsesine müracaaUnrı, belli giln ve saatte bu gibi insaat lı;lerile mesgul ol
duk! nna dair Nafi:ı Mudı.irlü6ilndcn olınmış vesikaları ite birlikte liseler muhn-
sebecilıginde tcsckkfil edecek komisyona gelmeleri ilan olunur. (221!!) 

Bana bir şey söylemek istemedı~.n, lıa~ta 

TAN zs. 3. 940 

LiG MACLARINDA 1 ANKARA RADYOSU 

Fener bahçe, Istanbul 
Şampiyonu Beşiktaşı 

5 - 1 Mağ1Up Etti 
G ünün en mühim maçı dün Şe- yapı~dı. Kasımpaşalılann enerjisi kar 

ref ,stadında İstanbul şampı- şısında birinci devre 1 _ 1 berabere 
yonu Beşiktaşla, Fenerbahçe arasın- neticelendi. İkinci devrenin sonları
da yapıldı. Şazi Tezcandan sonra Sa- na doğru bir gol daha kaydeden Ve. 
mi de maçı idareden istinkiıf edince, J !alılar müsabakayı 2 - 1 kazandılar. 
müsabakanın idaresi, kura ile İstan- Beykoz - Süleymaniye 
bulsporlu Samihe bırnkı!dı. Taksim stadında yapılan Beykoz • 

Takım~a~ ~arşılıklı .Qlarak ŞU kad. Süleymaniye karşılaşmasında birin. 
rolarla dızıldıler. Beşıkta~ takımın- ci devre o _ o berabere neticelendi. 
da yalnız cezalı olan Hakkı yoktu. ikinci devrede iki gol yapan Beykoz-

FE NE R BAHÇE: Cihat _ AU Rıza, Or- lular müsabakayı 2 • O kazandılar. 

1 han - Esat, Rcs:ıt - Fikret, Naci, Melih, Topkapı - Hilal 

1 

Basri, Fikret. Birinci devresi golsuz olarak biten 
BEŞiKTAŞ: Mehmet Ali - Taci, İbra- Topkapı _ Hilnl maçının ikinci dev. 

him - Hiıseyin, Rıfat, Cihat - Hayati, Rıd- resinde Topkapılılar 3 gol kavdet. 
1 van, Hüsnü, Şeref, Esre!. J 

mişler ve sahadan 3 - O galip aynl-
Fenerbahçe takımı bu y;ni kadro- mışlardır. 

sile ilk dakikadan taraitarl.ırma bir ikinci küme maçları 
emniyet verdi. Fak:ıt geçen haftaki İkinci küme maçlarına dün her Ü\ 
neticeler, bu maçın neticesı ne olur. stadda devam edilmiştir. Şeref sta. 
sa olsun Beşiktaşı şampıyonluktan dında Beylerbeyi, Eyübe 1 _ O, Ana. 
uzaklaştırmıyordu. doluhisar, Davutpaşaya ı . O, Taksim 

Oyun çok seri başladı. İlk dakika. stadında Beyoğlu spor, Anadoluya 
lar mütevazindi. 12 inci dakikadn l - O galip gelmislerdir. 
sağ açık Fikret, topu kaleye intlırdi Bisiklet Müsabakalan 
ve Naciye verdi. Sıkı bir ŞÜt. Fenere İstanbul bisiklet ajanlığı taratın. 
ilk goli.ı kazandırdı. Bu golden sonrn dan tertip edilen bisiklet teşvik ya. 
Fener oyuna tamamile hakim oldu. rışlarının sonuncusu dün Topkapı -

22 inci dakikada yine Küçük fik- Silivri yolu üzerinde 100 kilometre
ret, kaleye kndar indi ve Bnsriye p:ıs lik bir mesafe dahilinde yapılmıştır. 
verdi. &sri de sıkı bir şütle ikinci Eskiııehir, Bursa, Balıkesir, Koca. 
golü kaydetti. Bir dakika sonra \ie- eli ve 1stanbuldan 30 müsabıkın işti. 
lih Beşiktaş kalesine aktı ve topu rak ettiği bu koşu çok heyecanlı ol
müsait vaziyette bulunan Naciye ver. muş ve yarışlarda Beden Terbiyesi 
di. Nacinin sıkı bir ~iitü Fcnı:?re Ü- Genel Direktörü Cemil Taner ve böL 
çüncü golü de kazandırdı. Arka ar- ge asbaşkanı Feridun Dirimtekin ha. 
kaya yapılan bu üç gol, Beşiktaş ta- zır bulunmuşlardır. Neticede Eskişe. 
kımını bozdu. Bu arada iki güzel kur. hirden Osman 3 saat 21 dakika ile 
tanş yapan Cihat, burnundan sakat- birinci, Eskişehirden Faik ikinci, Es. 
!anarak oyundan çıktı. On dakıka kişehirden Sabahattin üçüncü olmuş. 
kadar Melih, Fener kalesini müdafaa lardır. 

1 
e~ti. Melihin kaleye geçişı, Beşiktaşı Genel Direktörün Bir İzahı 
l:.ır parça canlandırdı. Bir Beşiktaş Sabah rcfklerimizden birisi eğH-
hücumunda Ömer topu ceza çizgisi men kursundan mezun olan yerli an. 
dahilinde elle tuttu. Verilen penaltı trenörlerin valilere mii.şavir olarak 
cezasını Hüsnü gole çevirdi. Ve va- gittikleri halde, dört sene Macaris-
.,ı,•nt ~ 1 nlrhı n ı:rnlıiPn cınnr.:ı f'ı """" hıvfcn +n.-l.;..,. ... : ~ ·ı· • 
hat tekrar yerin1 rudı. Devre de bu Abbasın llütüphane memurluğuna 
netice ile bitti. tayin edildiğini yazmıştır. Genel DL 

İkinci devreye' Fenerliler canlı rektör bu yanlış neşriyatı şahsına 
başladı1ar ve oyuna hakim oldular. tariz addederek tekzibini istemis ,.e 

1 
Fakat Beşiktaşlılar da mukabil JıÜ- bir arkadaşımıza şunları söylemiŞtir: 
cumlar yapıyorlardı. B:r Fener hü- "- Eğitmen kursundan çıkanlar 
cumunda Naci güzel bir şiltle Fener. valilerin müş:ıviri değil, gittikleri 
bahçenin dördüncü golünü de yaptı. yerlerin spor sahalarında çalışacak 
Bunu Cihadın ıskasından istifade e- olan aylıklı memurlardır. Abbas da 
derek Melihin yaptığı beşinci Fener kütüphane memuru değildir. Kendi 
golü takip etti. Son daki1-rnlardJ. Be- sahasında çalışmakta ve ondan isti-
şiktaşlılar lehlerine vcrılen bir pc- fade edilmektedir. Bu gibi yanlış 

1
1 naltıyl kaçırdılar ve bu suretle mi.ı- neşriyatı şahsıma tariz telilkki eder 
sabaka İstanbul şampiyonu Beşiktn. ve tekzip ederim." 
şın 5 _ l mağlfıbiyctile neticelendi. 

Galatasaray - İstanbulspor 
Şeref stadında büyük maçtan ev

vel Galatasaray - lstanbulspor kar
şılaştı. Hakem Nxdetin idaresindeki 
bu maçta Galatn~aylılar birine! dev 
reyi 2 - O galip bitirdiler. İkinci dev
rede bir gol daha kaydeden Galata
saraylılar sahadan 3 - O galip ayrıl
dılar. 

Vefa - Kasımpaşa 
Fener stadında birinci küme maçı 

olarak Vefa_ Kasımpaşa karşılaşması 

Konservatuar Orkestrasının 
Yarın Geceki Konseri 

Konservatuvar orkestrası Ferdi 
von Ştatzer idaresinde 26 mart 940 
salı günü akşamı Fransız tiyatrosun
da bir konser verecektir. 

Bu konsere, konservatuvardan Ra. 
na Seven, Ali Sezin, Muhıttin Sadak 
ve harp ile de Bayan Hosa Moissl iş
tirak edeceklerdir. 

Programda Mozart, Debus;;y, Flo
rent Schmitt, Saint - Saens ve Ber. 
lioz'dan mürekkep eserler vardır. 

(
Türkiye Rad,•odifü7!'Yon Po taları 
Türkiye Rad~·osu Ankara Radyosu 

Dalga Uzunluğu 
T. A. P. sı.7 m. 946~ Kes. 20 ıtw. 

11l4R m 111? ıc.-c ,.,il Kvr. 

Pazartesi, 25. 3. 1940 
12.30 Program ve memleket saat ayarı, 

12,35 Ajans ve meteoroloji haberleri, 12.50 
Müzik: Muhtelif şarkılar (PL), 13.30-14.00 
Müzik: Karışık progrnm (Pl.), 

18.00 Program ve memleket snat ayan, 
18,05 Müzik: Radyo caz orkestrası, 18.40 
Konuş-na (Umum! terbiye ve beden ter
biyesi), 18.55 Serbest saat, 19.10 Memle
ket saat ayan, ajans ve meteoroloji ha
berleri, 19.30 Milz.lk: Karısık program: Saz: 
eserleri ve şarkılar, 20.15 Konuşma (Fen 
ve Tabiat Bilgileri), 20.30 Milzlk. Çalan
lar: Vecihe, Cevdet Kozan, R~nt Erer, 
Ruşen Kam. 

a) Okuyan: Necmi Rıza Ah11kan 
1 - Tamburi Ali efendi; Suzidil peşrevi, 

2 - Tamburi Ali efendi: Suzidil dır se
maı (Kani yadı lebinle), 3 - Fahri Ko
puz: Suzidil şarkı (Tını nağamın acın

maz), 4 - Tambur! AU elendi; Suzidü 
şarkı (Her bir bakı~ında). 

b) Okuyan: Müzeyyen Senar 
I - Kürdilihlcaz.kflr şarkı (Neşeyle ge

çen), 2 - Suphi Ziya: Kilrdllihlc::ızkA.r 

şarkı (Bahçenizde sünbill olsam), 3 -
Dede: KOrdili şarlo (81\·efa bir çcşmJ bl
dad), 4 - Kürdili köçek, 5 - Adnna uır
kilsil (Çıkar yücelerde yumak yuvarlar), 
6 - Suphl Ziya: Hicaz divan (Dün gece 
ye's ile). 

21.15 Konser tnkdlml: Halil Bedii Yô· 
netken; Milzlk: Radyo orkestrası (Şc!: ff. 
Ferit Alnn.r), L Van Beethovcn: Konçerto 
(Keman ve orkestra için) Solist: A. B· 
WinklC'r; 22.15 Memleket saat nynn, ajan.! 
haberleri; ziraat, esham - ta.hvildt, kam
biyo - nukut borsası (Fiyat), 22.30 Müzik: 
Hindemith - Ressam Mathis senfonisi - pl 
22.55 Müzik: Cazband (Pi.}, 23.25 - 23,30 
Yarınki program ve kapanıs. 

Ecnebi istasyonlarında 
Tlirk~e Neşriyat 

Belgrad: Saat lP da kısa dalsa 48: ParlS: 
Saat 19,45 de kısa dolgn 40, orta dalga 
255; Tiran: Saat 20.15 de kısa dalgn eıo.55 
de; Roma: Saat 21,30 da orta dalga 250. 

Londra: Saat 18,55 de kısa dalga 20, sı,5; 
Belgr:ıd· Saat 22 de kısa dalga 48. 

TEŞEKKÜR 
Yarım asırdan fazla Beyazıt kü

tüphanesi müdürlüğünde ve darülfü
nun Arap edebiyatı mütlerrisliğile Be 
yazıt dersiamlığında tıizmeti mesbuk 
olan ve 22 mart 940 gecesi hayata gô· 
zünü kapayan pek sevgili ağabeyi
miz Maarif Ve:kiılcti Kütüphaneler 
Mü~Aviri t"ffiRi1 c;;;ı:ıin hAk\r•n~.o ... ,,\.C 
Mauı·u vf!il: ı Hasan Alı · x uceıın go:.-
termiş olduğu büyük alaka ve kB· 
dırşinuslığa, ve merasime itina göste .. 
ren İstanbul valisi Ltitfi Kırdara, scıll 
veda merasimine bizzat iştirak eden 
İstanbul maarif müdüril Tevfik Kut 
ile Üniversite heyeti talimiyesineı 
kendisini tanıyan ve seven kıymetli 
arkadaşları ve tal~besine Kxz ve Er .. 
kek muallim mektebi talebelerine, ak 
raba ve dostlarımıza, telgraf ve mel< .. 
tupla veya bizzat taziye etmek ıut
funda bulunanlara ayrı ayn teşekkü
re pek derin teessfırümiiz mani oldtt.o 
ğundan şükran veminnetlerimizi talc
dime muhterem gazetenizi tavsit ey .. 
leriz. 

Kardeşleri: Hasan Kemal, lb~ 
rahim, Davut. 

Kayseri Halkcvi 
Kütüphanesi Açıldı 

Kayseri, 24 (TAN) - Yeniden ter .. 
tip ve tanzim edilen halke,•i kütüp~ 
hanesi dün açılmış ve b•J münasebet
le yapılan törende vali ile bütün hal• 
kevl mensunları hazır hıılıınmnc:l:ı.,.· 

dır. 

~ 

- Hava.ar henüz sıcak, gidip Beynzıttakı apaıt
mana gôm:.ilmekte mana var mı? Sen de Seda: Beye 
cevap yazarak daha bir ay kadar istirahat etmiye ih• 
liyacırı olduğunu bildir ve izınini temdıt ettir! 

Ayş"' mU~kiil bir vaziyette kalmıştı. Dayısile 
yengesmi kızdırmamıya çalışarak cevap v~rdı: 

caamızda samimı sözler taati etmemize meydan ver· 
mcmek için son seyahatim esnasında benlınle mtım
kim olduğu kadar yalnız kalmamıya gay:-~t edcrf'k, 
bın bir man<.xr-. çevirdiğin halde yine bcnım reni 
anlamış clduğumn innnmak istemiyor musun? ): nnı. 
hyorsun kardeşim; çocukluğundanberi hayat yolur.
da seni tukıp etmiş olan Belkıs senin üzuntı.ibrıni ve 
a>eplerini biliyor ve işte, bunun için imıluyor, fa
kat sen belki bu satırları okuduğun zaman yine O

muzlarını kaldırarak: "Belkıs luzumsuz vehimlere 
kspılıyor:,, dlyccek ve bu sozlerinle beni hJ)'atından 
dışarı atacaksın. Ancak ben, içimdeki bu zehırli şüp
heye rağmen, yine en mesut dakikamda sana koş.
ır .... k ve samı ... Ayşe, senin benden uzakla~maktn ol
duğunu görmek beni üzüyor, saadetime rc!lmcn beni 
duşundur:ıyor!,, demekten kendimi alamıyorum.,, 

Yazan: MUAZZEZ TAHSiN BERKAND No. 64 

- I~!er bırikmiştir, tatilimi uzatmıya imkan 
yok; esasen havalar da serinlemiye başladL 

Genç kızın sıkıldığını, söyliyecek söz bulamadı
ğını gören Mehmet araya girdi: 

Arkddac;ının uzun mektubundnkı bu sntırlar Ay-
~ 

şeyi pek mu-.cessir ettiği halde iki üç gündenberi ona 
cevap yazmıya cesaret edememişti. Belkısm nişanJan. 
nıasınd<.n bahsedeceği mektubun tam istetli~i kadar 
.s3m.mi olmamasından korkuyordu. Onun saadetilc 
çok mc!>ut olduğunu. gösterecek keliuıeleri bulacagına 
cm ndL Fakat kendisinden bahsetmez, yine Belkısi 
aldatmıya çnlışırsn, bu sefer onu cidden gücendirece
ğını bilıyor ve işte bundan korkuyordu. Dunysd..ı en 
çok sevdit;,ı bır arkadaşına karşı komedi oyn:ımjkta 
devam <..tmesine ımkan var mıydı? Ancak, yazmak 
istese de ona ne yazabilirdi! Tereddütlerıni, llleh
metle aralarında geçen ve ifade edılmesine imkiı.n ol
mıy an sahneler~ hangi kelimelerle anlatacaktı! Bun.. 
da.n mnad , duygularını kaleme almakt:ın da çck:-ıi. 
T"':-du. Onl:ınn, b:lr hayal gibi talıte!';suurıında y=ısar-

ken birder.birc canlanıp gözünün önüne dikilmesi 
muthiş bır takikatin tecellisi olmıyacak mıydı? O 
zaman, o güne kadar kendi kendisine açıkça itiraf e
demediği bir çok şeyleri kabul etmek mccburıyetin
de kalmıyacak mıydı? 

Bütür. l>ıı mütereddit ve karışık düşünceler için. 
de bocaladığı ıçin Belkıse yazmakta gecıkmış ve bu
na üzülüp durmuştu. Halbuki şimdi... 

Ayşe birdenbire yatağından fırlaynrak Himbası
nı yaktı ve Belkıse yazmıya başladı. Artık kalemine 
istedıği gibi serbest bir cereyan verebilir, kalbınden 
taşan suadetiru arkadaşına anlatabilirdi. Kim bilir 
bu uzun mektubu okuduğu zaman Belkıs ne kadar 
sevinecek, Ayşenin de kendisi gibi ve kendisi kadar 
mesut olC:ğunu tasavvur ederek ne kadar memnun o
lacaku. 

Genç kız bunlan düşünerek sayfaları dolduru. 
yor, bir sencdc:nberi çeçen günlerini, uzun bir hik:ı
ye şeklinde arkadaşına anlatmaktan sonsuz bir zevk 
duyuyordu. Ancak bütün ıstediklerini yazıp bitirdik. 
ten sonra rahat bir nefes alarak lambasını sondürdii 
ve tckrSA yatağımı girip uyuyabildi. 

Gecenin yarım aydınlığı içinde ve b~lıti de meh
t..ıbın ve t:!raiıarındakı büyuleyicı manzaranın tesiri 
altında knlar ak bıribirlerine yaptıkları ıtirafta.n &on. 
ra Ayş<;: ile Mehmede garıp bir çekingenlik gelm.şti. 
Ertesi gün ve ondan sonraki günler yalnız kalmaktan, 
hatta Seniha, Hanım ve Arif Beyle beraber bulun
dukları zaman bile göz göze gelmekten ':ı:ekiniyorlar, 
çılgın saadetlerini dışarı vermıye cesaret edemiyor
lardı. l\Ieh:net bermutat. her gun geliyor, beraber gc- ' 
zıntiler ytp•yorlar, yemek yiyorlar, faırnt bütün bu 
yakınlığa ıa~men aralarında garip bir yabancılık bü
küm sürüyo:-du. Mehmedin neşesinde biraz zorakıl!k, 
Ayşcninkindt' sinirli bir heyevan vardı. 

Bu vaziy<.tin gayri tabiiliğini genç 7.ıza bir ~abah 
patrorundan gelen bir mektup ortadan kaldırdı. Se
dat Bey, mahkemelerin bir iki güne ka1ar açılacağı
nı hatırlattıktan sonra Ayşeden hemen ynzıhanedcki 
vazüesin) b~layaralt dosyalan hazırlamasını rica e
diyordu. Bu haber ortalığın keyfini kaçırdı. Ari1 I:sey 
öike iln kaşlarını çattı. 

- Ekmek parasına ihtiyncın varmış ı?ibi hemen 
ç-ohşmıyıı koş bakalım. 

Seniha Hanım kocasının fikrine tstirnk etti: 

- Ben bir çaro buldum. Boş yere hiç birin\:ı.1 
üzülmeym, Ayşe vazifesi başına gitmiye mecburdur. 
O halde ikı tarnfı da memnun etme kıçin onun 
bir muddct daha Bostancıda kalıp her saban lstanbu., 
la, işinP gitmesi mün:ısip olur. 

Ju teklif iki tarafın da hoşuna gitmişti. Öyle i
ken Arif Bey itıraz etti. 

- Evet ama, sabahtan akşama kadar beraber 
olmıyacağız. 

- Cumartesi ve pazar günleri acısını çıkarır. 

d.:ıha uzun gezintiler yaparız dayı .• 

Mesele bu suretle halledildikten sonra. ertesi 
sabah erkenden Ayşe Istnnbula indi. Artık tekrar 
çalışma hayatı başlamıştı. fnkat bu defa genç kızın 
yiızundt! b;r kaç ay evvelki yeisle karışık c:u.iıyet de
ğil, saadetin getirdiği neşe vardı. Bilıyordu Ki. ak~aı1S 
Bo.;tancıya nt kadar geç dönerse donsun Mehmet o
rad:ı olacak. gozlernin her gün artan şefkat ve ateşiıc 
kendı.s:ne bakacak, sıcak sesile ona: 

- Nnsılsın Ayşecik? Bugun çok yoruldun mu? 
lsin fazla mı idi? 

(Oevnmr vnrl 
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·GÜNÜN MES~LELERİ · 

Manasızhğı Tecrübe 

ile Sabit Bir Tecrübe 
•• 
Qğrend"ğimize göre, belediye ile· 

tısat müdürlüğü, bir tecrübe 
blahiyetinde olmak üzere ekmek nar
hını kaldırmayı düşünüyormuş: Çün.. 
kii bu suretle, ekmek~iler arasında 
blı- rekabete imkan hasıl olacağına, 
ekmek kalitesinin düzelebileceğine 
kanim:ş. Fakat, bugün, ekmekte, yüz . 
de on beş nisbetinde kalori bulundu 
l'Ulm.ası şart olduğu için, narh kalk
tığı takdirde, bu kalorinin düşürül. 
l?lemesi, ancak çok sıkı tedbirlerlt: 
lnilnıkün kılınacakmış? 

Evvela, ekmekçiler arasında baş. 
byacak rekabetin, halkın lehine ola 
cağı ne malfun? Nitekim, iktısat mü
dürlüğü de, narh kalktığı takdirde, 
ekıtıekteki kalori miktannm düşürü. 
leceğine, yani ekmek kalitesinin bo
!lllac:ağına kanidir ki, o kararile bir· 
likte çok sıkı tedbirler almak mec
buriyetini duyuyor. 

Bu bakımlard~ biz, yapılacağı 
bildlrilen tecrübeyi yerinde bulama. 
ılık. Zaten, ilk defa yapılmıyacak o
lan bu "tecrübe~ nin, balkı hoşnut 
edici bir netice vermediği "tecrübe,, 
ile sabittir. 

Temenni ederiz ki, henüz tatbikat 
'ahasına geçirilmemiş olan bu niyetin 
isabetsizliği, bizim zarar görüşümüz. 
den evvel anlaşılsın da, bu tecrübe. 
den vaz geçilsin: Çünkü; bu tecrübe 
layesinde (!) ekmekçiler arasında re. 
ka.bt alıp yürürse, bugiin bile sıhhi 
artlara tamam:le uygun ekmek ~ı

karnuyan bazı fırınlar, piyasaya kim
lıilir neler çıkaracaklardır? 

Bu korkuyla, - ve çok şükür orta
~ li.~ıua auıuu:? 1.1ır auım yul\.lı.~u -
•ktısat müdürlüğünden r:ca ediyo. 
~: Ekmek işite, - yani, ekmeği. 
~le - bu şekilde oynamasın! 

• 
bnıail Saibin Ölümü 

Daha Besim Ömer Akalının, Hü-
d' seyin Alinin, ve Mahmut Ntr-
ıın Akdileğin ardından döktüğümüz 

~~Cak göz yaşlan kurumadan, evvel. 
hı gece, bir ilim adamımızı daha kay. 
ettik: İsmail Saip tc öldü. 

d Darülfünunun eski müderrislerin
b e~, ve Beyazıt kütüphanesin'.n sa
• lıı; nıüdürü İsmail Saip, sabırlı bir 
~ek böceği gibi, kendi ilminin geniş 

lozası içinde yaşadığı için, kendisi. 
tl .. h 

' Şo ret pesinde koşanlar kadar ta. 
tııt:1h "lmiş d;ğildir. Bunda, üstat İs· 
~l Saibin, tevazuunun olduğu ka
l 

11~· .eser yazmamış bulunmasının da 
~esırı \'ardır. Vakıa, İsmail Saip, eser 
•ıtnamışbr. Fakat onun canlı ve 
~?k kıymetli eserleri, yetiştirdiğ' 
~ tnlerce talebe, ve bilhassa kendi 
{)~metli şahsiyetidir: O, okuma)'·ı, \'c 

~rnayı, yozmıya terc:h etmişti. 
b· l<ıtahiyatta geniş bir ihtisas sahi. 
ı:~~~· Eski kıymetli eserlerin hangi. 
~llt-.ıın basıldıklarını, hangilerinin b:ı.. 
fe rtı.adıklarını, ve hangilerinin neı:e
tl r~e bulunduklarını, memleketimiz. 
ı: .. ıınıail Saipten daha iyi bilen bir 
te tidekkikimiz yoktu d:ycbiliriz. Za 
G 

11 
hunun içindir ki, Şarktan \'C 

llı~tan memleketimizi ziyarete gel
h ış olan hak"ki ilim adamlarından 
emen h" b" • • t ·ı S 'b" hlll ıç ırısı, smaı ~ aı ı arayır 

danrna~an! ve ondan müstefit olm:ı. 
tttn .~urkıyeden ayrılmamıştır. Bti. 
kat oınrü.nü, kendi dimağını, ve baş 
çir &~ının d"mağlarını beslemekle ge
Sttı~ış olan bu iyi yürekli ve arka. 
iilrn·~ ~ırılmış tek göniil bırakmadan 
kah uş ınsan, ilmin, irfanın, "meçhul 

0tarnanı., idi diyeh"liriz. 
t~es ~~ kayıbı karşısında, derln bh 
~llJ sur duyarken hatırlıyoruz ki, son 

arda T"" k . f ~ lr\t ' ur ır an ag:ıcmın en ol. 
rn~t~eY\'alanndan birçoklan dökül 
İçin ':;· Acı hatıraları tazelememek 
ll'ıiy' ır "kara liste,, neşretmek iste
hu :rı.ız. Fakat :varın, zamanımızır 
<ılan{1 na.,ihini ~özden ka\'ırmıvacal 
1941 ar, 'I'iirk irfan aleminin 1936 i)ı 
tiYar·~~sındaki yıllaı:ına, gavri ih 
t>erj~· h" 'kara devir,, diyeceklerdir 
t-iz ki ır samimiyetle temenni ede 
edeh· · !';on :vıllarda Türk sanat şi:r 
1 •Yat ilim f"k" ·ı . .' o gun ' ve ı ır a emının er 

liıı;fzl'k n;,~Yvalnnna musallat olan ta 
heden ' ıze vurdu~u hu sonuncu dar
sOrG s~n1'1l, bugilnkii insafsızlıiilc 

P ıntnıesln! 

P aul Reynauo'yu, evve-4 
la Mareşal Lyautey 

vasıtasile tanımıştım. O sıra
da, birisi Müstemlekat Nazı
n, diğeri de, Müstemleke Ser
gisi Yüksek Komiseriydi. Ta
nışma işi, bir gece, Vincen
nes' de birlikte yemek yediği
miz sırada vukubulmuştu. 

A vrupada hemen herkesi tanı. 
yan İngilterenin sabık Paris sefıri 
Lord Tyrell, bir gün bana demişti 
ki: 

- Hayatımda dehası olan bir 
a~ama rastgeldiğımden emin değil. 
d~?1· Faka~, Lyautey'le tamştığırn 
gundenberı, bundan eminim! 

Ben, bu kanaatle ona ortak ol. 
muştum. Bütün yemek imtidadın
ca, Mareşal bana vekili tanıtmıya 
devam etti. 

Ben, Mareşalin: "Size söyliyece
ğim!,, kelimderini t~laffuz etme
sini çok severim. Çünkü o, bu ke. 
limelerle söze başladıktan sonra., 
insana mutlaka yeni şeyler söyle~
di: 

- Reynaud'yu tanır m1sınz? Di. 
ye sordu, ve ben; vereceği malU. 
mata muhtaç bulunduğmu ima e. 
dince, o, bermutat: 

- O halde, size c;öyliyeceğim! 
Kelimelerile söze başlıyarak, de
vam etti: 

-Reynaud, denizden 1100 met.. 
re irtifada doğmuş bir dağlıdır. 
Aile ve toprak. onun kıyme~ vı>r. ' 
eliği başlıca iki mefhumdur. Bir in. 
sanı tanımak için de, bilinmesı işe 
yarıyan en mühim nokta budur. 
Çünkü: "Bana nereden geldiğini 
söyle, sana nereye gittiğmi söyli

.Yeyim!", ve "Kiminle k1nuştuğu.. 
nu söyle, sana kim olduğunu söy
liyeyim!" derler! 

Ben dikkatle dinliy~rdum. Ve 
Mareşal hiç yorulmadan bana, Alp. 
ların irtifalannda bir t.aşra güne
şini andıran Barcelonette'dıı doğan 
n .... .,.nguJ'I J"" aıılcı1::ıJ"UXJı.ı.. 

- Çobanlar onun peşinden gidi. 
yorlardı. Ve onlar, dağlarından in
dikleri zaman, Meksikaya kadar 
gittiler. Yerleşmesini çok iyi bil.. 
dik!eri için, orasını da yadırgamadı 
lar. Şimdi onlardan birisi, Credit 
Lyonnais'nin müessisleri arasın. 
dadır ve Paul Reynaud, dünyanın 
beş kıtasından her birine en az üç 
defa gidip döndü. Bu Bahrimuhit. 
ler aşıcısı, harbi Siberyada, Gene
ral Janin'le beraber bitirdi. Çek or
dusile, dünyayı dolaştı. Rusyaya 
gitti, Vladivostok yolunda, Ural 
dağları üzerinde dövü~tü. 

Nihayet, Fransa cüınhuriyetinin 
Maliye Nazırı Klotz, Meclis toplan. 
tısında: 

- Almanya, borçlarını ödiye. 
cek! Derken, genç bir mebus aya
ğa kalkarak şu cevabı verdi: 

- Kendisine imkanlarını ve ca
relerini vermediğiniz takdirde, Al
manya hlçbir şey ödeyemez. Eğer 
Almanyanın borçlarını ödemesini 
istiyorsanız, onu ıstıra!) çekmek. 
ten kurtarınız: İki memleketin ik
tısadi menfaatlerini birl~ştirinizı 

Bu sözleri söyliyen de Pau Rey
naud'ydu. 

O tarihten pek az s::ınra yani 
1930 yılının mart ayında, meçhul 
Paul Reynaud, Nazır oldu ve. 
Louvre sarayının büyük kapısm. 
dan, hükıimete girdi. 

O tarihten sonra, dünyayı saran 
büyük iktısadi buhranı ilk sezen. 
lerden birisi de Paul Rcynaud ldi. 
Fakat: 

- Buhran bizim arkamızda ka
lır! Diyen nikbinler, onuı:ı sezişine 
kıymet vermedller. Ve o, Malıye 
Nazırlığını bırakmak mecburiye
tinde kaldı. Fakat onu hükfımetten 
uzaklaştırmak istemiyorlardı. O 
da, ısrar karşısında, müstem!eke. 
leri, yani "Dışarı Fransa,, yı seçti! 

M areşalle dostlukları oradan 
başlıyordu. Mareşal: 

- Reynaud, etrafında olup biten 
her şeyi anlıyan ve olup bit~ek 
şeyleri tam zamanında kestiren a.. 
damdır! D;yor ve ilave ediyordu: 

- O, yarın. Hindiçiniye gide. 
cek, düşünün bir kere: Bu seya
hatile o, Fransanın Süveyş kana
lından öt.eye giden ılk Müstemle. 
kat Nazın olacak! Bu. bizim de.. 
mokrasi tarihimizde bir şey, çok 
ehemmiyetli bir şeydir. 

,,. - . . 

~GÜNÜN ·ADAMLARI 
. ' ,, ... ,, 

YAZAN: 
Prens Bibesco 

Paul Jleynaud, Mal.iye Nezm·elindeki mesai odasında 

rahat imkanı varken, her şeyi biz
rnt,görmek, her derdi yerinde tet
kik etmek dururken, nezaret maka
mının yazıhanesi başında pinekle
mek ... Bu mareşalin akıl erdireme
diği bir şeydi. 

Kaldı ki, o sırada, Şimali An
nam'da ihtilal hareketleri başgös. 
termişti. Telgraflar her gün, yeni 
ve fena haberler getiriyorlardı. O. 
raya gitmek, ve Fransan•n mevki. 
ini, mümkün mertebe süratle dü
c.clı...n<=J ... ıa .. .undi. V: Mare\ml, sulh 
yapmaktan fazla bir şeyi sevmiyen 
bir askerdi. Bunun içindır ki, o, 
Şimali Annaın'daki patırtıları ya
tıştırmak, oraya, Fransanın men
faatlerine uygun bir sulh götür. 
mek azmile ertesi gün Hindiçiniye 
gidecek olan Paul Reynaud'yu yü. 

reğinin bütün iyiliğile takdir edL 
yordu. 

- O halde, s a h a h erken
den uzun ve yorucu bir yolculuğa 
çıkacak olan vekilin istırahate, uy
kuya ihtiyacı vardır: Kendisini ra. 
hatsız etmiyelim? 

Mareşal gülerek cevap verdi: 
- Reynaud'ya göre, uykuya, 

tııkadınlar ve çocuklar muhtaçtır. 
O, bir insana hayatının yarısını 
y:aşpmadan ııecirten.JJ.Y. ~ mü
teneffırdir. Bunun içindir ki, o, 
icabında, uykusunu feda etmekte 
hiç bir zorluk çekmemiye alışkın
dır! 

Yemeğimizi, uzun bir gezinti ta
kip etti. O sırada onunl::ı, o ı:;nce. 

nin şafağında başlıyacağı s.eyanat-

. LOKMAN HEKiMiN ö&OTL.ERİ . 
.. '.,.. T; ~ 

NAR ARASINDA OLURSA ... 
Nova hatunun meşhur hikayesini 

bil:yorsanız, ne demek istediğimi 
anlamışsınızdır. Meşhur bir hika
yeyi tekrar etmek ayıp olursa da, 
onu unutmuş olanlar, yahut şimdi. 
ye kadar işitmemiş olanlar da bu
lunur, diye bu b:kayeyi kısaca ha
tırlatacağım: 

Eski, tabii, pek eski zamanlarda 
kadınlarla erkeklerin göğüsleri bir 
örnek, yani dümdüz olurmuş .•• Bir 
gün biz'.m Sakarya ırmağının kı
zı Nova hatun, su kenarında gezer. 
ken, ağaçtan yeni düşmüş bir nar 
görür. Nar ağaçtan düşünce; yarı
lıp, taneleri meydana çıkacağın. 
dan, Nova hatun, yakut renginde 
nar tanelerini görünce; b:rkaçını 
ağzına götürür. Onların mayhoş 
lezzeti PelF hoşuna gider. Bu lez. 
zetli yemişi arkadaşları, başka kız
lara tattırmak üzere, ağaçtan iki 
nar kopanr. Göğsünün iki tarafına 
yerleştir'r. Bunun üzerine, bütün 
dünyadaki kadınların da göğüsleri 
birdenbire kabarır. 

Bugün söylemek istediğim de, 
bu narlardan birin1n üzerinde çı
kan kanserdir. Nar arasında kan
ser en ziyade otuzla, kırk beş yaş 
arasındaki kadınlara musallat olur. 
Daha önce, yahut daha sonra geL 
diği olursa da, nadirdir. Fakat o
tuzdan önce gelirse, pek ziyade can 
sıkar. İlerlemiş bir yaşta çıkarsa, 
pek yavaş ilerlediği için, o kadar 
ehemmiyeti olmaz. 

Bunun da. cinsine göre. alamet. 
leri iki ttirliidür. Bir türlüsünde 
kanser, çocub süt veren guddenin 
arasında olduğundan, çocuğun ai
zınn girecek yerden, sil~ yel'ine, 
nar şerbeti Tenırinde kırmızı bil' su 
cıkar ve gömle~e bulaştığı yerler. 
de giil rensrinde pembe )P-ke bıra
kır. Bu kırmızı su cıkarken ajtn. 
sızı verme7se de - bilhassa muay. 
yen günlerde ziyadelestiği iç'n -
narlann sahibini telaşa diisiirür. 

tutulanlar, hastalığın daha iptida
sında ve tam vakfnde mütehassıs 
hekime miiracaat ederler. Ancak 
bu türlüsü nadir olur. 

Öteki türlüsü daha çoktur "'e ak. 
silik şurada ki, iptidası tasasız ba
yanlarda hiç belli olmaz. Çünkü 
bunun başlangıcında, ne sızıntı o
lur, ne de ağn, veya sızı ..• Yalnız 
narlardan birin'n arasında bir ka
tılık hisesdilir. İkisinde birden, ya. 
but önce birinde, sonra ötekinde 
olması müstesnadır. Bayan tasasız 
olur da giy'.nip, soyunurken, göğ-
sündeki narlan elleriJe yoklamak 
hatırına gelmezse, bu katılığın far. 
kına varamaz. Farkına varsa bile, 
göğsünü bir tarafa çarpmış ta, ka
tılık ondan gelmiş sanfr. 

Bu katılığın hiç ağrısız olması 
da tasasızlığa yol açar. Esvap için.. 
de kapalı, zaten şimdiki modaya 
göre, bayanların pek te istemedik. 
leri, süt emecek çocuk oluncaya 
kadar biç lüzumsuz gibi göri.inen 
şeylerden birinin arasında küçük 
bir katılık, ağrısız da olursa, ona 
kim ehemmiyet verir? Halbuki, 
buna ehemm'yet ,·ermeyince, ka. 
tıhk dal budak salıverir ve vakit 
geçince, koltuk altında bezler de 
peyda olur, o zaman tedavisi pek 
güçleşir. 

Buna meydan vermemek için ça· 
re. giyinip soyunurken onları, iki 
elle 'yoklamaktır. Birinin arasında 
ufacık bir katılık hissedilince, he. 
müteha<ıı;ıs hekime muayene ettir· 
le katılık h'ç te acı vermezse. onu 
mekte ihmal etmemelidir. Katılı

ğın - teşbihte hata olmaz - tah· 
ta ıribl sert olması, bit' de üzerine 
basılınca acımAması şüphe ettire
cek ikl aUmettir. 

İktidara. salahiyete sahip olup ta, 
onu lavikile kullanmamak... Sc-- 1 Onun için kanserin bu türlüsUne 

Ameliyat, bu hastalığı kökiin
den gedrir. Ameliyat yapılan yer. 
de boşluk kalsa bile, iki tarafın 
muvazenesini düzeltmek için pa
muk imdada yetişir. 

ten bahsetmek fırsatını buldum. 
Bana: 

- Ben, dedi, Asya.ya, Fransanm 
büyük bir kıymet olduğunu ha.. 
tırlatacağım! 

• Mareşal Lyautey'in dehası, be.. 
nim nazarımda, Paul Reynaud'nun 
çehresini aydınlattıktan sonra 
Paul Reynaud'nun izini senelerce 
gözden kaçırmadım: O, Hindiçini 
seyahatinde, Şimali Annam'ı Ma. 
reşal Lyautey'in tahmın ettiği ka
dar kolaylıkla teskin ettı . 

Ondan bahseden İngilizler: 
- Asyada, bizimkine mütefev. 

vik bir imparatorluk kurmasına 

pek az bir şey kalmıştı! Den.üşler
di. 

Reynaud, Hindiçlniden tayyareyle 
döndü, ve Bağdada, Şama uçtu: 
Ve Fransız müstemlek~leri iizerın. 
de. Fransanın muhte~eın idaresini, 
müşfik, fakat çelik bir kartal gıbi 
dolaştırdı. 

Kabine değişince. o da müstem. 
lekeler nırzırlığından &yrıldı. Fa. 
kat, ondan sonraki hükumette de 
vazife aldı. O sıralarda, frank çok 
pahalılaşmıştı. Fransız mallarının 
bu yüzden yükselen fiyatlarını ha.. 
li tabiiye indirmenin \aresi, ihra.. 
catı menetmek ve daJıilde de sa. 
tış fiyatlarını, maliyet bedelinin 
altına düşürmekti. Reynaud, bunu 
ortaya attı, söyledi, isb:ata çalıştı. 
Mebusan meclisinde, kendi tahin .. 
le adeta "pedagoji,, vaptL Fa.. 
kat yapyalnız kaldı. Her ta· 
raftan ona taarruz başladı. Siyasi 
partiler, bankacılar, hukuk pro. 
fesörlei, onun aleyhine birleştiler 
ve Reynaud, (Bir numar~lı halle 
düşmanı) haline girdL Ve mutaar. 
nzlarına söz geçiremiyeceğini an
layınca: 

- Şaşıyorum, dedi, tüberküloz. 
dan ölen bir zenci, basil dö kohun 
kurbanı olduğunu . bilmiyebilır: 
Fak.at o, hiç olmazsa: 

- Yaşasın basil dö koh! Diye 
bağırmaz. 

0-.ını!arda; _ gazeteler bile o.. 
na sütunlarını kapadıkları iç"n -
mücadele vasıtasından mahrum ka
larak seyahate çıkan Reynaud, H.o
manyaya da gelmiş, ve sadece b!r 
mebus olduğu için, Mogosoea,da 
benim misafirim olmttşt:.ı. Bu mL 
saferet Doumerque'e meşhur mek
tubunu yazdığı günleri müteakıp 
vuku buluyordu. 

O zaman bana: 
- İnsanlar vardır ki, dedi, sev. 

dikleri yavrularının apandisitten 
ameliyat olması lüzumuna inanır 

inanmaz onu derhal bir kliniğe 
götürürler, ve en mahir operatör
lere ameliyat ettirirler. Fakat, yi.. 
ne insanlar vardır ki, onlar, bu a
meliyatın lüzumuna inanmak içın, 
hastalığın buhranını gostermesini 
beklerler. 

Ve kriz başlayınca ak1llan baş.. 
larından gider: O sırada ya bir se. 
yahatte, yahut ta kimbilir nerede 
bulundukları için, çocuğu, bir ye
mek masası üzerinde ve bir ye
mek bıçağile ameliyat ettirirler: O 
takdirde. ateş ansızın basar ve ek.. 
ı:;eriva akibet, beter olur. 

O ndan bir yıl c;onra. 1935 te, 
askeri meseleleri tenkit e

diyor, zamanın hükfunetfoe: 
- Siz, diyordu, paktlar imzala

dınız ve Avrupa işlerine kuvvetle 
müdahaleyi taahhüt ettiniz. Hal
buki, ordunuz, bir müdafaa oruu. 
sudur. Ya askeri siyasetinizi, ya.. 
hut ta harici siyasetinizi değiştir. 
mek mecburiyetindesimz! 

1937 de, bir Almanya seyahatin
den döndüğü zaman şöyle bağır. 
mıştı: 

- Biz, harbin kanlı olmıyan mın 
takasına girmiş bulunuyoruz! 

Ve ayni iddialarını tekrarlamış, 
tayyareler, tanklar yapııması lü.. 
zumunu müdafaa etmiş, bu liiZ'Jmu, 
yeşil çuhalı konferans masalan ha.. 
şında unutmanın, Frans!lyı Aus.. 
terlitz, Waterloo, Sedan akibetleri
ne sürükliyeceğini söylemiştl 

Bundan bir sene sonra. Munisb 
geldi çattJ ve zamanla hadiseler, 
Mareşal Lyautey'in çok sevdiği bu 
şahsiyetin görüşlerini mütemadi. 
yen teyit etti: Ve bir gün onu, 
Louvre sarayına. yine Maliye N ~ 
zırı olarak girerken gördük. 

İşte bugün nihayet, Paul Rey. 
naud, bütün Fransız devletinin ':>a.. 
şına geçmekle layik oldu~u mev
kie kavuşmuş bulunmaktadır. 

lı~i Kızlar Davasına 

Gösterilen 12..;; • ':) . "'~ 
Umumi AICika 
Yazan: Sabiha Zekeriya Serlel 

T AN'm 23 Mart nüshasında. bu 
sütunda "Hukukçular Buna 

Ne Der?,, başlıklı bir yazı yaı;dını. 
Bu yazının mevzuu, işçi bir kızdan 
aldığım mektubun y:ıptığı ifşaattı. 
Hadisenin mahiyeti, kızın isim ve ad
resile bana bildirdiği bir patronun 
maiyetinde çalıştırdığı kızları, tehdit 
ile iğrenç heveslerrne kurban etme. 
sidir. Ben, bir üçüncü şahıs olaralc, 
bu genç kıza istediği yardımı yapa. 
cak vaziyette olmadığım için, bunun 
içt'mai bir mesele olduğu kadar, hu
kuki bir mesele, amme hukuku ile 
ala.kadar bir mesele olup olmıyacağı. 
nı hukukçulardan sordum. 

Yazının çıktığı gün, sabah erken. 
den derlial iş bürosu müdürü B. Ha
hik telefon ederek, meselenin işçi. 
lere ait olması itibarile iş bürosunun 
da bu işle alakadar olduğunu, mek. 
tubu kendilerine göndermekliğimi 
istedi. Bunu müteakıp, b:rçok avu
katlar, hukukçular telefonla, fkir ve 
mütalaalarını söylediler. Müddeiu
mumi, derhal eğer deliUer tam ise, 
işe vazıyed edeceğini, hatta genç kr. 
zın mahkemeye müracaatı takdirindo 
masraflannı görmeğe bile hanr ol
duğunu bildirdi. Birçok karilerden 
mektup aldım. Kendilerini müdafaa
dan aciz. benim delalefmle amme. 
nin vicdanına müracaat eden bu kız
ların davasına karşı ~österilen bu u. 
ınurni alaka, beni çok mütehac;sis et.. 
ti. Mektubun bir kopyasını miiddeiu
mumiye, bir kopyasını da İ§ Biirosu
na gönderdim. 

Hayatlarım kazanmak icin, bilek· 
terindeki iş kuvvetinin değerinin kar
şılığına bakmadan, önlerine çıkan 
miişküllere. azaba, ıstuaba boyun e
~erek, göğüs gererek. her kahra kat
lanan, ak anı evine bir somun ekm-.:k 
~ötürmek için didinen bu kı7.la_ 
nn, aczinden, çares"zliğindcn istifa· 
de edecek kadar alçalan bir in!'an 
uaçavrasmı, adaletin, ve amme vic. 
danının önünde teşhir etmek, belki 
bir ferdin haysiyetini mahvcdcc&. 
fakat b"rçok haysiyetleri ve c;c-rafleri 
kurtaracaktır. Zaten o havı:;h·eti, 
kendi eJlerile huruştunnuc;. yağlı bir 
oaçavra gibi masum yii7.1ere ı:;iirmii 
tür. İş hayatında genç kızlnrm Ta'St 
~eldikleri bu müşkiHleri, zaman 7.a. 
man kendilerinden dinlemiş. zamım 
7.aman aldığım mektupları ir.im o.;ızlı. 
varak okunmsturn. Bana y~zdıkları 
mektuplarda bile. isim ve ~dres ver
meğe cesaret edemiyen hu kızlara da. 
cares"zliğin rtehşetini ~örmfü. bu jç. 
timai faci;. karsısında ben de onlar 
gibi boyun bükmüştiim. Bu had"se. 
nin kahramanı gene kız. lıer şe,·i gö
:ıo;e alarak, isim ve adres vererek, da. 
vasını tesrih ettiği, ve benden var. 
dım istediği zaman, ben de kendimi 
aciz içinde buldum. Ne yapahilir
ılim? •. Dava)', hukukculara sordum. 
<\ldığım cevaplar. içtimai meseleleri 
müşterek bir alaka ile benims'yen 
bir kütlenin karşısında olduğumu 
bildirmesi itibarile, beni çok müte. 
hass!s etti. Eğer bu vesile ile, iş ha. 
vatında didinen kızlann bir iç :rara
sı olan bu meselenin konusnl~~sına, 
suçlusunun amme huzurunda hesap 
vermesine. bu masum kızlarm vara. 
sına bir katrecik olsun merhe~ !"Ü. 
riilmesine vasıta olah"leccksem, ken. 
~imi hahHvar "'a''B('aihm. 

Otomatik Telefon Kulübeleri 
Yap tınlıyor 

Telefon idaresi. şehrin muhtelif 
yerlerinde otomatik telefon kulübe
leri yaptırmıya karar verm.lştir. İda.. 
re. bunun için belediyeden müsaade 
istemiştir. Caddelerde müruru ubura 
mini olmamak şartile, kulübelerin 
ınşa edilebileceği. ancnk kulübelere 
ait planların imar müdürlüğiıne !itÖS

terilerek ruhsat istihsal olunması ıa.. 
zım geldiği bildirilmiştir. 

Lion Melba Hakkındaki 
Rapor l\lüddeiumum.ilikte 

Lion Melba şekerleme ve çikolata 
fabrikası mümessilleri muva<'ehe&ln. 
de Sultanahmet üçüncü sulh ceza 
mahkemesinde yapılmakta olan def
terleri ve faturaları kontrol :şI. biti.. 
rilmiş ve ehli vukuf raporu müddei
'un umiliğe tevdi edi\.mişfu. 

Ehli vukuf raporundaki hesaplara 
göre. Lion Melba fabrilt3s1 müstehlik 
vaziyetinde ise şeker saklama iddiası 
teeyyüt etmiyecektlr Fakat fabrika. 
nın ticaret yaptığı tahakkuk ederse 
müddeiumumiliğin hukuku amme 
davası açacağı zannedilmektedir. 

Ehli vukuf raponı bugün müddei.ı 
umumilik tarafından tetkik edilecek~ 
tir 



=~·====~··-====================================================-= TAN 

Tarihi Tefrika1 No. 15 Yazan: ULUNAY 

Mısır Halifesi Azid 
Eğlence Alemlerinde 

Başvekil Ankara~qa Döndü 

taksın? meclisin hıtamını beklemek halife-
- O balıle nnsıl reyinl kullana.! Azida, anlatacağı meseleler için 

- Bu 1ıususta hiç ,merak ~uyu:- z:ın sızmasını beklemek dem~k oldu
ımayın. Mukaddes mrucsadı temın içın gu için cesaretini toplayarak: 
.umacak tedbirleri amcama yaptırt. - Bazı meseleler hakkında maru. 
mak kulunuz için o kadar güç değil- r;atta bulunacaktım. Müsaade huyu. 
ldir.. rursanız biraz halvet olsun. 

Konuşulacak bir §CY kalmamıştı. Azid, istemiyerek bir ke:ıarda du-
Saliıhaddin kalktL Sultanın ayak. ran rnabeynclsine: 

aarma kapanarak müsaade istedi. Ge- - Mesrur! dedi. Halvet.-p geri çekilirken Nureddin•: Cariyeler, muganniyeler, köleler 
- Gitmeden seni bir daha göre- bir anda salonu boşalttılar. Veztr: 

rceğim! dedi. Sonra çıktığı kapıya - Efendimize dünkü vaka hak-
ldoğru bakarak kendi .ıteniline mırıl- kında malumat verecektim. Azid: 
~dı: - Biliyorum, dedi. Adil anlattı. 

- Çok zekı1 Korkulacak kadar ze. - İbn Zerkin meseleyi ne şekilde 
~ anlattığını bilmiyorum. Fakat bende. 

l\lısır<Ia Neler Oluyor?. 
niz Emirülmüminine biraz daha et
raflıca arzedeyim. 

Vezir .Ebu Saca'a Şaver, mal- Azid, meseleyi kısa kesmek için: 
yetı ile beraber hali! enin sa. - Canım, bununla bu kadar meş. 

ırayının kapısında attan indi. Azidi- gul olmıya değer mi? Bir takım ser
nullah'ın sarayı şehirle hatta memle. seriler bir kaç dükklın daha yağma et 
.ket ile alfiknsı olmıyan bir zevk ve mişler, bundan ne çıkıır? 
.safa kalesine dönmüştü. Hadımlar Bunun için beni zevkimden mah-
koşuştular. Kapıcı başı şişman ve iri rum etmek doğru mu? 
3apılı olan Şavcr'in attan ınmesine - Efendimize tahmin eylediğim 
:yardım.için boş kalan üzengiye bütün gibi yanlış anlatmışlar, dükkanları 
J.:uvvetile nsıldı. Vezirin maiyeti de yağma edenler, sokaklarda gelene ge. 
..atlarından indiler. Efendilerini takip çene saldırarak ahaliyi öldürenler 
ederek kapıdan girdiler. Vaktil~ Cev. Adil bin Zerik'in adamlarıd1r. 
her Kaid'in yaptırdığı bu muhteşem - Ben memleketin idaresini iki. 
saraypı mermer döşeli gentş avlısını nize bıraktım ve başımı dinlemek is
,.geçtiler. Şaver rakibi Adilın entrika- tiyorum. Siz de biribirinizle bir tür
lnrından çekindiği için sillıhları kaf- lü geçinemiyorsunuz. Adıl de bana 
tanlarının altında saklı olan kölele. aynini söyledi. Yağmacıların senin a
rrine sesini işitebilecekleri yere kadar damların olduklannı iddia etti. 
beraberinde gelmelerini emretmişti. · - O halde irade buyurunuz. Tah. 

Kndisini karşılıyan baş hadıma kikat yaptırtmız. Mesele anlaşılır. 
~rdu: Azid, sıkıntı ile yüzünü buruştur-

- Emirülmüminin nerededir? du: 
Hadım yutkunarak cevap verdi: - Benim ikinize de itimadım var. 
- Efendimiz istirahat ediyorlar. Böyle ehemmiyetsiz şeyler için me-

ı:Bugün istihmam ettiler de... sele çıkarmanızı istemem. 
- Ben sana onu sormuyorum. Ken Biraz düşündükten s:mra ilave et.. 

ıdisi nerededir? diyorum. ti: 
- Kasrulaccmide bulunuyorla!'. - Yağmn edilen dükkanların zara. 
Ş h l·r -P n hazineden verilsin. aver, a ı enin Kasrülacemide Js. 

'Ürahatının ne demek oldukunu bili- Şaver: 
yordu. Mermer döşeli geniş avlıyz sü- - Efendimiz bunu yapmayınız. ZL 
.ratle geçti. Bahçelere doğru yürüdü. ra o zaman herkes yağmacılığ9. koyu
'Hadımın söylediği kasır, gölgelikli lur. Bu gibi vukuatta hükumet şid
ağaçlann arasında gizlenmiş gibi du. det göstermezse bütün hazineler bile 
ran bir köşktü. Kasrın kapısında ma- yağmacıların zararlarını telafi ede.. 
iyet yaverleri, zabitler dolaşıyorlar- mez. 
dı. Hepsi veziri selamladılar. - O halde ne yapnlım ~ 

Şaver içiçe iki odayı geçtikten son-. - Yağmacıları tedip etmek en doğ 
Ta, hacet perdesini kaldırdığı kapı- ru harekettir. 
dan geniş salona girdi, gördüğü man. - Pekiıl5. öyle yap .. Mesele bit. 
2ara tahmininin fevkinde idi. Pembe, sin. 
mor, sarı somaki mermerlerle şckıl- - Bunu da yapamam efendim. 
ler tersim edilen zemine örtü dene- Çünkü yağma edenler veziriniz Adi
bllecek kadar ince dokunmuş kıymet- lln adamlarıdır. Bende ise onları te. 
Ji halılar atılmış, yine mermer oy. 
malı sedirlerin üzerine kuş tüyü fiil- dip edecek kadar kuvvet yok. Emi
tcler uzatılarak Üzerlerine alfan işle- rülmiiminin İbni Zeriki himaye et
.meli kumaşlar yayılmış idi. Salonun tikçe, benim onun adamlarını tedip 
ortnsındakl mor somaki geniş havu. etmekliğime imkan yoktur. 
2un görülmlyen yerlerinden sular Halife, birdenbire bu işfn halli 1-
.iışkınyordu. çin bir fikir bulmuş gibi ellerini çır-

Azid, sedirlerden birine ozanmrş. parak: 
::sazendelerin şarkılarını dinl;yor, ha- - Buldum! dedi. Seni Adil ile ba
::nende nağmesini bitirdiği zaman ay- nştırırım, aranızdaki muhasama kal. 
-:ni nakaratı tekrar edenlere o da ncş- kar, mesele de biter. 
veden sallanarak hareketlerilc işti. Vezir cevap vermedi. Adilin kuv-
ırak ediyordu. vetine güvendiği için bu uzlaşmıya 

Salonda hizmet eden yan çıplak yanaşmıyaeağını biliyordu. Fakat vü
köleler, cariyeler mütemadiyen şa.. cudüİıün artık efendisine sıklet ver
rap dağıtıyorlardı. Azid'in her şarap diğinl anlamıştı. Yeri öperek salon. 
yudumuna yanında duran güzel bir dan çıktı. Daha kasrın kapısından 
:kız yakut gibi kırmızı dutlaklarile ayrılmamıştı. Başka bir dairede ha
bir üzüm tanesi uzatıyordu. lifenin iradesini bekllyen, cariyeler, 

Şaver, kapıda göründüğü zaman sazendeler, tekrar salona koşuştular. 
.Azid'in kaşlan çatıldı. Vezirin her Azid, büyük bir yükten kurtulınu~ 
zamanki gibi bu zevk ve ·safa mecli- gibi kendi kendine: 
sini yine memlekete nit haberlerle _ Öf, dedi. Bu iki adamın dırıltı. 
~ltüst edeceğini anlnm1ştı. Biraz da-
ba eğlenceyi uzatmak istC'r gibi sahte sından bıktım. Sonra sedirin etrafına 
bir memnuniyetle bağırdı: üşüşen cariyelere, çıplak vücutlu kÖ-

- Hoş geldin ya Ebu Şaca! lelere baknrak bağırdı: 
Sonra ayaklarına doğru kap, - Şarap! 

rvezire yanmda yer göstererek: 
- Şöyle otur! Sana Ebu Yetimin 

15on bestesini dinleteyim. 
Şaver bir şey diyemedi. Hanende 

ışarkıya başlamıştı. Nağme bittiği 2a. 
anan hepsi bir ağızdan tekrar ettiler. 
Jialife ellerini dizlerine vurarak sal-
lanıyordu. Şavene: . 

- Nasıl? dedi, beğendin mi? 
Vezir bir kelimesini bile dinleme. 

diğl şarkı için: 
- Çok giizel efendimiz. Hanende

bizin zannederim en güzel bestesi. 
budur. 

- Evet İbnt Zer:ilt te böyle söyle-
ın1.ıt. 

Ş aver saraydan çıktığı zaman 
kırmızı çehresi daha ziyade 

kızarmıştı. Konağına varır vnrmaz 
kölelerden birine sordu: 

- İbni Cazim burada mı? 
- Emrinizi bekliyor. 
- Gels1n! 
Biraz sonra huzuruna gtren taylesa 

nı (sarığın ucu) boynuna dolanmış 

kıl maşlahı gen~ omuzlarına atılmış 
uzun boylu bir adama: 

- Şimdi hecine bineccks1n, aedi, 
Süveyş berzahını, çölü yıldırım gibi 
geçeceksin! Sana verdiğim talimat 

aaşveRıt, ctun sabah Jlaydarpaşadan çıkarken 

• ffinşı. 1 incide) 
geleceğlntn nereden öğrenilJiğ"ni sor
muştur. Vali, gazetelerden öğrendik
leri cevabını vermiştir. 

Bir polis motörlle Haydarpaşadan 
İstanbula geçen Başvek!l, doğruca 
biraderinin Maçkadaki cvıne giderek 

kendisini ziyaret etmiş, sonra Park. 
otele gelmiştir. 

Başvekil, refakatindeki zevat ne 
dün akşam Ankaraya dönmıiş, sabnh 
kendisini karşılıyan zevat tnrafından 
uğur lanmıştır. 

Berlin ve.Roma Balkan 
Meseleleri U zerinde 

A~laşamıyor ar 
(Başı 1 incide) 

entrikalanru ve tazyik'erini arttır. 
maktadır. Hiçbir Balkan ve hatta İ
talyan devlet adamı Berlinin hedefle. 
ri hakkında hayale kapılamaz. Al. 
manya için mahut şark yolu Almnn. 
yanın iaşe yolu olmuştur. Öyle bir 
yol ki, Alrnanyanın ölmesi veya ya
şaması buna bağlıdır. Binaenaleyh 
Hitıe;in bu h_ususta koruy:ıcağr ve. 
ya çığnlyeceği bir şey kalnamıştır. 
Stalin, Hitlcrin her hareketten kendi 
hissesine bir menfaat çıkarıyor. Bu 
vaziyet karşısında Mussolml, Bcrlin 
v 'lo ov nın el n oyunca rl>Jhı~k 
istememekte haklıdır.,, 
Roma - IJI oskova münasebetleri 

Londra, 24 (A.A.) - Sunday 
0

Ti
mcs gazetesi, Roma ile Moskovayı 

banştırmak için Alman ~ivasetinin 
sarfettiği gayretleri mcvzu~bahis e
derek diyor ki: 

"İngiltcrede şu intıba "nÜtemadi
yen artıyor ki, ne İtalya ne de Rus. 
ya, Berlin - Moskova _ H.oma üçler 
ittifakını akdetmek hususunda hiç 
te tehalük göstermemektedi.:-. Bu pro
je, ikinci plana atıldığa benziyor. 
Rusya, komintern aleyhine mi.itevec. 
cih bir siyaset üzerine kurulan mih
vere girmiye mütemayil gözükmüyor. 
Mademki İtalyan - Rus münasebetle
rinin süratle iyileşmesi tnhakkuk et
memistir. İtalyanın dahi Ruslarla 
şumüllü bir anlaşma yapmak istemi. 
yeceği aşikardır. Binaenaleyh, Al
man propagandasının ger.en hafta i
liin ettiği mühim hadis:ıt vuku bul. 
mryacaktır. 

"Bununla beraber, Alman _ İtal
yan - Rus ıağızbirliği harbin yakın 
şarka sirayet etmesine mani olmak 
hususunda mevcuttur ve en muh
temeli her üç devletin ayrı ayrı birer 
deklarasyonla Balkan rnemleketlpri
nin bitaraflığına diğer 1ovlctler ta. 
rafından riayet edildiği müddetçe 
riayeti taahhüt etmeleridir. Bu bir 
nevi Balkan statükosunu tanımak de
mektir. Sovyetler, Balkanların Sov
yet Rusya tarafından hiçbır §'eyden 
endişesine mahal olmadığını temine 
hazırdır. Bundan İtalyanın memnun 
olmaması için de hiçbir sebep yoktur. 
Sovyetlerin vereceği bu teminat Sov. 
yetlerin Balkanlarda yayılmak fikrin 
den vazgeçtiklerini isb:ıt eylemiye 
matuf olacaktır.,, 

• 
Ayni gazete, harp vaziyetine da. 

ir yazdığı bir makalede sarih malQ. 
mata istinaden d,iyor ki: 
Almanyanın petrol m"vcudu pck 

azdır. Binaenaleyh muvaffakıyet ih
timallerile viısi bir taarruza girişme
sine müsait değildir. Mütteflkler ise 
biliıkis, Almanyaya kuvvetle taarruz 
için müsait bir fırsat bulmak imktı.. 
nma maliktirler. 

ltalya kiminle beraber? 
Roma. 24 (A.A.) - MussoUnl, 

Harbiye Nazın Genernl Baldo ile ge
neral Bensiayı kabul ed~rek İtalyan 
topraklarının hava taarruzlarına kar. 
şı müdafaasına müteallik bazı me.. 
seleler hakkında görüşmüştür. 

: ......................... ~ ........ . 
f Kati Zatere 
: , armak için : 
i _d,~4~A.A~ a~~'"'' ga- j 
: zetcslnde Garwin ş8yl~ yazıyor: i 
f "Demokrasilerin harpte dııhn bil- : 
$ :rük bir nzim ve dnha geniş bir gö- f t rll& ı;ıöstcrmelcri ltızımdır. Znterl kn- ! 
.. :ımnnı k Jçln: j 
$ l - Hnvn kuvvetlerlmlzl arttır- ı 
f mak üzere birkaç milyon fnzla kadın f 
! ve erkek ve bilhassa ise! kullanmak- S 
: ta istical etmellyiz. i 
! 2 - Hava htıkimiyetlnl kati olarak 
f ele almıılıyız. CilnkU bu olmadan $ 
$ harbi kazanmıya lmkdn yoktur. MOt-ı 
f tefi !ere hc.rcktıt te bbO ünU hava 
$ hakimiyetinden dnha mUessir temin 

ı 
edecek bir fey yoktur. 

3 - Hıırbl iyi bir tarzda se\'k ve 
idare için küçi.lk bir harp kabinesi $ 

lc:Uyoruz. Bu kabine, büro fşll'rile t 
: katiyen uğr şmıyncak ve münhn ı- : 
f ran h rbln sevk ve ldaresln1 di.lsUnc- ~ 
: cek beş kişiden mUrekkcp olmalıdır . • 
: Sort acı dersler ve Avrupn millet- : 
t leri arasındaki milnasebetlcrln aldı- t 
• ğı cereyan velev geclcl olsun, bu • 
! yilksck slynsl kumandn heyetinin : 
t dcrhııl kurulmnsı lazım geldığinI bi- f 
S z:c i~at edıyor." : 

: ............................ : 
pa ihtilfıfı karşısındaki vazıvetınc te-
mas ederek demiştir ki: • 

"Kiminle beraber gideceğimiz me. 
selesi tetkik edilecek bir noktadır. 1-
talya kendi meşru menfaatlerinin yo
lunu takip ediyor. Faşistler ıçin, hıırp 
mi. sulh mü?,. keyfiy0 ti 'kinci dere. 
cede kalır, biz"m esaslı vi! ihmal e. 
dilemiyecek olan noktn İtalyanın bu 
günkü tadillıttan bütün meselelerini 
halletmiş olarak çıkın.ısıdır . ., 

"Avrupa milletleri Alnıanyamn 
zaferinden korkuyorlar,, 

Nevyork, 24 (A.A.) - Nevyork Ti. 
mes gazetesi Fransadaki siyasi buh. 
ranı tahlil eden makalesinde diyor ki: 

"Bitaraf memleketler için müttefiklerin 
zaferinden korkacak hiçbir ıey yoktur. 
Halbuki Alman zaferinden her fenalığı 
bekllycblllrler. 

"Fransa ve İngfltcredeki siyasi vaziyet 
harbin sebepleri ve hcdeficri hususund:ı 
iyi bir fikir vermektedir. Alman za!erl, 
bizzat kendi milletinin ferd ve vicdan hak-

lannı nazarı ltlbarc almıyan bir dlktatör
IOğiln tcvcssOnU, Almnn ma~lQblyeU ise 
mll1et idare inin zaferin! ifade eyler. Al
manya hnrlc olmnk Uzere hiçbir millet 
mUttefiklerln zaferinden endişe edemez. 
Avrupanın bUtün milletleri, İtalya da da
'111 olmak ar.ere, Alman zaferinden kor
kuyorlar. Hiçbir küçük millet. Fransa ve 
fnglltercnin galip geldikleri takdirde ken· 
dislni ortadan kaldıracağını nklıruı getire
mez. Almnnynnın sulh progranu hakkında 
ise ayni kilcilk milleUerln hi$siyatı böyle 
değildir." 

Dr. HAF iZ CEMAL 
• Pazardan maada saat (14.30 dan Şaver dudaklannı ısırdı. Demek 

rsk~i kendisinden evvel halüeyi a:ör
•üştü. 

dairesinde Sultan Nureddlne vaziye
ti anlatacaklm. Maarif Nazın Parolinl, Romada 18 e Salı, Cumartesi 12 ye kadar fı. 

ısöyledii!i bir nutukta İtalyanın Avru- karaya Divanyolu No. HJ4. 

BALKANLAR 
Satıhk Arsa 
Değildir 

<Başı t incide) 
petrol işinde Almanlarla rekabet ha. 
lindcdirlcr. Yugoslavya istihsalatını 
elde etmek için yeni ticaret anlasma. 
lan yapıruşlardır. 

B aıKanlarda ve 'I'unada allikala. 
rı ve menfaatleri olan devlet

i lere sorarsanız hep bir ağızdan size 

1 

burada sulhün ve statükonun deva. 
mını istediklerini söyliyeceklcı-dir. 
Sovyet Rusya Romanya, Bulgaristan 
ve Türkiye ile ademi tecavüz misakı 
akdine tarafdardır. Almanya Maca. 
ristana, Romanya ve Yugoslavya hu. 
dutlannı garanti etmeği teklif etmek. 
tedir. İtıılya Balkanlarda statükoyu 
bozmak istiyeceklere karşı harbi bl. 
le göze aldığını ilan edecek kadar 
ileri gitmektedir. İngiltere ve Fransa 
ise Tuna ve Balkanlarda sulhün ve 
statükonun idamesi için ittifaklar 
yapmağa, bazı Balkan devletlerine 
garanti vermeğe kadar varmışlardır. 

O halde Balkanlar ve Tuna etra
fındaki bu telaş ve heyecan nedir? 
Niçin iki taraf da Balkanlarda sulh 

25- 3. 940 

Fuhşa 
Sürüklenmek 
istenen Kız 

(Başı 1 incf de) 
doktor Lutfi Kırdar, ilk anda alın. 
ması düşünülen tedbirler etrafında 
dün bir muharrirımize su beyanatta 
bulunmuştur: 

"- Bu hususta bize hiçbir müra. 
caat yapılmış olmamakla berabe.:, 
gazeteye viıki şikayet ve neşriyat u
zerine, vaziyeti tetkik edeceğiz. Bu 
mesele, bilhasa belediyeyi yakından 
aliıkadnr eder. Bu gibi dertlerle uğ. 
raşmak. belediyenin vazifesidir ve o. 
nun §efkatini icnp ettirir. Binacna· 
leyh hadiseyi esaslı şekilde tahkik 
ettikten sonra elde edeceğimiz neti-' .. 
ceye göre, ne lazımsa yapacak, ıttı. 

hazı lüzumlu tedbirleri alacağız. 
"İstanbul gibi büyük bir şehirde bu 

zavallı genç işçi kız gibi, biçarelcı 
vardır. Biz, esasen belediye müstah· 
demin idaresini de takviye etmeli 
kararındayız. 'Belediyenin bu şu'besL 
bilhassa işsiz, veya işinden çıkanl:n 
kadınların vaziyetile yakından ala. 
kadar olacaktır.,, 

I ş Kanulluna göre 
havasını bozan tahrikat ile meşgul. Diğer taraftan, çalışmıya muhtaç 
dürler? Bu garantilerin, bu müdafan bir genç kızın namuslu yaşıyabilmesl 
bloklarının, bu teminatlann manası için, işinden çıkmıya mecbur kalma. 
nedir? sı gibi bir hadise, iş kanununu da a-

Mesele şudur: Büyük devletlerden lakadar ediyor. Bu itibarla 'Mıntaka 
her biri Tuna ve Balkanlarda ancak İktısat miidürü Haluk, mesele ile ya. 
kendi menfaatlerini müdafaa ve hi. 

kından meşgul olmaktadır. maye ile meşguldürler. Statükonun 
bozulmasında fayda gördükleri gün Bugün şikayetçi kızın çalışt1~1 mü. 
Balkanların bnşına bela olmaktan çe. cssesede bulunan işçilerin maIUmatı· 
ki.nmiycceklerdir. Şimdi yaptıkları na müracaat edilecek, ayrıca patron 
şey sadece arsalan kiralayıp etrafına da isticvap olunacaktır. Şimdiye ka· 
muvakkat bir duvar ı:ekmekten iba. dar lkfıyetten çekinen işçi var.sa, bu 
rettir. tahkikatın onlara da kafi derecede 

Fakat Balkanlar satılık arsa değil. ce~aret imkanını vereceği umuluyor. 
dir. Ve Balkanlılar kendi arsalarını Müfettişler bugünden itibaren tahkl
istiliıdan veya satılmaktan ancak kata bacıhyacaklardır. 
kendileri kurtarabilirler. Balkanlar. Kanunun llüldimleri 
da sulhiin ve statükonun yegane ve Mıntaka İktısat müdürlüğünün bu 
en büyük garantisi budur. Balkan. 
lılar hiçbir emperyalist devletin mesele etrnfınd~ki rol~, adryeye yar· 
Balkanlarda sulh ve statükoyu boz. dım etmekten ~ba~ettır. ş ~anunu. 

.. d · . nun 14 - 15 ıneı maddelerı , patro. 
maı:ıına musaa e etmıvece-klerdır. · . . . k"t k b"l 1;" 1• 

Almanların Garpte 

Yeni Sulh Taarruzu 
(Başı 1 incide) 

lalaraa aoıaşan oeş avcı kendilerine 
nteş edildiği kanaatine varmışlardır. 
Fakat hiçbiri yaralanmamıştır. 
Bir Alman gemisi torpillendi 
Londra, 2.ı (Hususi) - 2189 ton. 

luk Hugo - Stennes ismindeki Alman 
yük vapuru, dün gece bir İngiliz de. 
nizaltı gemisi tarafından Şimal deni. 
zinde torpillenerek batırrlm1ştır. l\lü_ 
rettebat, sandallarla Danimarka sa
hillerine çıkmışlardır. 

Kopenhag gazeteleri, Danim:ırknda 
paskalya yortularmın Danimarka ge
milerinin ziyaı dolayısile bir m::ıtem 

nun ışçıy1 ne va ı çı ara ı ece~ın 

ve işçinin müesseseyi nasıl terkcde· 
bileceğini anlatır mahiyettedir. K•ı· 
nuna göre, işçi şeref ve havsivcti ile 
qlQkalı bir vaziyet kor ısında kalır n. 
derhal işini terkedebilir: patronunn 
:iucc::uc::n lıuLt:ı v eı·m""ıııcsl. kc::ıı(ll ı e 
mesuliyet getirmez. Bu gibi bnll • de> 
işçi, alakadar mnkarnla1'3 mür<t"ant 
"der, hakkını arnr ve bu ~ihi h~ll··r 
birinci derecede adliyeyi al5knl· nd '· 
··ır. Ayrıca , i"' kanununu tnthik edeu 
müessese de şikayekinin müracaatı 
üzerine, hadiseyi tahkik e<ler ve ne· 
+icevi mi.iddetumumiliı?c bildirir. 

şeklini aldığını kaydetmekted"rler. 
Gazeteler batır1lan vapurlardan hiç 
birinin Almanların iddiası hılftfmn 
olarak, bir kafileye iştirak etmedi.itini 
ilave eylemektedir. 

lstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden : 
l - 4-4-940 tarihinde saat on birde nyn ayrı eksiltmesi yapılacak olan islerle 

bunlnrın muhammen bedelleri ve ilk temlnatlan asnğıdn gösterilmlstir: 
A - Anknradn vekfılet binasında tesis olunacak kimya lfıboratuvarı için 156 ka• 

lem kimyevi ecza ve o!At: Muhammen bedeli 3460 lira 9 kurus olup ilk teminatı 
259 lira 50 kuru~tur. 

B - İskenderun kimynhnnesl ihtiyacı için 386 kalem kimyevi ecza ve aMt: Mu• 
hammcn bedeli 5Gl5 llrn 75 kuruş olup ilk teminatı 421 lira 19 kuru:ıtur. 

C - İstanbul GUmrilklerl kimyahanesl ihtiyacı için 45 kalem klmyevı ecza ve 
aıat: Muhammen bedeli 2722 lirn 30 kuruş olup ilk teminatı 204 lira 17 kuruıtur. 

2 - Her birine ait :ıartnamelerle alınacak malzemenin miktar ve evsafını gös
terir şartnameler, her giln Levazım ~crvlsinde ıörülebilir. 

3 - İsteklilerin kanuni veslknlarllc beraber belli günde BnsmlldOrlOk satınnl-
ma komisyonuna gelmeleri ilftn olunur. (2216) 

Orman Umum Müdürlüğünden : 
LOzumlu görillen Devlet orman lısletme revlrlcrlnde kurulacnk olnn kereste fab

rikalonnda kullanılmak Uzerc katrakt lo komobll ve sair fabrlkn mııhemeslne ın
zum vardır. Milccddet veya az )tullanılm ış makine ve mahcmcsl olup da satmak 
isteyenlerin ileri sUrcccklcri ıarUnr ve ma klnclerfn mıırknsı evsafı fiyatı ve sair 
malUmatla birlikte Orman Umum Müdi.lrll.l~tünc mürocantlnn. (1338) (2289) 

.. istanb~I, · · Belediyesi . l_l~nları 
İstanbul Belediyesi hududu dahilindeki 11 kaıa ile Kartal ve Çatalca kazala

rında yaptırılacak Siper Sığınak ve sJpcr hendekler inşaatı açık ckslltmeye ko
nulmuştur. Keşif bedeli 5488 llrn ve ilk teminatı 411 lira 60 kuruştur. Keşif ve 
sartnıımc Zabıt ve Muamelfıt MQdUrlllğU kaleminde görülecektir. İhale 9-4-940 
Salı günü eaot 14 de daim! encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz 
veya mektuplıın, ihaleden 8 gün evvel Fen l~lerl mOdOrlUğüne milracnntla ala
cakları fenni clıllyet ve 940 yılına alt ticaret odlJ.S.I veslk:ılarlle ihale aünil muay-
yen saatte daimi encümende bulunmaları. '.2308) 

* * Zlnelrllkuyu mezarlıfı dahilinde yaptın lacak Karosimen Döşeme, Grıınlt Bordur, 
Hendek açılması Çimento büz ve ısgara lnr inşaatı acık ekslllmcye konulmuştur. 
Keşif bedeli 5364 lira 78 kurus ve ilk temi nııtı 402 llra 36 kurustur. Kesif ve şart
name Zabıt ve MunmelAt MUdürllllll kaleminde g8ralecektir. İhale 1 - 4 - 940 Pa
zartesi gilnO ıaat 14 de daimi encllmend e yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat 
makbuz veya mektuplan, ihaleden 8 gün evvel Fen işleri mUdürlOğüne milracaat
la alacakları fenni ehliyet ve 940 yılına ait ticaret odası vesikalal'ile ihale gOnil 
muayyen saatta dalml encümende bulunmaları. (2002) 

* * Cerrahpnşa hastahanesi n\atbah ve cam aıırlık blnalanna yaptınlacalt Dolap, 
Masa, Raf ve saire açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 5530 Ura 35 kunll 
ve ilk teminatı 414 llr:ı 78 kurustur. Keşlt ve şartname Zabıt ve Muamelat Mildtır· 
lülü kaleminde görülecektir. İhakt-4-940 pazartesi günO saat 14 de Daimi EncU
mende yapılacaktır. Tallı;ılerln ilk teminat makbuz veya mektupları, lhı:deden 8 
gün ewel Fen isleri mlldQrlU~One müracaaua alacaktan fenni ehliyet ve 940 yılı
na ait Ucnret odıısı veslknlıı.rlle ihale günü muayyen saatte Dlınl EneOmcndc bu .. 

Junmnlan. {:!!022) 
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Bataklık kıyısındaki ördek, bir §ey gördü. Bu, auda hare
ket edip duran ~eye çok meraklandı. Siz de bunu merak etmez 
'hıiBiniz? Bulun öııleııse ! 

~;, 
/ . 

'1' AN 

·çocuK ştlRI . 

iİ.TE BUNU 
BiLMİYORDUM! 

YEMEK YE1\1İYEN YILANLAR 

Avusturalyada, ardarada iki 
hayvanat bahçesindeki yılanlar, 

ansızın hiçbir şey ycmemeğe baş
lamışlar. Nihayet bu açlıktan ol
mcğe başhyan hayvanların boğaz. 

larındnn zorla yiyecek tıkmag::ı. 
mecbur olunmuş. 

HESAP VERl\İİYEN BİR LOKANTA 

7 

Bilmece - Bulmaca 
Resim Müsabakası 

KUPONU 
25 MART 

o 
~HAYpl _ ,~ 

t ~~) - GÜLELiM .. ~ 

TAHTAKURUSUZ PANSİYON 
Çantalı müşteri sordu: 
- Bu pansiyonun sahibi siz mi .. 

siniz madam? 
- Evet benim. 
- Ben tahta kurularını öldüren 

bir ilAç satıyorum almaz mısınız? 
- Hayır, ihtiyacımız yok. 
- Öyle ise, bana bir yatak ve. 

riniz. Çünkü, yatacak tahta kuru. 
suz bir pansiynn arıyorum. 

ıı/_c-\ r 
Bundan birkaç sene evvel Lo:ı. 1 

Yusyuvarlak, drada bir lokantada müşteriler ye. lr~~~~~~~"İİİİİÔİ~~~!!~ 
Parlak, yip içiyor, çıkarken de diledikleri 

Telefona Çağıralım mı? 
- Allo! Bhy Tekin görüşmek 

istiyor. Bay Galip orada mı? 

ftk')\O) Onsuz ne pasta alınır, kadar para veriyorlarmış. Müştc. 
Nn hntliyA -~~~+ . .ı-..ilA:r. ~lcl '91n p ,,__ 

ı.:a )'"(., Ne ciğer ısmarlanır ke<tıye. vermekteymlşler. 

~Co'/ 
d ~inlze bir kalem alarak, yuknr. 
akı A işaretli 4 köşe evden aşa. 

ğıdaki B işaretli yuvarlak eve doğ
~u, çizginin kopuk yerlerini birleş. 

terek gidiniz. Sizden istecUğimiz 
§tıdur. Hiç geri dönmemek ve ko. 
Ptiklan birleştirilmemiş parça hı. 
~alı:rnarnak. Kısaca söylüyorum. A 
t ~rı B ye, geri dönmemek ve bü-

Un1 kopukları birleştirmek üzere 
g diniz! 

Saatin 12 yuvarlağına on iki harf 
koyacaksınız. Oı ı istikametinde o. 
kunduğu za?l)an, takvimlerde bu
lunan bir kelime çıkacak, aynca, 
iki akrep arasındaki şu saatlerde, 
şu kelimeler meydana gelecektir: 

Saat 9: Bir uzvumuz. 3: benzer 
manasına bir kelime 3,30: ayı. 
nın oturduğu yer. 6: sonuncu degil. 
6 yı 45: İçinde oturulur. Haydi bu 
12 harfli kelimeyi bulunuz! 

BiLiN BAKALIM KAÇ YAZDIM? 

.\lt OYUnculardan biri, ele başı olu'l". bir kama kazanır. Kim yedi kama 
d lına gelen bir sayıyı söyliyerek yaparsa, o, elcba§ı olmak hakkını 
b efterine yazar. Oyuncular onun kazanmış olur. Tutulan sayı bilin-
e~ YQzdığı sayıyı bulmağa çalışa. diği zaman o vakte kadar kazanıl-
13~ lardır. Herkes bir sayı söyler. mış olan bütün kamalar da yanar. 

Bizim cep çoktan delik, 
Yok içinde metelik 
Meteliğe kurşun atmanın tam 

Fakat aksiliğe bak ki 
sıras1 

Yok kurşun parası.; 
Para .. Para.. ı 
En iyisi almalı bir kumhara 
Ama o da parasız değilmis 

İş bu ya; 
Bedava olan şey ancak: 

Temiz su temiz hava .. 
Yazan: 1. Artürl; 

• 
ANA KUCAGI 
Kimsesiz çocukları 
Basıyor hep bağrına 
Yetişir yarına 
Güzel ana kucağı 

• Daima neşe verir. 
Giydirir ve yedirir 
Bilseniz ne sevilir 
Güzel ana kucağı 

6 ılen ele başı olur. Kimse bilemez. Elebaşının tuttuğu sayı yüzü geçe. 
e, en yakın sayıyı söylemiş olan mez. 

Çerkesköy ilk okul 
Nebahat Özgür 

~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
~ · .................................. . 

TAN 'ın Resim Müsabakası : 

NeOlmaklstigorum? 
Her çocuk büyüyünce bir şey olmak ister. Kimi doktor, kimi mii

hendis, kimi asker, kimi ressam, kimi berber, kimi başka bir şey olma
yı kurar. 

Büyüyfinu ne olmak fstlyo1'1Unuz? Ba olmak btedlfiniz şeyi 
anlatan bir resim yapınız. Resmi kuponla beraber bize gön
deriniz. Yapttğınız resim, çocuk sayfamızda basılacaktır. Size 
bir de güzel hediye verecefiz. 

• Resminizin gazetede basıldığını görür görmez derhal müracaat ede. 
rek hediyemizi alınız. Resimleri çini mürekkebi ile yaparsanız iyi olur. 
Bu .SAYIMIZDA RESİMLERi BASİLARAK HEDİYE KAZAN ANI.AR. 
e 111 - Bebek 26 ncı okul Mehmet Özren e 112 - Ankara Bozkurt mahallesi 

Orta ıokak No. 2 Sadık Jtka7 e 113 - Buna, Altıparmak caddesi Kanara ıokaJc 
No. 3 Sevindiren e ıa - Tophane Kale sokakNo. il avukat Tevfik oğlu Aydın
can e 115 - Bursa birinci orta okul 3 - B de İlhan e 118 - Eyüp orta okul 137 
Orhan Üstün e 117 - Fatih Tramvay durak, Yeni Kuleli apartımanda TürkAn e 

~IDl':ı..... tl9 - Nazilli Basma fabrikasında saatçi Halil Şim§ekoğlu e 121 - Kumkapı Ol'· 

a okul 714 Muzaffer e 
HEDiYELERİMİZ P.AZARTESI, PERŞEMBE G'ONLERt VERfT .. MEK. 
TEDiR. İSTANJıULDA OTUBMIYANLABINKİ POSTA İLE GÖNDE· 
llİLECEKTi&. 

Üyeler Nasıl Seçiliyordu? 

Eski Ispartada, iki kral vardı. 
Bir de senato bulunuyordu. Sena. 
to azası çok garip bir şekilde seçi
lirdi. 

Bir odaya birkaç kişi saklanır. 
lardı. Bu sırada, namzetler, arka 
~rkaya ahali meclisine gelirdi. Her 
kes, hangi namzedin seçilmesini 
istiyorsa, o girince; alkışlardı. Bu 
sırada, odada saklı bulunanlor da, 
en çok alkışlanmış olanları işarı>t 
eder, böv1Pr0 onlar; senatoya üye 
seçilmiş olurdu. 

Sarhoşluğun Fcnalı'rı 

Ispartalılarda üç sınıf halk var
dı. Bu üç sınıftan en fenası. Hel. 
yotlardı. Bunlara hayvan gibi mu
amele edilirdi. Zengin Ispartalılar, 
çocuklanna sarhoşluğun fenalığını 
anlatmnk için, bu insanlan kör 
kütük sarhoş eder, onlan çocukla
rına 1?Östercrk: 

- İşte bakın! Sarho luk insanı 
ne fena şekillere sokuyor! derlerdi 

Çömleğe Atılan Reyler 
Eski Atinada, Milattan önce, 500 

senelerinde şöyle bir usul vardı· 
Her sene, ahaliden en az 6000 ki. 
şi, hangi saylavı istemiyorlarsa 
onun adını bir hayvan kabuğuna 
yazar ve pazar yerinin belli bir 
yerindeki çömleğe atarlardı. Atı· 
lan reylerden en çoğu kime rast
larsa, o adam meclisten atılır, A. 
tinadan on sene uzakta yaşardı. 

Kırk Beş Bin Kilometre 
Bir gezici sinema, muhtelif kül. 

tür ve eğlence filimleri göstermek 
için tamam beş sene durmadan 
dolaşmış ve bu müddet içinde kırk 
beş bin kilometrelik yol almıştır. 

Evet mi, Hayır mı? 
Şu sualleri okur okumnz kısaca, 

EVET yahut HA YIR deyiniz: 
1 - Pariste, Belgraddan, daha 

mı çabuk ak§am olur? 
2 - Beypazarı, Bolu vilayetinin 

ml kazasıdır 
3 - Ankara vilayeti, Trabzon 

vilayetinden daha mı kalabalıktır? 
4 - Siyah mürekkep yapmak i

çin zamk lazım mıdır? 
5 - Geceler Ikinciteşrlnde Mart 

takinden daha İnı uzundur? 

23 Nisan bayramına pek az 
kaldı. Hu hayranı haftasına rast. 
lıyan ÇOCUK SAYFAMIZ'a 
yalnn:, çocukların yazdığı yazı
ları, yaptığı resimleri koyaca. 
ğız. Bunun için, hize yazı ~ön· 
derin, resim gönderin! 

Bunlar, hikaye, şiir, giilünç 
siizler, oyun, 23 Ni an üzerine 
yazılmış diiz yazı, resim, kari. 
kntiir, hilınet'.e gibi şeyler olabi
lir. İsti~·enler, re:.'.mlerini de 
yolhyabiJirlcr. 

BunJnrdnn hiç- birini yapını. 
yanlar, ~·alnız hir ciimle, bir tek 
söz yazıp, giinder inler; mesela: 
Ben bugiin 12 yn ınıdan iiç av 
aldım. - hen Kadıköyiindc, Ih
lamur caddesinde oturuyo • 
rum - Ben hüyiiyüncc miihen
dis olacağım. - Leylilklar ni • 
sanda açılırlar - Ben, babamı 
çok severim. - gibi ... 

Bakalım, hu göndereceğiniz 
cümleyi o giinkii Çocuk Sn~·Cn
smda bulahilecek misiniz? na. 
km, sizin için ne iyi bir sürpriz 
olacak! 

lli.itün hunları, en gc~ 15 Ni
sana kadar göndermelisiniz! 

BiLMECE ~ 
BULMACA 

Dört kardeş oyun oynuyorlaraı. 
İçlerinden blri birdenbire kaybolu. 
verdi 

Siz, bu çocuğun nereye gittiğini, 
ne olduğunu bulabilir mi!iniz 

BU ÇOCUGU BULANLARDAN 
YİRMİ BEŞ KİŞİYE MUHTELİF 
HEDİYELER VERİLECEKT!R. 

Bilmecemizdc Kazananlar 
Yarınki Sayımızdad•--

- Hayır, binicilik dersine gitti. 
- Fakat hemen şimdi, kendisi. 

le görüşmek istiyorum. Bu saatte, 
hangi manejde bulunduğunu söy
ler misiniz? 

- Nerede olduğunu bilmiyoruz. 
Fakat kendisi her zaman Kaya ad. 
lı bir beygire biner. 

Bay, muhtelif yerleri araştırdık. 
tan sonra, nihayet son maneje, 
telefon etti: 

- Sizin manejde Kaya adlı bir 
at var mıdır? 

- Evet efendim.:'. 
- Lutfen telefona çagınnız!. 

Niçin İngilizlerle Harbetmiş? 
Ok tayın: 
"Napolyon niçin İngilizlerle mu. 

hare be etti?,, sorusuna cevabı: 
- Onlara kızgındı da ondan. 

Çünkü onlar, kendisini Sent Elen
de hapsederek, ölümune sebep ol. 
dular. 
Son Söyliyeceği Söz Nedir? 

Hakim - Sizi suçunuzdan dola
yı, on sene hapse mahkum ediyo. 
rum. Bir dlycceğintz var mı? 

Suçlu - Var. Evime birini 
gönderin de, karıma, 1950 senesine 
kadar eve gclemiyeceğimi söylesin. 

Erkek Elbisesi İstiyormuş 
- Liıtfen bana eski bir elbise 

verir misiniz? 
- Eski elbise mi? Durun baka

lım; hele bir kanma sorayım da, 
ondan sonra vereyim. 

- Fakat.. Affedersiniz... l3en 
erkek elbisesi jstiyordum. 

Cevaph Meseleler 
MESELE - Büyük bir kömür 

deposunda 17kamyon vardır. Bun. 
lann bir kısmı bir buçuk, bir kısmı 
dort tonluktur. Bir gün büyük bir 
fabrikaya kömür yollamak gerek. 
ti. Tamam 38 tonluk kömür istenL 
yordu. Bu kömürü taşım:ık için, 
bütün kamyonlan doldurmak icap 
etti. 

Acaba, depodaki kamyonlann 
kaçı bir buçuk, kaçı dört tonluk
tur. 

CEVAP - Beş kamyon dörder, 
12 kamyon da birer buçuk tonluk
tur. 

MESELE- Bir ev var. 
Bu ev hiç kimseye yaramıyor. 
Evi kim alsa, yüzde yirmi ziyan. 

la satmağa mecbur oluyormuş. E
vin dördüncü müşterisi de, onu 
yüzde yirmi ziyanla satmış ve böy
lece, 4800 lira ziyan etmiştır. Aca. 
ba, birinci adam, evi kaça satmış.. 
tı. 

CEVAP = 46875 lira: 
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Balıkesirdeki İdare l\1crkezindc l\luhasebc kalem amirliği 
yapabilecek liyakatte 

• r M • as p a t dar. a 
::ralip olanların Balıkesir Posta kutusu 5 numara 

adresine tahriren müracaatları ilan olunur. 

Bedeli Türk - İngllh kredi anlasmasındnn tediye edilmek üzere ~Ubayaası te
karrilr eden takdiben 1.043.747 kilo lokomotif bandajı pazarlık suretile münha
sıran İngiliz firmalarından satın alınacaktır. 

Bu hususta 1anzlm edilmiş olan ~artna meler l.ondra'dn Türk Ticaret AtoşcUğln
dcn ve Ankarada Devlet Demiryolları Mal ZC'MC dairesinden tedarik edilebilir. Şart
name almak isteyenlerın bu knbil malzeme imal eden bir İngllız !nbriknsını temsil 
ctUklerinl firma lsınini vermek suretllc bildirerek, tahriren veya §lfnhen yukarda 
saza geten yerlere mQracaatl:ırı l~z1mdır. 

Verilecek tekll!lerln en nlhayet 8-5-19 40 tarihine kadar Ankarada Devlet De
miryollan Merkez Dokuzuncu Arttırmn E ltsiltme komisyonuna tevdi edilmiş olınası 
lıizun geleceği llfuı olunur. (2096) 

e 
-1-

p e ı 1 n 

Eaall 
No. l<ıymetl Ncv'f Meaahası Depozitosu 

1308 BüyQkada, Çakır Manav 677.
sokak Ada 85, panel 73 

Ah.,ap na
nenin 14/64 

H. 
1469 BQyQkada, Maden Yılmaz 173!1.- Arsalı Ga-

Türk taj 3 zino 

1471 Burgazadası, Hiristo yolu 426.-
E. 2, Y. 2, taj 10 Ahpp ev 

14.72 Burgazadası, Hiristo yolu 600_. 
E. 3, Y. 3 taj 12 ~np ev 

2-
Seklz taksitte 

1304 BOyükaiia Yalı tnah. Meh- 102 
mctcik sokak ada 22, par-
sel 6, pafta 1 O 

2i0 Heybeliada De~lrmcn so· 
kak Y. 2 mü. 

271 Heybcliada Değlrıncn so
kok 2 mü. 

272 Heybcllada Değirmen so
kak 2 mü. No. 

273 Heybellada De!;lrmcn so
kak 2 mü. No. 

274 Heybclindn Dc!lrmen so
kak 2 mil. No. 

2i5 Heybeliadn Değirmen so· 
kak 2 mil. No. 

276 Heybcliadn, Değirmen so
kak 2 mil. No. 

277 Heybclladn, Değirmen so
kak 2 mu. No. 

278 Heybellada, Değirmen so
kak 2 mü. No. 

279 Heybeliada, Değirmen so
kak 2 mü. No. 

Arsanın 

5/8 H. 

-9-
Pazarlıkla 

70.- Ana 

58.--.. 
Arsa 

65.- 1 
Arsa 

42.-
Arsa 

35.-
Arsa 

40.-
Arsa 

56.-
Arsa 

61.-
Ars:ı 

85 
Arsa 

42.-
Arsa 

206 Heybclıada Bayır sokak 182.
Y. 2 

556 Büyüknda Karanfil mah. 524.
Karanfıl sokak Y. 1 

453 Buyükada, Maden mah. 49.-

Arsa 
Tn$ ocağım 

hm;l arsa 

Ayanlkola sokak Ars:ı 

2495 M 2 

2ii8 l\12 

420 z..·2 

600 M2 

81.50 M2 

261.50 M2 

241 M2 

220 M2 

173 M2 

134.50 M2 

255.50 M2 

269.50 M2 

295.50 M2 

403 M2 

289.50 M2 

182.50 M2 
l094 1\12 

4tı M2 

Adresi ve tafsilAtı yukandn yanlı gayri menkullerden: 

l - Numara altınd:ı gösterilenler peş in. 

135.40 

347.80 

85.20 

120.-

20.40 

14.-

11.60 

13.-

8.40 

'1.-

8.-

11.20 

12.20 

11_. 

8.40 

36.40 
104.80 

9.80 

2 - Numara altında ı;:!5stcrHenlcr ilk taksit pesin alınmak şarüyle faizsiz sekiz 

senede. 
3 - Numara altında g!5sterilcnler pe~l n 'C'yahut sekiz taksltle ve faizsiz ola

rak pazarlıkla sntılacaktırlar. 
İhale 3 - 4 - 940 Çarşamba günQ saat 14 tedlr. MOzayede sırasında verilen be

del mukadder kıymeti geçtiği takdirde ta Uplcrin depozJtolarını % 20 nlsbetinde 

tezyit eylemeleri ve milhür kullıınanlorın milhilrlerini Noterden tasdik ettirmeleri 

1 zımdır. 
isteklilerin pey nkı:esi, nüfus tezkeresi ve üç vesikalık foto!ra:fla birlikte bil-

dirilen gün ve saatte Şubemiz Emllık Servisine milracaaUan blldlrillr. (810) C 1898) 

Kiremid • Tuğla Fabrikaları İçin 

J 
K1REMtD _ TUGLA yapmak için, yerinde keşif ve fikir vermek 
KlREMlD _ TUGLA ve ateş toprakları tahlil ve provalar yapmak. 
K!REMID - TUGLA fabrikaları meydana getirmek için <inşaat. tesi. 
sat, teşkilat ve ışletme) mütehası;:ıs ve usta tedarik etmek, (Tafsilat.. 
için Turkçe) aşağıdaki adrese muracaat : 

P. Chourkoff sokak, (11 Avgust> No. 44, Sofya - Bulgaristan .. , 

' . 

TAN 

1 

BAŞ, DİŞ, NEZLE, GRİP 
ROMATİZMA, SOG UK 

ALGINLIGI 

ve bütün ağrılarını derhal keser. 
Lüzumunda günde 3 kaşe alınabilir. 

Devlet Denizyolları 
Umum Müdürlüğü 

İşletmesi 
ilanları 

25 Marttan 1 Nisana kadar muhtelif hatlara kalkacak 
vapurların isimleri, kalkış gün \'e saatleri 

ve kalkacakları rıhtımlar. 
Karadeniz hattın;a 

Bartın hattına 

lzmlt hattına 

Mudanya hattına 

Bandırma hattına 

Karablgı hattına 

lmroz hattına 

Ayvalık hattına 

lzmlr eOrat hattına 

'4 ersin hattına 

NOT: 

---
S:ılı 12 de (Cumhuriyet), Perşembe 12 de Clzmir) ve 

Pazar 11! da (Ankara). Galata rıhtımından. 

Salı 18 de (Ülgen), Cumnrtcsl 18 de (Antalya). 

Sirkeci rıhtınundan. 

Salı, Perşembe ve Pazar 9.30 da (Uğur). Tophane 

rıhtımından. 

Pazarte:ı\ Sah '\'e Pazar 9.50 de Çarşamba. Pet 

~emöe ve Cuma 15 de (Sus). Cumartesi ayrıca 13.30 

da (Trok). Galata rıhtımından. 

Pauırtcsl, Çarşamba ve Cuma 8.15 de (Trak). Ga
lata rıtıtımından. Ayrıca Carşamba 20 de (Antal

ya), Cumart~l 20 de (Ülgen). Tophane rıhtı· 

mından. 

Salı ve Cuma 19 dn (Bartın). Tophane nhtımındon. 

Pazar 9 da (Tayynr). Tophnne nhtımındnn. 
Carşanıba 15 de (Kemtıl), Cumartesi 15 de (San· 

det). s:rkecl rıhtımından. 

Pazar 11 de (Aksu). Galat.ı nbtımmdan. 

Snlı 10 da (Etrüsk), Cuma 10 da (Konya). Sirkec1 

rıhtımından. (2315) 

Vapur ı:~erlerl hakkında her tnrlD malılmnt aşafıda telefon numaralan ya· 
zılı Acentelerimizden öğrenilebllir. 

Galat. Baı AcentellOI Galata nhtımt. Limanlar Umum 
MOdür!OğO binası altında 42362 

Galata , Şubo Acenteliği Galata rıhtımı. Mıntaka Liman 

reisliği binası altında 40133 

~irke<"I Vnlt"lı ~:ılnnu '2274f' 

im .. Iİlll ................................ ııı:m .. mmllli 

lstanbul Defterdarhğ,ndan 

Davutpaşa Topçular kışlasında Öleme ala
yında mevcut hurda nrlycl motosiklet 
parçaları. 

Beyautta mQlga tasf"ıye muhasipliği mah
zeninde bulunan on üç adet piyango keşl
dı: dolabının nhşııp demir ve telll cam kı
sımları hurda fiyatına 
Bebekte Bilyük Bebek Kilise sokağında 
47 numaralı evde mahfuz on altı knlem 
muhtclifOlclns hurda es:ya 
ÜskOdarda Sellmiye kışlası ve Daya Ha
tun caddesinde 65 numaralı dükkdrun en
kazı. 

ÜskOdarda av vergileri idaresinde bulu-

Muh mmen bedel 
Llrıı Kuruv 

100 00 

Bch~ kilosu 
30 Kuru:ı 

17 30 

18 

Temlnıt 

Lira Kuru§ 

7 50 

lO 

1 50 

l 50 

nan köhne muhafaza sandalı enknzı l 13 10 
Bebekte Bebek caddesinde 272 sayılı s:ı-

hilhanede mahfuz muhtellfUlclns eşya. 288 80 22 
Yukarıdn yazılı menkulM hiznlarında gösterilen muhammen bedeller Ozcrlndm 

satılmak Qı;cre açık arttırmaya konulmuş tur. İhale 8-4-040 tııcihine müıındlf Per
sembe günü saat on dörtte Milll Emllık müdürlüğünde müteşekkil komisyonda ya
pılacaktır. Satış bedeli nakden ve pcşlnend tr Taliplerin muvnkkııt ternlnat mnkbuz-
larilP. muayyen giln ve saatte komisyona müracaatları. (2153) 

İst. Lv. A. Sa. Al. Ko. Rs. elen : 
Ordu için seyyar mutbah alınacakur. Nümunesl Sirkecide Demlrkapıda M. 

l\L V. muayene komisyonu Rs. ne milrncaaUa görebilirler. İmale talip olanlann 
Mayıs nihayetine kadar kaç adet ve kaç kuruşa verebUeccklerlne dair tekliflcrlnı 
26 • S • 940 salı günü saat 14.30 kııdar Tophanede İst. Levazım Amirliği satın 
alma komisyonuna ''ermeleri. (726) (2130) 

- - - - ~ - -· -- . :ıpı(,l . -
- -- - ---;------- - ~ -- . -

Garp Linyitleri 
l\Iüessetcnin Soma, Tavşanlı, 
çalısmak üzere 

Bir Madei1 
ve 

Bir • a ıne 

25 - 3 - 940 

İş etmesinden: 
Dcğirmisaz İşletmelerinde 

•• • • u en ısı 

M .. hendisi 
aranmaktadır. Talip olanların Balıkesir Posta kutusu 

m 5 numaralı adresine tahriren müracaatları ilan olunur 

• 

Eski Ketani Ömer yeni Kılıç Ali mahal lesinin eski Akarsu yeni SannUar soka• 
ğında istimlake t!ıbi tutulan emlıiki milli yeye nid iki numaralı arsanın beher met• 
re murabbaına 75 kuruş dört numaralı A pustoli ald hamam enkazına elli Ura ve 

arsanın beher metre murabbaına yetmiş beş kuruş 6 numaralı belediye malı ha• 
mamın diğer kısım Ozerindeki barakaya yüz lira ve arsanın beher metre murab
baınn ye miş beş kuruş 8 numaralı evkn fj aid harap cnml binasına kaimcn 400 
lira ve 10 numaralı Ayşeye aid ahşap ve harap haneye 500 lirn kıymet takdir e-
dilmiş ise de bunbırdan 10 numaralı ahşap ve harap hannC'.nin mutasarrıfı Ayşe 

müddeti knnunlyesi zarfında vuku bulan itirazı üzerine belediye encümenince ya

pılan tetkikat neticesinde binaya kaimen beş yüz lira kıymet tnkdirJ muvafık ,g6-
1 rulmüştür. Yalnız blnnnın mebni bulunduğu ars:ıya diğer emsali mlslllu beher met

re murabbaın:ı yetmls beş kuru-ş kıymet takdir edılıniş olduğundan 1295 tarihli 
istimlfıkJ emlak knrarnnmcslnin 13 üncü ve 17 inci maddeler! mucibince cshabı em: 

?Ak ~bu illin tarihinden itibaren on beş ~ün içinde yukarda miktar ve nisbeUeri 
yazılı bedt!llcrini kabul ve istifa etmeleri ve aksi takdirde isUmlfık kararnamesi
nin müzeyyel 2 sefer 1300 ve 1 Kfınunuevvel 1298 tarihli fıkra! mahsusasına tevfl
kan muhammen bedellerinin yüzde yirmi fazlaslle İstanbul Cümhurlyet Merkez 

Banka~ına yatınlarak rızalarına bakılmaksızın istimlıike müteallik mütc:ıkip mu
amcUıtın ıra ve intaç ve i Umlfık edilen emvali gayrımcnkuleyc vaziyet edlleccği 
1 n rıhınur. t!l:J0:5) 

istanbul Maarif M .. dü lüğür:.den: 
Maarll Vekilliği köy 6ğretmcn okulla n için aşağıda cins ve mikdan ve fiyat-

ı;;;; yazılı çatal ve kasıklar açık eksiltme ye konulmuş, tahmin edilen bedel 1400 

lira olup muvakkat teminat ta 105 liradır. İstekliler bu çatal ve kasıklara alt şart

nameleri Maarif MUdilrhiğO Ynrdirektörlii ğünde görcbillrler. İhalenin 6 Nisan 1940 

Cumartesi günU saat 10 da Maarif MOdOr lilğtlnde toplanacak komisyon nuıri!cUle 

yapılncafıt llfın olunur. (2175) 

Eıyanın cinsi 

Alpağa Çatal 
Alpağa Ka~ık 

Mlkdarı 

2000 adc+ 
2000 " 

M[N~ NURHlİN ~H(Ul{ 
UALtNf N BU~Cll • 

,. HAL1' 11tLOD($1 

•YUCE ~ SASINDA • 
TÜRl(G 

PLAK Nt 270917' 

ODEON 
@ 

, .. .-mm ........... ~ 

<;a1,.1ııt'lllla .. Ük"llın..Jtt.:n., oce_.1ek
ıenmekten korumak itin muhakkal< 
"vtajlk saç ekslrlnl kullanınız. Da-
hal tesirini görürsOnOz. Saçlnn bO· 
yiltOr, köklere yeni hayat verir. Biı 
tecrübeden sonra neticeye hayret e· 
incek!iıfnlz. 

Beherinin fiyatı 
Kuruı 

35 
35 

VckOn 
Lira 

700 
700 -

Yekun 1400 

Aramadan ve Yorulmadan 

KOSTÜMLÜK 

ve PARDESÜLÜK 
Hakiki lngUiz Kumaşları 

almak için her yerden evvel 
Galatnda, Karak!Syde 

ve l\lAllD Ul\1LARI 
Kumaş TicarethancslnJ veya 

Sultanhamamında 45 No. da 
Yeni açılan mağazalarını zJyaret 

ediniz. Bulacağınız en zarif 

ve hakiki 

kumaşlarının Zengin ve şık çeşitle· 
rlndcn hayrette kalocaksınız. 

~ MOkemmel cins • Rekobetsl.z Flat , 

RAOYO • SAATl'"· "'') 
BAYAN ÇANTALARI 
HEDiYELiK EŞYA 
BiSiKLET, AVöZELER 
ELEKTRiK ALETLERi 
HAVAOAZI ALETLERi 

O~MA~::5·AKAR~Es ~ 
8 ,"._• •" C•delı••l. AO • 41 TtltfON '1t9t 
8•1aııı Oft,.,,.,. tı Cıtt Je•Kad ''' l••• .. C.d 13, I 

Sahibi ve Ncşriynt MüdilrO BaJi1 
l~Otfi OÔROO'NCO 

Gazetecilik ve Neşriyat T. L. Ş: 
8asıldıd'l ver TAN mathaası 

z 


