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_. • ka.ib eki zayiatını mevzuu bahis 
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Berlin: 25 (A.A.) - Alman radyosu, Ren 
nehrinin taşması üzerine Ziyfrit hattı tarafınd:ı 
müthiş bir tuğyan vuku bulduğunu ve yapılan 
muazzam gavretler sayesinde tah~batın önüne 
geçildiğini bildirmektedir. tı!ttı·· erinden b' . b. 1 k .. 
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Olotof Berline neden Sil~ adasın~~ki ~as~rat. ço~ f~z!a 
ltl'l ' ~ • ın ılız fayyarelerının Danımarka nın bıtaraflıgını ıhlal 
~ llıek ısteınıyor ? ettikleri hateri hava nazaretınce leKzip olunuyor 

~l~anıfilMoıoıoru Polonyaya kadar o sun ~· 
~ Delmek için iknaa çalışmışlar .. 
1, ~t.~zuıar Ribentrop üçüncü defa 
~~J f a k .d k ~e a n11 ilan Los ovaya gı ece 
Cekle Stokholm, 25 (A.A.) - Afton yor. Almanlar harbin bütün de. 

L r o...Q .... r nuş ·.~ Bladct gazetesinin M.oskova mu- vamı müddetince Sovyetlere e. 
" "'<; ., habiı-i yazıyor: min bir ortak olarak güvenemez. 

ı1 ~I' ASIM US Molotof Bcrlin'e gitmek istemi- ler. (Devamı 5 incide) 
~ltı tılotofu 

~-ıı.ıı tıda l\l n Bcrline 
.~\ ~ n-.an kay
\ ' ttti. h ortaya atıl t' "lı... ·~ lltı ar. 
'ti 1~l•t-ı telc~ib son 

İçi ~i d~ ıenı, tnik • 
• ~ 11 nk PlOrnat;k te 

~. 'et nlamC: 
' 

1ltıd \~~ tn~dafaa vo-
~, ~ Çetllndiye ka. 
~ ~~ elde<>ılo~~kya. 

-ır.ı ~ tcı.. tltigj l:a
'~ebiL ~ce:c bir be. "°" lllleaı · · ~'i... ·.a. diğer t1çınat bir 

"'<llı~ti . ar tan 
l nı teırnine 
:'ltt, bııı~ıc_ lnı 

qd ~•lı il •n hedefi 
~. 1'~ birb· • "it\' ınnc 
,. ıy._~t 1et-<le i>u 

~llıii lııdt b?tcrlcel.ini ~ 
~l~~b ~:lettirrnekti. 
.~ l~ı>'l\tı. lllada akse. 

ttırı. ın -aad 
ı du .. ece 

~~ ı .~ b' Şı.ıncn hod. 

\ ~-~dt' .;1tiiıiklik 
'>dttti'"· a~ ajansı 

tıı.. ~ hitl·~~ı tebli· 
.. ~~ 'l:ıni 

l~t l\ı~lerj ilen sade. 

Yunan is1ıldalinin 129 uncu vıldönümü 

Cumhurreisimiz Elenler krahna 
bir tebrik telgrafı çekti 

Jstiklal Bayramı bütün Yunanistanda coşkun 
tezahüratla l<utlandı 

Ankara, 25 ( A·A.) - Yunan 
istiklalinin 1'29 uncu yıldönümü 

müncısebetile reisicumhur Ismet 
lnönO, Elenler kralc Majeste \re· 

orge 'a bir tebrik telgrafı çekmiş· 
!erdir. Başvekil doktor Hefik Say· 
dam da Elen hükumet reisi general 

(Dc1•rınıı 5 incidrl 

Yeni tefrikamız 
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ı har k tıın direk.. t 
~.. ttJ~ e et eder b. 
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~~>tti R•nı gös-
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"flO_f u~a_l _şe.fa_e_r !_! __ a ki 'J!'!. '!. 
Yağ tüccarı Seferoğlu Nikolaki 
dün mahkemede tevkif edildi 

Koordinasyon heyetinin şe. 
k"rı:> :ı~ığı .v. m i\"' riz:ıe cepo. 
sundnki eski iivntla nln mş, 120 
çuval şekeri beyanname ile bil- t 
dirmi) erek l\lilli Korunma ka-
n umma muhalif hareket etmek. 
ten suclu neynir \"C yağ tüccarı 
Scfcro<{lu Nikolakinin dün asli. 
ye sekizinci eczada muhakeme. 
sine başlanılmıştır. 

Celse açılınca evvela söz alan 
müddeiumumi muavini suçlu • 
nun M.illi Korunma kanununun 
32. 59 ve 66 ncı maddeyle mah. 
.kemeye sevkedildiğini (i6 net 
maddenin tevkifi emrettiğini 
söyleyerek maznunun hemen tev • ,:'l\ 1 l•h'· ~ il • •ı g" 

' d,tUtct 0 rtnek ın_ ' kif edilmesini istemiştir. 
A q.· ev F 
·~,~ hab·e rnnsı> 
~ 'h ~ ınc girir.. 

~ Oalcov .. ·ı &a ·ı . u l c 
> ""' 'l(tiand· ~~~<ı\thta ı sa. 
~~ kcait bulunu-
l~' lıij~>'ho~caj ken. 
~"ı' •:Yor lllaıı de. 
\ .\~ :Yıq.d • ~oakovn-
S ~'-tlırı ~ına tnuh. 

''~i d./'e diplo. 
ı · tı i. lnla. bu iki 

ı ~ ~b Taretlerc " 
~ ~•ko Cder. go. 

~. d ~ile~ 
t "-~i!iı h" oma bir 
r~~ ik~ak~s :ı:ıd 
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Bu emsalsiz zabıta ron1anına bügün 
dördüncü sayfamızda başladık 

lngilizceden çeviren: H. MUNIR 
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itap kuponlanmı·ı' 
· . zın Uç Uncu tertibi i 
f ili ri nci Ye 1 kinci ter ti b İ 

kltab serllcrlmizln gördlL i 
ğU hUyUJ' rağbet karşısm. 

1 da bunlardan daha zengin f 
\ o fstlfndell olarak hazır- J 
lamakla bulunduğumuz ti- J 
~Uncu tertib kuponlarımı
zm bir iki gün içinde neş. 
rino başı ıyoruz. 

ıı Kitabları Tevzi 
Etmeğe Başladık 

f Jlcinci tcrtlb kitnb ku. 

i ı>oıılnrımızın sonuncusunu 
cHelki gU 0 neşrettik. Bu 

İ kuııonları toplayan olrnyu
: c·ularımıza c,·vclce lsimlc-

Tatltcı Abdülkadir'i 
öldüren y~kalandı 

Şehzadebaşında tatlıcı Abdü1-
kadirin bir cinayete kurban gitti· 
ği zabıtanın günlerdenberi yaptı 
ğı tahkikat neticesinde sabit ol
muş, katil dün yakalanmıştır. 

Müddeiumumi muavinlerinden 
Fethi ve emniyet ikinci şube mii. 
diirü Nazım dün gece geç vakte 
kadar tahkikat ile meşgul olmuş. 
lardır. 

Vaka hakkında aldığımız malU 
matı yazıyoruz: 

Genclere düşl:ün olan Abdülk
darin dükkanında çıraklık eden 
Priştineli Sabri isminde bir genç 
bundan iki sene evvel Abdülkadi. 
rin yanından ayrılmış. Bayazidda 

(Devamı 5 incide) Katil ara1>a"t Mo7ta 1 

rlııl bildirdiğimiz kltnbları 
lıuglludcn itibaren verme- i 
ye başlıyoruz. Şehir içinde. i 
iti okuyuculnrınnz, bir haf. İ 

i ta Zarfında öğleden sonra· :ı' f:u··"~elfİıA (}P.~ -1- ıAdelA • 

1 

lnrı kUtUıılıanemlze mUrn· '*d' t- iA-t'a. -V .,.., 1'1- • 

caat cdcrclt kitaplarını al- - - - - - - - -

ı ~~rlill(~l~~l~"k ~~;~f.,~a~çl~ö~~. Ilı E g" 1 e n c e m u· ' le h as s 1 p 1 
ınUdılet on beş gUndUr- - \:l 

Okuyucularıınızdan bu f ıııUclcietıcr zarfında kitap . htanbul belediyesi Avrupadan bahçesi gibi belediyeye aid bazı 
t aı ını alclırınalarını rica bir eğlence yeri mtitehassm ge· ei;lcnce ve istiı·ahat yerlerini a. 
·ı ederiz. ı t"ı:ecdcmiş. Eğlence yeri müte- meli olnrak işletebilec:dc bir iş a. 

B • • • T ı hassısı da ne demek olııcak? MJ. damına mı lüzum görülüyor? ırıncı ertib Kupon . 
nası pek açık nnlaş•larnayor. Me- Belediyenin bu teşdhbüsünden 

! ların Müddeti Bitti i scla Viyananın me§hur Prnter de ilham al:ırnk işi tahlile koyulan. i 20 Şubat 940 tan ftiba i nilcn eğlence mahallesi gibi Is. lar oldu: İptida Ak~da Va
; ren toplanan 15 kuponlu i tnnbulun bir köşesinde daimi bir Nu: ''bize eğlence yeri mütehas· 
! lıirlncJ tNtib kitablarııı f bayram yeri vücu<!e getirilmek sm dC'ğ:I, eğlence mütcha11suı la. 
f te\"Zi müddeti sona er- f isteniliyor da bunun planlarını ha zam" dedi. Onu takiben Şevket 
1 miştir. j zırlnyacr.k bir rr.üteh::ıssıs mı cr-a- Rado ayni bahis üzct:'İnde İsrar 
·-................ _ ........ """"'""" nıyor? YokH meseliı Taksim (Dcuamı 5 incide) 
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ve 
se # Lisan bıl~n ~emur- lstanbul ilkokullarında 

ların unf ıhanı . 

8 gra 
a • 

erı 
Macar Başvekili Kon.t Telcki- r yapacağr söylenen seyahatinden 

nin Jtom:ı. seyahati, bilhnssıı önce \'Ukua geliyor. 
Ba.svckilin, Kont Ciano, Musso. Brenner konuşmalarmm ma. 
lini ve }{ral tarafından kabu. hiycti heniiz tnmamilc 111aluın 
Jünden sonrn Papayı ziyaret eL değildir. Faknt iddia edildiği gi
mesi Macarista.nm Berlin ve bi Almanya, Rusya, Itn.lya ara
Roma.dan hangisini daha cana swda bir anln..5Jlla~, Lc;tihdaf c. 
ya.km saydığını göstermek iti· diyoru Macaristan için hesaba 
bnrile dikkate tayrktır. Vakıa kat?lacak bir hayli noktalar var 
l\Iacar Başvekilinin Papayı zi- demektir: 
yarctini bir nezaket icabı ndde. t - Üçler anl~ma..sı eğer tıİ
dcrck mcscleyi bitarn! görecek yasi haritnlnda tebeddül gaye. 
olanlar vardır. Fa.kat Alman sini takip ediyorsa hlacarista
Ha.riciye ~ rıı.zırmm Papa tara.. nın şimcUden tamamiyetinl mu· 
fmda.n katolik killscsinc karşı ha!aza için csnslı tedbirler aL 
gösterdiği zulümden dolayı haş· ması lllzımdır. 
larunasından daha birknç hafta. n - tddin edilen anln§Ina, 
bile ~eçmeden bir katolik rnem· Tuna ve Balkanlarda sulhU mu. 
leket Ba.şveklllnin Papayı: ziya.. ha.faza maksadını takip ediyor
rcti manalıdır. Bu manayı: da. sa bu hal Macaristan için ylr.c 
ha ivi tebariiz ettirecek bir şe- İtalya ile halledilecek bir takım 
kilde tarihe mal olmuş bazı ha- meselelerin §imdiden görllşUl-
ciseler vardır. mesinl icap ettirmektedir. 

Macar Hricive Nazrnnm za. Brenncr konUfJinnlnrmın şu 
man zrunan öyle sözlerine tesa. yukarıda saydığnnız f;Ckillerde 
düf edilmiştir ki bu sözler an- inkişaf etmiş olduğunu yl\zdc. 
c:ık Berlin ağzı olabilirdi, fakat yUz temine imkan yoktur. 
Berlin - Romanm yanmdn Ber- Bu konuşmaların bundan ön. 
lin - Moskova mihveri faaliye. ceki Salzburg konuşmaları gibi 
tc geçtiği gUnden itibaren Tuna milsbet bir neticeye varmaması 
boyunda ve Balkanlnrda vaziyet da mUmkUndUr. O zaman Kont 
değişmiştir. O gUn bugUn. Telekinin Roma seyahati dahıı 
dür, Macaristan Almanynyn dikkate liyık blr hareket mahi
ec.mnatisinl kavbetmekle beııı- yetini aı-..eder. Rlbe::ıtropun Bel· 
ibe.r kendisini dalın ziyade Ro- srrada yapacağı N!yahatin Kont 
manm cazibesine tutulmuş gibi Telekinin P..oma:y·a muvasa.latı 
görmektedir. Tun3. mmtakası, eünil haber verilmesi dikkate 
ve Balkanlardaki sulh hakkın. l!yıktır. Macnristanm 1talyaya 
dald tasavvurlan ile ltalyan doğru teveccllhUne mukabil Al. 
telakkisi arasında sıkı bir irtl- man Hariciye Na.zırmm Belgra. 
ba.t vardır. Rusyarun Karpatıa- da gidccei:rinin ilan edilmesi 1-
ra geli~i, Maca.rista.n idaresinde talyanm Tuna ha\-zasmda ve 
bulunan eski Ka.rpatlaralb Rus- Balkanlarda arzu etti~ sulh ga
yasınm tehlikeve maruz bulun. velerine her halde pek te uygun 
:rnası, Macaristanm kendini ide. bir halin başlA.ngıcı değildir. 
<>loji bakımından komünizmle Alınnnyanın Balkan komşula. 
taban tabana zrt bir mahiyette n ile iktısadi münasebetleri her 
gönnesi !tAlya ile daha sıkı i§ halde normal !eviyede değildir. 
birliği yapmasma sebep olmuş- Alman Hariciye NaZII"lnm BeL 
tur. grat seyahati her halde tazyi-

Macaristanm böyle bir siya- kin artmasına bir delil olabilir. 
si hava teneffüs etmesi neticesi Bu tazyik sulh ve süklın ve ken
ol:ırak Kont Telekinin Roma se.. dl hesabına 1tnlya~'1 nlfikadnr 
ya.ha.ti bu mUna.sc:betlerl biraz edC't'. 
daha kuwetlendinnekten başka Bu bakımdan bu iki seyahat 
bir 6CVe hizmet etmiyecektir. Tuna ve Balkanlarda mihverin 
:Kont Telekinin Roma seyahati zıt istikametlere doğru kıvrıldı. 
Brcru:cr konu.smalarmdan sonra ğmı gösterir. 
ve Fon Ribentropun Belgrada SADRt ERTEM 

ğcı Seferoğlu 
v ·ı edi di 

(Bal} tarafı l fncide) 

Mahkeme mUddeiumumtn.in 
bu talebi üzerine hemen tevkif 
kararı vererek bir jandarma ça. 
ğırtmış ve Nikola.ltinin muhake
mesine mc\kufcn devam edil· 
miştir. 

Bwıdan sonra zabıt vara.kala.. 
rı, suçlunun ifadesi ve. iddia.rJtl
me o~rnnmuştur. İddianamede, 
mar.nunun şekerleri, fiyata 1.am 
~rapılacağma dair ortaya çıkan 
şayialar üzerine aldığını ve zam 
yapıldıktan sonra beyanname 
vtrmiycrek şeker çu\•allarını 15 
l•ama.lla başka bir depoya ka. 
('ırdıi;, bunların kime ait oldu
ğmm katibine sorunca. bilmedi· 
ğini söyleyerek işi sakladığı ya.. 
zrlıyordu. 

Bunlarn karşı ne diyeceği F..'l. 

rula.n Se!eroğlu eunları söyle -
miştir: 

.. _ Ben esas itibarile peynir, 
yağ, sucuk ve sn.ire üzerine la 
yaparmı, Bir gün katibim, mUş
terilcrln şeker istedilclc.rinl ve 
~eker alıp satmamızı söyledi. 
Doğru buldum ve komşumuz Sa· 
moelidis'tcn 120 çuval şeker sa.
tın aldım. Fakat ortağım buna 
itiraz etti, ben de öyle ise ken. 
di hesabıma satarım. dedim ve 
elden çıknnnnsı için Samoclidise 
verdim. Fakat bu sırada zabıta 
işe el koydu Ye bizi mahkemcY.e 
verdi. • 

Bunlardan bir cuvalmı eve 
göndermiş. 10 çuvalını Samue. 
lidise vermiş, ~eriye seksen se
kiz çuval lmlmıştı. 

Maznunun vekilleri Besim Şe
rif ile Ziynettin milekklllcrinin 
konınma kanununun 31 inci 
maddesine göre muha.keme edil. 
mesi lazım geldiğini, bu mad -
denin de tevkifi icap ettirmedi -
iin.i tlcri sürerek hiç olmu.sa ke
~ nr.pt.en ~best bırakılma-
8IIlı istemişlerdir. 

Mahkeme bu talebi reddetmiş 
ve şahitleri dlıılcmiştir. Şa.hiL 
lerden Samuelidis demiştir ki: 

"- Nfkole.ki ~erleri bizden 
n.ldı. Fa.kat ortağı ile n.rasmda 
çıkan ihtilaf üzerine kendi he. 
sabına satmam için bana verdi. 
Ben ınallnrı depoma koymamak 
şartile satabileceğimi söyledim 
ve adamlarıma sattırdım.,, 

DJ~r şahit Sef eroğlunun ka. 
tibi Apostol da, şekeri aldıkları 
zaman fiyatın yiikseleceğini bil
mediklerini anlatmış \'e btı."ldnn 
sonra mliddeiumumi muavini e. 
sas hıı.:kkıncl:ı.ki mütaleasmı söy. 
!emiştir. 

Müddeiumumi muavini milta.. 
leasmda kısaca demiştir ki: 

. "- Nikolaki, senelt>.rdenbe.ri 
şekerden gayri peynir, sucuk, 
yağ ve sair mcvat satan bir top. 
tancı ol<luğu halde, şubat son. 
larma doğru çıka.n ~ekerin yük
seleceği hakkındaki şayialar 
üzerine avın 22 sinde Samueli
disten l 20 çuval şeker almış, 
bunu saklamıs, ve fazla fiyntla 
satmak ma.ksadile hamnllarln 
deposundan başka bir yere ka. 
çırm!şttr. I\cmdisinin böylece 
suçu sabit olduğundan :Milli Ko. 
runm.a kar.ununun 32 nci ma.d -
desi dcliilctile 59 uncu maddesi. 
ne göre, ynru 2 sene slirgün, beş 
vUz limdan beş bin liraya kadar 
para ccuısilc tecziye edilmesini 
isterim .. , 

Maznun vekilleri de miidafa· 
nlarını yapmışlar ve suçun M • 
bit olmad·~mı ileri Blircrek maz 
nunun bcrnctiııe karar verilme. 
sini is emL~le.rdir. 

Neticede mahkeme vakit ge. 
cikti<Tj için kar:ırını bildirmek 
için muhaltc.meyi buglinc brrak
mrnt1r. 

Edirnekapı yolunda 
çöküntüler 

Edirnekapı haricindeki asfalt 
yolda ban ç~küntüler olmuştur. 
Nafia mühendisliği tetkikat yap. 
maktadır. 

imtihana Universitede 
dün başlandı, 
300 kişi girdi 

Lisan hilen memurların imtiha· 
nına dünden itibaren Üiversitede 
başlanmı§tır. İmtiha :a 300 e ya· 
kın memur girmiştir. 

Evrak Üniversitede ayrılan ko. 
misyon tarafından tetkik edilecek 
tir , 

Yazılı imtihanı kazanan me
murlar şifahi imtihana tabi tu. 
t\ılacaklardır. 

Okullarda pasif 
korunma 

Her okula cana var 
düdüğü konacak 

Tayyare hücumları zam.anında 
okullarda tatbik edilecek pasif 
korunma teşkiUltı etrafında ça. 
lıpnalara başlanmıştır. Okul öğ. 
retmenlerine bu hususta alika· 
dar miitehassıslar tara!ından dere 
ler verilmektedir. 

Yeni verilen bir karar göre, bil· 
tlin okullara hava hücumu teh. 
likesini haber veren canavar dü
dükleri konacaktır. 

Bu husu ta hazırlıkllıra baılan. 
mı§tır. 

Et fiyatları 
Bir iki güne kadar 
düşmesi bekleniyor 

tki gündenberi Trakyadan şeh-
rimize kesilmiş kuzu gelmekte. 
dir. Bunlann fi:ıtı Karaağaç mez
bahasında kesilenlerden 15 kuruş 
kadar az olduğundan fiatlann 
düıfmcai beklenmektedir. ' " 

Esasen şehrimizde son günler
ed et fiatlarımn yükselmesi üze· 
rine bu sevldyat başlamıştır. 

Sarıyer halkevinde 
Karagöz Gecesi 

Yeni teşekkü leden Sanyer 
Halkevi faaliyetine başlamış bu
lunmaktadır. 

Evin temsil kolu tarafından 
cumartesi akşamı bir (asri Ka. 
rngöz) gecesi tcrtib edilmiştir. 

Halk eğl~nceli bir gece geçir. 
miştir. 

Oğretmenler ailesinin 
bir kayıbı 

Ö~rctmenlere yardım cemiye
tinden: 

Cemiyetimiz liyeJerinden Ça. 
talca Mimarsinan köyü okulu 
öğretmeni Zeynelabidin Tüdkeri 
aramızdan ebediyen kaybettik. 
Kederli aile.sine ve sayın arlt&.
claşlara ta.ziyetıerimizi sunarız. 

Bebek· Istinye yolunun 
İn~aatı 

Bebek.istinye ye>lunun muka
velesi mücebince mayıs nihaye· 
tinde bitmesi Jazımgelmektedir. 

Halbuki belediye bu yol Uze. 
rindeki bazı binaların henüz is
timlak muamelel-erini tamamla. 
matlığı için yolun in~a müddetini 
bir sene daha uzatmıştır. 

Müteahhid bu uzanmaya iti
raz ederek tazminat tal~bi;ıdc bu
lunmuştur Keyfiyet tetkik olun. 
maktadır. 

Fransız Pasif Korunn1a 
Mütehassısı 

izmirde bulunan Fran&ız pasif 
korunma mütehassısı amiral Mu. 
ren ö:ıü:nüzdeki hafta zarfında 

şehrimize gelecek, 1stanbulun pa
ıif korunma işleri etrafında ala
kadarlardan izahat alacaktır. 

--ilt---

Terfi 
lstanbul deniz kumandanı bay 

Cevad tilmenin riitbesi tuğ.bay
hğa terfi edilmiştir, 'febrik ed~ 
riz. n 

talebe sayısı artıyor . 
Bu yıl 9801 tale ınezun oJac~k 

İstanbul ilk okullarının talebe 1 
mevcudu geçen yıllara nazaran 
bu yıl bir misli daha artmıştır. İs· 
tanbul maarif mlidilrlüğü önü. 
müzdeki yıllarda ihtiyacı daha 
fazla karşılamak üzere şimdiden 
tedbirler almağa başlamıştır. 

Okul idarelerine ğönderilen 

bir tamimde okulların sır.ıf mev. 
cudlan, bu yılki yeni talebe sa. 
yılan, önümüzdeki ders yılt ih· 
tiyaclarının tesbit edilerek silrat 
le direktörlüğe gönderilmesi is
tenmişti. Gelen rakamlar tasnif e 
dilerek bu yilki talebe sayısı ka.. 
t'i surette anlaşılmış bulunmakta4 
dır. tık okulJarın 1.1-1940 tarihi. 
ne kadar umum talebe mikdarı 
74488dir. Bunun 34718i kız 39 
bin 770 i erkekdir. 

Geçen yılki yekun 73228 dir. 
Bu rakama nazaran bu yıl tale. 
be mıkdarı 1260 farkla artmıştır. 

Birinci sınıflara 9372 kız, on 
bin 218 erkek olma küzere 19587 
talebe kaydedilmiştir. 

Bu talebenin içinde 1933 do. , 
ğumlu 1659 1932 doğumlu da 
11251 kişidir. 1933 doğumlula-

, 
rın yalnız gösterişti olanları ta
limatname hükümlerine 'göre kay 
dedilmiştir. 

İkinci sınıflarda, 15802 talebe 
vardır. Bunun 8226 si erkek, 
7 4 76 sı kızdır. 

Üçüncü sınıflarda mevcud, 14 
bin 587 dir. Bunun da 7743 ü kız 
6244 ü erkekdir. 

Dördüncü sınıflarda, 14711 ta 
!ebeden 6792 si kız, 7915 i erkek. 
tir . 

Beşinci sınıflarda geçen yıl 

mezun olan talebe 8128dir. Bu
nun 3494 ü kız, 4634 ü erkektir. 

Bugünkü beşinci sınıf mevcu. 
du da 9801 dir. Bunun 4232 si 
kız, 5571 i erkekdir. 

Bu hesaba nazaran İstanbul 
ilk okulları bu yıl 9801 talebe 
mezun verecektir. 

Önümüzdeki 1940-1941 ders 
yılı için okullar ihtiyacı etrafı:n

da maarif müdürlüğü nisan ayın 
da okullar çağma girmit olanla.. 
rın tesbiti hususunda bir umumi 
ara§tırma günü ~·apacak çıkacak 
talebe sayısına göre okul açtla. 
caktır. 

Piyasada vaziyet 
. 
ithalat eşyası için Lngilte-

re kolaglık gösterecek 
Almanyaya susam ihracı men-

1 nedilmiJti. Dün ticaret vekfile. 
tinden gelen bir. emirle 100 bin 
liralık susam gönderilmesi~ mü.. 
saade edildiği bildirilmiştir. Bu 
mallar İstanbul, İzmir ve Mersin 
piyasalarından verilecektir. 

Son günlerde ihracatımız yine 
vapur sıkıntısına maruz kalmıştır. 
Vapur bulunamaması yüzünden 
bir çok limanlarımızda ihracat 
mallarımız is'keleler üzerinde a
çıkta kalmıştır. Yağmurlar bun.. 
lan mahvetmektedir. 
Limanımızda da mavnalarda 

ve anbarlarda mühim mikdarda 
ihracat C§yası birikmiştir. Lima· 
nımıza ecnebi vapuru çok az gel. 
mekte. bunlar da diğer ecnebi li
manlarından mal almıt oldukla.
nndan dolu bulunmaktadır. th
racatcılar alikadarlara mUracaat. 
la bu vaziyete bir çare bulunma· 
ıım istemişlerdir. 

Ticaret vekaleti ile muhtelü 
meseleler Uzerinde temaslar yap. 
mağa ıiden mmtaka ticaret mU.. 
dlirli Avni Sakman dün §ehrimize 
dönmü§tür. 

IDHALA T EŞYASI iÇiN 
KOLAYLIKLAR 

HükCiınetiınizin müracaatı üzeri.. 
ne İngiliz kontrol heyeti Amcri
kadan ve dlger memleketlerden 
memleketimize gelecek demir ve 
diğer idhalat eşyası için kolaylık.. 
tar göstereceğini vaad etmişler· 
dir. 

Buncian sonra id.halat eşya.lan.. 
mızın yollarda kalarak vakit kay. 
betmeleri tehlikesi kalmamıştır. 

600 SANDIK YUMURTA 
tHRAC EDiLDi 

Dün İngiltere ve 1talyaya üç 
yüzer sandık yumurta ihrac edil
miştir. Her sandık 26 liradan sa· 
tılmıştır. 

Belçikaya da takas ile 4,50 ku. 
ruştan arpa gönderilmiştir. Mu
ka~leleri f eshediJen e&ki elek. 
trik ve diğer tirketler tarafından 
ıennayelerin harice çikanlma.. 
11 için yapılan bu ıevkiyatta ar
pa fiatlanna iki kurut da takas 
primi zammetmek lazımdır. Bu 
suretle arpalanmu: 15,50 kuruş.. 
tan satılmış olmaktadır. 

Avrupaya giden ihra
cat tüccarlarımız 

Bütün fabrikaların siparişlerle 
dolu olduğunu söyliyor 

Yeni ticaret anlaşmaları yapıl· 
dıktan sonra İngiltere, Franaa ve 
italyaya giden idhalat ve ihracat 
tUccarlannuzdan bir kıaını dün 
§ehrimize dönmüşlerdir. 

Bunların söylediklerine göre, 
İngiltere ve Fransa fabrikaları 

hükumetlerinin verdiği ıipari§le. 
ri yerine getirmek için çok meş
guldürler. istenilen mallan ancak 
bir kaç ayda teslim edebilecekler
dir. Buna mukabil Macaristan bi
ze lazım olan bir çok sa.."Ulyi mad. 
delerini ve elektrik malzemesi gi
bi eşyalan vermeye hazırdır. Ma
car fabrikalarına bir çok aipari§
lcr verilmiştir. İtalyan fabrikaları 
da ham maddesi az, i~iliği çok 
makineler ve diğer sanayi mad
delerini bol bol aatmaku.dırlar. 
Yalnız demir boru, kablo ve buna 
benzer bam maddesi çok C§yalan 1 

satmak istememekte ve yahud 

mukabilinde peşin para veya ham 
madde istemektedirler. 

Yunanistandan gelen ihracat 
tüccarlanmu: Yunanlılann ihra. 
cı mennedilen · maden kl:>mürleri· 
mizn yerine linyit kömilrlerimi. 
zin hepsini satın alacaklarını bil
dirmişlerdir. 

U sküdar kaymakamlık 
binası 

ÜskUdarda modern bir kayma. 
kamlık binası yapılmasına karar 
verilmiı, projesinin nafia mühen

disliğince hazırlanmasına baılan
mııtır. Bina ild katlı ve 32 odalı 
olacaktır. Arsası da bulunmut
tur, Ü&küdarda PA§akapımıdadır. 1 
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Her şeyden evvel şıınıı ha
tırlıyorum ki. - hu~Unkil har
hln bir provasından iharnt o
lan - geçen harpte. hUkiımeL 
terden hiç lılri. ırnlh proı;ram. 
larını çizmcdikten başka, sulh 
muahedesini akdedecek kadar 
da yaşnınadılu. 

Homanof'lar Hahshıırglar 
ve Hohenzollerenler gibi Uç 
muhkem mll~ssese uçuruma 
yuvavrlandı. Klcnıanı::o ve Lo
yid Corç iktidı>.r mcvkiindeıı 

atıldılar. Yll~on ise. ~on gUnle
rini, kırılan llmlt ve hayalleri
nin bir kurbanı olarak geçirdi· 

• • • 
Klemanso yeni lıir harı> çı. 

kacağını öllimUnden evvel tah. 
min etmişti. Loyid Çorç hn.~iin
kU fe!Aketl gfü.lerlyle görıneğe 
mııhkCım oldu. • 

DugUnkU muharip hUkiımrıt
Jer dahi , bngllnkU harbin so
nuna kadar deYam etmiyecek. 
!erdir. Şimdi llAn edilen pro. 
gramlar, hu pro~ramları çizen 
kimselerle heraber unutula
eaklardır... J(apitnlist ~i~tem 
bir cıkmaıa girmiştir. Ekono
mik sistemi Avruııa ve dUııya. 
mikyasında yeniden organi
ze etmedikçe, nıe<leniyclimlz 
mahkumdur. 

K Br ku ı·vetlerin ve başı boş 
menfaatlerin mücadelesi yeri. 
ne, iz'an, plt\n yr. şuurlu bir 
organizasyon hAklm olmalıdır. 
Anupanın lktısadt birleşmeııl, 
kendisi için bir hayat memat 
meselesidir. 

(Dcumrıt ?'arw) 

Ankara telef onu: 

Başvekil Ankaraya 
döndü 

Ankara, 25 (Hu.<~ıı.~i) - Ba~
\"ekil Dr. flf'fik Saydam bu sn
bah ekspresle lstanbuldan An
kara \'a dönmü!-1 ve istasvonda 
\'ekiller. mebuslarla vali \'C be. 
lediye reisi, emniyet direktörü 
tarafından karsılanmı~tır. 

Crom madeni satı§larını 
Etibank idare edecek 

ANKARA, 2.i (Hıı.<w<ıi) -
Bundan sonra hususi !ı:letmeler
de d:ı!ıil olrrıak üzeri" biltlin kmm 
tnadf'ni ı~ıetmf'leri mfüıtahsila.tının 
harire !'latıs mııRmel"l"ri Eti Bank 
tnr:lfıncJnn tam:im edilrccktir. 

Bu i .. lr rde kulla nılrrııı k !lzrr" 
koordlnMyon heyeti milli korun
rnıı. kanunu ile Eti RenkR 300 bin 
liralık hır sermaye ayırmıııtrr. 

Harice gönderilecek 
tiftik balyaları 

ANKARA. f!S (Hıı.<nı.~i) -
Rari"e ~evkedilec<'k tiftik ve 
Yapağı balyalnrının bilyUklüğü vP. 
nıühilrlrmt' tarzı ticaret vekaleti. 
nin tayin etti~i bir nizamname ile 
tesbit edilml~tir. 

Niaandıın itibaren yurt dışına 
~ıkacak balyaların bu ni1.amna
JnPve tabi tutulo.ca~ bildirilmiııtir. 
Yeni bir hayvan ihra

catçıları birliği kuruldu 
ANI\ARA, 25 (Hıı.!taıi) -

Adana, Mersin, Gv.iantep, An
talya dahil olmak üzere cenup l'i
l~yetleri canlı hay\'an ihracatçıları 
bırliği ,.e merkezi lırnirde olmak 
faaliyet !=ahac:ı da Izmir. Aydın. 
Manisa, Muğla. Denizli, f ,parta. 

.ntalva, Çanakka1e, t~tanhul, Te· 
kırdağ, Edirne Yilfıyetlerine şamil 
bu!unmak üzere bir garp vilay<.'t
l~r! canlı hayvan ihraçatçılan bir 
lı~ınin ticaret \'ekaleti tara
fından kunılmnc: ını icra vekilleri 
heyeti tasdik etmi~tir. 

Fin murahasları 
Moskovaya aahte iaim 

ve takma sakalla 
gitmişler 

so,·.ret _ !<'in sulh muahede
si ni imzalamış olan }"in mu
rahhasları ve bu meyanda en 
mühim Azaları bulunan Mösyö 
Riti ile Paasiklvi MoskoYaya 
gayet gizli olarak gitmişlerdir. 

8ulh imzalaııacnğı zamann 
kadar Sovyet matbuatı bu 
mevzu etraında hiç bir şey neş
nıevzu etrafında hl~bir ı;;eY ncş. 

kendi memleketlerine hiç bir 
ha\."adi~ yollayamamışlardır· 

Murahhas heyeti :r.ıoskovaya 
tayyare ile Ye lsv<'ç pasaport. 
lan ve sahte isimlerle gelmiş
lerdir. HattA. takma. sakallar 
dahi takarak tebdili kıyatet 
etmişlerdir. 

Yak tirle l ngiliz, I<~ransız as. 
kert heyetinin yerleşmiş bulun
clu~ıı Ostrovski sokağ'ındaki 
konağ'a misafir edilmi:;:le r, 
ırnrdeleri knpalı Sovyet otomo
hillcri içinde oturarak oraya 
gitmişler ve kimse ile de te. 
maıo; etmemiı:: l<?rdir. Yıdnıı cli1ı
lomatlardan' Amerika ırnfirl 
Steinhard hu konağa ııirebil_ 
miş ve ~1iisyü Riti ile birkaç 
kelime konuşabilmlştir. 

F inlandiyada döğü· 
şen Macar gö

nüllüleri 
Bu aefer de Almanlara 
karşı harbetmek istiyor 

Finl;indira harbinden sonra 
orada dö~ilşmliş olan ecnebi 
gönUllillrrden lsveç\iler, kentli 
memleketlerine dönmUşlerdir. 
I<'inlı\ndl,radakl İtalyan konso
losunun tcş\·ikilc lıolşc\·iklcre 

karşı nıUcatlele elmiş olan bir 
k:ıç yüz İtalyan da memleket
lerine dönmek Uze r edirler. 

Sovyet _ Fin harbi zamanın
da hin h~ş :ruz Macnr gönUllU. 
1111 de l<'rıını;a ve lngiltcrc tari
kile FinlAncllyaya gitmiş; ora
da harplere iştirak ederek bU
yll k rarıırlılilar gösterıııiı;:lerd!. 

llıı.rp bitince Finlı\ndiya hli. 
kumeti onları memleketlerine 
göndermei::i llzerine almıştır. 
nunıın için gUnlilllller bugün. 
lcrde Londrada bulunmakta
dır. Yerilen haberlere gi~re Bri
taııya hUl(fımetinc ınliracaatla 
ecnebi gönUllU kıtalarıııa ka
hııl edilmelerini rica etmişler. 
dir. 

Fecri şimali 
Avrupa da ve nıem· 
leketimızde görüldü 

Hud:ıııt'"le, 2;; (A .. \. ) - Pazar 
akı;amı, Budııpeştc-dc \'e bazı Tu. 
na ötesi mıntakalarmda fecri şi -
mali görülmül}tür . 

Mııcaristanda son yetmi!) ııen<' 

1.arfınd:ı böyle bir hadise görül. 
memiştir. Fakat, son iki ~ene için 
do Macaristanın şim~li garbi mın

takalarında, biri 25 kanunusani 
Hl38 \"C dlı'!cri 24 niııan Hl39 da 
olmak üznrr. iki defa miiı;:ıhede 

edilmiştir. 

Fecri §İmali hadisesinin mii,a _ 
he-de edildi~i :ıaman el!!nMındA kı
!'la dalga radyolnr h' ç işitilme. 

miııtır. 

f,mulr:ı, 2.i (:\. ,\ .) - Dün İn -
gilterenin birçok mmt.akasında 

manyetik t~evvüşler vukua gel. 
m:ştir. 

Bu teııPvviişler, bir zaman da 
telı:-raf telefon ve tel1'iz üzerinde . . 
tesirler ynpmış ve akşnma doğru 
ne~riyat nomıal bir hal mıı;'ır. 

Giimii.~nr. 2.') ( A .A.) - Diin 
~ece saat 20,15 te . burada bir 
fecri şimali hadisesı vukua gel. 
miştir. 

Tokat, 2:S (A'.ı\.) - Dün gece 
M<ıt 20.10 geçe ı;;imal ufkumuzda 
40 kilometrelik bir sahıı.yi kapla _ 
yan bir fecri §İmali görülmüş V<' 
hu hadise 20 dakika sürdiikten 
tıonra garp İ!tikametine doğnı 

u?.anarak 1ail olmu~hır. 

• 
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lsveç Müdafaa Nazırının nutku 
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lsveçte harp hali için geni bir 
ordu. teşkilô.tı hazırlanmakta 
Sılah altında bulunan 939 sınıfının 

hizmet müddeti uzatıldı 
Stokholm, 2;; (.\.A-) - h

vec milli mliclafaa nazırı Skoe
to dUn Malmoe'de söylediği bir 
nutukta hUkumetin siyasetini 
müdafaa etmiştir. 

!'\azır, Rus - FinH'ındiya har. 
hinde lsveç hllkümctiniıı resml 
bitarnflığının esasını dllnya si. 
ynsetinin umumi \'azi.retinde 
aı·amak lı\zım geldiğini kay
detmiş ve demiştir ki: 

Filhakika Rus - I•,inlAncliya 
sulhll akteclildiği zaman 8500 
lsn~çli g(}nUllil FinHrndiyada 
hıılunuyortlıı. Daha Tcşriııie\·. 

vel :ırıncla ilk lsvcc; harp le\·a
zımı Finl~ndiyayıı göndHil. 
nılştlr. Biz Finliındiyaya 8400 
tllfek, iii5 mitralyöz, Sii tank 
claCi toııu, 112 top, 104 hava. 
darı topu, r.o milyon mermi, 
300 hin el homl.rnsı, lılltlin le
vazım en son sf~tr.ındi. 

Şimal memlrketlcrl arasın
daki ittif<tk huırnsunda, bunun 
tahakkukunu 7.orlamanın ınıı_ 
vafık olnmıya<'ağını ı;üyliycn 

nazır si>zlerine şöyle devam 
etmiştir: 

lsvt>ç kuyvetli bir mlllt mu-

dafaaya nıuhta~tır ve icabeı.lcu 
tedbirler alınmıştır. 

Hava ordııı;u Uç ı:ıene içinde 
Uc;: mbli nrtırılacaktır. 

Donanma \'e sahil tahkimatı ' 
kısa bir mlidılet içinde kuvvet. 
lendlrile<'ek lir. 

SilAh altında lıulunan 1939 
ı;ınıfının hizmet müddeti tem
dit olunacak ve 1940 sınıfı 
hakkında da aynı tedbir tat
bik olunacaktır. BiiyUk clevlet. 
ler arasında şimdiki harbin 
basındanlıerl ls\'eç ıniııt mUcla
fa~sı lc:in iOO bin kuron sar. 
(etmiştir. Harp hali için yeni 
bir ordu teşkilatı hazırlanmak
tadır. Bu teşklll\t e~ms itibarile 
1!.136 plAnına istinat. edecektir· 

i\azrr, hUküınet aleylıincle 
yapılan tenkitleri reddetmiş, 
hu tenkitlerin başYekilin şahsı
nı istihdaf f'Ylecli~inl Ye anrak 
t-h<>m mlyetsiz bazı malta filin 
lıitnrafl;k sh·asetini tenkit ev. . -
lNli~lni söylemiş ve milletin 
ezici bir ekıo;criyetinin htlkü
meti taHlp etmekte olduğunu 
kaydetmiştir. 

Sebiller 
"Ve minel mai küllü feYİll 

hay'' deyen çeşme yaptırmıtb. a• 
bı hayat efsanesine inanmayanlar 
bile ıuyun menbaı hayat olduju. 
na inanıyor, hiç oiınftxaa Jüla.İn· 
den kurumuı bağırlan ulAtacak 
kadar olsun su akıtan bir çefme. 
cik bina ettiriyorlardı. 

Gelib geçenlere zincirin ucu~ 
bağlı tuından ıu sunabilecek bir 

0

sc'ai) sahibi olrttak isteyen hayır 
severlerse öbür dünyalannr ıa. 
ranti etmiş gibi huzur içittde ya• 
şiyorlardı.Vaktiy)e bu gibi sebil. 
)erin suyuna buz katmak da adet 
ti. 

italya, Mısır'a dostluk muahe
desi teklif inde bulunmamış 

Medeniyet, ac-tık bunlara lü. 
zum hiuettirmiyor. fatanbukın 
sebilleri bu yüzdendir ki •~eler 
\'e senelerdir bağn yanık dunı
yorlar. Bir zamanlar bağn yanık. 
hıra menbaı ıhayat olurken.. Be
lediye artrk su ile alakası luılma
yan bu sefbillerin tarihi olmayan. 
larını kaldıracak: tarihi olanlarm 
da etraflarını açtırarak iyi tekil. 
de muhafazaaınr temin edecek. 
mış. 

BirkRç gün evel yine Vakit ıÜ· 
tunlarmda bu mevzua te~ı et. 
miş, ayni fikri ik.-i sünnüttüm. 
Şimdiye kadar ihmal edilen bu 
mühim i,in • ba~ılmasr, muhak
kak ki tehrin gÜzeUiği bakımın. 
dan büyük bir kazanc olacaktır. 

Ralıire, 25 ( A·A.) - Jtalya ile 
Mısır arasında bir do~tluk ve ade
mi teca\'Üz muahedesi imzalanma

sı hakkında bundan iki sene ewel 
İtalya tarafından yapılan teklifin 
bu k<.'rc reniclen tekrar edildiğin" 
dair dün, Kahirede ~ayialar de,·e· 
ran etme~e başlamıştır. 

lt:ılyanın Kahire elçiliği mah
filleri, ltzlyanm bu tarzda yeni 

bir tcBCbbüste bulundu~unun ta
rnamile ao:;ılsız olduğunu bildir

mekt<'dir. 
Diğer taraftan, :\1ısır ba~\'ckale· 

ti Ye hariciye ,·c7 .. 1reti bu haberin 
doğru olmadır:mı \'e 1 tal yan elçisi
nin son zamanlarda 1\1ı~ır kralı 

ile Ye bil;iharc ~ıım hUkümeti 

Antakya ve iskende
runda umumi 

kütüphane 
Anlnl:µa. 125 ( A.A.) - :\laa. 

rif Vekaleti Antakva \'e lsken. 
dcnındıı birc>r 11mt1mi kütiipha. 
ne tesisin<' karar vermis bunla
ra ait hazırhklar:ı ba~lanmıştır. 
lspanyol filosu tamir 

ediliyor 
Brır.~clmıa, 25 ( A.A.) - ls

panvol filosuna mensup bir ka<; 
~eminin ı>zcUmle AkdE'niz filo
sunun Atlantc ve Ciudad lbi7,o 
volen vapıırlarınm tamirine ba~ 
lanmıtır. hnam•anm en rniihirn 
filosu olan Akdeniz filosu simdi 
seks<"n ~emiden mürr.kkentir. 

Hint Müdümanları 
istiklal istiyor 

lJ1ilııır, f ,'i ( A.A.) - Müs!ii. 
manlar Rirli•-;i konırresinin son 
r.el:::ec;i.,de rE>is Cinna h alkıc;Jar 
ar;ı cıınoa ı:u söz1eri c;i)vlemislir: 

Miisliimanlar Birlifrinin İEte _ 
disri !!'ibi müsliimanların ek'"e _ 
ri,\•et teskil ettikleri eyaletlere 
istikJal Etatüsiiniin itası irin ha
yatımı vermeğe hazırım . Hind~
t~n hükumetinin kurma~ı ta.c:ıar 
ladığı federe~avon yerine böyle 
hir ıztatti laztmdır. 

Royterin Bükreş muha
biri hudut dışına 

çıkarıldı 
RiU:re.~. ~5 ( A.A.) - Röyt.er 

a ianc:ımın Romanyadaki muha
biri O'·ell .Almanvanın Roman • 
vava ikhsadi bir Ültimatom ver. 
diğirıe dair y~dan haberler. işaa 
etmiş olduğndan dolavı Roman. 
va hiikıimetince hudut haricine 
çrkarılmıstır: 

O\'ell diin ak~ım Bükrcşten 
hareket elmişlir. 

ricaliyle yaptığı görüşmelerin bir 
İtalyan - ~lısır aclemi tecavüz pak 
tı akdi ihtimalleri ile hiçbir ala

ka<:ı bulunmadığını tasrih eylemek 
tedir. 

l\Iısır hariciye müsteşarı Şarara 
pa~a ba~\'ckil ıle tema~taiı sonra, 
bu hu"u~taki şayiaları re$men tek
zip etmi~ ve ayrıca bugünkü şera· 
it dahilinde böyle bir paktın akdi 
mc~le:;inin bile imkansız bulun
~unu ilfl\·e eykmh;tir. 

Diğer taraftan :\hm kabinesi
nin mühim ~ah-.iyetlcrinclen bir 
kaçı. daha e\·,·elki giin, enternas· 
yona! anla~mazlık ka11:ısında ~11-
'ırtn bugünkü \'aziyetini çok cid
di telakki ctme!de olduklarını ih
<:as elm::?kteyclil('r. 

Ba~vc~il Ali :\1ahir pa~a. bu en
di~leri muhik .!!Ö•tererek pazar gü 
nü Ilava~ muhabirine şu beyanat

ta bulunmu~tur: 
Entcrna yonal hadiS<.'lerin inki· 

~arını bugün, hiç kim~ en-elden 
ke~tirem<'z. Bu harp. eHelce ben
ze:-i olmıyan bir harptir. i\Hiteyak'.· 
kiı ,.e yaziyctirı icap cttirecc~i her 
türlü tcdbirlcı i alma"a ha:m bu· 
lunmak lfmmdır. 

Yalnız bir nokta var: Bazı •e
hiller, senelerdir metnik kaldığı 
için tamir ~ilernez bir hale aıel. 
mitlerdir. GörünüıJeri bile İç sız. 
!atıcıdır. Fakat bu gibilerin içle. 
rinde ya kitabeli, yahud bir kaç 
süsü tarihin en kıymetli define· 
leri arasma girebil~ek mahiyet
tedir. 

Sağlam ve &"iizeJleri tehri ıüı. 
lerken, bunların da müzelerimiz· 
de layik olduklal'ı değeri bulacak 
lımnda fÜphe yok ... 

Bu mevzuu yazarken elJi sene 
evvel çıkan bir rehberin 5•ıme.. 
!erden bMseden sahifelerini ka.. 
rıştırdım. Osküdardaki üçüncü 
Ahmed çeftnesi hakkında ıu ıa. 
tırlar var: 4'hali hazırda toprağa 

gömülmüş ve vecihleri üzerinde 
eskiden mevcud olan tezyinat ve 
tersirnat zail olmuştur.'' Tophane 
çc~meıi için "asıl §delini tama. 
miyle kaybetmittir." Aazahkapı 
çeımesi İçin "bugün metdik bir 
haldedir ve saçağı ile çatı11 yıkıl. 
mak Üzeredir." diyor. 

Belediyenin yeni karan, tarihi 
çeşmeleri ebediyen kurtaracak de 
mektir. NİY AZt AHMET 

Röntgen vasıtasile 
Amerika da bir kadının 5 çocuk 

anlaşıldı doğuracağı 
Amcrlkada gebe lıir kadınııı 

rontgenle yaıuııııı hir muayene 
neticesinde karnında beş c.;ocuk 
taşıdığı tesblt Pctllmlştir. 

Bu beş çocuğu doğuracaı:tı 
sfiylenilen kadın 22 yaşında. 
dır. ismi Gollahaın'dır. Kendi
si Miami'tle yaşamaktadır. 

Şimdi hastahaııeclc glinllnlin 
tamam olmasına intizar etmek
tedir. 

On ıı ın ua.renc cdC'n Wood is
mindeki doktor levha<la beş c;:o. 
cuk yUcudUnUn şeklini tama. 
men ı;örmUş olduğunu söyle
mektedir. ~imdi Amerikada 
ı:-azetcler bu rontgen Cilınlni 
elde etmeğc çalışmaktadırlar. 

Miml'de çıknn "Horclcl,, ga
zetesi bu beşizler doğduktan 
sonra resimlerini neşretmek 
inhisarını almak için pazarlı~a 
geçmiştir. Gazetl' ayni zaman
da ç-ekllccck rontgen filmleri. 

nln de inhisarını fatcmekt&dir. 
Onun rakibi olan Niyus gazete. 
si .ele Madam Gallaham 'ın bU· 
tun hastahane masrafını Uze
rlnc alarak işin röportajını 
yapmağa karar vermiştir. 

Diğer eski beşh:lerln dokto
ru olan Doktor Da!oe - ki e. 
ğer ikinci beşizler doğarsa ka. 
zancına epey sekte gelecek
tir - bir kadın doğurmrdan 
ev\'el dUnyaya kaç çocuk geti
receı'tinin daha en·elden tayl· 
ııl nin ı m kft nsız olduğunu iddia 
etmektedir. Böyle vakaların 
57 milyonda bir Yaki olduğu 
ve esasen beş çocuk hlrden do. 
ğarsa bunların yaşaıdıklarının 
gayet nadir ,görlindUğU kana. 
atındedlr. 

Şimdiki halde servete intizar 
etmekte olan bu 1tl1enfn ıenç 
reisi haftada on dolar ücretle 
çalışınnktadır. 
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Sulama programı, .. ,Çe~ıren :.81~~1f~ ırı 
- J!) - nıı<~ b 1 

! Memlek~{ ... ~ 
5 : 

~ Haberleri : . . . ___..._ ................................ _. ........ . 
Nafıa Vekili memleketin muhtelif yerlerinde 

işlerini izah etti 
_ E,· benim yav;ru kedile • c;ığ:ı111 .,.. !;ra ile", tf 11 

• ~ · .. ,.vk c ıl"'(ıl • rim ! Demt'k rob.unın t)fkesi lıa· <"- \il ı: "b .,.: 
l:.i üstUnde ... Beni c,·e k:lbul et· lıopp:ı iftıı1!l_".:,J# 

ı•ıı; o!d\J.., ~; ~ miyoock öyle mi? ' ., ro J<'-yapılacak su tesisatı 

, 
BUYUK ZABITA ROMANI · 

Nafia Vekili Ali Fuat Cebe
soy memleket dahilinde yaptı_ 
ğ'ı sevahatlerc deYanı etmekte. 
dir. Vekil İzmir mmtakasmc1aki 

rd. ll mnru:., 12\ltıı. 
nıesairiıizl gen~lotnıeği ve füzıl Scsil cevap Ye ı: d '-" P ,;: 

ınnnk hnvuı:ınıdaJU bir milyon de. - Hayır, o kadar ço'k üfkcli b'_)~ :uınııfl~~ 
kaı· gC'ruı;liğinde'ki arıuinin de ir- değildir. }~ak:ı.t ı:cni CYC almnk ı.lS pel<İ· e ~ 
v:ı Ye fakasını d~ündük \'e icap bahsi aı;ılınca. 'konu kom.şıı~•a re- - . · ıorlll &tJ!l 

KARA ÇENBER ÇETESi 
1 tefti§lerindcn aynldığı sırafüı 

su iı:.leri etrafında su izahatı 
Yermiştir: 

eden çalr~malara başladık. zil ola cağ-mı, onu parmn kla gös- cin sıııbiitil!I ~ 
· · d k" ı· terc"n'.,.lerı·ııı· ba~tr" b .. 

0
;; ...... , • .,;.;,._ ı;u fıÜF., ... :c4Cıı t Kayseı:ı Cl\"arm a 1 ... arıu;az ve "'-... ~ "' "' uoı;;, CJV l ' . 

Develi ha.takltl<larını JnırtıtaC'-ağtz. lüyor. Hele Öfrazi de yakında v~· n~·e°riP ~ı~~ 
7.amanti imıağma tebdili mecra evlenecek diye balıamr üylo ku- to\::ı. · tcll11.\rr· , __ İngilizceden çeviren: H. MUNiR 

1 

ı Torman KontU\·cst bir cehen
nem hızıyla sürdüğü otomobili
ni "Skotland Yard" binası li· 
nünde durdurdu. cevik bir sıc. 
rayı.5Ja dtşa.:r.r çrktr: Kapıda. bek. 
Jeyen nöbetçi~·e, iki parmağını 
şapkasına dok"Undıınna..-1.\: ~urnti. 
ıs kestirme ıbir selfıın verdikten 
sonra doğruca ba.şmüfettiş Yil
yamm dairesine çıktı. 

- Telefon ettin: geldim; de· 
<.li. Yine ne var acaba!? ... Fakat 
biliyor musun. Öyle aksi bir za_ 
manda çağırdın ki: Bi.7.im sarı
şın Dilesi ile tiyatroyu gidecek
tik. Senmle konuşuncaya. kadar 
ilk p<irdcnin yansını kaçrrnuş o
laeağmı. 

Ba..~üfottiş Vilyam. Nor
man'm sözünü keserek: 

- Sen bırak şimdi ilk per
öeyi, dedi ... ~1 <le ~ i~e ba. 
kalım. 

Birlikte <lışarr çıktıfar. Baş. 
müfettiş Vilyam, Nomıan Kon
kuvest'i bir ~.ocuk bahçesine gö
türdü. Norman bu münasebet _ 
siz gezintiye tam itiraz edeceği 
sırada, U7.ak bir sokak Iambasr. 
nm altında. bir şey gözüne iliş.. 
ti. 

Durdu. 
Başmüfettiş Vilyam bir fısıl

lt hali:rıde: 
- Buraya. ~el, dedi. Sana bir 

şoy gösterecegim .. 
Çocuk bahçesinin ortasına 

üoğru birlikte yUrildüler. Yerde 
yatan şeyin ne olduğunu yakm
dan görmeğe lüzum kalmadan, 
Norman Kontuvest hfi.dir.;eyi tah 
min etti. 
Norman, İngiltere zabıtasile 
g~ maceralı haya.tında tilrlü 
şekillerde ölüm görmüştü. Fa
kat bu kadar auyip bir ma.nzn.. 
ı·a,ya ilk defa rastlryordu. 

Gözlerine ina.wımxyordu. 
Her ilcisi de, yerde ya.tan za.. 

vallr insanın cesedi karşısında. 
.iı:ısiya.ki olarak 6apkalarım çr
kardrlar. 

Bu ceset. orta. yaşlı bir adamı 
gösteriyordu. Boyluboyunca yat 
tığr yerin etrafına !kocaman bir 
siyah daire çizilmişti. Nomıan 
Kontuvest'in yüreii tarif edil
mez bir acı ile sızladı. 

Çoculda:rın oyun yeri gibi 
masum bir muhit içinde işlen
nriş olan bu korkunç cinayet 
anu, 9imdiye kadar ele aldığı 
bütün cinayet valcalarmdan ~ok 
claha fazla müteessir etmişti. 

"Kua Çember" çetesinin :qıe. 
şum bir faclasile claha kaeyla
~u. 

ffiç şüphe yok ki bu cinayet
ler, diğer ti.r takım kimseleri 
tehdit için iŞlenlyorou. !ste~ 
diklerini yapmıy.mlarm da akı. 
boti böyle ve belki ibundan da
~ beter olacağını göstermek 
ıçm.. .. 

Nornınn Konkuvost yüzünü ö-
lürlen çevirdi ve boşluğa. doğru 
bakmağa başladı. Gözlerinde 
şeytaları ürküten kcSkin bala~ 
bir an için kaybolmuş gibiydi. 
Fakat hu haksızlığµı a.cısnu kat 
ırat ve iher. ne pahasına olursa 
olsun ~rkarma.k iç.in beslc<liği 
azmin ııanltısr 6önmenıişti. 

Vilcudil kan içinde yatan. bu 
ufak tefek biçare ada.mm marı.. 
zara.ar, gecelerce hayn.lin<len ~ık.. 
llllyncaktr. 

- Zavallı adam, diye mırıl -
d~. Hele bir düşün ... Bundnn 
bır knç snat evvel burada mini
:uıinl, ml\S'llllı çocuklar SI!:raşıp 
oyna.~ryorlar. Şimdi ise ... 

Bas müfcttis Vilyam. Nor. 
man'm fikrine iştirak etti: 

- Evet, diyordu. Zavallı gü. 
nu.hsmn haline acımamak eldP. 
değil. Fakat şnnu da bil ki, bu 
ada.mı vaktinden evvel öbür dün 
yaya göndermekten maksat, bi
zi iki budala yerine koymak i
çindir. Billınssa lbeni! 

~onruı.n iK.onkuvcst sordu: 
- Anlat, şu vn.ka. nasıl oldu? 
Ba.~üfctti.~ Vilyam, Norman 

:,cı.nkuvost'i bir kenara. çekti ve 
rehinden. "İvning Telegram'' 1-
.. . mlt elr5:ım gazetesini çıkara. 
r 'lk biTinci ~ahifesind<>ki yazıla-

rı gösterdi: Gazetede şöyle deni
yordu: 

BlR BAR &AHiBl .ADA}{ ÖL
D0Rl\1EK SUÇUYl,,A YA. 

KALANDI! 
SKOTI..A:\D YAHD, "KARA. 
çg:\lBER" Çl<}TESlNt ORTA

DA .. !\" '.KALDIRIYOR! 

Gazele buncJan sonra. meşhur 
"Olimpus ban'' ıun sa'hibi Ema-
1ıuel Ole\'İ adında birinin tcvkü 
edildiğini, bu adamın korkunç 
bir şanta.j~ılar çetesinin reisi 
olarak t:ınmaıı!ım. aynı zaman
da. son 7.amtmlarda. öldüriilmü~ 
olan gazete muhan-iri Bramli 
Ulct'in kati!i olduğunu yazıyor. 
lardr. 

Bramli Blct, •·neyli Rekord" 
gatczctcsinin sütun muharriri 
idi. 

Norm.an Kon1mn~~t bu yaz1 -
ları okuduktan sonra, ba~ii • 
fettiğin yüzüne baktı: 

- Ey... Ne diyorsun oaka ·• 
lım'? 

- B.:ı..şınüf etti§: 
- Ne diycc~iın, dedi. Sen O· 

levi'yi yakalayıp bize getirdiği~ 
7.aman, ''KaraGembcr" ~tesinı 
hakikaten orta.dan kaldırmağa 
yüztutriıuŞtuk sanıyordum. 

Ueisi ele geçirdiğimize kanL 
din1. Sen. de öylo sanıyordun. 
Fakat görüyoruz ki reis o değil. 
dir. O hic bir şey değildir. Bu 
şantaj teşkilatım idare eden he
rif hiç göre görünmüyor. Adı· 
nı bile bi1miyoru7 ... ITukkmda. hl<; 
bir şey bilmiyoruz. V:e "Knra· 
çember" çetesi öldürdüği'i adam 
ların etrafına korkunç siyah çem 
berini çizerek şenautlcrine do • 
\•a.m edip gidiyor. 

- Fakat ben de devam edip 
gidiyorıun Vilyam ! lşte tekrar 
bu işe ba.71amaklığrmı icap c .. 
de..'1. nokta!... Ben, bu ~~tenin 
reisini muhakkak ya.kalıyaca .. 
ğım . 

- Fakat ihtiyatı da elden bı· 
rakmamak 18.zun olduğunu unut 
ma.m::ı.lısm. Zira bu hmZirlar, se
nin tahmin ettiğinden de daha 
zekidirler. 

- Yanılıyorsun dostum ... "Ka 
raçernber,, «et.esinin kafasını be. 
nim kafamdan üstün görüyorsun 
Fakat benim kafamda. re oldu· 
ğunu öğrenirsen hayrete düşe· 
<'ı.?ksin? 

(Daha 1:ar) 

12.30: Program ve memleket aaat 
ayan, 12.35: Ajıuıs ve ·ıreteorolojl ha.. 
berlerl, 12.50: Hllztk: Scçllm!§ ptyua 
§arkılan, Çalıınlar: Vecihe, Reıııt 

Erer, Cevdet ıcozan, Okuyanlar: MU
zeyyen Senar, Sema.hat Özdense~. 

13.30/U.OO: MUzik: Ha!it mUzilt 
(PlllL) 18.00 :rrogra.ın va memleket 
sant ayarı, 18.05: :MU%lk: Grieg- -
La minör plynno konçert08U (Pi.) 
lMO: Kon~a '{Çi!tçinln saaU), 
JS.!55: Serlx'ııt saat, 19.10: Memlekl!t 
saat nyarr, Ajans , .o :ı.ıetcoroloji ha. 
w}ctl, l9JIO: :MUiik: J{."tnşık pro. 
gram (Saz eserleri ve ıiarkıln.r) 20.15 
KonU§tDR. (lktıant ve hukuk san ti), 
200.SO: l!Uılk: l'ISll heyeti, 21.Ui: 
MUzlk: J<UçUk Orkestra, 22.11> Mem. 
leket s:ıat ayarı, .Ajans haberleri; Zi
rnat, Eııham -Tnhvillt. fiambiyo -
:Z..."uh"Ut borsn..sı (Flyut), :?2.3/i :l1Uzik: 
Ca.zband (Pl.) 23.25/23.30: Yarmki 
pro~ ve l<npanı§. 

27.3.940 Çarşamba 
l:!.30 Pragram ve m!'.?mlckct s:1at 

ayım, 12.35: .Ajans vn meteoroloji 
lıaberlari, 12.SO: Mü.dk: Muhtelif ıaı·. 
kılar f Pl.) 13.:l0/1'.00: lIUZlk: KUçtik 
Orkeıtra, lS.OO: Program vo memle
ket saat nyarı, lS.05: MUzik: Fa.Ilı! 

hııycU, lS.40: :Müzik: Halk Türklllerl 
Mnla.tyalı Necati ve Sadi Y&ver Ata. 
maıı, J8.fi5 Serbest aaat, 19.10: M"rıı.. 

lek.et aa.at ayarı, Ajans V'3 meteoroloJI 
baberlerl. 10.31): KonllflnJJ. mıo poll. 
Ukcı Mdi$Clısri), l:>.~: ?ııllll:!k: Hali: 
TürkUlerl ve nulalar. Okuyan: Met
hn!'t't Sa~ak; l.ftıhmut T\l\mıdaı,. 'RI\ .. 

"- 1kinc.'i bir su programı hn
z:rladık. Bunu vüksek meclisin 
tııı.:\ibinc atTPOC~eğiz. 

Tanzim ettiğimiz programa na. 
zman bilba.s»a Ort.a. Juıadolunun 
sulanması husus.kın ile mctigul ola. 
cağra. }.!esaimizin mühim ve başlı
ca kısıınlaıını şöyllıce hülas:ı. cıde. 
bilirim: 
Konyıı.daki sulanı:1 tcs.isatına :ıit 

ıslah ameliyC$i tnnuunlanacaktJr. 
Eskİljehir o\·asmm ;;ulnnma.'ı için 
de Pon;uk üz:orlnde, Gökçckwık 
mcvkiindo bir baraj iı~asmt dü.<ıü
nüyoruz. Etüdlerim.i.zi tama.mlııdıi< 
ve barajın temel \'aziyctini tetkik 
makı;a.di!e :;ondajlnr yaptık, müs • 
bet netice aldık. 

Aksaray b[ltaklıklarım kuruta. 
ca~'lz ve <lrenaj kanalları \':ısıta· 
silo kuı uynn yf'rleri sulayacağız. 
Ayni zamanila Ereğli bataklıkları. 
nın kurutulınasını ve ıne\.·cut su 
ile bu saha<l;ı da sulama yapılma. 
sınt f'tüd cöiyoruz. 

Çankırı ile Kızılırnıak nrasnıda· 
ki nıünbit \'C mahımld'.tr sahanııı 
sulanrn:ıst h:;ini de tetkikten ~cçir. 
mc1ctcyiz. Fakat bn nımtoka<laki 

ettirerek Bünyan ile Ka~11eri ara- ruvor ki... mc:K 1/
5 d('jıl · 

::ında 250 metrelik bir· sukut te. :_ Nasıl? Öfrazi cvle.nec:ck ıJS.:l:.1 ~.,del"·. ı!l 
min OO('CC.(;iz Ye bö_,·ıece ınczkiır mi? Bunu b:lna ııeyc söylem~- babsSI ~et fıı ;-..:ı! .ı 

"' P,llll -•P 
haı·:ı.liniı1 sularımasmı mümkün diniz? ıııı·,..~ 

Ö "der ll" kılacağı;.:. fraziyc koca ol;ıcnk deli.kan. - 0 Jllt• Cıt'~ 
Bı.:nl~rdan b<>"ka Xi<-uc. Bor. lmm ü-Uerindc otura.n f:°Cbe:.> t n"uıı1.Sl~·t' J ti' ...,,. "' a ·• ı .{!'J • ı.ı 

Erb:ıa, Amasra. Mcızüon. Akhi. yUzlü dttvareı PA:?nar old1tğunu ·n-teıı V'-' t o ıı /. 
snr, .Adn1>a1.arı ,.o HcııdPk mı.nt.a. i1d küçük kız. hep bir a~ızdan )a· fn-1'9 ~111 c . - . . r·. u·. ,...~cıı.~v ııt 
kalarmdald uvaların eufanm:i.!ı e. söylediı';1 vakıt • ·cnnm h'.1 ıf(:<! r· ı_r yıı 
tUdlninE} başladık. yüzü "kşirli. ~·ın bit klld''ll

1 
oı'l1~ 1 . . ., . ,. tt. 

Yine bu ı.ab:ılaıdn yapılrıcak ) - H<'r ik_i~i ek ganı g:ı.ıu mc. ktln1n.Sll~ecr~ ~ 
i.:.Icr arasmda Çarşamba. Terme sut olsun. Öfrazi o kadar cada- 1 bih ~11f!'f< .4 .,, l en ı; •• ~ ~ :ı•ıı.!"'t 
\"C Bafra b:ı.taklıklarrnın kurutul - lostur ki, altı ay gcc;mc-den rn. ':\1Ö5w.•" Sııj • 
ması umclircleri (le vardır. ca.smı dö\·ecek. .. ~izleri de onla. ı::usu'-'or·:~itı\ ı :fJ 

Bgc mın'in.kaeındıı.n cenubi A. rı da. hepinizi birde11 ı:;~yl::ı.n ko. bı>n , . ..,. ·ııi<: ~ 
ıını.!oluqı llo~ru uzanan 53lıad:ıki \'alasın! Benim kinıcıeyc ihtiya... aç ~\iııff:"·ııı 
in·a ve iska ~krinin lnnzimi 1fiin cım vokt.ıır. anladm11. mı? Da:h:ı 1ırs;,ı.ın· ·tıV'-ıflltl 
dt' Miliıs, 1rn,·cc;ız. Marm:ır!cı. soka:!it.a. :ke.lnıadım. 1~ rıyartı. tıa··1r. ;i . \ 
.\nfal.\'ıt, Alaııra. ı\namıır ha\·ali. ılını. Ye t>lbcttc bana yardım (>_ -·ı 1 ı•;;ı.ıı_:,.;!)11 

Ş., • ... :sı::iı ll',JP"'"~ sini ihth·a rtnıf'k üzere bir su decck biri11i bulacağım ... Ila.vdi 1 :n-..., 3, . ~ 
şuhrı mühendisliği lcş~i1 ettik. defolun ve bir d:üıa vüzünii gör- ra.nt içiil'~1cl> :;..' 

Döyle 1ıir teşkilat, rnyarba.krr mcvim: 8 rrtk bu kacl.::r kafi! ön1crrl< r:.ıııdl·. 
O\'ll!iinlll sulanın:ı..sı iç:iıı de \'ÜCUÜB Sekiz ya:;mda lllWlİS bir kız ~ıo,i:'it 'b8ııİ-1İ fLl'~i 
getirilmiştir. olan !t-ma uğlama:i{:ı başladı. l<o'·u rl'd ıı91t sı . 

Ela:r.ı~ ovnsınııı sulaııııı:ısı f.!tüd - ?\'için bize böyle muamek yİ ı,or e 11d:ı . ) 
edilmektedir. Hata~· Amrk ovn.."t - ediyorsun abla': Eir. Sf'ni malı. t:ıfr.ı!l ııc~ &e;It;~ 
ıım kuıutulma ,.e. sı:1anınasm:ı. ait zu•1 ~tmek ister miyiz7 Ikn rn tsıl'Dh,,~~ll ~d 
proj!!ler de tamamlruunl'jtrt. beb<ociği bir krrc öpmek 'içl.."l uzUJl. ,l\ -.·w 

Ka e 
SCI!dcn müsaade istemı>ğt- baz;r. bir inl~0ri.ıl~ 
la.nrvordunı. i\c {".'na lonldım ! Fgkst • ı.ııS~111 V 

k • •• ı...l\ Narin kısk~UlGlı'c S'.iikasiln ~alın~· .• ııd.~ıı o y u n ll e g-&~riliği şiddetten müteessif ,·ıın bı:.,~; di".Jl"' ... J 
• o1du. füırdeşlerinlıı $!Önllinü :ı1- }311 rd·•0• de ,·ııv~ 

ma.k icin ''benim cici kedilerim,. _ o 11ı>I,~~ 
B •• •• k b• lektrı•k santralı diyerek onları kucakladı W! tek. tıJfl )~. uyu ır e rar g-e!mclerinc mfu:aadc ederek ~a. yıı nls~D.:o-1fll.>V 

""'la""'ctl"'dı·. !'YUJlU ... , ~ ~..-;; • d• ı k "" :.. "' ,, . ··şe.,·ı .. ':an& ~ 
ınşa e 1 ece Btt aralık Madam Burdvö baş_ !!.?~~r '0c~~bııpt 

ka bir kadmla içeri g'irdi. Mat. f'IU.. 1a.tır:1• ~!I 
Erbaa, ( Hıuıusi) - Elektrik 

işleri umum mildürlUğüne bağ. 
1ı elektrik mühendislerinden Ce
lil ve Orhan şehrimize gelerek 
Kale köyüne gitmişlerdir. 

.Mühendisler beraberlerinde su 
üzerinde vapıla.ca.k tecrübc.lerc 
dair lü:r;umlu ve feuni mr.lu!mc-
yi de köye götiirmüşlerdir. 'l'ec. 
rübe!er muvaffakıyetli ve mfü;_ 
bet netice \'crdiğindo ''Türkiye
ııin ışıklanması projelerinin ilk 
nüveleri bura.dan Orta Ana.do -
lwıun ve Karadeniz l:X51~esinin ı 
ı~ıksız şehirlerine kadar yayıla· 
caktır. 

Kale kövündeki faaliyet her 
gün bir -parça daha genişlo.rnck.. 
t.edir. Çünkü iki suyun birleşti. 
ği yerde yapılacak barajlar ve 
şelale!.er çok büyük elektrik 
kudretleri istihsalini bol, bol tc. 
min edecek durumda.dır. Aynca 
Niksar - Reşadiye arasındaki 
otüt tecrübeleri de son zelı.elc 
d<>lavısile müsoot netice verme
m.iştir. İdare tarafmdali lı.,adlı 
köprfurti üzerinde yanılan beton 
lar çatlamış ve arazinin heye -
lanlr vaziyeti de iyi göriilınemiş.. 

26.3.940 Salı 

ilite Brtent, 20.30: Temail: (1) Hir 
Teltkkl meııeled (Yazan: R. U. Joy. 
ce), (2) Taksit: '(Yar.an: A. l3. Wil. 
li.n.m!) Piye:ıleri ~11.k.leden: J, . .Xczih 
Manya.~, 21.00: Serbe!t :m.ııt 21.10: 
Konu~ıı. 21.30: MUZik: H.lyuetl
cumhur bo.ndo.,u, 22.1.'S :Memleket saat 
ayarr, Ajans hAberleri; ziraat. E.ıı. 

ham - Tahviltt, Kaıııbiyo - :-:ukut 
boraa.st 11''.iyat). 22.ll5; MOzik : Caz
band (Pl.) 23~~/23.30; Yannkl pro. 
gram '\'<l ko.panı§. 

Şi§manlık ve zayıflık 
hakkında konferans 
1'.1ldıkö3 IlJ\lJ;e,·lndi•ıı: 29 Mart ~40 

Cuma. nkıarnı aant 20,30 da. Evimiz: 
Salonunda. I'rof. Dr. Necmettin Rlfat 
tara!mdan (Ş!JlD.&lllık ve zayıflık) 
mr.vz:ulu bir konter:ıns verilecektir. 
Herkes gelebilir. 

Ilı tt $ 

Jlısyoiilu ll:ı.ll;.edndl'.ı1: 

:!S.3.9i0 Per§embe gUntJ 6&.at l!.~O 

d•\ E\'inıizln Tepebafmdaki ıııerl«'z 

bina$mch Kon.'l<:nııtm·ar :Mtıdilr!l 

Bay Yusuf Ziya ~mirci t&ro.tından 
••TUrk HnJldyatı üzerinde Tetkikler .. 
ınevzuunrlıı. mUhim bir lrnnreran, ve. 
rlle<"!clttir. 

HAt,K OPERETi 
Bu kııı ur.oııu t"ınail edılf'~ yeı.ı 

operetleri. yurt tçind~ büyük bir tur
neye çrkara.k tcm•U ode-celderdir. 

R'ad.ı'ô tanı olo.ra.k ııe~a.to \iık.ı. 
caldudır. Bu turne 2 Aydan !azla de • 
Tam cc! .. cekttr. 

tir. VÖ bu ikinc~ kadının bir zaman.. bul< O dlr,"P-
Halbuki Boğazkesendeki be _ tar Scgcnlerin evinle ~ördüğü miıt asr tc~t$ 

tonlarda hiç bir a.rı.za olmadığı ,. 5Ütana sims:ırı l\uto o!du~ınu ka,~·ııtnıjSi0lfo:.ı· o' 
gibi arazi de fevkalade miisa.it hatırladı. O <ln :\fatyöyU tam. ..,.·ı-sıdtı t ( 
görülmüştür. Ilu son yapılan mıştT. Fakat mesle~ini11 icı;bı o.. dak~ i'\ill~~rılıtie 1 

tecrübelerden anlaşılıyor ki l larnk tanm1amaz!!ga. g~ld~- cıca~ll:l tltlı.O>"i 
"Kale köyünd(''' Türki:ır.·e:-.nin c:ı 1\Icııi~nı .. B.u. rd.v.·l) .. :-:.or.ı.ne. ~ d ırı P 

1 ,1 d l -, M.ı n tdıoı· ;,ı~ı 
büyük elektrik sıu1trull<'rinden ı ---. yı >UU~un Urn!.z ınu ı•zım · t ıı ~1' 
bldsi lrurulma~a Jlamzettir... Şu ı;uı.sıım. lıak-K:moa blr lt~!.ar kıı:y~ctti~il 
• vertl1n1z mı? .. Eıze bahsettı~m . ., dcd'· ~·eııı. ı 

ı::n.hıs iste e:eldi. Her on bef.·ı.e bir nır. · . ., ev ,, 

19 Mayıs bayramı ha
zırlıkları başladı 

19 Mayış idman bayramı mü
nasebetiyle her taraida hazırlık. 
lara ballanmış, maarif vekilli
ği idman şenliklerinde yapılacak 
idman hare!tetlerinin programını 
hazırhyarak bütün okullara gön. 
dermiştir. 

Bu program dahilinde beden 
öğretmenleri çalı~amaya başla
yacaklardır. 

Şenlikler Taksim stadyumunda 
yapılacaktır. Bu hususta umumi 
programı lıazırlaı'nak üzere ya· 
kında ,-iJ~yette de bir toptantr ya 
pılacakur. 

Askerlik Yoklaması 

J :\'orı.. tır 
N'lrmnndv:ıfüın Pari3e Bütana _ ~ ,·ıı- ~ 
lar ı;etirir Ye Par:ist.en küçük ÇO- So:ır~· se~ıe: df· ~ 
cuklar tonlayıp bakılmak üz.ere titre!• ;\le~stıe~~ı 
oraya götürür ... :\iadem ki ço. - ı'cı-ı· ,-ı~~ jl. - k . - _.,., 'rlY j c~unuzu emzirme istcmıvor • . 011ıı ıw 1' h_1~ 

b · d" · <•İUl .1t11ıı. ,,l?v· ,unuz . arı ona emanet e ınız. ... bw ,. 
1.,,.c;ı 1Wfl11''~ Hiç olm~7.. .. ll hilsbütün clin.i7..d<nı "'J !( ,, ıv 

mtmez. İstediğiniz zaman aldt- \"Cl,-aC • bir ,;\ orıll ocJ:· 
nrsınız. .. Ancak maJumdmız o. nrD: 

0
rc• 1.!5i' 

nu kati:rcn tcrkctmek ise öksüz. ::;o ı-1011. JJ~r 
ter oca'{ma gönderelim. - rel'1• • ~t 

Norinin içi fena halde bulan- _. ·ıı1d~· 
mıştı. Hı~kıra luçkıra. başım yas J·,ııl'~t f~u11 ~ 
tık Uzerinc atarak bir ~ey gör- t rnobıl.. ,11l . ..t(ı~ 

• 0 ı• .,.rıı. otL""e ' mek isteııuyot"lllWi gibi gözleri- rın•:ı '".' ııir ' · 
ni el!erile kapadı. HalP,_ı}(ı 1.iıt11'' ( 

- Hey yarabbi! B:ı.n.::ı. hüla iB- çin parıı 
kencc ~ektirmek mi istiyorsu. 

n~iadam Burdyö Matyöye dö. ı ~fi J 
nerck alçak sesle: r' A ~ 

- Göriiyor musunuz Mösyö, f J 1-J ~-~ 
loğusala.mnızr çocuklannt cm· Y •e ç1"',;r?'i 
zirmeğc teşvik etmek müessese- l,j_,ıct~~ ıı ,.rJ'~ 
mizin başlıca prensipidir. Bu ım. ,cslr-11 ,ti 'f ,ı 

Eminönü .\ıl<MUlc ~ubctıılnden: retle hem çocuğu ve hem de a.. v;O·tııııı 
ı - Şubtmh:e kayıtlı thtıyat era- nayı feci bir istikbalden kur.. ~ ıc~ 

tın senelik mut.11.t yoklıı.malan 1çln tarmağa. çalışırız. Evladını ya.· Jtı 
20 ı.rıu-t !HO bUDUnde ynpılan na.na nmda görmekle belki analık his· \ ,.111. . ~~5 
ektir. lcri uyanır, merhamete gelir di. ;, ·"y••:~ eoll 

2 _ Yoklamalar saat 9 dan 12 ye Y~ ka.bil oldu~ kadar çocuğu Ô ~~~ı; s•'~ 'ı.ı 
kadar devam edecek, saat 12 den wn- =ronla ~ıyoruz. Ek....-er ~a- \.!rı.rcd~X:ıı~ ~!~"'./ 
ııı. gelenlerle kencll doğumlarına a.it k aık· yav a:1

1
.;;-r n1ıcml e ~rı1nc dıı. 0tuı ~ıfoıı ~~~I 

'"' 1 d l 1 1 ri or omaz m.a ... up o ur~... ş. ,..1t'l""' -~~~. ~ .. 
ııun er c gem yene n mUra.caatlan te b ·· ·u di k" b . ,- ğin6 ".~~ --;.ı~' 
kabul d'J J '·t· j u wnt e r ı u «ocu,;u .. r .. ıııJ ~ ıJ' 

e 1 m yece" ır. henüz o~adan ~aldrrmadrk. T bc;,:t>O!l~ O~ 
3 - Yoklamalara ııüfııs cüzdanla. :\.fatyo acı hır teessürle ~u- ~e teli ~1' ıı&JI ..f) 

rr, askeri \·cııikalarile behemehal her rine doğru yaklaştı: ~· id&~ 11,r ı;;ıe) ııa?mı kcndlıoi rnUracaat edecektir. - Baksanıza. siz iyi kalpli, re~ ,-cııill t1'' 'e /ı 
Mııhacır va Mir ııureUc 1,1ubeye kayıt. merhametli bir ku..smız. Bu y-u· 1iır"\~tC.ij~~ 
tamu yaptırrunmr11 oıanıarıa yokle.ma muk. bu güz.d yavrucu~u ne- ı:1 es deiı. ( C ııı~ 
kaçııfıı bakaynda kalnıı~ oıanıarm d•ı den emzirmek istcmiyorswıuz ': ,\. r ıı,ıı:- ı~~~ 
kendl uo~mlan glinUnıle mUmc:ıat Norin ateşler içinde yn.n3.Il ~t ııı;~ıı, fi 
etmeleri. ba.5IDI kaldırarak: '!1 od,ıı fi~ ı·,. 

2 - 313 <lo~umıuıarın yoklama - Babagı bir kere olı:ıun beni tırıd:,,o. ~ (.~ 
günleri: 2R Mart 910 Perşembe gUntı, g-örıneğe g-eldi mi? Hayır! Ba.. ~rdlloed.,; ıııfl!lıııt~ 
29 Mart 9'10 cuma gilnll, ı N'iMn 940 na k~ı böyle alçakça.~ hareket ~ctıcl~ .. _. ~~~~,: 
Pau.rteııı gllnU. eden hır ada.mm çocugunu ben 1'~1': ;.et', 

sevemem. Onun bu ~i.kto ol- S?ı1 Jl!'' pıl•~ 
du~unu bilmek bile fena halde r~0ıet ~ ~,ıt,J B -· 3H <l9ğıınılul:mn yoklama 

ı;'!lnlori: 2 !\:i:!M 940 Salı gUnU, 3 :-.ı. 

al!ll OiO Çar§atn~ı gllnll, 4t ="'isan 941) 
Pcr~ombc gUnU, 5 .Nlııan !140 cunıu 

g1lnü. 
c - 31:5 <loğumluların yo'klaın:L 

g1lnlcıi: 8 !\:laan 040 Puş.rtc.ıil gilnQ, 
9 Niıı:ın 940 Salı günU, 10 Nln.n 9\&0 
Ç&r§:ıınba gün!J, ı'ı Nl•ıın R4fl Pcr. 
şembe giln\i. 

311 lla. Zl.2 doğunılu'lardaıı oltıt' ma.. 
:;erett dofayıailı, gelm!ye.nler: 

12 Mııe.ıı O!ö Cunı\J. ailnU 
D - Diger doğwnla.rm ::r~...mıı 

ırılnlerl fıyntn 1!Aıl edll~kUr. 

içlıni sıkıyor. ~~tfll1 ~ ~ ll"'~ 
- F~nt bu za.Y&llt mas~un 11~ •'~~;~ 

kahn})atı ne'? Sonra. onu böyle el-. ıı04J." 4 
terketm~kle kendinize fenalık e- Git d d~ O'...-Z 
diyorsunuz Çünkü bakın. y~- r_.ı 65-~aı',iı ~ ,,-_ 
ruz kalzyorsunW'.. Halbuki o sı.. ı~ .. ıc:ır ~~;I' _h 
zin için büyük bir tesellidir. -· ICT-ı;eÇeıs ~ ~ ~ 

- Hayır, hayır, kabil dcgıl. e:; i(utllfll'JJJ ~ ~ 
Bu yaşta ve bu vaziyette bôyle "°~ ~ ~t:I if 
ansnm ~ bir çocuk_~ ııeııdi~~~ef ,1 
lenemenı. O derece &f degılun. ea~ııv ~?). 
Hasır. hlf.vır vo lul.}'tl'! )1'.J ~ Y.cJ 

~r .... .:~ 11.'" • • b --a .. , ... z el~~-· 1"".J • a ... yv, ~ ... onnın u J~ tık'f111·-· 
seri>eştlfk ibttva.cr ka.rşıamOAo 
büliin n1l1'İh"tlarm beyhude ola~ 
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tM l r ecı:sinin dünkü içlimaında 

~ele Ş~lebn in Denizyollar .na 

Kurtlar, f~uzular 
hakkında 

Umumi af mı ilan 
.edeceklermiş 1 

A 1 ~:i~ı G ;ııl~h;en i \ 'O"~'~··'~:ı~~;;n: 1 

ı - p o r 

~-ın~ kanun kabul edildi 
'1ttı· 
2' l4..\.) a.t Vekili Çetinkaya izahat verdi 

'it - n ... )\ ııı.etu11 ' aı, Mac. mUbs.yaatı için !Azım olan parayı te_ 
P!.ıtı to GUnaıtayın mın kU:teUnl Uzcrlmlze alını§ oluyo. 

~ l'ııüteaPlantıda cel. ruz. Aynı zamanda ııo.syete cUebln 
llt.ıırı o kip Bllectk kendisine mahsuı bor~lnrı da \'ardır. 
ıltır iller Aka ı.:c.' ~ ltı1t lın'uı Şunu da lltvetcn ıuyll)eyim kJ, bu 

.~ 'ltıı ere 0kunmut l§l daha evvel tahrik edtın :Mali)e Ve. 
~lftt: ayakta 1kl kili arkadaşımızdır. Zanncuıyorum, 

aıa 11tl't ı;lct bu mUeucse bidayette 182.000 Ster. 
~ ~ btıtç ı:ııe urnum Un dövlz almıştır. Bu sosyı:tc &tıcbin 
~ "' lllaa t31ntn varı. gemilerinin satm alınmasında kulla

'ttırk ::::- kısnıın. nılmıı;t.ır. Kendilcrfnln ko) duğu ser. 
"'tı.~11 ?l\U on1tn Şlr. m:ı.yc i50.000 liradan ibaret olmasına 
~t'Jt bir f bayaa be. rağmen böyle bir takım boq;lan da 
't ~)d.ına &ala 620,780 ~·ardır. Bu borçları Maliye Vekili ben. IP.q' lıııuıı ?nezunıyct den almalt iatedl. Ben nerden bulup 
~ ~tııııer llıUıakere.sı da \'ereyim'! llır formlıl lıul:ırak buna 

~lltllıııezıı tarafından bir §ekil vcnnclc istedik. llaşka çare 
~g~tcc~eu de teL ı• yokt.ur. Binaenaleyh ~lnıctl i<;tıbanlı 

llttt <1-.ıı n husu9Un. dc\'lct mUe:;seses1dir. Uenizbank hıa. 
~ lllrcıu~cflk lnet .resi de devlet deniz yollarına tnt.kal 
i\ llt ~Un lllUtatea. 1:tmi tir. E§hasa. verilen hls~lcr de 

l1ı ~~kaıat Velu. ;nuvıızıuı.lıd!r, bunlar da de\'lct dentı. 
S b ntta bulun yollanna ınt.~al etmlıUr ve bizim 

bit ~ltlılı.c;;u ııormayemiı.: sırasındadır. Sonra o biı 
t bıı le. l.ıc otrnak ıu. ttc ret glrkell, biliyorsunuz lş Ban. 

\_"<;t:·i' it. ~-~C?seıeyı mU. kaama aittir. lg BankC3ınm da bildL 
ı ~ tılı tı ,._ t meselenin Siniz veçhUc hususi :ekli vaı·dır. m. 

'l't• "Ottnıtıan 
~ <AttUıı doğ. nacnnleyh gerek bu c!hcUcrden ve re-

~lc t Vı:1tıı; alt bir ig. relt §lrketln mahiyeti asliyesi ltlba
~~ llıecburı nın tanzim rlyle bir pren&lp oııı.rak bunu hallet. 
IA~lt ,b!ın~ :'l'cttnde kal mek istedik. Bu bUkCUnı:ıtte vazl!edaı 
'\t '4P t,ı111~1ıyorum ki olan arkadaşların da tam reyi alınl\. 

~.. b ttrıır:1t lllnlıfyeUn1 ralt yapılmı§tır. Yani bir prensip me-
ltt ~ lftzıın ge_ Gelesini hallediyoruz. Dunuıı i~ln 939 

itlJ ~)'111.e senesi bUtı;cslnde tahsisatın kabulünll 
tııı-..t_~le lllep adlıc rica etuk. Bu suretle bu fşlcrın tan. 
~ ""lllı, ,.:· Su ı;lrket zlmlnl Uzertmlzc almı§ oluyoruz. 

"'- bıa:k Ttca.ret I.Ayihayı tatilden evvelki içtimada 
~~"t bf:~dar olınak Meclise vermi§llk. ŞlmdlYc l;:ı.dar 
~ 7 lır, n §ahıs da kaldı. Biı· daha kn.lmaııın. Blnııena. 
~ 't~ b!ıı ı~ u,_ bUyUk ıeyh bir an evvel mUz:ı.kercıı'..nl .rica 

a~e bu koynıuş_ ediyorum. 
'tt ıı. lt.aa lıırdukıarı Bu 1.zahatı müteakip kıınu!lun mad. 

... ı._ ""ur ve '·-ıı. "Oyd ı.. ""- delerinin mUzıı.kereslno ı;eçUmlıt ve \ ~ " ~tıııa U"'a rr para ;,."t2• fnt • kanun kabul edllml§Ur. 
'""J .....,., [)1 ikaı eden u U t )anacak 
1;t kt it ... -ter lkt hl Meclliı çarşamba g ıı op -

1ı. · ~t:.~:"~u ssc. tır 
.'~~'1\da '~wr.Fa. ·~-·~~~~~~~~~~~~ 

b~dt ı., eııızhank 

~~ ~~k~~;~=~~~ Cunıhurreisimızin 1 ~~:~~d~~ ~~:: elenler krahna 'r' idareye 

Qtltı!(~ı.t11ıı&.kaı1t ve telgraf 1 
"llı.._"'ltt ı~ aoııra, nıuna 
:~ı -.ar,81 -
1 bıı;llll v11 nde yeni. 
\' lidaıı Ytı:ıı bir hR • 

~il~ ıııtİııı.~-~UrııUden \ ıc, ı,tt\ı l~lt vaın. 
-, ltt~t ~eetııınesı b!r 
~ ,, lla.ıtıı fhuınundaıı 
41 "lıı "e Ya tııurı bi 

-ııı bllllı r. 
14 .. 'tıııt ar arıuıın. 
"""- "• ~ı"•ı:ı lcı ancak bu 

tı~ r bır "il f"l'dn.ıı bir 
~ )ti> •aıı .... 
~ ıı111'<1 ""tte l§lc. 

~ a:ıı .,.e ~1 takaıru .. 
t "'lı!t eakı bir a'ıa 

r g~ RtÇ!rı:zıe 
'tı r. Ilın Şek. 

~ ~ekku ~leyh 
~b~lltlyetı~ ttUktı-n 
-..rttrı ı ıı taıızım 

' :'! ~ llr trı d.i, Bu ı:ııe. 
il ı ı . ~cııaı ldart 

' l.ll~l{tc 
r ~ "a Oldu. 

ı. " tı_,et.ııı 
' «q ı: mı k <1e 

ı;,;ı. il Urtaı ına 
lir lrıca 

. tııl 1 ınecıu.ı 

•e 'l'aıııa~ bit t.ıkım 
~)t~' bıt ıı!:a buııırı.n 
~~4~~ l<ıırn. rna bağ 

(~Ilı' ~\·le 
~ ~ tttlk~ linınn 

' <lllcrtıı aonra 
~ etı ~ a e Clire tı!ı 

rıltı rttı. aı .. 
4 • . 1~ <:e ullC'n. 
"'!' ret oı~de ııernıa 

le "l<tu • 
ltr'- 11!ıtlıuı nu, ın.ı 

ı~ t~ tıı ~ ır cacn bıı 
-~ ı "'1urıı "' :la.re edıı 

eı · 01ı ' ~ır, ttıı:ı, nıarın ıu. 
' bil llıaıırarınd 
ı ~n11 an 

( B~ taralı 1 hıculc) 

Metaksa:.a \'e hariciye vekili Şük· 
rü Saraçoğlu da ba~vekil \'e hari-
ciye nazın sıfatile ge:ıe general 
Meta.l{sasa birer tebrik telgrafı 
göndermi~tirlerdir. 

Cumhuriy't hükumeti namına 
protokol umum müdürü Salahat 
tin Arbel, Yunan büyük elçisin
ziyaret edere!.: hükfımetin telırik't 
rini bıldirmi~tir. 

Dost ve mlittefik Yunanistanır 
bu mutlu gUnü bütün Türk mille
ti tarafın<l2.:ı pek derin surette l·;s· 
o;e<iilmekte \'e kardeş millete $aa 
dctler temenni olunmaktadır. 

:.;EHRti\11ZDEK1 MEnASTh1 

Dost ve miittefik Yunanista
nın 129 urru lcıti'dal di)niim yılı 
rnüna"'ehetilc dtln şeh.rirrı 1 '!:ce de 
büvük merasim va mlımshr. S:ı. 
at.11.20 da Ta.ksimdl'ki Ava Tri 
'IR kilic:p5',..,d<! ~VİTl irrı. rfiilrnicı 
<tyindc v~ıi mnnvini Hi!dai K'l.
,.ataban ile ecnebi konsoloslar 
'ıplrnmu"'lur. 

Bundan sonrn Yunan konso . 
'oshnnc:ıindc de bir resmi kabul 
:ertio edilmiş, l·onrolos ~ehri -
-n!~de k:ıloninin tebriklerini ka
bul etmiştir. 

YUN ANİSTAN'DA 

iki canlı torp'I 
( Ba§ tarafı 1 iııcidc) 

kutbu ol:lueu için Almıınraya di.i
fet\ anla~ma ve anla~tırma rolü. 
nü muvaffakiyet ile yapmak ko. 
lay bir ~ey def:ilc!!r. Fazla ola
rak eıaata harb gayesi ciha.n hi. 
ki.niyeti olan Alır.anya Moskova 
ile Roma üzerinde "oir nazım ro
lü oynamak mecburiyetini hisse. 
diyor, Onun için ara ııra g'd,ti· 
ti diplomatik tcşeb;,ü~ter adeta 
bir dilencinin efendilik davası:ıa 
kalkması gibi bir §ey cluycr. 

U zerinde Çemberlaynm 
şemsiyeli bir 
resmi ele var 

Londta, 25 ( A.A.) - Bridling 
ton'un 6 kilometre cenubunda 
Yorkşir sahiline düşen yeni tip 
bir Alman torpili alakadar ~-Uk
~ek memurlar tarafından tckik 
edilmektedir. 

Mesela; Finlandiya sulhu 
Moskovnnın kendi teıebbüsü ne. 
ticesi olduğu halde Almırn propa. 
gan?a merkezleri bunu BcrHn 
hü:<umetinin b:r eseri gibi gö~
tcnneyc çat·1tı. Ou srr.:tlc A '
manyanın Sovyetler Birliği Ü;::'!

rinde l:i';i-n bir nüfuza malik ol. 
duğu k ııaati neşı·edilme~ iste
nildi. Bundan ıonra Hitlcrin 
Brennere giderek Muaolini ile 
yaptığı mülakat hadisesi vukua 
geldi. 

Mezkur mmtakada g~en haf
ta bir Hei:ıltcl tarafından atıL 
dığı zannedilen bu torpil 4 met
re boyundadır, kısmen maviye 
boyalıdır. Bir sigara biçiminde. 
dir \'c arkasında iki küçUk per
vane vardır. 

Torpilin Uzerinde keza boya 
ile vapılmış elir.de ~emsiv~sile 
Çemberlnyn'in bir de rczmi mev
ruttur. 

Rivayete göre, bu mülnkatta 
görüıüle;ı rr.evzulaı;dan b'.ı·i BaL 
kanların ıulhünü garanti imi~ 1 
Alm:ınya, Sovyet!er Birliği ile 
ltal;ayı Balkanların ıullıünü ga. 
ranti etmeye davet e.diyormu~ ! 
tlç ~evlet bu gara~tiyi müştere
ken yapmazlarsa bile ayn ayrı 
b\:er deklarasyon yaparak Bal. 
kanlara tecavüz etmek niyetinde 
bulunmadıklarını ilan edecekler. 
miı! 

İ§te, hiç bir Balkan devleti ta· 
rafandan her hanci bir taleb ileri 
ıürülmcmit olduüu halde yapılan 
bu teşebbüs de Balkanlı milletler 
üzeı·in<!e iktisadi ve ıiyasi nüfuz 
tesiı ebnek için müracaat edilen 
b · • .- te::lbirden başka bir teY de. 
ğildir. Denilebilir ki Taı ajansı • 
nın tebliJinde dolayısiyle Berlin
den gelen bu tetebbüsü de sar
san bir mana ''ardır. 

fakat, Taa ajansmm tekzibin
den daha manalı bir hadise vardır 
ki, hu da Belgradcla çıkan yan 
resmi Poletika gazetesinin yaz. 
dıiı bir makalede Balkanlı mil· 
letlec:-in kendi bitaraflıklannı ica-., 
ederse müştereken müdafaaya 
hazır olduğunu yazmıı olmaııdtr. 
Brenner müli.katınClan ıonra ya. 
zılııın bu yazı kurtların kuzular 
hakkında umumi af ilan ebnesi 

• kabilinden 0-lan <liplomatik har<> 
ketlere karşı en kıaa ve kati bir 
cevabd •:: Balkanlı milletler hiç 
b!r rnem!eketten kendileri için 
garanti edilmesini istemiyorlar• 
sadece: ''gölge etmeyin. Ba§ka 
ihsan İsleme)' iz." diyorlar. 

ASIM US 

Sılt adası baskını 
Neuyorl.-. 25 ( ... ı.A.) - Gaze. 

telerin ne~ettiei malCımn.ta gö
re, Silt üzerine İngiliz tavyare_ 
lerl tarafından vapılan taarruz 
bi~t 1nctlizl.:-r tarn!mdan bil ~ 
dirilen hasardan daha bUviik ve 
mühim tahribat yapınışt?r. 

Londra, 2,5 ( A .A.) - ~ilt a
nasına yanılan taarr ız netice • 
cıinı'lc kiilliyetli miktarda. lngi· 
liz tavvarfc:inln kavbolr1ııihmu 
iddia eden Alnı:uı pronaı;anda.!:n, 
bugiln hava nezareti tara.fmda.n 
•"ı--,in edilmiştir. 

Hava naztrı bu şavia1"rın e
::;:ı~!!IZ o!du'hınu. v~lnız bir tn
•Tiliz tayyaresinin· UssUne avdet 
... ~,..,e:ii ~ini ~" vlemi!'}tir. 

Bunun 11tki C.l\nlı .. bir torpil 
o•duıru zanncdiliyoı•. Yani tor -
nil oı:ırak atıldıktnn sonra eğer 
hedefe isab"t et.MP~e. bilahara 
mayn olarak ta işe yarama.l(ta. 
dır. 

ingi'ter ede Çek 
casus\a rı 

Londrcı, 25 ( A.A.) - Evenin~ 
Standar ~a7.etesi. Çe!< tebaası 
olduklarını iddia edip I"°ndrad:ı 
ve garnizoniaria Iimarfar clva
rmda. vazifeler alınış olan bazı 
kadınların hUviyeti ve meşgulL 
yetleri hakkında polis hafiyele
ri tara.f ından tahkikat yapıldı. 
t:;mı haber vermektedir. 

Bu kadınlardan çoğunun, SU. 
let mınt.a.kalarmdan gelme na
zi aianla.rı oldukları ve casus. 
1 ık ·etmek Uz.ere, sahte na.~ -
rortları hamil olarak lngoiltere. 
ye gönderildikleri Z3.Jlnedilmek. 
tedir. 

Dahiliye nezaretine merbut ve 
reisi, 1n~ilterenin eski Çekoslo
vakya cl~isi olan hususi mahke. 
me, lngilterede ikamet eden ve 
Çek tebaasından olduklarını söy 
leyen her şahsı sor~ya çekme
ye memur edilmiştir. 

Mo otof, Berhne 
neden gitmivor1 

(Baş tarafı 1 incide) 
Eğer Almanya Yon Ribbent. 

rop'u Uçüncil defa olarak Mo~ko
vaya gönderecek olursa nü: .ızun
dan kaybed cektir. Binaenaleyh 
Almanlar Uolotof'u Almanyaya 
veya hiç deyilse Polonyaya gel
meğe ikna için çok çalıştılar. Fa.. 
kat Ruslar bunu reddettiler. 

Kremlin'in .nütalaası şudur ki, 
Almanya Sovyetlere J!luhtactır, 
fakat Sovyetler Almanyaya muh
tac deyildir. Von Ribbentrop'un 
üçüncü defa olarak Moskovaya 
gelmesi muvafık olur. 

Roma, 2:S (A.AA.) - Reu
ter: İtalyan ve Alman hUkO
metıerlnin Balkan ve Tuna 
havzalarını mUtekabH nUfuz 
mıntakalarına taksim için Mos 
kovayn tetkiklerde bulunduk. 
ları hnkkmdnkt lddlnlnr ltal· 
yan siyası mahfillnrinrlc de. 
mol,rnallerln propnı;nnda csel"I 
olarak tavsif' edilmcl;.tc<liı·. 

Yocc D'!tnlfa gnzctcslndr 
Gnyun •·Hallrnııl~r<ln Entrika .. 
başlığı altında neşrettiği bil 
makalede diyor ki: 

lki emperyalist demokrasi
nin ha.lnnno manevraları Al· 
mrınyanın olduğu derecede 
ttalyantn da aleyhine mUte
Vt'Ccih tir . ., 

Macar Başvekilı 
Kont Ciano ile görü~tü 

m li. e.ıass.sı 
( lJa~ tarafı 1 i • "ir'c J 

etti. Cün ~e Tanın Fel::k'i ı.:mı.:
rni olarai:: r.ıcmb:.e: i.e n::t' :?s: • .'n:. 
' en şikayet ediyor Ye buna çare 
olmak üzere Orta oynu, hayal, 
med:'ah, hck1 cılx:z, n:i:ıdeı· tuha· 
'ı gibi cs~:i eğlence vasıtd;lrın n 
'hyasmı inliyor. 

Hakikaten halk arasında deniL 
diği kadar bir neşeıizlik aal~ını 
var mıdır? Evet ukidcn cemiyet 
hayatı içinde neıe iıtihsali için 
vasıta ol-r:-nk kullanılan btr takım 
8.detler, itiyr.dlar ~imdi hemen he 
men unı:t,.lmuş gibidir. Fakat 
buna mukabil spor cihi, sinema 
gib:, radyo, poker ve bezik oyun. 
lan gibi yeni vasıblar peyda ol. 
matlı mı? E[:er sinemaların, rad· 
ycların, poker!c• ·i:ı, bezilderin 
vesairenin etra"ında her gece ala
ka ile top!ananlıır hakkında bir 
istatiıt;k tutulmu! olsa her halde 
elde edilecek rı-kamlar eski eğ. 
!entileri geride brral..-c- aanıntrı. 

Bize kalırsa eğlenceyi eğlence
den ayırmalıyız. Bazı eğlenceler 
var iti nete verir, fakat ek&eriya 
ka!)alı ve gayri sıhhi yerJc-r.,:Je 
geçtiği için ayni zamanda haye.tı 
da israf eder. Bi%e lazım olan eğ
lence bu değildir. Almanlann 
"ne~e ile kuvvet almak" dedikleri 
cinsbdcn zevklere ihtiyacımız 
var. Memlekete biı' eğlence mü. 
tehassısı getirecek isek bu çeşid 
bir mütehassıs aramalıyız. Fakat 
ı,'..ı çeşid neşeyi arrı·ken de evveli 
kendi vazifelerimizi tamam yap. 
mak1a iıe be~lam.ahyız. 

HASAN KUMÇA YI 

· atf rcı Abülkadiri 
ölaüren yakalandı 

(Ba§ tarafı 1 incide) 

Scğan ağa mahallesinde bir ahı
rın üstünde yatan romanyalı ara
bacı Mollanın yanına gitmi§tir. 

Sabri o zamandanberi Molla L 
le oturmaktadır. Fakat son gün. 
lerde Molla Sabriye istediği elbi. 
seyi almadığı gibi kahvede oyun 
oynamak için bir kaç defa para is 
temesine de kızmış, tokatlamı§· 
tır. Sabri bunun üzerine yeniden 
tatlıcı Abdülkadire yanaşmış, bir 
kaç defa gidib gelmiJtir. 

Yakadan iki gün evvel Sabri 
yanına Hayn isminde bir genci 
alarak Abdülkadirin dilkkanına 
gitmiş, bir müddet oturub konuş. 
tukdan sonra Abdülkadir Sabri
ye: 

- Sen yarın gece gel 1 demiş
tir. Arabacı Molla ise yarım saat 
evvel yanından kaybolan Sabriyi 
aramaya ç:kmış, mahellebici dük. 
kını önünden geçerken Sabriyi 
bir masa başında tatlı yerken gör. 
müştür. 

Molla kendisini atlatıb Abdül
kadirin yanına giden Sabriyi bu 
vaziyette görünce çileden çıkmış 
dc~ruca cül:l:ana girib Sabriyi 
kolund<:n tutarak çıkarmıştır. Bu 
sırada Abdül:cadire de: 

- Eskis:ni biliyorsun ya! Baıı. 
na belti getiririm, demiştir. 

Molla üstelik kapıyı da tekme
lemiş, Sabriyi alıb gitmiştir. 

Sabri Abclülkadirin çağırdığı 
gece dükkana gitmiş, beraberce 
üst kattaki odada oturmuşlardır. 

Gece saat yarıma doğru kapı 

çalınmış, Abdülkadir Sabriyi oda
ya kilidleyerek aşağıya inmiş. ka 
pıyı açınca sarhoş bir halde bu
lunan Molla içeri girmiş; 

Fli1.i k·· ıne ilk 
heyelı 

Dün akşan1 toplandı 
Milli Küme organizasyon ko. 

ın:tesi dün a!:ş:ım bölge merke· 
zinde bir toplantı yaparak bazı 
mukarrerat ittihaz etmiştir. 

önümüzdeki pazar günü ba~lı
yacak ola:1 Milli Küme müsaba
kıılarının ilk karş laşması Taksim 
stad·nda yapılacaktır. Birinci mü. 
sa baka uat 14 de Beşikt&ş-Y efa 
ikinci müsabaka da saat 16 da 
Gaiatasaray.Fenerbahçe arasın

dadır. 

Diln akşam ittihaz edilen mu. 
karrerata göre Milli Küme ha
kem tazminatı orta haker.11crine 
7 50 ve yan hakeml:rine de 350 
kuru' olarak tesbit edilmiştir. 

Organizasyon komitesi tarafın. 
dan !stanbuldal:i Milli Kiline mil~ 
sacakalarını idare i~in altı hakem 
seçilmiştir. Bunlar·da, Kemal Ha
lim, Nuri, Bosut, Şazi Tezcan, 
Ahmed Adem, Tarık Özerengin 
ve Sami Açıköneydir. 

Milli Küme hasıl.ttı eğer umum 
müdürlükçe verilen 3000 lira a. 
vanat geçene bu zar:ır klilblerin 
alacakları hasılattan İstanbul 
klübleri yüzde on yedi bu-;uk, 
Ankara ve tzmir klüblerinden de 
yüzde 7,S kesilmek suretiyle ka. 
panacaktır. tık haftaki mil~h:lka 
kaların hasılatı dört klüb arasın· 
da mütesaviycn taksim olunacak. 
tır. Diğer haftaların hasılatı da 
klüblerin menfaatine uyğun bir 
şekilde taksim edilecektir. 

Atletizm F ederasyo
nunun ziyafeti 

Dün aaat 13 de atletizm fede. 
rasyonu tarafından birinci Balkan 
kır koşularına iştirak eden atlet
ler ııerefıne Park Otelde bir öğle 
ziyafeti verilmi§tir. Ziyafette bir 
çok tanınmı' zevat ve sporcular 
bulunmuştur. Ziyafet sonunda 
Beden Terbiyesi umum müdürü 
misafirler §erefine kad~hini kat 
dırmı§ ve buna misafir Yugoolav 
ve Yunan kafile reisleri de ayni 
9ekilde mukabele etnişlerdir. 

Saat 17 de de yine misafirler 
şerefine İstanbul bölgesi tarafın. 
dan bölge merkezinde bir çay zi. 
yafcti verilmiştir. 

Yugoslav atletleri dün 
akşam gittiler 

Birinci Balkan kır koşusuna iı
tirak eden Yugoslav ekibi dün ak 
şamki konvansiyonel ile memle
ketlerine milteveccihen hareket 
etmi§lerdir. Atletleri idaredler, 
federasyon azası ve bir çok apor 
cular teşyi etmişlerdir. 

Yarınki Voleybol 
müsabakaları 

Kız mekt!.>leri Voleybol lik 
heyetinden: 

27-111.1940 çarşarr.ba günü ya
pılacak Voleybol maçları: 

Saha komiseri: M. Argun. 
Cumhuriyet L .. Kız M. M. saat 

15 de hakem S. Açı.köney 
Kand!lli L.-İst. Kız: L. saat 

15.30 da hake:n S. Açrköney. 
Erenköy L.-tnönü L. saat 16 

da hakem S. Açıköney. 

Bir profesörümüzün 
yurtseverliği 

A1ıkortı. !5 ( A.A.) - Çocuk 
Esire:eme Kurumundan: 

hpl.ıkta do 116 OOt 
' ' rı.ııı u.nı.ı 
~:~.Ilı 

"lt.ı ~tt Uraıtı 
"ttto.')l!J ?tıa~r ve ur ak 
ı'lı '-it tılru llflarıdır 

t ~~ Ilı '6)lecıı l retı var. 
8.tıı~tt ' &lbl aos 
~ d "' tu ı..· ı.. ~· ıı,,_ eııuırn. ııneun, 

~ :ı.ı:~~""' ha lı11Aktı
)fıtı.:-'4 !l bt l'fı.tı:ı·ct 
~."ll:ı. r Ver 
~, bıı ~~rette kuı. 

Atina, 25 ( A.A.) - Milli b. 
tikliı.l bavramı, bütiln Yunruıis
•.andn, te~mıl ahali tarafından 
".lek narlak bir şekilde kutlan -
nrştır. Alinada krnlm ve Baı:ı 
1ekili rı l11•1uru ile va"'·lıı ... ve Se
'fınikte. J aris~dıı :ve di<TC'r e-ar. 

izon ~ehirleriooc Ele tekrar e
~Pen sıskeri merasim. memleket 
""lÜ<l:ıfansmı temin irin sarfedi· 

Lmıdta. Q5 ( A .A.) - Hava 
ııc?.areti 1n:"i 1 1ı t'lvvarelcrinin 
evvelki ~n Danimarka arazisi. 
'lin hitaraJlıirmı lhlil ettiklerine 
ve sivillere atcf! a<'ttkların,-ı da
ir diin Almanvada Ye Danimar. 
1<:ı.da nec::redilcn haberleri tekzip 
etmektedir. 

Bir Alman vapuru daha 
intihar etti 

Itomn, 2:'i (A,.\.) - Mncnr 
Baş\'cl<lll Kont Telckl, bu sa· 
bnh Hariciye nazın Kont Cla 
no tarafınclan lrnbul edilmiş. 
Ur. Uzun suren mUH\kat. snml· 
mt bir hava içinde cereynn et. 
m!ştlr. Kont Telelti, ynrtu Vc
nedlk sarnyında Mussollni ta. 
rafından kabul eılUeceltUr. 

-Sabri nerede? di} e sormuş. 
tur. Abdülkadir cevab vermeden 
Molla tatlıcını·1 gırtlağına atıla. 

rak sıkmış ve Abdülkadir bayğın 
bir halde yere C:ü~müştür. Abüül· 
kadirin boğazının sıkıldığı za. 
man mı, yoksa yere düştüğü za
man nıı öldüğü henüz tesbit e 
dilememiştir. 

lstanbulda dördüncü vakıf 
ha.nmclıı. sa.yın Bay Profesör lb. 
rahim Ali Erberk kHnımumu-
7.Ull himaves!ne aldığı zelzele 
felaket mmt.a.ko.sı C'ocuklanndan 
ikisini İstanbul leyli mektepleri· 
ne k:ıvd:!ttlrerek çocukların tah
sil imkinl::ırnıı temin etmiştir. 

Yülrnek insani duvguları bU.. 
tün vurtta.-ılarnn11.a örnek ola • 
C'a.k surette ifa eden sayın pro
fesör l brahim Ali Erberke Ç.0-
~uk Esirçrı~:ne kurumu genel 
"enet mer:tez alent şükranlarm.I 
~l nma<Fı bir borc telakki eder. \~e Zlıa1taaıı:ıaıeyh bu 

Q~ to lı:ab Ve hakı. 
· .. n mec:'\ivl p-"4tPtı'Y'icıtr. Frne K(n:um1ı'trt. f5 ( A.A.) - Al - Norveç İngiltereyi 
'-ıi mPmlek .. tl""""'d hiitiin Yu • -nanvanın 5000 tonluk Ost Preu.. • 

~ı~~ı lle:ttcu ettlın \'e 
V,~ lıı~lr1t"ltc tıı Vekllcd,, 

~ ~r ~•lerın Uessesc 

1 • t "" ·•· · ıa 1n . . protesto etti -ııuı knl"rıi Pri l'\'ıPtl!k"'oo'l p,,rıv ı:ı~n vap1ıru. şıma e gilız 1 
"OP.ktnn1Rrt e'önd"'rerek krala VP h3rp ~cm ilerinin devri ve dolaş- Oslo, , 2~ ( A.A·) - No:veç 
'llil!i hUkumetP. olıııı bağltlıkla hifmdan h:ı.b"rda.r edildi~i ic;in 1 

hf1
1·nm" I, Londradald sofırtnl 

Molla. Ab~ülk?.dir yere dUş 
~ükden sonra yukarıya çıkmış 
Sabrinin b.ıhınduğu odaya gir. 
miş, kendiı;ini süri.!kliyerek aşa. 
~rya inuirmiş, bir k~ç da ,ımrul· 
o;'\vurm"ştur. 

.. ekilde anlltmı§lardır. 
" Emniyet ikinci şube baş komi. 
serlerinc'!en Alişan ve Abdilrrah. 
nun e~raren iz b·r mahiyet gös· 
teren bu vaka etrafında geceli 
~ündüzlii takibatta bulunarak 
Sabriyi ve dolayısiyle de Mollq'ı 
bulmuşlardır. 

~ ~ bııııı ~ guııh ıncnsur 
~·~ lıtı bu ca!ı da 
~ ~---~~ ııu~tıe De. 

''ııa ltararıtl!Jtı. ~ IJ\llL!~!nı Cdll 
'-.._ --..: 3'cıu • 
~ bUtıdan 

c b 
ı.ı hia:ıeıertıı 

""Tnı ifade etnıiı:ılerdir. 4qho 7İ'"'r1e c;ıirnale mdcmivereıt Norveç kara sularının 1hll\l e · 
Gazeteler. bn \'lldnnilml'nU" 'i<; dört ciln ~l·ıı.v v lt"ı!nd" bel< dllmeslndcn dolayı t n ~ııtorr 

~ususi m•11ıaı:ımt teb:ırUz ettir - 'emt'~c rne<'bur kalmıştrr. Zan - ı hUlcnmctlne bir protesto notn
""lekte ve Ynnanistanm. htikla - '1edi1.Tinc ~öre kantan Esbjerg sı yermeğe memur etmiştir. Bu 
linl tı:>min husıısıında kafi dere. 'inıl\.ntmn cc~nbnna ~tmek iC'in protestoya sebep: mozk~r su
"ede kuvvE>tli o!dufunu. Balkan Ptr.İr almr~ ve volda batmı~ır. !arda bulunan bır lngllız lor
Antantt ~P-r"ew•si dahilirde. bil- Vanurrla, bir takandinavva ıt - pldosunun, bir ~l.man vnpuru
tün dünyn ile sclh iGir.dc ya.Ş:ı...1 '1ı:ınma ait 4.000 ton kömür yar. 1 nn durdurmak ıçın top atmış 
nıak i..,t00i-ini ·azmaktadır. dı. olmasıdır. 

Sabri bir '·öşeye biiziildüğü Gt 

.. atla arab:ıcı Mc.r:ı ! ·diil :a liri 
sırtlayıb yukardcld or.faya çıkar. 
mış. yatağına yatırmış,· yorgam
nı da gırtlağına kadar çekmiş, 
sonra aşağıya inib Sabri ile bir
likte dükkan kapısından çıkrb git
miıtir. Sabri ile Molla vakayı bu 

Zan altına alman diğer bazı 
gençler aerbeat bırakıtmııtardır. 
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F O S F A R S O L, Kanın en hayati kısmı olan kırmızı yuvarla cıkları tucliyerek çoğaltır. Tatlı ıştıı •4 ~ 
Vücude devamlı gençlik, dinçlik verir. Sinirleri canlandırarak asabi buhranlan, uykusuzluğu giderir. Mu111111

'. • ..b" • ·tctıı!J'~ 
bazlarda, barsak tembelliğinck, Tilo, Grip, Zatürrieyc, Sıbna nekahatlerine, Bel gevşekliği ve adcın1 1 

kilo almakta taYani hayret faideler temin eder. t'tJ''\~ 
FOS FARS O L'ün diğer bütün kuvvet ,urublanndan üstünlüğü DEVAMLI BiR SURETTE KAN, 

lŞTlHA TEMlN ETMESt ve ilk kullananlarda bile tesirini derhal göstermesidir ..• 

KAN, KUVVET iŞTiHA şurubu Sıhhat Vekllletinin resmi musaadesıni haizdir. HER ECZANEDE BU~ 

efsane 
Çok eskiden, dünyanın gençlik 1 rüyor, hile ve yalanlar uydura

~.a.manlarmda, medeniyet henüz rak, kendisini ı;af ve temiz bir 
msanlar arasında yn.c;ayıp onla- çocuk 7.annedenleri pervasızca 
ı a kendi arzularını telkin veya nldatıyordu. 
!ütuf ve. h~ay~lerini ~~eden Dostumuz. teessür ve hiddet
meleklerı. crnle:,ı ve perı!erı _kov le aynayı kırmak istedi. Fakat 
r 1ndan evvel Suleyman. ısm!nde muvaffak olamadı. Bir daha 
··~ nç ~ı~ ada.!" .var~ı. }'ı. penler- meydana çıkarmıyacağına ye
< n bırıne buytik bır ıyılık yap- min ederek, onu eski bir meşe 
mıştı. sandığı içindeki kitap yığınının 

Kuvvet ve nüfuzu büyük, fa_ nltına sakladı. 
l:~t. i~~ .. kalbi husus~dn~i Günler ~eçti. Sülevman, ken-
1.ılgıs~ ku~uk olan ~11 perı •. deh- disini şa.~nian acı hadiseleri U
J anlı.' a. bır tcşekkur. e~r!. ~~a- nutmağa çalı~ıvordu. 
l a.k ınsanlann en gızlı duşun- • • • • 
celerini, kalplerinin en derin 
köşelerini aksettiren sihirli bir 
ayna vermişti. 

.Dostumuz. saadetin. belki de 
servetin sırnna malik olduğunu 
düşiloorck bu hediyeden mem
nun oldu. Ve pek tabii, avnayn 
ilk önce kendisi baktı. Gene:, gü_ 
zel çelırcsi arasından bir çok 
güzel olmıyaıı şevlerin meydana 
çıktığını gördü : . 

.Kendinden daha mesut ve mil. 
reff eh arkadaşlara karşı haset 
hisleri, Jyi ve faydalı vazifeler 
için nefret, boş ve faydasız eğ
lencelere karşı lüzumundan fnz
la, iptila derecesinde bir istek .. 
O, bir çokları gibi, meziyetleri 
~nkkmda kuruntuya kapılmadı
gr Ye kusurlanru da bilmemez_ 
lik ettiği için bundan, fazla. mü. 
toossir olmadı. 

Bir kaç nyd:ı.nbcri. bütnn knl. 
bile f;eVdiği on altı yaşmda genç 
ve güzel bir kızla nişanlıydı. 
Onunla bullL~ur buluşmaz. ilk 
işi, aldığı hediyeyi göstermek 
oldu. 

Genç kız he.men güzelliğini 
ayna.da se;Tetmek istedi. Ve, 
~~a_llı delik~ı. aynada sevgi
lisinin çehrcsı arasından değer
mz. aşka. knbilivtsiz ve bruıit bir 
kalp gördü. Onuun, mevkiine ve 
servetine tamah eden a.ilcsinin 
:ısran üzerine kcndısile evlen _ 
mcğe razı olduğunu öğrendi. 

Gönlil kınk ve mahzun bir 
bahnnc He nişanını bozd~. Te. 
cssürUnU avutmak için, en iyi 
dostunu 1?örmcğe gitti. Neşeli, 
7..eld, hoş bir arkadaştı bu... O. 
nu, nefis bir sofranın basında 
buldu. Hemen yemeğine ~rtak 
olmağıı ha.zırlandı, aynasını dos-
tu ile kendi arasına, masanm U-
zorinc yerleştirdi. Arkadaşı o. 
nu yakaladı ve soğuk güzelliği. 
no ha}Tan, gülerek kendini scy. 
retti. 

v Bir akşam ihtiyar babası, u
gursuz aynn. ellerinin arasında 
olduı:'ll ha.ide, odaya girdi. 

Sandıkta kitap ararken onu 
bulmuştu; kimin olduğunu oğ
lundan sormağa geliyordu. 

Süleyman, aynada, babasının 
çehresi yerinde, servetini elde 
etmek için bir sürü suiistirnnl 
yapmış, dostlarını aldatmış, bir 
çok zavallı insanı mahvetmiş, 
haris. merhametsiz bir mahlQk 
gördü. 

Ve, ,artık yaşamak zevkini, 
itim~t. muhabbet imanıru kay
bettı. En yakın göle koştu. U
ğursuz aynayı ~öğsünc b:ıstrra. 
rak kendini sulara gömdü. 

O gündcnberi, bu göle giren
ler veya düşenler, kaliyen geri 
dönmezler. 

Memleketin ihtiyarları, bunla
rın, suyun dibinde kınlan ve bin 
bir parçaya ayrılan sihirli ayna
da dünya çirkinliklerinin. ayıp 
ve adiliklerinin aksini gördük
leri için, insanlar arasına dön
mektense, yosunlu sularda. ebe
diyen uyumayı tercih ettiklerini 
söylerler. 
. Efsaneye inanrnıyan gençler 
lSe, sinsi suların içinde biribiri. 
ne dolaşmış kamışlarla sarma. 
şıkların aynanın akislerinden 
lıer halde dnha tehlikeli oldu
ğunu tebessümle fısıldarlar. 

Kimin haklı olduğu b'linmez. 
Göl sırrım muhafaza ediyor. 

Tatlı yaz gecelerinin göl il
zerinde hulyalara dal~ parlak 
yıldızlanna raı?men. orası deh
şet dolu uğursuz bir yerdir. 

Reşat Eni.<J 

BORSA 
Süleyman can ve gönülden - Ankara 25-3- 940 -

gösterdiği muha.bbete arknda."?r- • Ç E K L E .R __ _ 
nm asla mukabele etmediğini 
görmek ncısm:ı. tq';Tndı. Parası ı ıswru ı <lngWzı 
için onu a.radıj!mı ve arkasın- ıoo Dolar (Anıertka) 
dan, sade kalpliliği ve nkılsızlı. 100 Fn\n.sn Frankı 
ğile :ı.lay ettiğini öğrendi. Ni. ıoo Urct ,lta1~1lJ 
şanlısmdan sonra, en aziz dostu. ıoo 1ıı,1çre t'rı..ııkı 
nu da kaybetmiş. artık kime iti• 100 ll'lorlo (FeJemt"Uk) 
mat ecleoe?Hni bilemiyordu. Uğ- ıoo ıwyemark <Alımw) 
radıJlı ncıları, ailesinin yanında ı oo ueıg, Ok ıcıı.a 1 
unutabileceğini düşündü. Bir t.e. ıoo Uıra.hml (l'onıın) 
selli ve şefkat funidile o.ilesinin ıoo Uıvu rnuııarJ 
:vnııma. döndü. 100 (,,'eko!IJonıi' lnıroıu.. 

.. Daha evlerinin kapsında bü_ ıoo Pt=''-" ,lııpan~a) 
~ kardeşine rastladı. Bu, a.. ıoo t.llııtı (l,rhlstonı 
gil'b~, ciddi bir adamdı. Ağa- ıoo l't•ngö (l\llM'.ar) 
bcysı ona, elinde tuttuğ,u şeyin 100 ı ... y ( lfoıncn) 
no olduğunu sordu \'C uzatılan 
sihirli aynada kendine baktı. 

100 Ulrı r ( \'uı;osla\•) 

100 \'~n (JOJ>OD) 

100 ln pt !' ıı rnn ı. 
ıoo nutıır rı ı• J 

ıs.21 

130.19 
2.9720 
7.1375 

29.l8j6 
09.19 

22.077.l 
0.9G5 
J.69:?5 

J3..162l 

2 s.oo-:;; 
O.GZ 

sı.67~ 

S0.9'! . ~uz. çok beğendiği, sev
diği ve takdir cttit;rf kardeşinin 
adi ruhlu bir mahlük olduğunu 
dclı.~tlc nnladı: Onu, mirastan - Esham v~ Tahvilat -
mahrwn etmek için, türlü üti. 
ralarla babasmm gözUnden dü. 
şUrmeğe uğraşıyordu. Para hır. 
SI zihnini bozmuş. kalbindeki 
gilzcl hisler mahvolmuştu. 

Bu smıdn kız kardeşleri yan
larına geldi. Bu, on be.cı vaşla
rmd.a. ı::evimli bir kızdı. Gülerek, 
perinin hcdivcsini kaptı. Ayıın. 
mn sahibi. iri pnrlak gözlü. ma. 
sum gülüslü kızra·~ızın inatçı 
'e mahir bir ko1<ot olduğunu ız
trrapln öğrc!ıdi: 

Sı\·a - •~nurum S 19.-19 
ı;rgııııı 20.01 

. 

Satılık balcalit presi 
10 ton tazyık kabiliyetinde 1100 

kilo bakalit mamulatı imalinde 
kullanılan yenı bir el presi \'e ka
lıpları teferrüatile beraber satılık. 
tır. 

Onun, komşularından birile 
i·şıkane bir rnnccracıı vardı. A- Mıiracaat ycrı. Fatih, Manisalı 
ılcsinden gizli olarak aşıkmı gö- Fırın sokak bır 11umaralı hane. 

ıstanbul aeted iyesi 
ilanları 

Keşif tik 
be-deli tcuıln.at 

1212,38 90,93 

SS:iS,91 664,42 

Taksimde SUrpagop baııtabaneai arltaamdakt Çiçek bos
tanı dahilinde açık ta akan mecraların kapatılması. 
Karaağaç mUesııesatı Paçahane binasının tamirat ve ta
dllAtile dshill kısmında kazan, buhar ve su teslııatının 
yeniden yapılması. 

~621,76 

5:i9,07 
l96,6:i 

42,00 
Beykoz ağaçlama !ldanlığmdakl scrlerin tamiri. 
Bakırköy kazasına bağlı Mahmutbcy Dispanserinin 
tamiri. 

Keşi! bedelleri ile ilk teminat mlktarlan yukıı.rda yazılı inşa.at ve tamı_ 
rat işleri ayrı ayn açık eksiltmeye konulmuştur. şartnameler Zabıt ve Mu. 
amelAt MUdUrlllğü klllemlnde görülecektir. lhalc 10/4/040 Çarşamba gUnU 
sn.at H de Dalml EncUmende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz 
veya mektupları ve lho.leden 8 gUn evvel (Mecraların kapatılması 1§1 ile 
Karaağaç mUessesatı Pac;ahane binasında ynptırılocak tamirat için Fen iş
leri mUdUrlUğUnc ve Fidanlık serlerlnln tamiri ile disparuıer tamiratı için 
No.tlo. MUdUrlUğUne) mUracaatlo. alacakları fenni ehliyet ve 940 yılına alt 
Ticaret Odası ve.!ikalnrlle ihale gUnU muayyen snatte Daimi Encümende 
bulunmaları. (2337) 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satın 
Alma Komisyonundan: 

ı - Bir takımına altı Ura kıymet takdir edilen omuz kay~lı altı kU_ 
tOklU palaska takımından örnek ve evsafına uygun sekiz bin takım ka. 
pah zort wıulllc 27/3/040 Çarııanba. gUnU saat onda .entm alınacaktır. 

2 - Şıı.rtnamesl iki yüz kırk kuru~ korşılığmda komisyondan alına. 
bilecek olan bu eksiltmeye girmek isteyenlerin 3600 liralık tik teminat ve 
v:ırtnnmede yazılı belgeleri muhtevi teklif mektuplnrmı belli gUn ııııat. do. 
kuza kadar komisyona vermiş olmaları. (1113) (1844) 

Dnha 
Genç \'e 
dnhıı cçimll 
göri.inmcnJz~ 

yarayan kııt'i BugUn bu 
BlR TECRÜBE TECRÜBE 

Pudra Aleminde yl yapınız 
yeni, cnıip ve son 
bir keşif ... ClLDt GÜZELLEŞ· 
'rlREN şayanı hayret ve yeni 
bir unsur, şimdi ipekli elekten 
geçirilmiş en ine() bir pudra ile 
mUdekkilrnne bir tarzda karış. 
tırılmıştır ki, bu sayede elitle 
bir parlaklık çe yeni bir ha.yat 
\'erir.· Esm~r ve c;lrkln bir ten, 
gençliğin tabii renklarlylc gtı. 
zelleşir. Fazla olarak terkibin
deki şayanı hayret bir unsur 
olan "Krema köpU/;U., imti
yazlı usuıu sayesinde iki misli 
fazla zaman sabit durur. 

llAJ\:fKATEN FEVKAI.ıADE 
BiR 1'EJ{lıtF yUzUnUzUn bir 
tarafını "Krema köpUğU., havi 
Tokalon pudrası He ve diğer 
tarafını da herhangi bir pudra 
ile? pudralayınız. Şııyet "Krema 
k6pUğll., havi pudra ile pud
rnladığın1z taraf dlğ~r tarafa 
nazaran daha taze, daha genç 
\"C dahn cazip görUnmllyorsa 
aldığınız Tokalon pudrasının 

parasını iade ederiz. T()l{A. 

lıOX pudrnsınrn fcvka!Ade rağ· 
bet bulan ycnJ 10 rengi vardır. 

mın plll.kaamı zayi ettim. 

KaragUmrük Keçeciler Adem. 
baba sokak No. ot MehmeL 

(31794) 

• • • 
Sirkeci gUmrUğünUn 11/15/939 tarih 

ve 276" ıı.ayılı bcyannıunenin 18424 
sayılı H lira 70 kuruoıuk depozito 
makbuzunu zayl ettik. Yenlsinl ala.. 
cağımu:dan eskJsinln hUkmU yoktur. 

~ark l\Ierk<'Z Ecza Anonim Şirketi 
31793) 

• • • 
Gümrükler umum mUdUr!Uğtlnden 

aldığım 98 sayılı komisyoncu karne
mi .zayi ettim. Yenisini alacağımdan 
eııklalnln hUkmU yoktur. 

t. Nacl Akkan 
(31793) 

• • • 
Diyarbakır Llııesinden nldığıın 

8.11.037 tarih ve 907 sayılı tasdikno.. 
meyi kaybettim. Yenisini alacağım. 
dan eskisinin hUkmU yoktur. 

Bitlis vll6yet idare hl'yetl kAtlbl 
M. Entı Yalçın 

IJan 
ht.anbul lklncl kra D~lnden: 
Bir borçtan dolayı 040/934 numn. 

rah dosya ile rehin hUkmUnde tesblt 
edilen konsol ayna, karyola \'C dolap 
ve kannpe 27/3/040 tarihine mUsadlt 
çarpmba gUnU sıuıt 13,IS tan tuba.. 
ren Sandalbedestt>nlnde ııaWacaktır. 

O gUn muhammen kıymetinin yüz_ 
de 715 ni bulmazsa iklnrl arttırması 
29/3/040 tarihine mllsadlf Cuma gll
nU aynı mahal ve ıaatte lcra oluna
rak en çok artıranın UstUndc bıra. 
kılacaktır. 

Taliplerin Batı~ zıı.mıınlormda icra 
dal.re51nc yllzde 7 ,ıs pey akı;csllc me
muruna mUracaatları nan olunur. 

(31795) 

, ' Dr. NECAETTtN ı ı ı 
ATASAGUN . , 

Sabahlan 8,30 a kadar. Ak· 
şamlar:ı 17 den sonra Lô.Ieli Tay_ 
ynre Ap. Daire 2; No. 17 de 

~ 
hastalarını knbul eder. 1 

Tel<'fon: 23953 

~~~~·-----
I····--········-..-· ............ - ........ . 
ır···--··G···::··--H-·ki····:····:--···· .. 1 
n oz e mı :: 
:ı ~ 

g Dr. Murat R. Aydın si 
il ·: 
::Beyoğlu • Parmakkapı, imam Ü 
!l•okak No: 2. Tel: 41553 := 
!;Mua~ene ve he~ türlü göz j 
::amelıyatı fıkara ıçin parasu .. :; .: .. 
~ :; 
m::::::::c:::::::=:-.:n:::::::::::::::aı 

S.\Jlltn : ASHt u~ 
Bfl~ıııtııtı Vl'r' VM\l f \f:ılhAfl'IJ 

Umum Ne$rfyotı •ılnre erlt'n: 
Refik Ahmet Sevenail 

1 Dişleri sabah, öğle ve 8: 0 
her yemekten sonra 19ıı 
3 defa niçin fırçalam~ .~ 
Çünkü bir defa dişler hariçten ahnll11 

:

1

•1t1l(J' \, 

k"'rşı :ni.;.dafaasızdır, saniyen ağı:ıd=- ~oıı: 1 Q 

denilen mayide milyonlarca n~ihroP ııJll .; 
tııılll :P' .; 

sstl-ail" 1 dntP' {., 
lcrln en blr[ııC • ~-

c;ıır1lıı .A 
tere ynP'· 11cı11ıll'.'.,ı 

l\ıtncltrl ~ .,.-
der. <ti 

d ·.,ıcrl 
ya\11, I> rftldC 
tUr, diş ette dtıt' .ı 

pi. or:r 
Pe,·da. otllr· 't tl • ır.rı .ti! 
ycınek nrtil' .ı('lltıl'., ~ 
• tcıııb·• er-
clcler de lı'ııo (1 

,-&51- _J 
mikrop )'11 tııP'.,,/ 
ğer di;lcr ıııuıı " ~ı 

S ıcerfl ı# 
ele en aı: 1ıı)d tfığl 
fırçatıınııııı ~ 

• olıtl11" 
buk ınnh 


