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Car~amba 20 Mart 1940 

RGiJN 
a 25,000 okuyucunun sabustz

bek ledigi bir romandtr. 

EFlK HALlD'in 

londran1n k8t'i karar1 :' 
a e evam! 

(:EMBERLAYN DiYORKi: 
• It v ~ uracagzmzz zamanz ve gerz 

se~ecejiz, Brenner mii/Qkatznzn 
neticesiili kar~zlamaja lzazzrzz, 

-················· ....................... ·················· $imal ve Manf denizlerini daimi miirahabe alttnda bulunJaran lngiliz tayyareleri 

PROPAGAMDA Roma' dan bir ihtar • z tayyarele • 
Milli ve milletler arasr 
efkarrnr mesela kendi 
vaziyetimiz ve kendi i§
lerimize aid muayyen 
hakikatler iizerinde top
lamak her zaman fay
dalr olan bir ~alr§ma tar
zrdrr, ki biz propaganda 
hesabrna hi~ olmazsa 
bu kadarrnr yapmalryrz. 

fF:!!!!. ec;en Umumi Harbden evvel de. 
~ propagandanm ehemmiyet ve 

k1ymeti bilinmiyor degildi. Fa
~at ondan sonra bu ehemmiyet ve kiyme
hn takdiri daha ziyade artarak bir tak1m 
lnem[eketlerde propaganda i~i ic;in neza
:e.tler ihdasma kadar ileri gidildi. ~imdi 
Jind~ bulundugumuz yeni harb bal~ama-

an once ve ba~ladiklan sonra propagan
danin aldigJ geni~ligi hepimiz hergiin go
rUYoruz. Harb ic;inde propaganda adeta 
~~thin silahs1z bir ~eklini alm1~ olmak ma-
1Yetini gostermektedir. 

, Harb haricinde bulunan Ti.irkiye siya
SJ maksadlarla muhtelif memleketlere tev
c.ih edilmi~ mi.iteaddi propaganda faaliye
~.Yapmak ihtiyacmda ve mevkiinde degil-

lt. Fa kat bize kar~J tevcih olunmu~ pro
t~&andalara kar~1 kendimizi koruyacak 

tr uyamk!tk ve faaliyet gostermekligimiz 
~aruridir. Bu bizim tarahm1zdan olsa ol
sa ted a fi.ii bir hareket te~kil eder. 

F' akat propaganday1 mutlaka fena ma
kada alarak baz1 memleketlerin fikirlerini 
.~r1~hrmak ve sinirlerini bozmak aleti bir k ah. diye kullanmaga da li.izum yoktur. 
abkatleri yaymak ic;in tiirlii ~ekillerle 

~01PI1an ne~riyat dahi pekala propaganda
It, ve bu yoldaki me~ru faaliyetlerin fe
~.s~yllabile~ek hie; bir tara£: da yoktur. 
k llh ve mtlletlerarasJ efkarm1 mesela 

endj vaziyetimiz ve kendi i~lerimize aid 
hllayyen hakikatler iizerinde toplamak 
.J er Zaman faydah olan bir c;ah~ma tarzJ
'~lt k' b' • 1 tz propaganda hesabma hie; ol-
lna:zsa bu kadanm yapmahy1z. 
hu ~ltn~a~t~ olan baz1 t.edbirlere gore 

kumetJmJzm bu yolda c1ddi adJmlar at
(~&a ba~lam1~ bulunduguna hiikmetmek 
811Yoruz. Matbuat Umum miidiirli.igii ile 
ba~Yo ve turizm i~lerinin Ba~vekalete 
t'j&lanacak bir umum mi.idi.irli.ikte birle~ti
"11 ecegj ve bu yeni organizmanm dahili 
t e harict efkarm tenviri ic;in daha derli 
yop[u bir faaliyete sevkolunacagt anla~Jh
Q or. T C§ebbiis, te~kilat bak1mmdan biz
,.en once bu sahada i~ goren memleketle
kl•lt ~ah~ma ~ekillerine uygundur. Mi.ittefi
h1lb.11. Rumanyada propaganda faaliyeti 
ii er ii~ servisi bir arada toplayan ve -hala 
lt'Y e mi bilmiyoruz- diine kadar nezaret 
y"antm ta~Iyan geni~ te~kilata bagh idi. 
tt llnani~tamn lurizm yolundaki c;ah~mala
l<t~t ~undan be~ a~tJ y1l.once bile her ti.irlii 

_dtr!ere laytk b1r ~k1lde gormii~tiik. 
d t urizm, Tiirkiyemizde ergec; c;ok fay-
13 a. ar temin edccek bir faaliyet sahasJdir. 
v 11 hesaba devletin acele veya sistematik 
v e Planh olarak ba~aracag1 bi.iyi.ik i~ler 
IQ~~<llr, Bu i~lerin ne gibi ~eyler oldugunu 
eqlltehassJs bir daire iyiden iyiye tetkik 

1 erek devlete, menfaatlerile birlikte hat-
1 

01 .~a~anlma c;arelerini de gosteren rapor
b~r1 e arzeder. Bu sahadaki vaziyetlerin 
~.~llmesi devlet i<;in oldugu kadar biitiin 
d lltk efkan ic;in de c;ok laz1m ve faydah-

tr. 

YUNUS NADI 
c(Arka.s, ~a. 5 .sutun a te) 

Londra 19 (a.a.) - Avam Kamara
smda, harbin sevk ve idaresi hakkmda 
<;emberlayn demi§tir ki: 

«....:_ BazJ kims~ler daha §iddetle hare
ket etmemi:i:i istiyebilir. Fakat hiikumetin 
omuzlanna o;ok agtr bir mes' uliyet yiik
lenmi~tir. Muvaffakiyet ihtimalleri a;z, fa
kat tehlikesi biiyiik ve hatta bir felakete 
miincer olabilecek acele hareketlere sii -
riiklenmiyecegiz. 

Vuracagtmtz zamam ve yeri. en iyi 
mii~avirlerimizin miitaleasile intihab ede
cegiz. 

Fakat ayni zamanda tunu da ilave et· 
meliyim ki, zaferi temin etmek i~rin en iyi 
vastta ha.rbetrnek karartmtzt ve birligimizi 
muhafaza etrnektir ( Alkt§lar). 

Kuvvetli miittefiklerimiz var: lmpara
torluktaki karde§lcrimiz, Man~m ote ta
rafmda miikemmel ordusile ve sonsuz va
tanperverligile sadtk dostlanmtz va.r 
c;;iJdetli alkt~lar) ve bunlann hepsinin 
iistiinde de ne i9in harbettigimizi miidrik 
bulunrnamtz var: Vicdanh her ferdin di
legi ve Roosevelt'in tavsif eyledigi de -
vamh ve ahlakh bir sulh kurmak!.. 

Welles'le temaslar 
( rmberla.yn, Am erika Ha.riciye miis -

(Arkast Sa 5 sutun 4 te) 

"Mussolini'yi hili bir 
sulh gottirtictisti 

addetmek hatad1r, 
Berlin de, zafere kadar 
harbe devam edilecegini 

bildiriyor 

----------------~·----------------
Diin Alman iislerine i;Ok 

~iddetli bir akzn yaptzlar 
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Rumanyada niifuz yari$I Baskm pek muthi§ 
H•tl B .. k S oldu, 2 Alntan 

1 er,. u re,te ovyet .. .. d t h .b d.ld. t · . ussu e a r1 e 1 1 
azy [J y PI Ill a Londra 19 (Hususi) - Hava Nez~tre- hava kuvv-:tleri tarafmdan yaptlan taar. 

d e k • ' ti tarafmdan bu ak~am ne~redilen bir teb- ruza «ok ~iddetle mukabele edildigini bil· 

mu•• saa e etm1yece DUct e Jig, lngiliz tayyarelerinin bugiin Sylt ada- diriyor. T eblig, bu taarruza i~tirak eden 
ff!# smda, Horn urn' da kain Alman hava i.isle- tayyarelerin Alman hava iislerinde biiyiik 

Dun Ayanda miihim bir nutuk soyleyen 
Rumen. Hariciye Nazm M. Gafenko 

Mitterek bir Alman -
italyan beyanaamesi 
ne~redilmek istiniyor 
Biikre~ 19 (a.a.) - Reuter ajanst 

bildiriyor: 
Biikre§teki lngiliz ve F ranstz mi.i§ahid

ler, Almanyamn Rumanyada takib ettigi 
siyasetin, Sovyetler Birligi tarahndan 
yap1lmak iizere bulunan diplomatik ma
nevra.lara mani olmak esasmdan mi.ilhem 
oldugu miita.lea.smdadtr. 

Sovyet el,.iligile bazt a.lakalart bulu • 
nan mehafil, Sovyetler Birliginin Karade

( Arkas> Sa. 3 siitun 1 de) 

rine muvaffakiyetli bir hiicum yapttklan- tahribat yaparak salimen lngiltereye don• 
m, bu suretle Scapa Flow iizerine Alman <Arkast sa. 6 sutun 1 de) 
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Milli . Sef, diin Kadastro 
faaliyetini tetkik etti 

Ankara 19 (Telelonla) - Cumhur Reisimiz lsmet lnonii bu giin 
saat 11,30 da Adliye binastnr te~ril etmif, bu bina dahilinde olan Tapu 
ve Kadastro Umum miidiirliigiinii de !}erellendirmiftir. Milli $elimiz:. 
burada haritalarr tethih etmif ve Tiirkiyenin muhtelil yerlerinde 
hadastro iflerile, tahib edilen usuller ve memlehet hadastrosunun bir 
an evvel yaptlmast i~in ne gibi tedbirler altnmt!} oldugu hahhmda 
izahat almt!}lardtr. 

(Arkast Sa. a siltun 5 te) 
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Skandinavya 
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Prolesor Besiln 
0 eri kayiJettik 

Biiyiik alim dun Anka
rada vefat etti, cenazesi 

,ehrimize getiriliyor 

Tehlike 
kapdarma dayancb Hitlere atfedilen sulh 

$artlari tekzib olundu 
Propagandamn btr~tlja akisler 

,Bugun. Amerika11a hareket edecek olan. Hariciye Milste§ar& Welles 

Ttb dlemimizin biiyuk simas<, Bilecik meb'usu 
Dr. General Besim Omer Akalm 

[Merhuma dair Profesiir Tevfik Rem
zinin makalesi u~uncii sahilemizdedir] 

Ankara 19 (Telefonla) - Bilecik 
rneb'usu doktor General Besim Orner bu
giin saat 1, 30 da hayata gozlerini kapadt. 
General ogle iistii Karpi9e gelmi§ ve ken-

<Arkast Sa. 6 sutun 4 te> 

!Y a.zz~~ 5. inci 6qhi/edel - liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Diin Fin 
Basvekili 

harbini izah eden ingiliz 

'. bu 

yan1n sebeb 
da faciaya 

oldugunu 
Alman· 

soyledi 
j 

I 

Londra 19 (a.a.) - Avam kamara- arasmdaki muharebe nihayet bulmu~ ol. 
smda <;:emberlayn alkt§lar arasmda kiir- dugundan lngiltere ve Fransa tarafmda.n 
siiye gelmi§tir. Finla.ndiyaya gonderilmi§ olan harb le • 

Ba§vekil biit9enin 23 nisanda parla - vaztmmm geri almmast i9in icab eder 
mentoya tevdi olunacagmt bildirmi§tir. tedbirlerc tevessiil edilmi§ midir I, 

Kendisine derhal §U sua! irad edilmi§·. «- Bu meseleyi gozden ka9trm1§ de-
tir: giliz. F akat §imdilik bu hususta hie; bin 

.c- Finlandiya ile ~ovyetler J3irli&i. . (Arkas& Sa. 5 sutun 1 cte). 



2 CUMHURIYET 

Afro davalara ( .eehir ve 
KariSIDID asiktnl 

Tan hakk1.nd ki muhakemelere f d k 'adam • • 1r1n a ya an 
devam ediidt, miidafaalar yap1ldi 

cAfrodit:t ten dolayt a«tlan matbuat I hafazakihhk, nihayet bir kanaat ve akide 
davalanndan cTan» gazetesi aleyhinde- meselesidir. Bir sut; degildir ki sahibinin 

Kad1n, diinkii muhake
mede ifsaatta bulundu 

kilerin muhakemesinde dun mudafaalar 
yapliml§tlr. Istanbul altmct asliye ceza 
mahkemesinde gorulen cTan) m U'< da
vasmda dun ak§am ge«en muhakeme 
safhast bir hu«uk saat kadar surmu§tur. 

Ilk olarak, gazetenin vekili avukat 
Hamdi Halim, her U« davada da kanuni 
vaziyeti tespit ve te~rihle, clava mevzuu 
yaztlardan hi« birinin kanun t;ert;evesi 
i«erisinde su« te§kil etmedigini, hepsinden 
beraet karan bekledigini ileri surmu~tur. 

Cazetenin sahibi ve Ne§riyat muduru 
Halil Lutfi Dorduncu evvela gazetenin 
8/2/1940 tarihli sayiSlndaki cAfrodit 
davas1~ ba§hkh yaz1dan bahsederek de
mi§tir ki: 

c- lddia makam1 karar hakkmda mu· 
taleamtzt yazdJgtmtzdan ve bu maddeye 
muhalif hareket ettigimizden dola:vt tec
ziyemizi isterken, diger taraftan karara 
hi« uymtyan bir tarzda mutalea yuruttu
gumuzu bildirmek suretile karar hakkm
da mutalea yurutmedigimizi itiraf etmek
tedir. 

Bizim anladtgtmtz, esasen bu dava Ad
liyeye intikal etmekle onun hakkmda hi« 
yazt yaz!lmtyacak demek degildir. Bil
hassa «Afrodit» davast gibi butun mem
leketi ve bir irtica zihniyetini alakadar 
eden bir davada eser hakkmda veya ese
rin edebi, ilmi veya pedagojiye uygun o
lup olmadtgt ve bunlarla munasebeti bu
lunup bulunmadtgt hakkmda yazt yaz
makla, mahkemenin karar veya muame
lesine tecavuz edilmi~ olmaz. Cumhuriyet 
dev1inde dorduncu kuvvet say1lan mat
buata boyle bir kulfet tahmili, kanun va
znnm aklmdan bile gec;memi~tir. Caze
temizin ayni nusha ve sahifesinde cAk
§am» gazetesinden naklen koydugumuz 
ftkraya gelince, bu da matbuatta bu eser 
hakkmda yaptlan ne~riyat sebebile yazJI
rnl§ bir mutaleadtr. Ve esasen cAk§arn» 
gazetesi bu yaztsmdan dolayt Istanbul se
kizinci asliye mahkemesinden bearet ka
ran alm1~hr. I I /2/940 tarihli gazetemiz
de clleri zihniyet, geri zihniyet» ba§hkh 
hir yazt «tktJ. Bu yazJmJzda neden Hik
met Onatm §ahsmt istihdaf ettigimiz an
la§thyor, bilmiyoruz. Istanbul Muddeiu
mumisi, fikir sahiblerine, san' at erbabma 
cdur I» kumandasl vermi~ midir? San' at 
eserlerini maznun sandalyesine oturtmu~ 
mudur? lleri gitmek isteyenlerin etegini 
«ekmi§ midir~ Eger kendisi boyle yap
rnl§sa, yaztmiZ kendisine aid olur, fakat 
yazt rnli§ahhas olmaktan ziyade rnucer
red hir yaz1d1r. Kimse kasdedilrnemi§ ve 

11 
yalmz zihniyet mevzuu bahsolrnu§tur. Bu 
zihniyet de geri zihniyettir. 

(• 25/2/940 tarihli gazetemizdeki cGenc
ligin hassasiyeti» yaziSl ise, bizi clava e
den Istanbul Muddeiumurnisinin ve iddia 
makammm yanhl) tefsirine ugram1~tlr. 
Cencligin tezahuru, rnuhakemeye slirlik
lenmi§ alan bir clava dolay1sile vazifesini 
yapan Muddeiurnurniye degil, bu davay1 
mahkemeye slirliklemege sebeb ve vesile 
alan zihniyete kar~n yaptlmt§ bir tezahur· 
di.ir. Eger mahkeme salonunun haricinde 
yaptlan bu tezahlir Istanbul Muddeiumu
rnisi Hikrnet Onatm &ahsma aid olsa ve 
kanunen de rnemnu bulunsayd1, Mudde
iurnumi bunu pekala rnenedebilirdi. 

Bundan ba~ka, ceza mevzuunda mah
kiimiyet it;in de kasd, sarahat ve kat'iyet 
lazJmdJI, Zan ve tahminle, uzak istidlal
lerle bir kimseyi rnahkum etrnek, Turk 
Adliyesinin i~i degildir.» 

Sabiha Zekeriyyamn mudafaasr 
Bundan sonra «Tan» g<zetesinin cCo

ru§ler» siitununda <;lkan her iic; yazmm 
muharrir Sabiha Zekeriya Sertel rnuda
faaya giri~ti. Kendisinin cAfrodit» da
vasl ac;Jldtktan sonra uzun zaman bu cla
va ile alakadar olmadtgt, «Afrodit» da
vast mernlekt"ti alakadar eder bir clava 
haline gelip de umumi hir mahiyet alm
ca ve herkesi alakadar edince davay1 bir 
gazeteci gibi takib ettigi ba~langtcile cAf
rodit davast» yaztsmtn mukaddemesinde 
mahkemeye ve mlitehasstslara havale e
dilen dava ile alakadar olmtyan bir yazt 
yazdtgma clair sarahat bulundugunu soy
ledi ve: 

c- Carib bir tesaduf eseri olarak ay
ni glinde Vala Nureddinle ayni tez iize
rinde miitalea yiiriittlik. Bu kitahm pe
dagoji ile alakas1 olmadtgml iddia ettim. 
Bu iddianm miistehcen davasile hit; bir 
alakast yoktur.» 

Diye izahahm teksif etti. Sonra «Ceri 
zihniyet, ileri zihniyet» yaz1sma gec;erek 
§oyle dedi: 

«- Bu yaztda, bir vak1a olarak mem
lekette tecelli eden bir davadan alman 
ilhamla yaz1lrnll!hr. Bu yaz1da, Miiddei
umuminin §ahsma muteveccih bir hakaret 
kasdi aramak, yaztyt umumi ve fikri muh
tevasmdan aymp §ahsi bir gareze isnad
la mumkiindur. Benim Miiddeiumuminin 
.,ahsma kar~t bir hakaret mevzuu aramak
hgJma ortada bir seheb yoktur. Bu mev
cud olmadtgma gore bu yazmm hedefi 
'dogrudan dogruya iki zihniyetin muka
yesesinden ibarettir ve gene buyi.ik hir 
titizlikle, her kanaat ve i<;tihadm hurme
te lay1k oldugu, hazt meselderde muha
fazakarltk gosterenler varsa bunlann ma
zur 2oriilmesi icab etti~i de kaydedilmi,. 
tir. Ben Miiddeiumuminin kanaatine na-
1!11 hi.irmet ediyorsam, o da benim kaT'Iaa
time ve i~tihadtma hurmet etmege. heni 
adi bir hakaret suc;lusu mevkiine diisiir
mekte titizlik gostermege mecburdur. Be
nim de bazt yaztlanmt muhllfa7'lkarhk 
<;erc;evesi ic;inde s::orenler vard~r. Samimi 
kanaatimi mudafaa ettiiHm icin bana it
haf edilen muhafa.,,.karhP:t bir hakaret 
telakki etmivorum. Q,.;;ncii bir l!ahts b"na 
«muhafazakau demekle benim hay•:vet 
ve §erefimden hi~ bir §ey goturmez. Mu-

§erefini ihlal edebilsin. Dunyamn birc;ok 
memleketlerinde rnuhafazakar fakalar 
bilfiil faaliyettedirler. lngiltere ve Fran
sad a muhafazakar hrkalar iktidar mev
kiindedir. Zaten bu yaz1da Muddeiumu
miye rnuhafazakarhk da ithaf edilmi~ de
gildir. lstidlal tarikile kendisi boyle bir 
mana '<lkanyor. Bu yaztlarda olsa olsa bir 
zihniyeti tenkid mahiyeti vardtr ki ona 
da ancak istidlalle hukmedilebilir. $ahts, 
hele Mi.iddeiumurninin §ahst asia mevzu
ubahs degildir. 

Butun bunlar nazan dikkate ahmrsa, 
bu yaztda otuzuncu maddenin kasdettigi 
hakaret ciirmu olamdtgt gori.iliir. Kanunun 
bu maddesi, bir devlet memuru hakkm
da, vazifesinin ifasmdan dolayt miiphem 
ve suizanm davet edecek, mlitecavizane 
mahiyette yazt yaztlmasmt menediyor. 
Bir devlet memurunun icraatmdan dolay1 
tenkid edilmesini menetmiyor. 

Devlet memurunun icraatma kar§l ya
ptlan tenkidler; ne hir hakaret, ne de 
faaliyetini kostekleyen bir mlidahaledir. 
Bu gibi tenkidler, ancak matbuat hurri
yeti, munaka§a hiirriyeti hududlan ic;in
de, mu§terek davalan mudafaa kasdile 
yapthr. T enkidle tahkir, tahkirle tecaviiz 
arasmda c;ok fark mevcuddur. 

Neticesi ve mahiyeti itibarile, nihayet 
bir tenkid mahiyetinden ileri gec;miyen 
bu yaztlarda, Muddeiumuminin otuzun
cu maddede arad1g1 suizan altmda bt • 
rakma veya hakaret, tecaviiz unsurlan 
yoktur. 

Mi.iddeiurnuhl ne kadar amme hakla~ 
rmt mudafaa ile mlikellefse, benim naza
nmda, gazeteci ve muharrir de o kadar 
amme haklarml mi.idafaa ile miikelleftir. 
Bana tevdi edilen, 11ahsi mahm olmtyan 
bu sutunda, ben de ancak hu davada u
mumi alaka ve menfaatlere hizmet eden 
faydalar gordiigum ic;in fikir ve mlitalea 
yiirlitti.irn.)) 

Sabiha Zekeriyya Sertel; bunu mute
akib, cGencligin hassasiyeti» yaziSlm ele 
aim•!?· sozlerini §oyle baglarnt§hr: 

c- Bu yaz1 da, tamamile .davamn dt~ 
§mda, gencligin geri telakki ettigi bir zih
niyet kar§tsmda gosterdigi tezahurden ba
histir. Cencier bu tezahlirii gosterrnekte 
hakh mtdtrlar, degil midirler? Bu, kanaat 
ve telakki meselesidir. Miiddeiumumiye 
gore IUzumsuz hir tezahi.irdlir. Ben oyle 
telakik etmedim. Mademki bu dava u
murnun alakastm c;t"ken bir mahiyet al~ 
rnt§tlr, gencligin boyle bir meselede has
sasiyet gostermesini, inktlaba sadakatle ~ 
rine hamlederek, lehlerine rniitalea yliriit
tlim. Benim genclerin hareketini takdir 
etmem, Muddeiumumiye kar§I hir hakaret 
te§kil etmez. Yazdtgtm yaztlar, 11ahsi me. 
seleler degil, umuml davalardtr.Jo 

Mi.idafaa bitince, mahkemede Mud -
deiumumiligi temsil eden muavin Edib, 
baz1 cihetlere cevab verecegi kaydile, Is
tanbul sekizinci asliye ceza mahkemesin· 
de beraet eden «Ak§arn» m bu beraet ka
rannm Muddeiumumilikc;e temyiz olun
dugunu, daha kat'ile~medigini, ve clava 
mevzuu yaztlann bir ktsmmdan tekrar 
bahsederek, Mi.iddeiumumiye irtica yollu 
fikir ve hareket isnad edildiginde, tsrarla 
durdu. 

Hakim Halil; clava edilenlere bitabla, 
son soz m;;rl'lf~anm olduguna i§aret edin
ce, onlar, Mi.iddeiumumi muavininin eski 
mut<'leastnt tekrarladtgml, bu itiharla 
k ..... dilerinin mudafalarma bir ilave ede
cekleri olmadtgmt sovleme~i. yeter gor~ 
di.iler. Mahkemenin karan: 22 mart cu
ma gii.,ii saat 1 n hnrt•'i(ta bildirilt"cektir. 

Tathctntn oliimii 

Samh Abdiilkadirin bir , 
cinayete kurban 

anla~nhyor 

gittigi 

Veznecilerdeki tathct diikkamm i~le • 
ter;. ;lamh Abdi.ilkadirin nezfi dim~gi ne· 
ticesi oldi.igli bildirilmi§ti. Halbukt 1\~or
gun verdigi raper, hadisenin ~ekii~>i de • 
gi~tirmi§tir. Mi.iddeiumumilige verilen 
Morg raporunda Abdi.ilkadirin ense kemi· 
gi kmlmak suretile o lduriildi.igli bildiril • 
mektedir. Bu raper, polisi ve adliyeyi bir 
cmayetle kar§Jla~turnt§tlr. Devam etmt>k
le alan tahkikatla buglin lie; ki§i zan altm
da bulunmaktadtr. Bunlardan biri Abdiil
kadirin oglu asker Suphi, digeri de lie; sene 
evvd Abdiilkadirin c;ekrnecesini kHarak 
yuz lirasmt «alan ve mahkiimiyetini ya
kmda ikmal eden eski c;uagt Emindir. 

Diger tbraftan bu ollim hadise&inin bir 
cinayet oldugu anla§thr anla§tlmal, AL
dulkadirin pek samimi bir arkadal)t ve 
kom~usu olan terzi Suphi de zan altma a
lmml~tlr. Suphinin uzerinde dart yiiz lira 
kadar para bulunmu§sa da tuccar terzi 
olmast dolaytsile bu paranm kendisine aid 
oldugu kuvvetle zannedilmektedir. Ma • 
amafih bir rivayete gore de val~'a gecesi 
terzi , maktul tathct ve diii:er bir ki~i diik
kanda gee; vakte kadar eglenmi~lerdir. 

Abdiilkadirin bazt dii§kiinliikleri olmast 
dolay1sile cin<oyetin tathcmm bu zMmdan 
isti~ade edilerek yap!ldJgl da tahmin edil
mekte ve tahkikata iki cepheden devam 

edilmek:,t:.::e:::d:.:i:.;r·---------

' 

Katil N evzadla. kansa FeMme 

$ilenin Kervansaray koyii muhtan Ah
med Cevdeti ~ifte ile oldi.irdi.ikten sonra 
cesedini ocakta ktsmen yakttgt ve geri ka
lan k1sm1m da ormanda bir yere gomdii~ 
gii iddia edilen odun yanc1 Nevzad $en
gliliin rnuhakemesine, istanbul ikinci A
gtrceza mahkemesinde dun ogleden son
ra devam olundu. Bu davada, koy muh. 
tannm, Nevzad $engiiliin kansma teca
viiz ettigi, bunu ogrenen kocanm, mlite
essir olarak, oc; almak maksadile cinayet 
i§ledigi iddia ciimlesindendir. J and arma
da alman ifadesine gore, Nevzad $engiil, 
cesedi ocakta yanarken uzun uzun seyre 
dalrnl§, cesed ate§te yamp kul olmaymca, 
kalan ktsmmt ormanda gornmek suretile 
imhaya girisrni§tir. Kendisi mahkemede, 
sadece «iizerine c;ifte ile ate§ ettim, o ka
dar ... • diyor. 

Dlinkli celsede baz1 ~ahidler dinlenildi. 
Dinlenilenlerden en ehemmiyetlisi, sue; -
lunun kans1 on yedi ya§mda Fehime idi. 
Bu gene koylii kadm, reis Remzi tarahn
dan ckocanm davasmda l)ehadetten «e
kinmek, sana kanunla verilmi§ bir hak~ 
ttr; c;ekilecek misin? » diye sorulunca, 
«haytr» dedi ve bunun i.izerine yeminsiz 
olarak, alan biteni kendisine gore anlattt. 
Fehime, anasmm teyze oglu alan Ahmed 
Cevdetin, kocas1 koyde yokken sarkmtt
hk ettigini, o ne zaman evin kaptsmdan 
girse, kendisinin pencere::Jen !<tkttgmt~ bir 
ara bu halden kocasma bahis a~t1gm1, la
kin kocasmm «a akrabadandtr» diye, ·b'u 
§lipheyi dogru bulmadtgtm ve sozlerine 
inanmadtgmt soyledi. Bundan sonra da, 
bir defasmda Ahmed Cevdetin evin mi· 
safir odasmda tabanca gostermek sure. 
tile tag;,IJiit ve tecavuzde bulundugunu, 
aradan muayyen miiddet gec;ince dogan 
c;ocugun bir hafta kadar ya§aytp oldi.igi.i
nii, kendisinin bu koy muhtarmdan para 
ve hediye entari, saat filan almadti:bnt, 
kocasmm giderken btrakttgl elli liray1 har
cadt!bm. §ahsan da tarlada «ah§arak pa
ra kazandtgmt ilave etti. 

- Vak'a sabah1 eve gelen jandarma~ 
Jar, yerde beyin, kemik parc;alan, yer yer 
kan lekeleri gormii~ler, sen de «tav§an 
kestik de ondan » demi§, cinayeti sakla -
ffil§Sin? 

- Hay1r, ben evde yoktum. Kocamm 
dagda odun kesrnege gittigini bilen rnuh
tar, 0 gece bana misafir gelecegini soy -
lediginden, kom')u Alinin evinde sahahla. 
rnt§ttm. Ben yokken kocamm eve donup 
de muhtan bekledigini ve oldurdiiglini.i 
de bilmiyorum! 

Mevkuf Nevzad Sengiil, rnahkemede, 
kansmm bu ifadesine kar•t hi<; agiZ ac;ma
rnt§, sadece susmu•tur. Muhakemenin de
vamt, miitebaki ~ah'dl,.r dinlenilmek uze
re ba•ka bir giine buaktlmtstir. 

Belediye, hakkmdan 
vazge~miyor 

Otobiisc;liler, Belediyeye miiracaatle 
hiletlerden almmakta alan Belediye rii -
sumunun kaldnlmastm istemislerdi. Be _ 
lediye muhasebesi bu hususta tetkikat 
yapmt§ ve esa•en biit<;e vaziyeti rniisaid 
olmadtgmdan hu riisumun kaldmlmasma 
veya tenziline imkan olmadJgl neticesine 
varm1~ttr. 

~ ..... ~ 
Dort gE"n~ k1zm gi.izel bir 

tesebbiisii 
Bursa (Hususi) - Ktz enstitiimiiziin 

gec;en seneki mezunlarmdan dort gene 
k1z burada Kanarya aparttmanmm altm
da bir atelye a«arak rnu§terek bir serma
ye ile hay a tlarmt bilfiil kazanmaya ba§· 
larnl§lard!r. Bunu haber alan Maarif Ve
kili, kendilerine ayr1 ayn hirer mektub 
yazarak her turlii yardtmda bulunacagm1 
bildirmi~tir. 

_;lapka, c;ic;ek, !<arna§tr, nakt§, yiin i§· 
leri gibi muhtelif kadm i~leri iizerinde 
c;ah§an bu miite~ebbis gene ktzlar Mak
bule Koral, F atma Oriik, Zehra Ten§i, 
Hayrunnisa .;;arhdtr. Maarif Vekili aynca 
Maarif miidiriyetile K1z enstitiisii mlidiir
liiS(iine emir vererek bu miite~ebbis gene 
k1zlann her hangi bir guc;liikle kar~1la!!· 
ttklart takdirde kendilerine yard1m edil-
rnesini bildirmi§tir. 

Bursa koylerinde bir heyelan --
Y akalanan kadm 

Bir muddet evvel zina suc;undan uc; a
ya mahkiim olan Pakize adh bir kadm 

Bursa (Hususl) - Mudanyanm l§tk
lar koyli mer'asmda geni§ bir saha heye
lana maruz kalmt~ttr. Heyelan rnmtakast 
30 ~ 40 doniim te§kil etmektedir. Bura ~ 
daki bag ve zeytin agaclan toprak altm- polis tarafmdan aranmakta idi. Pakize, 
da kalmt§tlr. Heyelan sebebi tetkik edil- dun saklanrnt§ oldugu Kaslrnpa§ada bir 
mektedir. 1 arkada§mm evinde yakalanrnt§ttr, 

Memleket Haberleri ) 
Pasif korunma i~in Deli oldugunu iddia 

ahnan tedbirler eden ak1lh! 

Mahallelere 110 yang1n 
tulumbas1 tevzi edildi 
ltfaiye mudiirliigu pasif korunma i~in 

sipari~ ettigi I I 0 mahalle tulumbasmt I 3 
mmtakaya tevzi etrni§tir. Bu mmtakalar 
Istanbul, Rami, Beyoglu, Hahctoglu, Is -
tinye, Beykoz, Oski.idar, Kadtkoy, Eren . 
key, BakHkoy, Ye§ilkoy, Biiyiikada, Hey
belidir. Y enid en 11 0 tulumba daha alma
caktn. Mahalle ekipleri i~in 3000 ki§i 
staj gormektedirler. Bunlar 36 saat o;:al11z· 
mak i.izere stajlanm bitireceklerdir. 

Bundan sonra ikinci ekip olmak uzere 
diger 3000 ki§i staj goreceklerdir, 

Bugunkii deneme 
Bugiin saat on ile on bir arasmda kur

su ikmal eden tayyare posta ekipleri bir 
denerne tecriibesi yapacaklarda. Bu tee
rube §ehir uzerine dogru gelecek alan iki, 
ii« tayyarenin ta uzaklardan §ehre geldi
gini nahiyelere kadar haber verrnek sure
tile olacakhr. Tayyarenin geldigini dinle
me ahizesile haber alan ve irtifa mesahasl
m iilc;en postalar bunu derhal alakadar
lara hildirecekler, alakadarlar da Istanbul 
pasif korunma amirine maliimat verecek
ler, pasif korunma amiri de bunu kaza ve 
nahiyelere yayacakttr. Denemeden mak
sad bu tebligatm k1sa hir zamanda yaptla
bilmesidir. 

Fen heyetinin 

verdigi rapor 

in~a edilecek bir duvar, 
heyelana mani olacak ! 

Vali ve Belediye reisi Liitfi KITdar diin 
sabah beraberinde Belediye lmar mlidi.i
rii Hi.isnii, Fen mlidiirii Nuri, Belediye 
fen ve rnakine mli§aviri Hulki, Y ollar 
miidiirii Calib, jeoloji profesorii Malik 
oldugu halde Modaya giderek heyelan 
sahasmda tetkikat icra etmi§lerdir. Bu 
tetkikat hakkmda Belediye fen heyeti §U 
raporu vermi§tir: 

«Moda Devriye sokagile <;ocuk bah
c;esi arasmda takriben 20 ila 30 metrelik 
bir saha dahilinde husule gelen heyelan 
tetkik edilmi§tir. Arazinin esas vaziyeti 
§isti olup yol bu §isti iizerine miiruru ;!a
mania dokiilen ve srkJ§an bir imlanm lize
rine oturmaktadu. Son zamanlarda ya
gan ~ddetli yagmurlarm tesirile imlanm 
gev§edigi ve dik satht mailde tutunamt• 
yarak k1smen kayd1g1 ve kenarlardan do
ki.ildugii goriilmii§ ve hadisenin bundan 
ibaret oldugu anla§Jlrnt§hr. Buna kar§l 
almacak tedbir §udur: 

Y olun kenanndan ba§lamak uzere sag
lam zemine oturacak bir istinad duvan 
in~a etmek suretile imlanm kaymasma 
mani olunacakttr. lstinad duvannm fen
nen icab eden mevkiini tespit i~in mahal
linde yap1lacak sondaja gore duvar in
§asma ha§lanacakhr. <;okuntii mmtakast· 
na iki ev tesadiif etmektedir. Bu evlerde 
heniiz c;okunti.iden mutevellid bir anza 
gorulmemi§tir. Fa kat berayt ihtiyat tah
liye ettirilmi§tir. Ancak mal sahibleri ta
rafmdan binalarmm temellerinin saglam 
zemine istinad ettirildigi fenni bir rapor
la ispat edildiili takdirde iskana musaade 
edilecegi tabiidir. » 

Raporda, :vap1lacak bir duvar i<;in av
nca bir ke§if heyeti gonderilecegi bildi
rihroektedir. 

Eyubde Gumii~suyunda da yagmurlar
dan rnevzii bir toprak kavm<tst oldul?u 
anlastlmt~. fakat ehernmyieti haiz gorul
memi~tir. 

Belediye biit~esi 
Belediye biitc;esi Valinin ba§kanhgmda 

Daimi Enciimen azasile Belediye mlidiir 
muavinlerinden murekkeb bir heyet ta -
rafmdan tetkik edilmektedir. Butt;enin 
varidat k1smt ikmal edilmi~tir. Bu klSlrn
da 1,5 milyon lira kadar hir noksanhk go. 
ri.ilmli~tlir. Bu noksanhk rnezbaha rlisu
munun tenzilinden vukua gelen eksiklik 
ve oktruva rlisumunun azalmasmdan ve 
Belediye hizmetlerinin ve bareme naza -
ran maa§lann yiikselmesinden ileri gel
mektedir. Maamafih, Belediye baz1 dai. 
relerin te~kilatlanm geni~letmek iizere 
yaottklan yeni te~kilat tekliflerini simdilik 
tehir ve diger masraflan da ktsmak sure
tile biit<;eyi tevzine <;ah~maktadtr. 

Bu sene yalntz t,.mizlik ve itf1"iye kad
ros,.nun tavsii ilt" iktifa t>dilt"cektir. l'vha
mafih bzla tahoilat•an butc;e ac;t~tnm ka. 
pattlPca>Yt, umnlmaktarl••. Enciimen bu 
gun de biit<;enin ma•raf k1smm1 miizake
reye devam ed'"~"lc:tiT. --·-·--F1rtma yiiziinden ~oken 

duvar ve ev 
Evvelki gece F atihte Hlisambey rna -

hallesi F erhadaga sokagmda Orner Liit -
fiye aid kargir evin yan duvarlanmn bir 
k1sm1 biiyiik hir giirultu ile ytktlrnt§tlr. 
Ceceyanst vukua gelen bu tarraka ev 
halkmt korku ile steak yataklanndan so
kaga fiTlamalanna sebebiyet vermt§tlr. 
ilk ~a~kmhk ve korkudan sonra geceki 
§iddetli fiTtmanm evin yan duvarlannm 
bir ktsmmm ytktlmasma sebebiyet verdigi 
anla§tlmt§tlr, 

Kartalda Harmanhk mahallesi Ekin 
sokagmda 1 nurnarah Asafa aid ah§ah ve 
harab ev, evvelki gece ~iddetli futma yii~ 
ziinden birdenhire c;okmii~tur. Ev, gayri
meskun bulunduiZundan insanca zayiat 
a!marnt§tlr •. 

Sablkah Ligor, eroin sa
tarken yakaYI ele verdi 

Zab1ta, miitead -
did kati) ve yarala
ma sut;lanndan sa
btkast alan Ligor 
ve nam1 digeri Ke
falo admda birini 
diin Si.ileymaniyede 
beyaz zehir satar
ken sue; iistunde ya
kalaml§tlr. 

Bu adamm elin -
de akli maliiliyeti -
olduguna clair bir Ligor 
rapor bulunmaktadn. <;ok zeki bir sabt
kah alan Kefalo elindeki bu rapordan is
tifade ederek hu sefer de beyaz zehir ti
caretine ba§larnl§tlr. 

Zabtta, «ok iyi tamd1g1 bu sabtkalmm 
son glinlerde temas ettigi kimseleri goz· 
onunde tutarak takihe ba§lamt§ttr. Niha ~ 
yet dun Kefalo Si.ileymaniyede Dokrneci
lerde bir evde yakalanrnl§ ve uzerinde 
yaptlan ara§tmlmada 64 paket eroin bu
lunmu§tur. 

Yaptlan tahkikatta, Kefalonun elinde 
bulunan ehliyeti cezaiyesi olmad1gma cla
ir rapordan baz1 sabtkahlann istifade ede
rek kendisine beyaz zehir sattumaga ba§· 
lad1klan anla§tlmt§ ve bu sabtkahlarm 
ba§mda da Battal admda zabttaca tanm
ffil§ birinin hulundgu tespit edilmi§lir. 
Filvaki Kefalo son gi.inlerde Battal ile. s1k 
stk temas ediyor ve hatta sutmdaki elbi
seler bile Battala aid bulunuyordu. Fakat 
cur' etkar sab1kah tahkikat esnasmda ar
kada§t Battah ele vermemek ic;in suc;u 
Hact Bayram admda birine atmak suretile 
meczuhluktan fazla hir zeka eseri giister
rni~tlr. Maamafih Kefalonun bilhassa Bat
tala aid eroini satmakta oldugu anla§tl
rnt§hr. 

Polis, Kefaloyu akli maliiliyeti yuziin
den istismar eden Battahn izi uzerinde 
bulunmaktadtr. 

IKTISAD 

Ticaret Odas1 biit~esi 
Ticaret Odast but«esi Ticaret Vekaleti 

tarafmdan tasdik edilmi§ ve gelmi§tir. 
Y eni biit~e ile Oda kadrosu hiraz geni§
lernekte, bilhassa Oda sanayi §ubesi tak
viye olunmaktad1r. Oda sanayi §ubesi ic;in 
yeniden iki raportor almacaktn. 

El tezgahlarmda imal olunan 
dokumalar 

Istanbul mmtakasmda ve el tezgahla
rmda imal olunan pamuklu dokumalar 
i!<in tatbik olunan standardizasyon nizam
namesinin bi.itun Turkiyede el tezgahla· 
nnda yap1lan pamuklu dokumalara te§
rnili takarriir etrni§tir. lstanbulda yaptlan 
tecriibeler, urnumiyetle «ok iyi neticeler 
verrnit ve bu kiSim sanayi erbabt stan
dardizasyonun faydalarmt kabul etrni§ler
dir. Fakat tatbikat yalmz Istanbul mmta
kasma istinad ettiginden Anadolunun 
muhtelif yerlerinden gelen dokumalarla 
kan§tkhk olmu§tur. Yeni l!eklin tatbikm
da, yurdun her tarafmda bulunan binler
ce tezgahm imalatmm cinsine gore o;:ozgii 
ve atk1 miktarile ekleri ve kaliteleri bir 
olacaktn. Bu suretle halkm hi~ bir su~ 
retle aldanmasma irnkan kalm1yacagt gi· 
hi piyasada sabit bir fiatm teessusiine 
dogru da gidilmi§ olacaktu. 

Marangoz kooperatifi 
Istanbul agac sanayii erbabt tarafmdan 

marangozlar cemiyetinin te§ebbusile ku
rulmakta alan Istanbul marangozlar koo
peratifi tesc;il edilmi§ ve kooperatif faa· 
liyete get;rni§tir. Kooperatif miidiirlUgu
ne F uad T ezer tayin olunmu~tur. 

lhracat vaziyeti 
Cet;en hafta durgun gec;en harici tica

retimizin son gi.inlerde canland1g1 ve giin
liik ihracat miktannm arttlgt goriilmek
tedir. Bilhassa diin de muhtelif memle
ketlere biiyiik partiler halinde ihracat ya
pllmt§llr. Bunlar icinde F ransaya birkac; 
parti fasulye ve tiitlin, lngiltere ve ltal
yaya tiftik gonderilmi§tir. 

Kolonya amilleri iddialarm· 
dan vaz m1 ge~tiler? 

Kolonya amillerinin, lnhisar idaresinin 
kolonyalarile yapt1g1 rekabetten §ikayet 
ederek Ticaret Vekaletine yapt1klan mu
racaatler garib bir neticeye varmt§Ur. 

Ticaret Vekaletinin gosterdigi li.izum 
uzerine mesele istanbul Ticaret Odasmca 
tetkik edilmege ba~lanml§ ve lnhisarlar 
idaresi miimessilile beraber kolonyacJlar 
bir top!<~nttya <;agmlm,~hr. Fakat bu top
lanttya lnhisarlar mlimessili gelrnil!, ko
lonyactlardan -sikaveti yaoanlar da da
hil olduil;u halde- kimse bulunmarnl§tlr. 
Buna ragmen mesele tetl·ik olunrnul! ve 
iki 11ekil bnlunmu§tur. Bunlardan birisi 
ispirto fiatlarmt ucuzl,.tmaktadtr. Lakin 
bun(lan iki se"ne evvel ispirto fiatlarmm 
140 kuru•tan 90 kuru~a indirilrro,.~ile ko; 
lonva fiatlarmda hie; bir tenezzul vukua 
gelmedivi ve bu paranm koloi""<ICil"-r ce
~inde kald•<!t di;•:iniilmu~tiir. lkinci §Pkil 
lnhisar1ar idaresi kolonyal11rmm bir mik
tar pahahla!!tmlma••dJr ki bu rla halkm 
zaranna gorulmii,tiir. Esasen kolonyact
lar rla dav,.J,.rmt tPkib etmedi?:inden §im
dilik mesele bu h,.Jde kalmt§tlr. --·-·-Hastanede oldii 

Kastmpa~ada oturan Hasan ktzt Emine 
isminde bir kadm rnangal c;arpmas1 neti
cesi zehirlenmi§, Beyoglu hastanesine kal
dmlmt§hr. Ernine, dun kaldmldtgt has -
tanede olmii§tlir. Yaptlan muayenede o
IUm hadisesinin zehirlenme neticesi vukua 
gelmedigi anla§tldtgmdan cesedin Mo!ga 
kaldmlmasma liizum giirulmu§tur, 
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Siyasi icmal 
~emberlayn'in sozleri 

lit ngiltere Ba§vekili <;emherlay'nin A· 

0 vam Kamarasmdaki son beyanah da• 
hilde ve haricde biiyiik bir alaka ile 

bekleniyordu. Finlandiya istiklal ve hur· 
riyetini ve hukiimranhk hakkmt kurtar• 
makla beraber kendisine arazi, nufus vc 
sevkulcey§ cihetinden azim ztyalara mal 
olan hir sulha razt olmaga mecbur kal· 
rnl§hr. Bunda lngiltere hukumeti siyaseti· 
nin de mes'uliyet hissesi olduguna lngi• 
lizler ve ecnebiler ve bahusus bitaraf kii• 
~iik rnemleketler arasmda inananlar az 
degildir. Bu yi.izden lngilterenin dahilin· 
deki birlik ve ittihadm sarstlacagmt tab• 
min edenler de vardtr. 

<;ernherlayn bu defaki beyanatmda Fin• 
landiyamn ugrad1g1 faciada lngilterenin 
bir kabahati olmadJgmt ispat etmek ve 
biitun mes'uliyeti Alrnanyaya yiikletmek 
i«in bunun uzerinde c;ok durmu§tur. ln• 
gilterede Finlandiya hesabma ne kadar 
silah ve tayyare yaptldJgtnl teferriiatilc 
anlatrnt§tlr. Mare§al Mannerheim'in an• 
cak maytsm sonuna dogru otuz bin ki§i• 
lik mukemmel hir kuvvete ihtiyacl bulun· 
dugunu haber verdigini soylemi§tir. 

lngiltere ile F ransa gonderecekleri kuv• 
vetin Norvec; ve lsve<;ten gec;mesine AI• 
manyanm bu memleketlere asker gender• 
mek suretile miimanaat edecegini bu iki 
hukumete yaptt~t ihtarlardan iigrenmi~ 
olduklarmdan Finlandiyaya gonderilmek 
uzere agtr silahh yliz bin ki§ilik bir he• 
yeti seferiye hazularnt§lar ve ileride bo• 
nu da takviye etmeyi kararla§tiTrnt~lardiT• 
Fakat lsvet;le Norve« miihimmatla goniil• 
liilerden ba~ka bir §ey gec;iremiyeceklerini 
haber verdiklerinden lngiliz - F ranstz or• 
dusunun sevkine imkan kalmarnt§tlr. 

<;emberlayn Finlandiyamn istiklal ve 
rejimini kurtarmt!! olmastm bir kazanc 
saymt§ ve kli«uk bitaraf hiikiimetlere ln· 
giltere ve Fransadan yardim almaktan 
imtina etrnekle tehlikeyi kap1lannm e§i• 
gine kadar getireceklerini lsve«i hir misal 
gostererek §iddetle ihtarda bulunrnu§tur• 

<;emberlayn'in beyanatmda sulhu yok• 
lamak iizere Avrupaya gelerek kendisile 
giirii§en Welles' in seyahati hakkmda miis• 
pet bir §ey siiyleyecegi bekleniyordu. fa• 
kat diger devlet adamlart gibi lagili~ 
Ba§vekili de ketumiyetini muhafaza et• 
mi§tir. Brenner miilakatmdan ve bunliJI 
bir neticesi olarak suh i<;in bir te~ebbii9 

yap!lacagl ihtimalinden de lngiliz Ba§ve• 
kilinin bahsedecegi ve hig olrnazsa lngi• 
liz noktai nazanm tenvir edecegi bekle' 
niyordu. 

<;emberlayn lngiltereye sulh ic;in yapl' 
lacak teklif ve te§ebbiislerin ehernmiyetle 
tetkik edilecegini soylemi!! ve lakin lngil• 
terenin harhe girmesine saik olan gaye• 
leri tadil ve tebdij etmege asia taraftal 
bulunmadtgmi da ilave etmi§tir. BundaJI 
anla§thyor ki Welles Londradakt goriil' 
melerinde lngilterenin sulh l!artlarmde 
belliba§h tadilat yaphrmaga muvaf£11~ 
olamamt§tlr. ·v 

ltalyada hi.ikiimetin ne§ir vas1tas1 ol6' 
rak tanman gazetelerin de ne§riyah Wei• 
les' in seyahatinden ve Brenner mulalt6' 
tmdan sulhun tahakkuku lehine bir mii5' 

pet netice <;lkmadJgmt gosteriyor. 
Gayda, son makalesinde Mussolini'piJI 

sulh tellah olarak oteyi beriyi ziyaret e• 
den bir adam olmadJgmt ve Brenner :rt~ii' 
lakahnda sulh hakkmda hir karar veri1: 
medigini ve bilakis Avrupa binasmm yer' 
hir nizam iizere tekrar kurulmast kara1' 

la§tmlmt§ oldugunu ve bu i§te ltalyall10 

hayati menfaatleri Almanyanm menfas1' 

leri yamba§mda yer alacagmt yazml§tif· 
Mussolini'nin di.i§i.incelerine daima tel' 

ciiman alan bir agJzdan dokiilen bu so~· 
ler Brenner' de Almanya ile ltalyanm sll ' 

hu iade ve temin etmeyi degil Avruplll'' 
birlikte yeni hir nizam vermek i«in i~ bir' 
ligi yapmayt derpi§ etmi§ bulunduklatir

1 

ifade edivor. Sulh umidleri azalmakta '(. 
harbin siddetlenmesi ihtimali kuvvet btl 
makta demektir. Bir Alman hava filos~· 
nun lngiliz donanmasmm durdugu liJil~· 
na yaphsh hiicumda karada yuz mil Jll~· 
hiti dal:,ilinde Almanlann he11 yiiz yang1~ 
bomb'lst attJklarmdan bahseden <;embet' 
la:vn bunun avaktbini Almanyamn duY~~ 
ca~mt ihtar etrni,tir. Sivil ahalinin ar11 

harbin butiin deh~etine ve tahribatma Jll~· 
ruz k,.l'T!ast ve harbin §iddetlenmesi b~f 
layor demektir. r 

Muharrem Feyzi TOGA 

HAVA RAPORU./ 
Ye§ilkoy Meteoroloji istasyonund,.~ 

aldtgtmtz malumata gore, dun hava ytJ1' 

dun Trakya bolgesinde az bulutlu, 1\1~1' 
mara havzas1, Ege ve Akdeniz sahilleri~' 
de kapah ve mevzit yagJ§h, diger bolge; 
Jerde kapah ve yaii;J§h get;rni§, riizgarl9 

bi.itiin bolgelerde §imali istikametten, oo; 
gu bolgelerde orta kuvvette, diger yer , 
lerde yer yer futma §eklinde esmi§, Je, 
nizlerimzide ~irnal ftrtmast bu gun de Je 
vam etrni§tir. 

Dlin, lstanbulda hava kapah ve sab11)1: 
leyin hafif karh gec;mi§, riizgar ~imali f~1 

kiden 4 le 7 metre arasmda htzla esrni~~r; 
Hararet derecesi en c;ok 5, en az 5

11 

olar11k kavdolunmu~tur. ~ 

CUMBURiYET ../ 
Niishast 5 kuru,tur. 
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20 Mal't 1~40 

SON HABER LER 

Rumanyada niifuz yarifi 
Hitler, Biikrette Sovyet 

tazyila yap1lmasma 
mUsaade etmiyecekmit! 

[BClf tara!' birincl •ahifede] 

nizdeki vaziyetini muhafaza etmek mec
buriyetinde bulundugunu soylemekte, fa
kat, Rumanya sahilinde us istemek ni • 
Yetinde bulunduklanndan haberdar ol 
tnad1klar1m Have etmektedirler. 

Almanlar, Sovyetler tarafmdan Ru -
rnanya iizerinde bir tazyik yap1lmasma 
1-Iitler'in miisaade etmiyecegini Ruman
yaya vadetmi~lerdir ve bu vaid, Ruman
Yantn Almanya tarafmdan tasavvur edi
len bitarafhk siyasetine iltihakmt intac 
etmi§tir. Son zamanda, Almanya, Ru -
rnanyaya, sahil muhafazas1 i~in hava defi 
toplan ve Rumenlerin muhtac bulunduk
lan diger silahlan vermek teklifinde bu-
1•~nmu§tur. 

Balkanlara dair mii,terek 

Ziirih 
diriyor: 

beyanname 
19 (a.a.) -Reuter Ajans1 bil-

Basler Nachrichten gazetesmm Berlin 
tnuhabiri Mussolini ile Hitler arasmda ya
Pilan miilakatm neticelerinden biri, AI -
tnanya, Sovyetler Birligi ve ltalya tarafm
dan mii§terek bir beyanname ne§roluna • 
caibm ve bu beyannamede bu memleket
lerin Balkanlarda sulhu muhafaza etmek 
alzusunu bildireceklerini soylemektedir. 

lsvic;rede tahmin edildigine gore, Al
tnanya timal cenahmt o taraftan gelecek 
herhangi bir tecavi.ize kargt muhafaza al-

hna alml§ bulundugundan §ark tarafmdan 
da korunmak iizere Avrupamn bu klsmm

zim mahsullerimizin herhangi bir kimse
nin sulh emellerine yardlm etmesini ka -
bul etmiyoruz. 

Bizi kom~ulartmlza yakla~t1ran ve muh
telif etnik gruplara mensub Rumen vatan
da§larml birbirine ve daha iyi olarak bir
le§tirmegi istihdaf eden teskin siyaseti, 
biiti.in Rumen vicdanlarma ancak aulh 
getirecektir. Bir tek kelimelik «Ruman -
ya~ vecizesile istisnas1z biiti.in Rumenlere 
hitab eden boyle bir faaliyet eski hlrsla
nn uyanmas1m miistebad k1lmaktadtr. 
Esasen bu eski htrslann bu giinkii vazi • 
yette arttk yeri yoktur.:. 

Alman heyeti Biikrefle 
Biikrel.l 19 (a.a.) - Doktor Clodius, 

dun ogleden sonra tayyare ile Berlinden 
Biikre~e gelmi§tir. Doktor Clod ius' a bu 
seyahatte refikasJ ve sekiz ekonomi eks
peri refakat etmektedir. 

Clodiua'un teklilleri 
Biikrel.l 19 (a.a.) -Reuter: Haber a· 

lmdtgma gore, Alman ikttsadc1s1 Doktor 
Clodius Rumanyaya Alman ihracatm1 ar
tlrmak istemektedir. Malum oldugu iize
re, Rumanyaya Alman ihracatt mark ku
runun !eye nispetle yi.ikselmesi iizerine a· 
zalmt,tJ. 

Diger taraftan Clodius, Rumanyadan 
Almanyantn iki milyar )eylik mal satm a
labilmesi hususunda tsrar gostermesi de 
bekleniyor. Bu meblag, Almanlann Ru -
manyada yapacaklan naf1a i§lerinin mu
kabilidir. 

daki mi.ittefik devletleri uzaklagttrmak Bu husustaki mukaveleye nazaran Ru
rnaksadile kcndi miittefikleri olan ltalya manya bu yard1m1 dart senede odiyecek
ile Sovyetler Birligini te§vik etmektedir. tir. Binaenaleyh Rumanya milli bankast 
Almanyanm Rumanya hiikumetile Demir bu kredinin derhal Alman ihracatlarma 
muhaf1z te§kilatmt ban§ttrmaga muvaf- a~1lmas1 hakkmda Almanyamn talebini 

kabul etmemektedir. fak olmak suretile esasen bir istifade te· 
min etmi!l oldugu soylenmekte ve bu uz- Rumen • Yugo1lav anltJfmaaa 
la§ma Avusturya nazilerinin An§1ustan Be1grad 19 (a.a.) - Rumen ikttsad 
evvel vatani cepheye iltihaklan hadisesile heyeti ba~mda Harici Ticaret Nazm Jon 
tnukayese edilmektedir. Cristu oldugu halde diin sabah Avala 

Gafenko'nun beyanah tepesine giderek me~hul asker abidesine 
bir ~elenk koymu§tur. Heyet bundan 

Biikre§ 10 (a.a.) -Radar ajanst bil- sonra Plenatz'a giderek Kral Birinci A-
diriyor: leksandr'm mezan oniinde egilmit ve 

Krahn nutkuna verilecek cevab mii • mezara bir ~elenk koymu§tur. 
:zakereleri esnasmda ayan meclisinde nu- D" R h t' B 1 dd 1 un umen eye 1 e gra an ayn -
tuk soyleyen Hariciye Nazm Gafenco, ml§ ve Yugoslav Ticaret Naza1 Andres 
etnik ekalliyetler mi.imeuillerinin beya • ile bu ~9k z:evat tarafmdan uiurlanml§
natmt bi.iyiik bir memnuniyetle kaydet • 
tni~ ve harici siyaset hakkmda ezciimle ttr. 
§tmlart soylemittir: Belgrad 19 {a.a.) - Yugoslavyadan 

Almanyaya bir milyon kilo ti.iti.in veri! • 
«- Balkan Antanh konseyinin son mesi hakkmda Yugoslav ve Alman ti • 

tebliginin ba§tnda «sulh, nizam ve em- caret heyetleri arasmda Dubrovnik'te ya-
niyet~ kelimeleri yaz1hd1r. Rumanya, bii- 1 kt 1 .. .. 1 d'" b' 1 p1 rna a o an gorugme er un tr an a,
ti.in devletlerle iyi miinasebetlerini inki • rna ile neticelenmigtir. 
~af ettirerek tam bitarafhk yolunda de -
Varna azmeylemit bulunmaktad1r. Ru • Murr • Rumen anlafmall ta.dik 
tnanya, ltalyadan eski bir dostlugun ye- edildi 
ni bir tezahi.iriini.i alml§ olmaktan bilhas- Kahire 19 (a. a.) _ Naztrlar meclisi, 
sa bahtiyardar. Hi~ kimse bizim hi.isniini- 18 te~rinisani 19 39 da Kahirede imzala
Yetimizden, sulhperver niyetlerimizden nan Mtslr - Rumen ikttsadi anla!lmas1 
V'e bize aid olam miidafaa azmimizden metnini tasdik etmi~tir. Anla§ma, . iki 
§iiphe etmemektedir. Simdiye kadar va- memleket arasmda ticari miibadelelerin, 
rtlan neticeler, istikbale tam bir rahat ve bilhassa Mtslr toprak mahsullerile Ru • 
huzurla bakmamJZI miimkiin ktlmakta • manya petrolu miibadelesinin artmlmast 
dtr. esast iizerinden yapllmJ§ttr. Aynca ahi • 

Rumanyanm harici faaliyeti, ekonomi ren Tokyo tarafmdan teklif edilen M1 • 
\>e ticaret mi.inasebetlerini de nazan dik- s1r • Japon dostluk muahedesi projesi de 
kate almak mecburiyetindedir. Fakat, bi- tasvib edilmi§tir. 

-·""""""""""""""""'"'""miQJIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIDIIIIIIIIIIIIUIIIJIUIIIIIIIIInnm•umon••""'"'"'""'-

Amiral Muren 

izmire de gidecek 

Ankarada tetkikler 
yapan miitehass1sm 

muhabirimize beyanatt 
Ankara 19 (T elefonla) - Ba~ltca 

t:' ranstz §ehirlerinin pasif miidafaa tesi-
8ah ve tetkilatmt tanzim eden Amiral 
Muren Ankarada alakadarlarla birlikte 
tetkiklerine devam ediyor. Ba~vekil Dr. 
~efik Saydamm davetile memleketimize 
i:elmi§ olan Amiral, bir hafta sonra lz
lllire gidecektir. Kendisini misafir edildi
~i Ankara Palasta gordiim, bana tunlarl 
•i:iy]edi: 

«- Buraya hiikumetinizin daveti iize
tine geldim: Pasif korunma i§i i~in hii
~t1metinizin bu davetinden bittabi ~ok 
re.mnunum. o~ giindiir temas ve tetkik
ertme devam ediyorum. Bir hafta daha 

•Urecek alan tetkiklerimden sonra lzmire, 
btadan lstanbula gidecegim. Miiteaktben 
~~ §ehirlerin pasif korunmalan hakkmda 
Ukumetinize bir rapor verecegim.~ 

Ata'ntn hat:aras1 

Mersinliler 17 marb 
tes'id ettiler 

Mersin 19 ( a.a.) - Ebedi $ef 
Atatiirki.in Mersini ilk ziyaretlerinin 
1 7 nci y1ldoni.imii olan I 7 mart giini.i 
Halkevinde bi.iyiik tezahiiratla kut
lanmlttlr. Merasime lstiklal marl.lile 
ba,lanmt,, doktor Tahsin Soylu, E. 
bedi $efin hayabm anlatmlf ve mek. 
tebliler tarafmdan ,iirler okunmu,tur. 

Bundan sonra Atatiirki.in ko,esi 
ziyaret edilerek meras1me nihayet 
verilmi~<tir. 

Hariciye V ekili 

Parti Grupunda 

izahat verdi 
Ankara 19 (a. a.) - C. H. Partisi 

Meclis Grupu bu gi.in (19/3/940) saat 
15 te reis vekili Trabzon meb'usu Hasan 
SP1·anm riyasetinde topland1: 

. Me~gul oldugu mevzu etrafmda bu giin 
(!n bir§ey soyliyemiyecegini kayld ile hi.i-
1\li~etin davetile geldigini tekrarlayan 
.. Intra!, beyanatt strasmda, cTi.irk ener-

t~~~inin bi.iyi.ik ornegi~ ci.imlesile tavsif et-
1<>' 
"'I Ankaradan hayranhkla bahsetti ve 

:trek Milli ;;efimizden, gerek hiikumet 
4:~anmdan gordi.igi.i hiisniikabuli.i tiikran 

18lerile and1. 

Am ira! dedi ki: 

h· «- Burada bir daha kani oldum ki, 

llk defa soz alan Hariciye Vekili $iik
rii S<>racoglunun, Meclisin k1~ tatili es
nasmda cereyan eden siyasi ahval ve va
kayii ve devletlerle olan temas ve mii
nasebetleri ihtiva eden uzun beyanatt din
lendikten ve baz1 sorulan suallere icab 
eden ceva ~lar vekil tarafmdan verildik
ten sonra bu beyanat ve izahat Gruo u
mumi heyetince miittefikan tasvib n1un
du ve ruznamede ba11ka bir madrle o1ma
dtgmdan toplant1ya nihayet verildi. 

It :i:amanlar kayboldugu zannedilen an-
'11ev• T" k F d ~ l)l 1 ur - rans1z ostlugu devam et-
'11 ~ktedir. Bir~ok yerleri dola§ttm, hi~ bir 
l)l ernlekette kendimi bu kadar samimi bir 

llhitte hissetmemi§tim. ~ 

Biikre~ sefirimiz 
Ankara 19 (T elefonla) - Biikre~ se

firi Hamdullah Suphi vazifesi ba11ma git
mek iizere bu ak§am Ankaradan hareket 
etti. 

CUMHURfYET 

Hldlseler arasmda 
•• 

Besim Orner Akahn 
elki ~ok iyi doktordu, belki ~ok 
iyi hocaydt, belki ~ok iyi meb
ustu, belki onun bu vastflanru 

BESiM 0MER 
Akaluun oliimii 

sayan ciimlelerin batma hirer ttbelki» il.i
ve etmek, tohretinin temail ettigi laymel
ler oniinde haksiZ bir tiipheye diitmek 
olur; fakat benim goziimde Besim Orner 
Akalmm doktorlujundan da, bocabgm
dan da, meb'uslujundan da iiatiin ktyme
ti, bu memleketin en biiyiik davabmt bir 
~ok doktorlardan, bir ~ok bocalardan, 
bir ~ok meb'uslardan ve fikir adamlarm• 
dan daha once, daha fazla kavramast, ve 
onun iistiinde, milli sinirinin biitiin ger
gin!igile ~trpmmastdtr. Bu dava maliun: 

Biiyiik Profesor hekimlik tarihimizde 

kalacakttr ve milli bir timsal olarak 
• • • mefahirimiz arastna gtr~I,ttr 

Yazan: Profesor Dr. TEVFIK REMZI KAZANCIGIL 
Niifw davast. 

Bir ebenin, on pannagile bu dava le
hinde gorecegi hizrnet, Besim Omerin ka
lemile ve sesile yaphgt itin yanmda mah
dud kahr; bir hoeanm yalmz talebesine 
inhuar eden telkinlerinin de sirayet hu
dudu o kadar genit degildir; bir meb'u
sun da, .;ok ~oeuklu ailelere yardtm gibi 
hi~ tatbik edilmiyen kanunlar hazulan
masmda rol sahibi olmaat, bu davada, 
nazari bir luymetin fevkine ~; fakat 
Be~im Orner yaln1z on pannagile, yalruz 
takrirlerile ve yalntz Mecliste el kaldmp 
indirmesile degil, kitablanrun adma va
nncaya kadar memlekette nllfwun art
mast, doganlann ya§amast zaruretini mil
li miidafaanm en biiyiik kanunu halinde 
telJ..in eden say1s1z yazdarile de betiiin 
tabula ve kundagm kefene kartt zaferini 
lemine ~ahtmtt ilk adamdtr. 

Ben ve kardetlerim onun elinde dog
duk. Bu ~ok bir 1ey ifade ebnez. Kimbilir 
ka~ bin -rocuk onun elinde dogdu; bugiin 
40-50 yapnda olanlar arasmda bir ~ok
lara da, onun teknik delaletile ilk nefesle
rim aldtlar; fakat bu da, onun hazakat 
muhili i~inde bulunmut olmak bahtiyarh
g.ndan fazla bir §ey ifade etmez. Onun, 
yaram astrdanberi, ayaklarile gidemedigi 
yerlere ve memleketin her ko§esine halk 
dilile ya;plnut kitablannm saldag. t§tk, 
herhangi bir ebe elile dogabilmit nice ~o
cuklRrm ya~amaama engel hurafe karanh
iuu yard1. Ben onun elile doimadtil hal
de onun kitablarile biiyiitiilmiit giirbiiz 
~ocuklar bilirim. Onun kitablan, yanm 
asn·dan fazla, ~oeuk bakum haklonda 
ampirik ve iistiinkorii bilgilerden batka 
hi-rbir '\o-ukufa sahib ohmyan gene annele
rin agbk incili hizmetini gordii. 

Kara haber hekimlik alemimize matem I 
saldt. Onun dostlan, talebesi, minnettar
lan, hastalart, oliimi.iniin derin manast 0• 
niinde mephutturlar. 

Ak alnmda §eref ve vazifenin halesile 
uzun bir omri.in merdivenlerini ag1r ag1r 
~1kan Besim Orner, milli tefahiiriimi.iz ara• 
sma girmi§ti. Aramtzdan aynlmastm im· 
kanstz samyorum. 

O!i.imile T1b faki.iltesi degerli bir iista• 
dam. iimidsiz hastalar, daima yard1m is
tedikleri hekimlerini, biiti.in ttb nesilleri 
hocalanm, kaybettiler. 

Bugiin hayatta didi§en ii~. dart nesil, 
onun ismini duymu§, iyiligini gormii§ ve 
11erefine g1pta etmi§tir. 

Besim Omerin uzun hayatt ozli.i ve dol
gun i.§lerle doluydu. 0 ve kendisini seven
ler i~in bu hayat uzun degil, belki ktsa bir 
an gibidir. 

Besim Orner agtrlatan bir vi.icudiin iis
tiindeki geni§, giizel aim, zeki ba§tnda 
ruhunun ebedi baharm1 gizlemi~tir. Dai

Onun kitablannda, yaztlannda ve kon
feranslannda herhanai bir viilgarizasyon• 
cunun halka den venne hedefini •tan bir 
niifus davast heyecant, bir iiretme ve bii
yatme hummast vard1. 

Gencligin ondan alacaiJ den bu hum
maya varu olmak ve niifus davaslDJ onun 
kitablanndan da ~tkararak tam bir akai
yon k1ymetine bajlayan tetkilala kavut
lurmakttr. ~iinkii, i~inde Besim Orner 
Akahn da dahil, bizden evvelki nesiller, 
bu niifu~ davastm lle&k bir ozle)'if ifadesi 
halinde kalmaktan bir tiirlii kurtaramada
lar. 

ma niyet ve proje ile doluydu. Ruh gene- Profesor General Besim Orner, en lla.§h az~ 
ligini hayretle seyrederdim. lnfati!e 6 ncl Tiirkiye Bilyilk Millet Meclisinl 

PEYAMI SAFA 

ikmal edilmemi!J takas 

lki ay evvelki son ziyaretimde evinin 
i.ist katmda tavanalttndaki miikemmel kii
tiibhanesinde, kitab okurken gor -
diim. Y orulmadan, uzun ,eyler konu§tuk. 
Bir kelimenin manast iistiindeki tereddii
diinii izale i~in kiitiibhane raflanna ko§an 
bu ebedi genci hayretle seyrettim. Bir in
sanda belki en miihim rub miyart; 
«hali haz1u a kar§l aldtgl fikri vaziyette 
gizlidir. Gene bir ruh hali hazaa inllbak 
eJebilendir. Besim Orner yenilige int1bak 
ederdi. 

Onun hayah biiti.in bir tarihi itgal eder. 
Ve biitiin bir devrin t1bbi, idari, fikri ha
disatl i~inde Besim Omerin izi vard1r. muamelelerinin tasfiyesi 

Asil bir ailenin evlad1 idi. Babast ( 9 3) 
Ankara 19 (a.a.) - Ticaret Vekale- meb'uslarmdandt. c;ocuklugunda millet 

tinden teblig edilmi§tir: i§lerinin manasm1 ogrenmil.ltir. T1bbiyeden 
2 / 8099 say1lt takas kararnamesinin c;1kh. Derhal talih ona gi.ildii ve sonuna 

takibine mi.itedair talimatname hi.iki.imle- kadar onu buakmad1; Avrupada da do
ri dairesinde bir sene zarfmda tekemmiil gum bilgisini ogrendi, memlekete geldi. 
ve intac ettirilemiyen takas muameleleri Gene, faa! zeki adam derhal i§e ba§lad1. 
&§ag1daki esaslar dairesinde tasfiye edile- Dogum sahasmda mevcud cehaleti izale 
cektir: • etrr.ege ugra§tt. T1b faki.iltesi derslerinde 

I - Evvela ithalat yap1lmt§ olup da zamammn en yeni malumabnt tedris eder
mukabilinde bir sene zarfmda ihracatta di. 
bulunu1amad1gmdan dolayt tekemmi.il ve Senelerce ugra§ttgt halde dogum mek
intac ettirilememi, takaa muamelelerine tebini kuramtyordu. Abdiilhamidin veh-
20/3/ 1940 tarihinden ba~lamak §artile mi mani oluyordu. Besim Orner bir taraf
ii~ ayltk bir tasfiye mi.iddeti verilir. Bu tan ders veriyor, bir taraftan ttbbi kitab
miiddet zarfmda evvelce ithalatt yapml§ larla halk1 ve hekimleri tenvir ediyor. 
olan tiiccar dogrudan dogruya ihracat Netrettigi (Nenali Afiyet) ler, muhtelif 
yapabilecegi gibi gerek ithalat~l ve gerek- kitablar, makalelerle memlekette ttb kiil
se ecn~bi miiteneffi tarafmdan cari prim tiiriine hizmet etmi~tir. Herkesi yeni he • 
tediye edilmek suretile dahi ihrac hakk1 kimlige, kadmlan hekime miiracaate aht-
takaa limited §irketine devredilebilir. tuan Besim Omerdir. 

flu tasfiye miiddeti zarfmda takas Hocamtzm kuvvetli haftzast bu devre 
muameleleri intac ettirilmedigi takdirde aid rnaceralan nakletmege miisaade et
bankada bulunan ithalat bedeli ecnebi mil!tir. Son nesil bunlan bilse, tatar ve 
miiteneffiin muvafakati ahnmak tartile 1 o zamam, ba§ka bir alem zannederdi. 
kliring hesabma nakledilir. Nel.lrettigi kitablar pek .;oktur. Bunun 

2 - Evvela ihracat yap1lmtg oup da muntazam bir bibliyografisini netretmegi 
mukahilinde bir sene zarfmda ithalatta Gmid ediyorum. 
bttlunulmadlgmdan dolayt tekemmiil ve Bir taraftan bbbi kiiltiiri.i yay1yor, di· 
intac ettirilmemi§ bulunan takas muame- ger taraftan derslerini veriyordu. 
lelerine de 20 - 3 • 1940 tarihinden ba§la- Bu sahada denilebilir ki, memlekete 
mak tartile ii~ ayhk bir tasfiye miiddeti yeni velidiye bilgisini Besim Orner eok
verilir. Bu miiddet zarfmda miicbir sebeb mu1tur ve yerle§tirmi§tir. Bugi.in memle
olmadag' ha1de takas muameleleri intac kette ~al1,an kadtn hekimlerinin ekserisi 
ettirilmedigi takdirde alakadarlar ithal onun talebesidir. 
hakkmt kaybederler ve ithal hakkt takas Merhum hocam1zm bir ikinci cephesi 
limited §irketine devrolunur. Bu hususta de i~timai muavenet aahaamdaki ~ahtma
alakadarlann Tiirkiye Cumhuriyet Mer- land1r. Metrutiyet ilanmdan sonra, mem
kez Bnkastna ve takas tetkik heyetine mii· lekette uyanan heyecan ve iimid dalgalan 
racaatleri liztmd1r. i~inde onu da yiikselmil.l goriiyoruz. Hi-

lki Bel~ika tayyareai ~arpl§tl laliahmer yeniden kuruluyor. Hirnayeiet-
fal, Veremle Miicadele hep bu te§kilatta 

Briiksel 19 ( a.a.) - A tit talimleri es• onun izleri, .;ah§malan tesir etmi~tir. 
nasmda bir Bel~ika askeri tayyaresi di • Ruhan cemiyete bagh olan Besim 0-
ger bir tayyare tarahndan o;ekilmekte o- mer, hic;bir hizmeti reddetmemi§tir. Da
lan miiteharrik bir hedefe ~arpmt§tlr. Pi- ima hi.isni.i hizmete .;ah,mt§ttr. 
lot para§utle athyarak kurtulmu§tur. T ay-

a~arken 

kitab ne§retmi§tir. 
Besim Omerin hayatt herkes i~in g1pta 

ile baktlacak mazhariyetlerle doludur. 
Biiti.in bunlan hak etmi§tir. Onun parlak 
mevcudiyeti; milletin kendisine hizmet 
edenlere ve millet hizmetini tere£ bilen
lere nasd mukabele ettigini gosterir bir 
misaldir. 

Besim Orner Tiirk milletine hizmet 
etrregi §Uurla tasarlam1~ ve buna biitiin 
kudretile .;ah§mt!Jhr. 

Bu faal ve uzun hayatm her devrinde; 
ya§adtgt cemiyetin ruhile ihtizaz eden 
maneviyeti; asia tavsam1yan bir h1zla he
defe dogru yiiri.imi.igti.ir I Besim Orner, he
kiml;k tarihimizde bir timsal olarak kala
caktn· ve mefahirimiz arasma girml§tlr. 

Memlekette bu kadar miihim roller oy
myan bu miimtaz phsiyetin bir de hususi 
hayatma, §ahsma bakacak olursak, ora
da nezahet ve zarafeti en asil tecellilerile 
buluruz. Besim Orner bir «efendi~ idi. 
T avu ve edas1; iislubu, konu§mast, itidali 
ve terbiyesi onu emsalsiz yapmt§ttr. 

Son 25 senenin hoyrat, htr~m hayah 
insanlan o kadar degi§tirdi ki, ,imdi Be
aim Omerin, medeni meziyetlerini tebari.iz 
ettirmek zordur. Yalntz §U kadanm soy· 
liyeyim ki Besim Orner kendi ya§ad1g1 es
ki devrin en c~elebi, insanlanndan birisi 
idi. 

Memleket dahilinde her i!li terbiye ve 
zarafetle yaprnl§tlr. 

Memleket haricinde §eref ve haysiyetle 
bizi temsil etmi§tir. lsvi~rede uyandtrd11P 
hi.irmet ve tepcil muhitini ben gormii§i.im
di.ir. Kendisini bir kere goren kim oldugu· 
nu sormaktan nefsini menedememi§tir. 

T alihin sevdigi Besim Orner, kendi ta
lihile asia ogi.inmemi§tir. Diinyaya bir 
ci§-. yapmak i.;in geldigine kani olan in· 
sanlardandt. Bu sebeble onu daima yeni 
bir i~. yeni ufukta ~ah§lr goriirdi.ik .. 

Besim Orner mill! §ereflerimizden biri
sidir. Onun ~ahsmda elli senelik profesor; 
kiil tiir adamt; i~timai hizmetlerin a~lkl bir 
rehler; millet i§lerinde, hay1r itlerinde 
r.tuhteris ve gene ruhlu bir te~vik~i. hususi 
hayatmda bir centilmen kaybettik. 

Onun asil ~izgilerle dolu nahif bedenini 
topraga veriyoruz. Fakat onun sonmez 
ruhu i~imizdedir. Vazife i~in, millet ic;in 
ve Cf'maat ic;in ~aii,mak suretile gene ne
sil, onun miras1 manevisine lay1k oldugu
nu ispat edecektir. 

Sevgili hatuasile me~bu olarak. btrak
tt~ kadm hastaltklan ve dogum kiirsiisu
niin hugi.inkii miimessili s1fatile, aziz olii
suniir: oniinde hi.irmetle, yeis ve kederle 
igiliyorPTTl. 

Dr. TevfiJ, Remzi Kazaneuril yare parr;alanmt~hr. ldari mevkilerde mi.ihim rolieri olmuf-
tur. Umumi Harbden sonra, ilk Dariilfii· - -- --
nun Emini olarak, ki.iltiir iflerimizin . son Muglada kar yag1yor 

Peynirlerimizin ihra
cina miisaade edildi 

Ankara 19 ( a.a.) - Haber veril
digine gore, bu gi.ine kadar ihract 
memnu alan peynirin memleket ih
tiyacmdan fazla olan k1sm1nm ec
nebi memleketlere aattlmastm temi
nen ihract lisansa tibi maddeler ara
sma almmasma karar verilmi~tir. 

Bu karartn piyasaya yeni ~1kacak 
yeni peynir mahsu1ii fiatlanna ha
ylrh tesiri olacag1 gibi mi.istahsillerin 
yiiziinii giildiirecegi de ~iiphesizdir. 

safhalarile de alakalanml§ttr. Mugla 19 (a. a.) - Dun geceyans1 
Onun ruhu hizmet etmek arzularile do- ba~layan hrttna sabahleyin kar f1rtmas1 

]uydu. halini almll.l ve iki ii~ saat devam etmi§-
Diinyada kendi sahasmda bir insantn tir. Her taraf kar alt~ndad1r. <;:i~ek a-ran 

nail olabilecegi en biiyiik p.rtlan kazan • bademler mahvolmu§ saytlabilir. Fnbna 
devam etmektedir. d1ktan sonra, arttk hi~ bir §ey arzu etme-

digi son aenelerinde gene millet hizmetin- Samaunda tiitiin aabtlarl 
den fa rig olamad1. Kadir§inas bir alaka bu Samsun 19 (a.a.) - Samsun ve Baf-
eski t1b iistadma Millet Meclisinin kap1la- rada tiiti.in satl§lan hararetle devam et
nm ac;:ttgt zaman, bu son !ferefi, hakkedil- mektedir. 
mi§ bir miikifat olarak telakki ettik. Samsun rekoltesinin be~te ii.; kadan 

Gene durmadan, bir taraftan millet io- !;ok iyi fiatlarla elden ~tkanlml§ bulun
lerile ugrattyor, diger taraftan gene ki - maktad1r. Ta§ovada ise demet eatl§lan 
tllblar yaz1yor, ne§rediyordu. Son zaman- memnuniyet verici bir seyir takib edi
da c;ocuk htfz1ss1hham ve i!ttimai, ttbbt yor. Ziirra bu aeneki saholardan son de
meseleler UstUnde dort bet cild ktymetli rece memnundqr. 
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Daladier 

tadil 
kabinesi 

ediliyor 

Bugiinkii hiikumette 
pek ~ok degi,iklikler 

yapilacak 
Paris 19 (a. a.) - c;ar§amba giiniin

den evvel kabinede bir degi~iklik olm1 -
yacagt tahmin edilmektedir. F akat tadi
lat o kadar biiyi.ik ve geni§ mikyasta ya
pllacakttr ki §imdiki kabine tarnamile 
degismi11 bir hale gelecektir. 

Cumhur Reisinin isti,areleri 
Paris 19 (a. a.) - Reisicumhur Leb

run di.in ak§am sag cenah partilerinin 
~efi Louis Marin'i kabul etmil.l. bu suret
le kabinede yap1lacak tadilat i~in siyasi 
gruplarm §eflerile istip.relere ba§larnlf • 
ttr. 

Siyasi gruplarzn toplantraa 
Paris 19 (a.a.) - Siyasl gruplar hii

kumete kar§t tarzt hareketlerini tespit et
mek iizere parlamentoda toplanmt§lar • 
d1r. 

Radikal sosyalist partisinin i.;timamda 
Welles' in seyahati ve F ransanm ltalya, 
Rusya ve bitaraflarla mi.inasebetleri hak
klnda uzun miinaka,alar yap1lm1§tlr. Bii
tiin hatibler miittefik hi.ikumetler tara • 
ftndan tespit edilen §llrtlara uymtyan bir 
sulh akdine matuf diplomatik manevra• 
lan meydana .;1karmaga azmettiklerini 
sarahaten bildirmi~lerdir. Sosyalist gru • 
punun mi.izakereleri uzun si.irmiitse de 
grupun kabineye kar§l tarn hareketi hak
kmda hi~ bir karar verilmemi§tir. Bu hu
susta bir kac; cereyan mevcudsa da grup 
aneal.t Daladye' nin izahabnt dinledikten 
sonra Yaziyetini tesoit edecektir. 

M edi1te hali miizakereler 
Paris 19 (a.a.) - Meb'usan meclisi. 

harbin sevk ve idaresi ve Finlandiya hak
kmdaki istizahlartn gizli bir cel!lede mii
zakeresine ittifakla karar vermi11tir. 

Bunun iizerine tribiinler bo§alt1lmtt Vt> 

saat 15,30 d agizli celse akdedilmi§tir. 
Saat 1 7 de celseve fas1la verilmittir. 

Miihim suiistimal 

Devlet Denizyollannda 
tahkikat yapiliyor 

Verilen malumata gore Denizyollari 
idaresinde mi.ihim bir suiistimal meydana 
~akanlmltttr. 

Suiistimal, yolcu ve yiik biletleri sa • 
tl§lnda yaptlmltttr. Miifetti§ler ehemmi • 
yetle tahkikat yapmaktadtr. Suiistimalin 
uzun zamandanberi devam ettigi ve bir 
memurun hastalanmast iizerine yerine 
gelen digerinin ,iiphesi iizerine meydana 
!flkanldtil anla,tlmaktadu. T ahkikata 
ba,Ianmca goriilen liizum iizerine iki ii~ 
ki§iye i§ten el .;ektirilmi§tir. 

Heniiz bitmemi!l olan tahkikatt i§kil 
etmemek i~in hadise hakkmda fazla taf
silat verilmemektedir. Yalmz suiistimalin 
40 - 50 bin lirayt buldugu tahmin olun • 
maktad1r. Tahkikata ehemmiyetle devam 
edilmektedir. 

Bulgar bitarafhg1 

Ba,vekil kom,ularin mO.· 
kiil vaziyetinden istifade 

edilmeyecegini soyledi 
Sofya 19 (a.a.) - Stefani: Le Soir 

ismindeki Bel~ika gazetesine beyanatta 
bulunan Bulgaristan Ba~vekili Filof, Bul
garistanm bitaraf kalmaga devam edeee. 
gini, fakat icab ederse istiklalini ve hiir -
riyetini her taarruza kat§! miidafaa ede
cegini soylemi§tir. Ba~vekil, memleketin 
milli emellerini tahahkkuk ettirmek iizere 
ba;p kom§u memleketlerin ic;inde bulun• 
duklan miitkiil vaziyetten istifade etmege 
te,ebbi.is etmiyecegini ilave eylemittir. 

1940 olimpiyad1 haklanda 
kat'i karar verilecek 

Paris 19 (a.a.) - Finlandiya olem • 
pik komitesi, harbin bitmesini miiteak1b, 
1940 Olimpiyadlannt takarriir ettigi Ve!t• 
hile organize etmek niyetini bildirmi§ti. 
F akat ha1en bu hususta enternasyonal 
Olimpiyad komitesinin yeni bir karar 
vermesi icab etmektedir. Komite bu me
seleyi gorii§mek iizere mayta ayt i~incle 
Briikselde bir toplanh yapacakttr. 

Aynaroz oapazlar1 aulh i~in 
dua ettiler 

A tina 19 (a. a.) - Atina ajan:n, Ay • 
naroz' dan bildiriyor: 

Aynaroz kilisesine bagh I 7 Rum, bir 
Rus, bir Yugoslav, bir Bulgar ve bir Ru
men olmak iizere biitiin ortodoks manas
ttrlan gec;en cumartesi ak~am1 sabaha ka
dar diinya mlhunun teessiisii i~in dua et• 
mi§lerdir. 

Tunada 15 bin domuz 
boguldu 

Budape~te 19 (a.a.) - Donlann eri
mesi dolaytsile T unanm seviyesi yiiksel • 
mege devam etmietir. Sular yedi bu~uk 
metre kadar yi.ikselmi§tir. Simdiye kadar 
sulann bu kadar yiikseldigi goriilmemi§ti. 
T unanm sahilleri ve ad alan hem en ka • 
milen su altmda kalm1gtlr. Hasarat pek 
biiyiiktiir. 15 bin domuz bogulmugtur. 

Ebe Naciyenin Temyizdeki 
durutmasJ 

Ankara 19 (T-elefonla) - Doktor 
Mehmed Aliyi oturdugu otel odasmda 
tabanca ile oldiiren ebe Naciye hakkm • 
daki karar T emyiz edilmi' ve aynca dok
torun babas1 da Kilisten gelerek mi.idahil 
davac1 stfatile miiracaatte bulunmu§tu. 
Ebe Naciyenin T emyizde durufmBil bu 
aytn 23 ii.nde T emyizde yaptlac:aktu. 



4 

~ 

KU~Uk 

hikaye General1n buldugu care 
~======== ltalyancadan ~evlren: RUveyde Slnanoglu 

• or.'1o A{Olordusu 
kumandam son ekselims General Kont 
Luici Boscbi, iistii kagtd dolu bi.iyi.ik bir 
yazt masasmm arkasmdaydt. Mektubla ~ 
nm a<;ayor, sabah plirosunu tiittiiriiyor -
du. Az sonra, batt hududu istibkamla -
rmdan birini tefti§e gidecekti. 

Altmt~hk bir adamdt; ama demir gibi 
saglam bir goriini.i§ii vardt. Alabrus ke
silmi§ sa<;lan, kumandaya ah§mt§ yi.izi.i
ne daha bir enerji ve sertlik veriyordu. 

Bir ara kpatdan yaveri gori.indii: 
- Ekselfms, I 9 uncu alaydan yiiz -

ba§l Della Negra kabul buyurulmastm 
diliyor. 

Bu yi.izba§t, generalin ktz karde§lerin
den birinin ogluydu. Kendisini <;ok se -
verdi. 

- Gelsin. 
Yi.izba§J girer girmez topuklanm biri-

• birine vurup mahmuzlannt §aktrdatarak. 
hazuol vaziyetinde durdu. 

General, masasmm oni.indeki sandal
yay! gostererek: 

- Gel, otur bakahm, dedi. Nastl ol
du da buralardasm? 

Y iizba~mm bir biiyiik. iizi.inti.isi.i vardt; 
bu yiiziinden belliydi. 

- Miralaytmdan bir gi.in izin aldtm. 
Sana soyleyecek mi.ihim bir derdim var. 
Senden bir ogi.id isteyorum. 

General sigarastm tablaya btraktl: 
- Ogiid, maskarahk edilmeden iste

nir. Halbuki senin yiizi.inden, bu haltt 
<;oktan ettigin anla~tltyor. 

- Dinle beni, amcal C:ok kotii bir va
ziyetteyim. Eger bana yardtm etmezsen 
mahvolurum. 

General sigarini agzma aldt. Koltugu
nun arkahgma yaslandt. Dinler bir tavu 
aldt. 

- Evet, .;ok koti.i bir vaziyetteyim. 
Mesele §U: Bilirsin, bir ka.; ay once Kon
les (:e<;ilya Balbi ile ni~nlandtmdt. On
Jar, di.igiini.in gelecek. hafta yaptlmast i<;in 
biitiin hazuhklarmt bitirdiler. 

- Ala.. Bunlar malum. 
Yiizba§t durakladt. Otesini anlatmak

tan <;ekiniyor gibiydi. Amcast kumanda 
f'den bir toni a: 

- E. dedi, 11onra? .. 
- Halbuki §imdi beklenmedik bir feY 

oldu. -yiizha§J, ha§J egik, devam etti
Benim bir metresim vardt; dab a ni~an -
lanmadan once. C:ok sevimli, Torino' da 
pek me§hur bir ktz: Po let. Bu ktz, sonra
dan tiyatroya girmi§, ecnebi memleket
lere gitmi§ti. ltiraf ediyorum: Ben Po • 
let' ten hep kurtulmak isteyordum. Ona 
kar~l olan baglthgtm, insam omriince si.i
rtikleyip giden bir kapristi. Nitekim ben· 
den aynlmca, bu aynlt§t ben bir talih 
eseri saydtm ve tekrar ona donmemek 
it; in hem en ni§anlandtm. Arllk rahat lim: 
onu di.isi.inmi.iyordum. Gelgelelim, uc; 
gun one~ .. Tak.. Otele gelmesin mi? 
Evlenmek iizere oldugumu ogrenmi§ti. 
Sahneleri anlatacak degilim: Aglamalar, 
stzlamalar.... Daha kotiisii iki gece be -
nimle kaldt. Eger bir cebin ic;ini dt§ma 
c;evirir gibi kafamm ic;ini dt§tna <;tkar • 
aaydt, inan amca, daha <;ok tsllrab duy
mazdtm. Nihayet anladtm ki evlenirsem, 
kanm olacak kadmt bedbaht edecegim. 

Sustu; almnt, iki dizinin arasmda dim
dik tuttugu kthcmm kabzasma dayadt. 

Generalin yi.izi.inde hie; bir c;izgi degi§· 
memi§ti. 

- E, §imdi ben den ne isteyorsun} 
Yi.izba§J altiist olmu§ yi.izi.ini.i kaldtr -

dt: 
- Bir fikir .. Ne yapaytm} Balbi'lere, 

biiti.in Torino' ya rezil olacagtm. 
- Bend en bir fikir mi isteyoraun) 1§

te sana bir fikir: Masanm gozi.inii c;ek
ti; bir tabanca c;tkardt ve yegeninin oni.i
ne si.irdii. Yi.izba§J §a§ktn §B§ktn baktt: 
-D .. 
- Tabiil Bir centilmen bir centilmen 

ailenin it;ine girer, bir ktz tamr, ona kur 
yapar, ni!}anlamr, sonra da di.igiini.ine bir 
hafta kala, bir ba§ka kadma, herhangi bir 
Po let' e raslayarak projesini ba§tanba§B 
degi§tirip evlenmeden vazgec;erse yapa
cak ba§ka bir §ey k.almaml§ demektir. 

- Dii~iin, amma, ben bu halimle evle
nirsem, daha fena bir feY yapmt§ olmaz 
mtytm. Bir ni§am bir mi.iddet bozmak, 
biitiin bir hayat miiddetince devam ede
cek olan bedbaht bir evlenmeden daha 

az gi.inahtu; degil mi? 
- Sen bir budalasm. Bereket versin 

budalahk da ge<;ici bir §eydir. Bilirsin, 
bir Piyemonte darbtmeselidir: lnsan, e~ek 
Ve ordek, hayvanlann, kadtn kar§IStnda 
en c;ok budalala§anlandtr. Sen §imdi bu 
darbtmesellik budalahgm darbesi altmda 
bulunuyorsun. Gec;er, goreceksin. 

Yi.izba§t, iimidsiz bir eda ile hayktrdt: 
- Hayu, amca, gec;miyecek. Bu do • 

ni.i§i.inde anladtm: Bu kadm benim it;in 
bir hastahktu. 

- Seni delicesine sevdigini de anla -
dm. degil mi? 

- Onu da anladtm. 
-Ala. Kontes Balbi ile gori.i§ecegim; 

annene de yazacagtm. 
Yi.izba§t yi.izi.inden kanm <;ekildigini 

hissetti. Fakat general, kenarlannda 
Boschi ailesinin amblemi basth kagtdlara 
bir §eyler yazmaya ba§ladtgl i<;in, yalmz: 

- Rica ederim, amca, i§i nastl hallet
mek fikrindesin, bari onu soylel 

General miithi§ bir yi.izle yegenine 
bakh: 

- Konu§mamtz bitmi§tir. Bir saate 
kadar alayma doni Bana, benden yeni 
bir emir alana kadar Poleti gormiyecegi
ne soz veri 

Yi.izba§! ayaga fuladt; soz verdi; se • 
lamladt: t;tktt gitti. 

llk bir ka<; gi.ini.i heyecan ic;inde ge<;ir
di. Polet'i gormemeye mecbur olmak 
ic;in, kendini kiic;i.ik ktt'a manevralarm
da bulunmak i.izere Stura vadisine gon -
dertmi§ti. Daha bir !}efta, sinirleri oldi.i
ren bir tshrabla gec;ti. Nihayet emir gel
di. 

Son ekselans, kendisini, ertesi sabah 
saat dokuzda kolordu dairesinde bekle
yordu. 

Eger harbde olsaydt ve ona boli.igile 
bir mitralyoz yuvasma doludizgin bir 
dortnala saldm§ emredilmi§ olsaydt, bu 
kadar stkt bir heyecan duymazdt. 

Kolordu dairesinde, bir yaver: 
- Son ekselans sizi Torino otelinde 

hususi aparhmanmda bekleyor, dedi. 
l§ler daha c;ok kan§tyordu. Generalin 

yanmda acaba kim vardt? Kontes Balbi 
mi. yoksa kendi annesi mn Amcast i§i 
acaba ne yola sokmu§tU} Ti.irlii dii§iince 
kafasmda ogi.ini.ip duruyordu. Sinirleri 
yay gibi titre§iyorlardt. Kar§tla§ma ihti -
mali i<;inde bir deh§et uyandmyordu. 
Asker oldugu halde bir sefil gibi yalan 
soylemeye mecbur olacaktJ. 
. Otele vanr varmaz, geldigini haber 
verdirdi. Holde bir koltuga oturdu. Otel 
derin bir sessizlik ic;indeydi. 

Bir ara, kaptdan dogru gelen bir kadm 
kahkahast bu sessizlikte <;tnladt. Sonra 
generalin sesini i§itti: 

- Yi.izba§tdu. lstersen sen kabul et. 
- Mademki yi.iksek kumandaya gec;-

tim, kabul edebilirim ya. 
Yi.izba§J §a§akalmt§h. Bu kadmm sesi 

bilmedigi bir ses degildi. Ama kimindi? 
Y oksa general bir kadmla mt idi? Ama 
bu mi.imkiin degildi. General bir !spar -
tah kadar ciddi bir askerdi. Eger arada 
bir Venus' e giinli.ik yaktyordu ise, bunu 
riitbcsinin bi.itiin ciddiligile yaptyordu. 

Derken kapt at;tldJ; kadife perdelerin 
arasmda earner bir kadm yiizi.i belirdi. 

- Poletl?. 
Polet yi.izha§IYI gori.ir gormez keskin 

bir haykm§ fulath; sonra hemen doni.ip 
kadife perdelerin arasmda kayboldu. Bir 
ara ic;eriden bir si.iri.i gi.ilmeler, sandalya 
takuttlan geldi. Yi.izba§J, aptalla§mt§ 
bekleyordu. cPolet yiiksek kumanda he
yetine gec;mi§ti> : Bu. ne demekti? 

Bir c;eyrek saat sonra, son ekselans, 
i.iniformast ic;inde dimdik, ne§' eli, hole 
geldi. Elindeki iki mektubu gostererek: 

- Seni gordi.igi.ime sevindim, dedi. 
Bu mektublardan biri annenden, biri 
kontestendir. Oi.igi.in bu gi.in olacak. Her 
§ey haztrlanmt§l!r. Senin §ahidlerinden 
biri ben olacagtm. Bir diyecegin var mt? 

Yiizba§t, solgun: 
- Haytr ekselans, dedi. 
- Eh, oyleyse, yi.irii gidelim. • 
Otelden <;tkttlar. General, gencle§ffil§, 

uzun kurd adtmlarile yi.iri.iyor: 
- Benim ya§tm ic;in biraz zor, di:ye 

soyleniyordu; zor a rna, ne yaparsm, 
genclerin yanh§lanm di.izeltmek laztm. 

-- Karagiimriik A v 5 u sinemastnda -
ALLAHIN CENNETI I DAGLARIN KRALl 

Miinir Nureddin Tiirk~e Helecanh filim. 
BugUn 1,15 • 3,30 va 8,30 da 

tUMHURIYET 

Giizide seyircilerle dolu bir salonda siirekli alk1~ tufanlanna bogulan 

( Fedailer Alay1) 

DON GECE SOMER SiNEMASINDA 
Tiirkiye sinemac1hgmm bugiine kadar bir mislini daha gormediii 

harikulade bir muvaffakiyet kazand1 ... 
Bugiin matinelerden itibaren ba$layan bu harikalar filml sesli sinema 

devrinin en parlak incisidir. 
Yiirekler pra~alayici bir mevzu ... Temiz bir a~k... Siiriikleyici ser

giize~tler ..• E~siz servet, liiks v~ ihti!Sam .•• Muazzam barb sahneleri ve 
Hind'in biitiin esran ... 

l<'ilm gayet biiyiik oldugu ic;in tam seans saatlerinde bulunulmasi 
rica olunur .•• 

Fiatlarda zam yoktur. Seans saatleri: 2 - 4,30 - 6,30 ve 9 da 

Gedikpa§ada AZAK sinemastnda 
Bugiinden itibaren 3 film birden 

1- DUVARLAR ARKASINDA 
GABi MORLAY, BETTY STOCKFELD, ERiC von STROHEiM 
ve LUCiEN BAROUX, JULES BERRY ve bir l;ok sinema 

aleminde tanmmi§ artistler tarafmdan c;evrilmi~ Parisin gizli 
safhalanm gosteren &aheser fil'll. 

2 - Hazreti Suleymantn hazineleri 
TURK<;E SOZLU TARiHI FiLM 

~CIIHI~'V//A $~VT/ANIL~~O 
SerRiize~t maceralarile dolu film. 

Pazartesi, Sah HALK, Per~embe Cuma KOMBiNE giinleri 

Bugiinden itibaren 

~ehzadeba~1 TURAN Sinemastnda 
3 BUyUk film blrden 

1 • SAHRA YILDIZI 
GERMAINE RAUER • JEAN SERVAIS ve MAXUDiAN gibi ii~ biiyiik 

artistin oynad1~1 •• Ktztm ~oller arasmda ge~en a,k ve ihtilas filmi 

2 • $EYH AHMED Ramon Novarro 
TUrk~ sHziU ve ,ark•ll 

~ Cl IHIDNfQ>Ib.Dib.~~ ~~lb.DVO~ 
JOHN MACH BROWN bUyUk sargUza,t fllml 

Bu balta son ve heyecanh devreleri - Matineler 11 den itibaren ba,lar. 
Oelecek program 

BEN BiR PRANGA KACAGIVIM 
PAUL MUNI : T0RKf;E S0ZL0 

DtKKAT Per,embe ve Cum a T "}" I F" 
: fopfu aifefer i~ID enzJ at J Jatlar 

23 Mart Cumartesi giinii ak,amt HAMIYET YOCESES 
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ve Saz arda,Ian 

Milli san'at mucizemiz 

e vet 
gormek i~in hiicum eden halkt 

sinemalartmiz alm1yor .• Onun i~in 

ikinci hafta da gosteriyoruz I 
:?lmdlye kadar bu mlllt san•at muclzemlzl 

seyredenler, okullar harlc, 2so.ooo 
kl,lyl buldu ••• 

Halk1m1zm bu ta~km kadir~inashgina mukabil 
I Ayr1ca ba,ll bafma blr program olan 
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D 
A 
R 

Diioyanm en korlmnc 
san'atkan olan WALLACE BERRIE 

Diinyanm en sevimli 
San'atkan olan 

VE 

ROBERT TAYLOR 
un Ilk dela blrllkte ~evlrdlklerl harika fllml 

ESiR TUCCARLARI 
Have olunmu~tur. Fiatlara zam voklur. 

Yalntz en biiyiik filimleri gosteren 1stanbu,un en biiyiik 2 smemast ...,. Konferans 
§i§ll Halkevinden: 

FERA - Cemberrta$ 
Sinemasmda. Tel : 22513 

BUGIJN BUG UN 
Matinelerden itibaren Matinelerden itibaren 

eseri : Senenln en bUyUk ve en mUslesna 

1 - o· 0 N K A Z A K L A R I 
t.UyUk A,k, thtlras, iztirab, heyecan sinema romam 

I I I I Ill I Ill I I II ttl II I I I I I I Ill I II 1 I II 1111 111 I Ill 11111 II 111 t 1 II 1 111 1 Ill t t t tIll ttl I I ttl I I I I I I I I II I I Ill I I I I I I II Ill II I I II II I I I I I I I I I I I.' I I I II II I I I I I I I II I I II II Ill Ill I I I I I I II II I I II 

Hi~ bir filme haddinden fazla reklim yapmayan ve ilinlaunda yalmz haktkab tfade eden 
sinemalanmtz. Biiyiik fedakirhklarla elde etmege muvaffak oldugu 

Bu Filmin Mevsimin En Biiyiik ~aheseri Oldugunu 
gogsiinii gere gere, tereddiitsiiz itan etmekle ~eref duyar. 2 .... : .... s .. A .. I=rR·i ........ K.A··c·A·t<"C1.Li .. Ffi 

3 • 
K1zg1n ~HIIerde ge.;:en, heyecanh Afk ve macers fllml. 

ENDULUS SERENADI 
Ba,tanbafa mUzlk, revU, melodl ve danslarla dolu fantazl film. 

Yaln1z ve yaln.z en lyl ve en mUkemmel tUrk~e flllmlarl gHsteren slnemalar1m1z 

A V $ ~ IMPERIO ARGANTiNA - TUrkce SoziO TUrkce ~arkll1 
Marmara stUdyosunaa bUyUk zafer fllmlrtl bu mevslmde ve muhltimlzde giistermek lmtlya· 

zm1 aldl. Bu bUyUk tllml sab1rs1zhkla bekleylnlz. ---------• 

1 - 22 mart cuma gilnU ak~amt saat 21 
de Halkevimizde profesor operator KliZlm 
ismail Giirkan tarafmdan (Giine~ln slhhl 
ktymeti) hakkmda miihim blr konferans. 

2 - Gencler tarafmdan da. blr temsU 
verilecektlr. 

Herkes gelebillr. 

20 Marl 1940 

BU AK~AM 
TUrk~e NUshas1 Frans1zca NUshas1 

iPEK - MELEK 
Slnemas1nda slnemas1nda 

Senenin en biiyiik ve harikalar filmi 

A~K • ARKADASLIK • 
MACERA ve KAHRA • 

MANLIK ~AHESERI 
sa, rollerde 

RONALD COLMAN 
FRANCES DEE -

BASil RATHBONE 
ve 10 Binlerce Figiiran 

DIKKAT : Bu ak,am i~in MELEK'te Loca 
kalmam1~hr. Numarab koltuklar her iki 

Sinemada satdmaktad1r. 

r:: Be,lklaf ~ lQJ ~ ~ lb. sinemada ~ 
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LdaSOM 
~~~~MALEK DENiZCi, Seauslar: 

Pangalh A K J N Sinemastnda 
Programlaun en gi.zeli, ne,'e ve beyecanm en iistiinii 

AVNAROZ KADISI Gunahkarlar Cenneti 
TUrk flllmlerlnln en gUzell .JOHN BOLES 

dUnya haberlerl 

• sinemasi 
Tarzanm en muthi~ ve fevkalade maceralar1 

Esrarenglz ve balta glrmemlf orman ••• DUnya hfiklm· 
lerl tiller ••• Amerikamn en bUyUk ve dev Goril 

maymunu ••• 

TARZAN 
(Maymun Adam) tn 

kuvvetine kar~1 miicadele ediyorlar . 
TUrkce sozlu harikulade maceralar harikas1 

sa, rollerde: 

Johnny Weissemuller .. Maureen Sullivan 
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20 Mart 1940 

Skandinavya Tehlike 
kapdarma dayandi 

harbini izah eden ingiliz Diin Fin 

Basvekili 
' 

yantn 

bu 

sebeb 

da Alman· faciaya 

oldugunu soyledi 
(Ba§to.ra/J 1 tnci sahttede> 

§e:y aoyleyemem. 
b··B_i_zzat Finlandiya meselesine gelince, 
h U:Yuk bir facianm cereyan etmi§ oldugu 
~kkmdaki ilk inubalan degi§tirecek ye· 

1"11 h" b S 1<; ir unsur meydana ~lkmamt§tlr. 
k~lh ~artlarmm tetkiki de teyid ediyor 
dl, bu §artlar ancak en agu tazy1k altm
l a kabul edilebilmi§tir. Bu §artlann Fin· 
b~ndiya istiklalini ve tamamhgm1 vahim 
blr tarzda ihlal etmemi~ oldugu iddias1 

0 §tur. (alk!§lar} . Hi.irriyeti biitun se • 
kenler io;;in, Finlandiyahlann uzun ve 
d ahramanca miidafaalanmn nihayet a -

edce Ve te~hizat~a kendilerine ezici bir 
tarzda faik olan muanzlannm hakkmdan 
11elememi§ olmas1 cidden elim bir hadi -
8edir.:. 

Ve Cemberlayn si.irekli alkt§lar ara • 
S!nda sozlerine §oyle devam etmi§tir: 

«- F akat, Finlandiyahlarm bu c;etin 
"Ve kahraman mukavemeti bo§una git • 
~emi§tir: Finlandiyahlar §ereflerini kur-
111"tnt§lar, biitiin diinyamn hiirmetini ka
~anmt~lard!r. Hi.ikumetlerini muhafaza 
ed· le ~:Yorlar, ordulan ayakta duruyor, mil-

ton azmi sars!lmanll~tlr. 
Memleketimiz, bi.itiin yapt!klanna 

~agmeu, Finlandiyay1 feci ak!betin
d~~ kurtaramamJ§ almakla beraber, ken-

181ne diger herhangi bir vesile ile daha 
llli.iessir bir tarzda yardnrl etmek husu • 
sundaki azmimiz eskisi gibi bakidir. 

Finlandiyamn tekrar teessi.isi.i bizim 
t~rafltn!zdan en derin bir sempati ile ta-
11b edilecektir. Memleketimiz diger mem 
"heketlerle birlikte bu kahraman milletin 
1 Yasma yard1m etmekle bahtiyar ala • 
caktJr. 

Finlandiyamn ihyasrna yardtm 
edilecek 

b·· ~inlandiya mukavemetinin gev~emesi 
Utun diinyayl mi.ihim surette n1i.iteessir 

etrnigtir. Sonuna kadar imhasma tevessiil 
k~~-i_:, bulundugumuz tecaviiz siyasetine 
~~uk bir milletin bir kere daha kurban 

~ltrnesi gibi elim bir hadiseye §ahid ol· 
Auk. Bu yeni istiladaki mes"uliyetten de 

lrnanya kurtulamaz. (:iinkii, Alman -
~ovyet pakh, olmasayd1 Finlandiya asia 
1Btilay3 ugramazd1. ( alkt§lar) 

Finlere verilen malzeme 
k" Miinhasnan Alman tehdidi altmdadu 

1
1• korkuya kap1lan lskandinavya mem -

{ketleri, kahraman ki.ic;iik Finlandiyayl 
Urtarabilecek olan muttefik y&J~I· 

~~n mesine mani olmu rd1r. MUttc • 
dklerin taahhi.idlerini tutmadtklan yolun· 
b~ki ithamlar, her nereden gelirse gelsin 

lr lahza i~in olsun na;!:an itibare alma -
lnaz.) 
k M~teaktben <;emberiayn, lngilterenin 
end, hesabma Finlandiyaya gonderdigi 
~alzemeyi saymi§hr: I 0 I tayyare, 1 I 4 
op, I 85,000 obiis, I 00 mitralyoz, 400 
~ayin. 50,000 el bombas1 ve 15,700 
d 0 tnba. lngilterenin Finlandiyaya gon • 
I 0recegi askeri kuvvetin mevcudii de 

0.000 ki§i idi. Eger lskandinavya 
lllernJeketleri miisaade etselerdi, bu kuv
'-'etin ilk kafilesi lskandinavyaya mart a· 
~1 i~inde varmllf bulunacaktJ. Ve biitiin 
d 11VVetlerin sevki de nisan son una ka • 

ar tamamlanacaktl. 
t Finlandiyaya oldugu gibi dost ve bi • 
b~taf diger herhangi bir memlekete de 
/Zkl!at kendi milletimizi tehlikeye koya • 
da kcndi malzememizden ayuarak gon-
Criyoruz. 
~ Finlandiyanm cografi vaziyeeinden bah-

den Cemberlayn demi~tir ki: 
~ «- Finlandiyaya gonderdigimiz mal
b ele, $imal denizinin tehlikesine maruz 
ik~ unuyordu. Sonra, Finlandiyaya kom~u 
o]l lllemleketten gec;ecek ve esasen yi.iklii 
dan bir demiryolundan gidecekti. Sonra 
d II. bizzat Finlandiyada uzun yo liar kate
ll~cekti. Miithi§ mii§kiilatla kar§IIa§tlk. 
):'~ti.in bunlara ragmen Biiyiik Britanya 
b tnlandiyamn vaki taleblerini cevabs1z 

'rakrnad!.> 

~i11landiyaya gonderilecek ordu 
F"· hazarlanmtfll 

311 tnlandiyaya asker gondermek husu-
1\da Cemberlayn §oyle demi§tir: 

r..t t- Kanunusani ortalannda Mare~al 
ltt~t\nerheim, Finlandiyadaki miimessili
Yt~e,. insan istemedigini ve elindeki kuv
~t] ehn buzlar c;oziiliinceye kadar kafi 
t~ ;ce~ini bildirmi§ ve maamafih mayls
b11 00,000 ki~iye ihtiyac1 olacaibm ve 
llo ~akerlerin mi.ikemmel talim ve terbiye 
ti. rlt)U§ olmast laz1m gelecegini soylemi~-

t:"t11~i:ze ayni zamanda anlattl ki, gerek 
t,~ ~l"ldiyada, gerek lsve'<te bunun Al
·~il:l'ada yapacag1 aksiilamelden endi~e 
J;'ill]l"llek_tedir ve mezkur kuvvetin resmen 
!1111 a.nclJYaya gonderilmiyecegi i.imid o-
t~ktad,r. 

il~ ~11tlil: kabinesi vaziyeti biiyiik bir itina 
~ ·tctt~j~ etti. 5 §Ubatta Yi.iksek Harb 
, •](. 1~1n1n taplantJsmda Finlandiyaya bir 

~r, he · f · ·· d "I · ~si .. Yeh se enye gon en mes1 mese· 
1 ~~I rkrii§iildii ve kararla§tmld!. Askeri 
'l ~r; 1 lar bi.iyiik bir sii" a tie yaprld1 ve 
l ~irn•· ba§mda, yani MareRal Manner· 
I Oo 

0
10 tespit ettigi tarihten iki ay evvel 

~~~ h· 0 ki§ilik bir kuvvet harekete ha-
M~·r hale getirildi. 

!t)el"ll~ttefik kuvvetlerin fskandinavya 
~~be ~ketlerinden ge,.ecegi §ayialanndan 
11)~/h ar alur olmaz Almanya ihtilafa 
~'>rva ~Ie edecegini ileri si.irerek lsve~ ve 

ll e~1 tehdid etmi~tir. 
~~il 11 tada, Finlandiyanm Paris Ye Lon

e l<lleri miittefiklerin bir ay i~inde 

50,000 ki§i gonderip gonderemiyecegini 
sormu§lardtr. Nakliye vasltalan hususun
da s1kmt1 ~ekmemek §artile hatta bu kuv
vetten fazlasmm gonderilebilecegi ceva
bmJ verdik. 1 

Bu hususta Finlandiyahlarm bize vere· 
cekleri cevabm miihleti Finlandiya hiiku· 
meti hio;;bir karar vermeden gelip ge~ti ve 
bu miihletin inktza buldugu tarihin erte&i 
gunii Finlandiyahlann Sovyetler Birligi 
tarafmdan yaptlan sulh §artlanm kabul 
etmi~ olduklanm ogrendik. 

;iayam takdir bir cesaretle son dakika
ya bdar harbetmi§ olan bir milletin kara
nm tenkid etmek bize dii§mez. 

( emberJayn sozJerine §UnU da iJave 
etmi§tir: 

«- Subatm ikinci I 0 giinii i~inde Fin· 
landiyaya projelerimizi anlatml§ ve bize 
aleni bir talebde bulunmasml ve fakat bu 
talebin 5 marttan evvel yaptlmasJ laz1m 
gelrligin; bildirmi§tik. Bu taleb gelseydi, 
lsve~ ve Norve~ten kttaahmlzm ge~mesi
ne miisaade etmelerini istiyecektik (AI -
kt§lai) Bu iki memleketin miisaade ede· 
ceklerini iimid ediyorduk. Fakat lsve~ 
Finlandiyaya menfi cevab verdi. Bu ce
saret kmc1 bir §eydi. Maamafih lsve~in 
noktai nazanm degi§tirecegi iimidinde 
idik ve hazuhklanm1za devam ettik. Mart 
ba§mda Finlandiya aleni talebin tehirini 
arzu etti. 

Skandinavyadan yap!labilecek nakliyat 
imkanlannm azami derecesinde bir kuv· 
vei toeferiye tertib ettik. Biz miittefikler, 
kendi kendimizi muahaze edebilecek hie; 
bir §eyimiz yoktur (Alk1§lar). F akat Al
many;t ag-n bir mes"uliyet ta§Jyor ve diger 
taraftan tehlike 1skandinavyanm kap1lan· 
na dayanmt§t!T. skandinavyahlar Alman· 
ya ile miittefikler arasmda harbe siiriik
lenmt'kten ise ba§ka her 'ileyi yapmay1 ter
cih ettiler ve harbi miittefikler kazans1n, 
Almanya kazansm buna bigane kalabile· 
ceklerini zannettiler. Halbuki kiic;iik mil
letleri mukavemet etmek iizere birle!f -
mekten ba§ka bir §ey kurtaramaz.) 

Fin heyeti Moskovada 
Moskova 19 (a.a.) - Sulh muahede

sinin tasdiknamelerini teati etmege ve 
ikt1sadi mi.izakereleri yapmaga memur 
Finlandiya heyeti buglin Moskovaya gel· 
mi§tir. 

Rusyamn Skandinavyaya bir ihtarz 
toltholm 19' {a. a.) - Reami blr is

vee; memoamdan ogrenildigine gore Sov
yetler Birligi hiikumeti Finlandiya ve ls
ve~ hiikumetlerine Kenijaervi • Kanda
laschaka demiryolunun in§asml Balhk de
nizi kapand1g1 takdirde garbla kolayhkla 
irtibatl temin etmek maksadile taleb etti
gini bildirmi~tir. 

450 bin Fin muhaciri mufkul 
vaziyette 

Helsinki 19 (a. a.) - Finlandiyada 
Rusyaya terkedilen eyaletlerin sekenesi· 
ni te~kil eden 450 bin ki§iyi memleketin 
muhtelif yerlerine yerle§tirmek gibi gii~ 
bir mesele kar§ISlnda bulunmaktadu. Bun
dan ba§ka yeni hudud civarmda oturan· 
lar muvakkaten memleket dahilinde yer
le~mege mecburdurlar. Bunlar evlerine 
donmek i~in askeri makamlardan emir 
bekleyeceklerdir. 

T ahliye edilen halk Vasa, Ualaborg, 
Kuopis ve Nikkeli mmtakalanna yerle§
tirilecektir. Berzahm eski sakinleri Fin
landiyanm cenubu garbi k1smma yerle§· 
tirilmi§tir. Hango halk1 ise Helsinki mm
takasma nakledilecektir. Memleketin siir
atle yeni §eklini almas1 i<;in elden gelen 
bii~i.in gayretler sarft'dilmektedir. 

Finlandiyada 30 bin maliil var 
Stokholm 19 (a. a.) - Finlandiyada 

yap1lacak sosya] yard1m1 tanzim tc;m 
Stokholm'a gelen eski Finlandiya Ba§ve
kili Kajander Finlandiyada harb malul
lerinin adedi 30,000 i ge~tigini beyan et· 
mi~ti?. 

Fin kabinesi istila ediyor 
Stokholm 19 (a.a. ) - Helsinki"den 

emin bir membadan ogrenildigine gore 
Finlandiya kabinesi Rus - Fin muahede· 
sinin musaddak niishalan teati edildikten 
sonra Reisiciimhura istifasm1 verecektir. 
Rito Ryti Devlet Bankasmm ba§mda es· 
ki yer" ·e gec;ecel,.~ir. 

Hangoe teslim ediliyor 
Han go 19 (a.a.) - Han go §ehrinin 

anahtarlan gelecek cuma giini.i gece ya· 
ns1 binba§J Per Vickstron tarafmdan Sov
yet makamlanna teslim edilecektir. 0 
zami\na kadar §ehrin on bini bulan niifu
su tahliye edilmi11 bulunacaktu. $ehrin ke
sif bombard1manlar esnasmda ahlan 9 bin 
bombanm tahribatmdan kurtulan yegane 
§ey 30 nisan 191 8 de bal§evikleri tardet· 
mek ic;in Finlere yard1m etmi~ olan Al
man f~rkasmm karaya c;tkl§l hatnasJ ola
rak dikilen abidedir. HanP,d yanmadas!· 
nm sivasi ve adi rejimi aglebi ihtimal bu 
~iin 1\lfoskovada cereyan edecek olan 
Rus • Fin miizal.-ereleri esnasmda mevzuu 
bahsolacakt1r. 30 sene miiddetle kiraya 
verilmi!! olan Hango verli sekenesi tama
mile tahliye edilmi~ Fin hakimiyeti altm
da bir ar,.zi olarak kalacakhr. Finlandi
yada bir Sovyet iissii ve askeri bir isti
nad noktas1 olan Han~o. Estonyadaki 
mi.imasil iislerden farkh olacakt1r. Bu 
i.islerdeki Estonyahlar kendi arzularile 
kalm1~lard1T. Sovy"t makaml,.nna yalmz 
bir deniz iissii icin laz1m 2elen binalar ki
ralanml§hr. 

CUMHURIYET 

PROPAGANDA 
(B~makaleden devam> 

Radyo miiessesemizden gerek dahill, 

gerek harici ne~riyat itibarlarile azami 
faydalan istihsal etmeliyiz. Bunun i~in 
de sistemli, muttarid ve mi.itemadi ~ah~
malara ihtiyactmtz vardtr. Bilhassa kendi 
memleketimiz halkmm tenvir, ir~ad ve 
terbiyesi baktmmdan. Eger radyodan her 

<;e~id sozle birlikte musiki itibarile de bii
yiik, faydalar temin etmek istiyorsak mii
essesenin bu emele gore ~alt~tmlmast bir 
zaruret olacakttr. Gayet miikemmel tesi
satile radyonun memleketimize maledil
mesi ve ~imdiye kadar miimki.in olabi!digi 

kadar iyi yuriimesine itina ktlmm1~ bulun
mast bizim ic;in bir kazancdtr. -5imdi onu 
daha ileri gotiirmekligimiz bahis mevzu

udur. 
Tiirlii zorluklar i<;inde miitemadi inki

~aflara mazhariyeti elbette memnuniyetle 

goriilen matbuattmtzm milli camia menfa

atlerine uygun hizmetlerini azami mi.ifs· 
sirlikle yiiri.itmek, matbuattmiZia hi.iku

metimizin i.izerinde ittifak ettikleri bir 
esasttr. Y aztlannda tamamep hiir ve miis

takil olan matbuahmtz, millet ve memle

ketimizin selametine ve yiikseli~ine aid i~
lerde milli hi.ikumetin tamim ve ne~rini 

arzu ettigi giizel fikirlere terciiman ol
makta elbette tsttsnastz ve tereddiidsiiz 
yiiriiyecek ve hatta bu yolda c;ok ileri 

hamleler gosterecek olgun bir muessese· 
miz haline terakki etmi~tir. Herhalde ga
zetelerimizin memleket i~lerinde kendileri

ne dii~ecek vazifeleri azaml gayret ve 
muvaffakiyetle ifa edeceklerinden fmin 
olabiliriz. 

Siyaset ve propaganda i~lerinde mat

buatm hiikumetle elbirligi ederek <;alt~ma· 
smda matbuat hiirriyetine dokunur hi<; 

bir cihet yoktur. ~iinkii memleketin yi.ik
sek menfaatlerini temin edecek hususat 

zaten Ti.irk matbuatmm belliba~h hedefi
ni te~kil eder. Bu hususta yalmL ahenkli 
bir elbirligi dahilinde ve ne yaptlmak ve 

hangi neticelere vanlmak istenildigi bili
nerek <;ah~tlmak bahis mevzuudur. 

Ba~vekalete baglanacak matbuat ve 

ne~t iyat umum miidiirliigii te~ekkiilii ile 
bizde d~ adma umumi surette propaganda 

demlen ve mutlaka gayrihakiki ~eyleri ha
kikat gostermege c;ah~maktan ibaret olma
dtJI ~iiphesiz bulunan hayJTh kurum vii

cud bulacak demek olur. Bu te~ekkiiliin 
lie; ~ubesi yekdigerini ikmal ederek mem

lekfte ~ok biiyiik faydalar temin edecegi 

~iiphesizdir. 

Simdi propagandayl bizim ic;in arttk 
umumi ~ekilde ~oyle tarif etmek miimk4n
diir: Memleket menfaa'tine uygun fikirler· 

dahilde ve haricde yaymak ve yerle~tir
mek. Ancak fikirleri yazile, sozle, resim· 

le, musiki ile yaymamn binbir '<e~id ve de

receye aynlabilecek ~ekilleri oldugunu 

dii~i.iniirsek yukanki basit tarifimizin bi.i

yiik bir san'at ktymetini haiz olacagmt da 

derhal anlamt~ oluruz. 

Hangi fikirleri yayacagtz ve hangi §e· 
kill erie hangi yollarda ~ i~te hiikumetin 
yamba~mda yeni te§ekkliliin mlitemadiyen 
me;gul olacagt ve tsrarla takib edecegi 

hududsuz mevzu. Bundan anla~thr ki ye
ni te~ekkiilii kuvvetli elemanlarla tec;hiz et
mege ihtiyac vardtr. Hiikumet fikir verir, 

yeni te~ekkiil o fikri biribirinden cazib bir 

<;ok ~ekillerde i~ler. Fikir ham maddedir. 
San' atkar bu ham madde lizerinde c;ah~a
cak ve onu dahile ve harice biri i:itekinden 

listiin pP.k c;ok bedialar ~eklinde arzede

cektir. 

Binde bir misal olarak (Tiirkiyenin 

harb harici bulunmak) vaziyetmm da
hile ve harice nas1l anlat!lacagmt zikrede
biiiriz. Bunun dahile aid ktsmmda 

en dogru §ekli harbi memleketimi

ze dahi gelebilecekmi~ gibi gi:istermek· 
te olunca bu baktmdan milletin tenvir 

ve ir~adma taalluk etmek iizere bize ne 
bitmez tiikenmez mevzular verecegini he

pimiz kolayca di.i~i.inebiliriz. Bu !iOk be
dihi gibi gori.inen misali zikredisimiz abes 

sayiimamahd1r. Biz bu mev~uda bile 

~imdiye kadar milli ve ahenkli denilecek 
derlitoplu bir fikri tespit ve tamim etmemi~ 
olrlugumuza kaniiz. 

Biraz gee; bile kalmt§ olsa yeni te~ek
kiiliin hala memlekete pek bi.iyiik fayda
lar temin edecegi c;ok m~ydandadu. 0-
nun arttk bir an once ve c;ok mlikemmel 
olatak kurulmasmt djlounruz. 

Londran1n kat'i 

karart: 
[Bag ta.rafl btrlncl sahifed.e] 

te§an Sumner Welles"in ziyareti hakk1nda 

Hitlere atfedilen sulh 
$artlan tekzib olundu 

da §oyle soylemi§tir: 
«- Biiyi.ik Britanya hiikumeti Ameri

ka Hariciye Nazmm Londrada kabul et
mek, hedefleri hakkmda mumaileyhe a
pao;;Ik tcferruatile izahat vermi§ olmakla 

Propagandamn b•raktiiJ aki ler 
bahtiyard!r. lngiltere hiikumeti derhal Nevyork 19 (a. a.) - Rom ad an New
Welles" in ~ok meharetli ve derin ve seri York Times gazetesine bildiriidigine gore, 
anlay1§h bir devlet adamJ oldugunu ania- Vatikan mehafili, von Ribbentrop tara· 
ml§tlr. \Velles ziyaret ettigi biitiin memle- fmdan Papaya tevdi edilen Hitler" in sulh 
ketlerin duygulanm ve gorii§lerini ol~mii§ teklifleri a§ag1daki I I noktay1 ihtiva etti
ve lngiltere ve Fransamn kendilerini il- gi zanmndad1rlar: 
ham eden hedefteki ittifaklanm gormil§· I. Karada, denizde ve havada derhal 
tiir ($iddetli alkJ§lar) .:. ve ayni zamanda umumi silahstzlanma. 

Brenner miilakallmn neticesi 2. Dort biiyiik devlet arasmda yapila-
cak bir paktla, Avrupa niifuz mmtakala

mekte idi. Bu tekliflerin Sumner Welles 
veya ba'jka bir zat tarafmdan lngiltere 
hiikum,.tine tevdi edildigine dair verilen 
haber de tekzib edilmektedir. 

Alakadar mahfillerde beyan edildigine 
gore' Londranm resmi mahfillerinde bu 
haber hayret uyandJTmt'jhr. Bu haberin 
s1hhah tahakuk etmedikc;:e bu hususta l.ic; 
bir t.,fsir ne~redilmiyecektir. 

Mussolini miilakata neden liizum ne olursa olsun rmm taksimi ve Rusyay1 komi.inizmden 
<;emberlayn, Italy a hakkmda da §Un· kurtarmak iizere icabmda silaha da mii- gormiif? 

Ian soylemi§tir: racaat edilerek bir antibol§evik siyaset Roma 19 (a.a. ) - Roma mahfillerin· 
«- Brenner" de vukubulan Hitler • takibine ba§lanmasJ. de yegime gorii§me mevzuu, Brenner mii· 

Mussolini miilakah bizi yeni bir hadt"se 3 1 ") d k" AI y h d ) lak.wldJt. . ng1 tere e 1 man a u i erinin ~ 
kar§rsmda baakmaktadtr: lki diktatoriin Filistine, ltalyadakilerin Habe§istana ve Siyasi mii~ahidlerin bi.iyiik ekseriyeti, 
miilakat1. Bu mulakat, Alman ve Italy an F ransadakilerin Madagaskar' a gonderil- Hitler • Mussolini gorii~mesini, Welles" in 
devlet adamlannm takib ettikleri hedef- mesi ve ondan sonra mutlak bir din ser- Nevyorka avdetinin ~ar~amba giiniine ta· 
ler hususunda bir ~ok faraziyelere yo! a~- beRtisi. lik edilisile alakadar bulmaktad!r. Bu mii• 
tl. Baz1lan, yeni bir sulh p]anmm tanzimi- 4. Mutlak bir ticaret serbestisi. lptidai §ahidlerin tahminlerine gore, Mussolini, 
ni istihda£ ettigini soylemektedir. Bunun maddelerden mahrum memleketler bu Amerika Birle5ik Devletleri hiikumetinin 
dogru olup olmad!glnl bilmiyorum. Dun maddeleri serbestc;e tedarik edebilecek· sulh lehinde bir harekette bulunmak ar • 
bir Alman mayinine c;arparak batan bir lerdir. Birle§ik Amerika ile Avrupa kit· zusunu gozoniinde tutarak, mihver arka• 
ltalyan vapurunun nas1l batml~ oldugu as1 arasmda 81k1 bir iktrsadl el birligi ya- dasile a~1k ve samimi bir surette gorii~ • 
da miinaka~a edilmi§ olabilir. p1lacakt1r. Alman ve ltalyan muhaceret- mek i~in bu giini.i seo;;mi§tir. Bu seb.,bden 

Bu miilakahn neticesi her ne olursa 0 }. lerine kolayhk go•terilecektir. dolaytd!r ki, Mussolini" nin bugiin Welles 
sun, onu kar§Ilamaga hazmz. Harbe gir- 5. Almanya, 20 sene zarfmda eski ile yapacag1 gorii§me Welles"e Amerika 
memizin saik1 olan hedeften bizi hi~ bir miistemlekeierini geri alacaktu. yahud Reisicumhuru tarafmdan tevdi edilen va• 
§ey uzakla§taamaz.:. kendisine l;Junlara mukabil miistemleke zifenin muvaffakiyeti bak1mmdan kat't 
Eski Harbiye Naztra fiddet istiyor verilecektir veyahud da hi~ olmazsa AI- mahiyetli bir ehemmiyeti haiz bulunacak· 

Londra 19 (a.a.) _ Avam kamara· m<'nlar Afrikanm muayyen mmtakalanna hr. 
smda Liberal Sinclairden sonra eski Har- serbestt;e hicret edebileceklerdir. Aslt ~tkmtyan miilakat 
biye Nazm Hore Belisha ki.irsiye gelmi§ 6. Polonvaya, a~ag•daki l!artlar dahi- Roma 19 (a.a.) - Reuter muhabiri • 
ve sozlerine §U sualle ba§lam1§tlr: Iinde i~tiklali iade edilecektir: nin kaydettigi, heniiz teyid alunm1yan §B· 

«- Hedeflerimize eri§mek i~in eli • a. Palonvada merkezi bir mmtaka ih- yii.Jara gore, Daladye, sah ve yahud ~ar• 
mizden biitiin geleni hakikaten yap1yor- das edilecek ve burada 1 0 milyon Polan· §amba giinii Cenevede Mussolini ile bir 
muyuz?) ya It niifus toplanacakhr. gorii~mtde bulunacaktlr. 

Harb iki ciiretli darbe ile ba§lam1~tu. b. Gdynia S"erbest bir Polonya liman1 Parisin tekzibi 
Polonya imha olunmu§, Alman ticareti alae-a \tn. p · 19 ( ) 
d I d 

ana a.a. - Salahiyettar mah· 
eniz er en ai.ipi.iriiimii§tiir. c. Polonya ticaretine, Danz1"g"den tran- f"ll D 1 d 
0 

1 er, a a yenin Mussolini ile Cenevede 
zamandanberi Almanlar karada ha- sit serbestisi verilecektir. ] 

k 
· d sa 1 gi.inii bir gorii§me yapacag1 hakkm • 

re ets1z uruyorlar. Mi.ittefikler de ablu- d. Polonya hududu, beynelm1"lel b1"r d k b k aki §ayialan tekzib etmektedir. Pariste 
a tat i ediyorlar. Bu silah dii§mamm1- heyet1"n mu""rakabesi altmda yap1lacak b1"r b ] k · k te ari.iz ettiri digine gore, Daladye halen 

Zl yenme l!;in afi midir? yoksa diger pleb!"st"t esasl iizerinden tayt"n ed!"lecektl"r. p b I k d · "k ) d k ariste u unma ta a ve bugiin, sah gii• 
ISh amet er e tazyi lm!ZI artlrmak m1 e. Polonyada ve biitiin Tuna havza-icab eder?) ni.i. meb"usan meclisinde soz alacakt!r. 

H B 1" h' smda ekalilyetler meselesi geni§ mikyas- Amera'kan matbuatanan mu""taleas-= 
ore e IS a, Finlandiyaya yap1lan ta bir ahali mubadelesile halledilecektir. • 

d
yar

1
d!mm teahhura ugraml§ olmasmdan 7. <;"ekler, Slovaklar ve Macarlar ZS Nevyork 19 (a.a.} - Beriinden ah • 

o ay1 bey am teessiif etmi§ ve demi•tir ki: nan haberlerde mevzuu bahsolan sulh 
<:: d 1 ~ sene miiddetle Almanyaya baglanacak «- ..,i det i hava hiicumlan Rus ta- I d I I I taarruzile Avrupaya yeni bir nizam ve • 

arruzunu durdurabilirdi. Asker kttaatmm 0 an iic; tarafh bir ev et te§ki edecek er- rilmesi meselesi sabah gazeteleri tarafm· 
gonderilmesi hususunda ortaya ~1kanlan dir. Bu ii~ tarafh devlet, sanayi ve miina· dan itimads!zhkla kar§tlanmaktadu. 
itirazlar tayyare filolanmn Finlandiyaya kalat baklmmdan Almanyaya bazJ imti- Ga-zeteler Mussolini"nin ~imdi harbc-u-
uc;ub gitmesine mani olamazd1. yazlar verecektir. yane bir tarz1 hareket ittihaz etme~ini 

Fakat bugi.in Finlandiya kaybolmul! • 8. Avusturya Almanyaya mlilhak ka- garib bulmaktadJr. 
t H . 1 I lac8ktn. N }" H d T ur. 1t er ve onun adam an siir"atle ha- ew· ork era/ ribune gazetesi ¢or• 
reket etmi§lerdir. Bitaraflann Almanlarla 9. Bir nevi giimriikler federasyanu te§· ta Avrupada yeni bir nizamm Alman 
uyu~masma da mfmi olamaz m1y1z? Mute· kil edilecek ve bu federasyon bi.iyiik ve emperyalizminin zaferi:. demek olacagm1 
madiyen artan bir temayiil mevzuu bahs kii~i.ik devletlerin menafii arasmda bir a- i§aret ettikten sonra sulh taarruzu hak • 
olmaktad1r. henk tesis edecektir. Bu federasyona Al- kmda ~unlan yazmaktadu: 

Kat'i bir zafer elde etmek ic;in kat'i I manya, ltalya, Yugoslavya, Rumanya, c:Mussolini"nin ~mi.inasib goriirse, A1-
tedbirler almak gerektir. Bohemya. Slovakya ve Macaristan dahil manyaya askeri bir yard1mda bulunrr.ag1 

lngiliz siyaseti kafi derecede miiteyak· olacaklardu. alenen vadedecek kadar kendini bu o -
k1z ve durbin midir? lngiltere hi.ikumeti I 0. Balkanlar statlikosu tekeffiil edi- yuna kaptnmas1 mi.imkiindiir. Sim~i~· 
bundan memnun mudur? lecektir. vaziyette i,in bu kadar ileri gotiiriilme -

F rans1z ve lngiliz lmparatorluklan diin· 1 1. ltalyan mallan Cibuti" de glimrlik mesi Almanya ic;in siyasi bir hezimet O• 

Y.a~m en kuvvetli iki varhg1dtr. Eger In- resminden muaf ve ticaret serbestisine lur. Daha ileri goti.iriilmesi ise ltalyanm 
g1hzler ve F r~n~1zlar davalannm muzaf-~ mazhar olacak, Siivey:, kanah mukavele- siyasetinde bir degi§iklik has1l oldu~una 
fer olmasm1 Jstlyorlarsa yalmz kudretli sinin inkizasJ tarihi alan 1945 senesine delalet eder ki, bu takdirde ltah·a id • 
ve kuvvetli almakla kal a I d I B k 1 detli bir mukabeley"e maruz kalabil1"r.~ . . m __ ma 1 n ar. u adar, kana dan serbest ge~ecektir. Tu· N 

kuvvet ve kudretlenm gostermeler1• Ja·. 1 1 1 b" .. ·1 k · New- York Times gazetesi ketum Jav-nus ta yan anna IT statu ven ece hr. 
Z!mdlr.) N y k T" . R"bb ranan ltalya ile biiyiik bir Iisan teiakati 

I'W· or tmes gazetes1, von 1 en-
Lord Hall•/ X d • l • 1 W gosteren Almanya arasmda bir muka -a a aym fey era trop"un, bu sulh tek iflerini Sumner ei- yese yapmakta ve Brenner mi.ilakatt hak-

soyledi les" e bildirdigini ilave ediyor. kmdaki miitenaklz haberleri gozden ge· 
Bugiin Lordlar kamarasmda da Hari- Soylendigine gore, Alman Hariciye ~irdikten sonra §oyle yazmaktad1r: 

ciye Nazm Lord Halifaks Avam kama- Nazm, Fiihrer"in teklifleri kabul edilme· c:Almanyanm yaphgl giiriiltii §imdi 
rasmda <;embeJiayn"in beyanatma benzer digi takdirde, biiyiik bir taarruza intizar yaptlacak bir anla~mamn topyekun bir 
beyanatta bulunmuctur. edilmesi laz1m geldigini bir~ok yerde tek- 1 "' harbin fecaat erine mi.ireccah olduguna 

Almanyanan tek umdesi rar etmi§tir. lngilizleri ve Frans1zlan inandmnak kin 
Berlen 19 (a a ) - D N B • • Sumner Welles'in bu ~erait dahilinde sarfedilen bir gayrete benzemektedir. 

s1, bir Alman sulh ~lam h:kkmdakt h=~:~. ~~!hun -~~dedi~miyer~in_e M1~sso~ini'yi Brenner ge'<idi miilakatmda harb ve su'h 
leri mevzuu bahsederek bu haberlerin ~-n~ et;~g1 ~~ uss~ 1r..1 nm su F~ am~u meselelerinin gorii~iildiigiine §i.iphe yok· 
etrafi ara~tnmak i~in Franstz ve ingilizler lr ay 1 ta 1 etmesl uzumunu uhrer e tur. Hitler bir taraftan sulh tekliflerinde 
tarafmdan c;tkanld!gmJ yaziYor ve diyor anlatmak ~aksadile Brenner" e gittigi soy- bulunmw~. diger taraftan da Mussolini 
ki: lenl!'o'·tedlr. harb devam ettigi takdirde Almanyanm 

«Hitler tarafmdan 6 te§rinievvelde ya. Hitler miilakattan memnun pek muhtac olacag1 iklisadi yard1mdan 
p1lan sulh teklifinin miittefikler tarafm • Miinih 19 (a. a.} - Brenner" den av. bahsetmi~tir.:. 
dan reddindenberi Almanyanm tek bir detinde Hitler, Miinih"te bir miiddet Welles doniiyor 
umdesi vardu o da §udur: Zafere kadar durmu~, sonra Berline dogru seyahatine Roma 19 (a.a.} -Sumner Welles, bu 
harbetmek.» devam etmi tir. Hitlerin maiyetinde bulu- ak§am Cenovaya hareket edecek ve A· 

Romamn ihtarz I nan ~~':at Hitlerin pek memnu~. kald1gl merikaya donmek iizere Conte di Savoia 
Rom a 19 (a. a.) - Brenn~r· de Hitler , bu mulakattn Alman • Italy an munasebet- transatlantigine Cenovadan binecektir. 

ile Mussolini arasmda bir sulh plam ha· lerinin c;er~evesi i~ine girdigini, fakat ba. Evvelce tespit edilmi§ olan programa. 
znlandlgi haberlerini ak§am gazeteleri Zl ecnebi mahfillerinin bundan sansasya- gore Welles Napoliden vapura binecek· 
manas1z buluyorlar. nel netic~ler bekleml'si i~in hi~ bir sebeb tir. 

Yan resmi gazetesi Gayda da Gior- mevcud olmad!gml beyan eylemektedir- Macar BafVekili ltalyaya gitti 
nale d'ltaila'da l}oyle yaz1yor: ler. B~dape~te 19 (a.a.) - Kont ve Kon. 

c:Bugiinkii hadiselerde ortaya konul - Alman isti)>barat biirosu, Hitlerin ogle tes Teleki bu sabah italyaya gitmi§lerdir. 
mas1 icab eden menfaatlerinin me~ru mii· iizeri Berline dondiigiinii bildirmektedir. Macar devlet adam1 24 ve 25 martta 
dafaas1 icin ltalva silahlannl tamamlayor. Fuhrer istasyonda Mare§al Goring ve dev- Mus•olini ve Kont Ciano ile gorii§ecektir. 
Mussolini"yi hala bir suhl gotiiriici.isii ola- let §ansolyeligi cefi Ammers tarahndan 

k t 
'

.kk" k h d • Macar gaz.etelerinin ne.,riyah 
ra e 1> 1 etme 'l.ta •r.. » kar§1lan"""tlr. Y 

1 
Budape§•e 19 ( a.a.) - Gazeteler, Ba§ 

zmir elektrik santrah tevsi W pf1<>s, V nfi1r~n ve vekil Kant Teleki"nin italya seyahati hak~ 
edilecek Hull'iin tekz.ib?eri kmdaki haberlere siitunlarmda geni§ bir 

1 · 19 ( ) 1 1 k Roma 19 (H··~usi) _ Amerikan Ha- yer aynmaktadH!ar. Gazeteler, Macar 
zmtr a.a. - zmir e .e trik san- h k k 

t 1 h . f b riciye Mii~te~_ an Welles Hitler taraf!ndan I ii umet reisinin y_a mda Ramada yapa• 
ra mm l}e nn ve uann iitun eJ,.l,tr;k 

ihtiyacma cevab verebilecek bir ~ekilde kendisine tevdi edildigi so) lenen sulh cag1 gorii§melerin Italya ile Macaristan a• 
tevsii ic;in ~irket tarafmdan Naf1a Veka • •artlan h,l:k•nda ,azeteci!ere a§aibdaki rasmda mevcud dostane miinasebetlerin 

letl·n 1 ·· k b 1 d"l · beyanatt'l bul.un. m11•tur·. 1
1 

tal-,ii bir neticesi oldug"unu yazmaktad!T~ e yap! an muracaat a u e 1 r"•hr. 
Elektrik l}irketi bu i~i bir an evvel ta . «- Boyle bir tf'kliften haberim yok- .ar. 
hakkuk ettirmek iizere te§ebbiisata giri§- tur. Ziyaret ettigim devlet rei~lerinden Ciano da Pe.'jleye gidecek 

YUNUS NADI mistir. hie; biri bana her hanszi bir teklifte bulun-
------------------~~~~""!!!!!'""_____________ mad1. Ben sadece gordiiklerlmi Cumhur 

R ma 19 (Hususi) - Macar Ba§Ve• 
kili Kont Teleki T riyesteye muvasalat et
mi§ v" merasimle kar§Ilanml§hr. Kont 
T deki T riyesteden Romaya hareket ede· 
cek ve orada iki giin kalacakhr. 

M'Jl" S f d'' k d f J Re'si Ruzvt'
1
te bilclirece;rim.) 

I I , e , UD a astro aa iyetini tetkik etti Sumner Welles Amerikaya donmek ii-
(Ba$ taraf• birincl sahitedP) zere bu ak§am Ramadan aynlacaktn. 

Milli $elimiz. bu arada lstanbulun ka,. senede v b""t"" l k t Papahk tarafmdan bu ak~am ne~redi-:.- e u un mem e e l b. t bl.. V "k "f ·t AI 
k J k d ·· d I en 1r e 1g ah an man etl e • 

a'lastrosunun ne a ar mud ette alanacagant sormuflardtr. manyanm sulh §artlanmn Welles" e verii-
Kadaatro Umum miidiirii Halid Ziya memleket i~in en az elli sene- digine dair ~1kan haberleri resmen tekzib 

nin,lstanbul i~in de on bef senenin hesaba katalmast lazam geldigini etmektedir. • 

t 
• t • Nevyork, 19 ( HuoUSI) - Hariciye 

arTe mtf tr. Nazm Cordell Hull Hitler tarafmdan 
Milli $efimiz kadastro planlart iiz.erinde tetkiklerde bulunmuslar Welles' e baz1 sulh §artlan tevdi edildigine 

ve ~alafmalar hakktnJa aldagt izahattan memnuniyet beyan ede~ek v.~ :Ve_I_l_:_~·in bu _§artlan Parisle !--o~draya 
saat 12 30 d v Adl' d l l d goturdugune da1r gazetelerde mh~ar e-

' a ogru aye en ayrz mtf ar IT. den habt'rleri r"sm"n teJ<?;b etr . tir. 

Milli $elimizin bu tetkikleri esnasanda Adliye Vekili F ethi Okyar Londra ademi maliimat beyan 
da bulunmustur. d. · 1 .. .. . . , . . e ryor 

nonu. Siegfrid 1 kabul eth Londra 19 (a.a.) - Bu sabah siyasi 

Ankara 19 (o.a.) - Rei5~icumhur lsmet lnonii saat 16_..,0 da C~1n- ~o~dra_ m~~fillerin~e ~-ngiltere hiikume-
k k •• k •• d F 1 •• •• S • I • d'' tmm Httler m yaphg1 soylenen •ulh teklif-

aya Of un e ranst% pro esoru aeg rae 1 kabul buyurmu¥lardar. lerinden haberdar olmadigl bt •n edil • 

ltalya Hariciye Nazm Kont Ciano nisa• 
nm <>n be~ine dogru Pe§teye giderek, 
K ont l".,.l ... kj" nin ziyaretini iade edecekti • 

Belrika Kralr Amerikan 
el~isile goriiflii 

H. iihel 19 (Hususi) - Kral Leopold 
bu gtin Amerikan elc;isini kabul ederek 
uzun bir miilakatta bulunmu~tur. Siyasi 
mehafilde bu mi.ilakata hususi bir ehem• 
miyet atfedilmekterlir. 

ltalya Bulgaristandan 
komiir ahyor 

Sofya 19 (a.a.) - ltalya Bulgarista
na I 00 bin tondan fazla komiir sipari§ 
etmi§tir. 
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b CUMHURIYET 

ingiliz tayyareleri 
(BD.J taraft l tnc:l rahltede) 

diiklerini ilave ediyor. 

lki Alman iissiiniin altr iistiine 
getirildi 

Londra 19 (hususi) - Sylt adasmda-
ki Alman hava iissiine kar~1 lngiliz tayya
releri tarafmdan bu ak~am saat 18 de 
ha,layan taarruz dort saat devam etmi§ 
ve lngiliz tayyareleri yiizlerce bomba at
ffil~lardJr. 

Bombard1man o kadar ~iddetli olmu~
tur ki Sylt adasmm §imalinde kain Rom 
admdaki Danimarka adasmdaki binalann 
bi.itiin carnian kmlm1stlr. 

Kopenhao:dan gele.n hab;rler, harbin 
ba~lang1cmdanberi bu kadar ~iddetli ha
va hucumuna tesadiif edilmedigini bildi
riyorlar. 

lngiliz tayyareleri Alman hava ussiinii 
miihim hasarata ugratbktan sonra, Sylt 
adasmm ~imalinde kain Alman List lima
mm da ~iddetle bombard1man etmi§ler· 
dir. Hucum gey vakte kadar devam etti
gi cihetle, netice hakkmda henuz tafsi
lat ahnamamJ~tlr. 

Almanlarrn batrrdrklarr gemiler 
Londra 19 (Hususi) - Alman tay. 

yareleri bugiin de bitaraf gemileri bom
bardJman etmi§lerdir. 0,. Alman tayya
resi Esbjerge ·den gelmekte alan Uy Da
nimarka bahkyl gemisini Doggerbank ci. 
vannda bombalar atm1~lar ve gemileri 
mitralyoz ate,ine tutmu~lardJT. 

Bir Danimarka kotras1 da Jutland'm 
garbinde bir Alman tayyaresinin taarru· 
zuna ugraml§tlr. Tayyare miiteaddid hom· 
ba attlktan sonra, mitralyoz ate§i a<,;ml§· 
sa da isabet ettirememi~tir. 

Aynca Danimarka band1rah Skagen 
vapuru da lngiltereye gittigi sJTada bir 
Alman bombard1man tayyaresinin taarru. 
zuna ugraml~tlr. Alman tayyaresi gemiye 
6 bomba atm1~, soma da mitralyoz ate§i 
a<,;ml§hT. Bir bahriye neferi yaralanml§tlr. 

1 Batan gemiler 
1624 tonluk Augustin admdaki Fran

BIZ vapuru lngilterenin §ark sahillerinde 
mayine <,;arparak hatml§tlr. Vapurun mii
rettebatlm te~kil eden 30 kitiden ikisi ol
ffiU§tiir. 

Hangisi dogru? 

~i~li T erakki Lisesi ve 
Slhhat Miidiirliigiiniin 

iddialar1 
DUn, l;l~l! Terakki llsesi mtidtirlti~Unden 

§U mektuou ald1k: cDiin telefonla benden 
1stediginiz maliimatm yanlt~ anl~tlm~ ol
dugunu. bu giinkti gazctenizln cSlhhat ~
lerh siitunundaki (Difteri c;ogal1yor) ba§· 
llkll yaz1dan anlad1m; bir c;ok velileri bo
§una tela§a dii§mekten korumak ic;in bu 
tavzlh!n ne~rini, sayg1 ve te§ekktirle, dile-
rim. 

1 - Mektebde di1teriden yatan - yahud 
yatm1~ olan - ne talebe vardu, ne mual -
lim. , 

2 - Mektebe gelmem!$ olan bir o~ret -
menle ik! nehari talebemizin, evlerlnde 
difteriden yatttklan ogrenllrni§ ve hemen 
icab eeen makamlara maliimat verildigi 
gibl gerek s1mflar, gerekse aynca biittin 
bina dezenfekte edllmi~tlr. 

3 - Hie; bir leyli talebemiz difteriye tu
tulmaml§tiT ve mektebimiz temizdir. 

4 - Ley!i talebem!zden bula~1k bir has
tallga tutulan olursa derhal velllerine ih
bar ve teslim edlllr; ' binaen.aleyh mekteb 
ic;1nde tedavl de mevzuubahis degildir.• 

Srhhiyenin tahkikatr 
Diger taraftan S1hhiye miidiriyetinden 

aldlglmlz malumat ~u merkezdedir: 
~i~li T erakki lisesinde «;Jkan difteri has

tahgma yakalanan talebelerden Ni~anta. 
§mda oturan ~erafeddinin oglu Ergun 
diin olmii§tiir. Mektebde yap1lan tahki -
kata nazaran hastahk evvela bir s1mfta 
talebe arasmda ba~gostermi~. sonra ayni 
s1mfm hocas1 da hastahga yakalanm~tlr. 
Bunun iizerine mekteb idaresi hocas1z ka
lan s1mfm talebelerini diger sm1flara tevzi 
etmi§tir. Bu suretle difteri mektebde ya -
yllml§tlr. 

S1hhat miidiirii Ali R1za bu vaziyet ii
zerine hastahgm bir salgm §ekline girme
sinin oniinii almak iizere Beyoglu hiiku -
met tababetine tedbir almalanm ve mek
tebde fenni tathirat yap1lmasm1 emret ~ 
mi§tir. 

Bundan sonra 200 tonluk Soar ismin
deki lngiliz §ilepile 2248 tonluk Anna -
land admdaki Holanda gemisi de ~imal 
denizinde mayine yarparak batml§lard!r. I 

• 1 Amirallrgm tekzibi 

S1hhat miidurii hadisenin mekteblerin 
kapat1lmasm1 icab ettirecek bir salgm 
halinde olmadJgl ve almacak tedbirler sa
yesinde derhal online geyilecegini soy -
lemektedir. 

lkbsadi Y:r~y:§a a a ( 
ctktlsadi Yuruyu§:t mecmuasmm I 

7 nci say1s1 fevkalade miindericatla 
inti~ar etmi§tir. lkhsadla alakadar 
herkesin bu mecmuay1 okumas1 ve 
takib etmesi kendi menfaati icah1d1r. 

Londra 19 ( a.a.) - Scapa Flow ii-~ 
zerine yap1lan Alman hava abm hakkm
da salahiyettar mahfillerde hi,. bir safft 
harb gemisine bomba isabet etmedigi ha
tJTlatllmakta ve Alman tayyarelerinin in
giliz harb gemilerini hasara ugrathklanna 
clair Alman propaganda te~kilatl taraftn
dan ileri siiriilen hayal mahsulii iddialar 
bir kere daha tekzib edilmektedir. 

giliz donanmas1 tarafmdan zapt ve mu
sadere edilen 7600 tonluk Unhenfes va. 
puru lngiliz miirettebatmm emrinde ola -
rak Cebeliittanka muvasalat etmi~tir. 

t;emberlayn hayret ediyor 
Londra 19 (a.a.) - Avam Kamara

sJnda. Alman tayyareleri tarafmdan Sca
pa Flow'a karJI yap1lan taarruza bu ka
dar ehemmiyet verilmesinden dolaYI 
(emberlayn beyam hayret etmit ve de
rmstir ki: 
~- Bu, pek ku<,;uk bir hava hareketi 

olmu ~tur. Scapa Flow' da yiiz mil murab
bamda vasi bir mmtakaya 121 infilak ve 
500 yangm bombaa1 ahlml§hT. Tek bir 
harb gemisi, o da hafif aurette hasara ug
ramJ,tJr. Saff1 harb z1rhhlarmm hi<,; biri 
hasara ugramam1~tlr. :t 

t Fransrz tebligi 
Paris 19 (a.a.) - 18 mart gunu ve 

gecesi Moselle ile Nied arasmda ke§if fa
aliyeti olmu~tur. 

Havada Alman hatlannm iizerinde is
tihbarat uc;utlan ve dii~mamn koylerinde 
ke§if u~u~lan yapllmJ§tlr. 

Alman tebl,'ii 
Alman hududu 19 (a.<.) - cResmi 

tebliih: 19 martta Moselle ile Palatinat 
orman1 arasmda ke§if kollan ve topyu 
faaliyeti olmu§tur. Taarruz eden iki dii§
man grupu geri piiskiirtiilmii§tiir. 

Amerika miitteliklere tayyare 
aatacak' 

Va,ington 19 (a. a.)- Parlamentonun 
deniz komitesine beyanatta bulunan Arpe
rika Bahriye Nazm, ecnebi memleketle -
rine yap1lan tayyare satl§lanmn timdiye 
kadar milli hava mudafaa hazuhklan i<,;in 
z rarh nt-ticeler vermedHHni soylemi~tir. 

Musadere edilen Alman gemisi 
Gec;en hafta cenub atlantiginde in -

Kurtarrlan ltalyan denizcileri 
Alman tayyareleri tarafmdan tecaviize 

ugnyan Tina Prima admdaki ltalyan va
purunun miirettebatml te§kil eden 36 ki§i, 
lngilterenin cenubu §arki sahili limanla
nndan birinde karaya <,;lkml§lardu. 

Almanyaya denizden petrol nakli. 
yatzna dair Avam Kamarasmda 

bir sual 
Londra 19 (a.a.) - Reuter bildiri • 

yor: 
Avam kamarasmda Mander hiiku • 

metten §U suali sormu§tur: 
Almanyaya, Karadenizi a§arak Tuna 

yolile petrol gitmesinin online ge<,;mek 
iizere hiikumetin ald1gl tedbirler neler • 
dir? 

lkt1sadi Harb Nazm Cross, §U cevah1 
vermi§tir: 
- c- Karadenizde harb ka<,;ag1 kontro

lu iyin bir liman mevcud olmadJgl lyln 
Almanyaya deniz yolile petrol gelmesi -
ne mani olmak imkans1zdu. Montreux 
mukavelenamesi mucibince, muharib 
memleketler harb gemileri, Karadenize 
girmek iizere Bogazlan ge~emezler.:t 

Bunun iizerine Mander, §U 11uali sor • 
mu!ftur: 

c- Bu nakliyata nihayet vermek ve 
ablukayl sJkJla~tumak i~in hukumetin te
~ebbiislerd.e bulunmak niyetinde olup ol
madJgml soyliyebilir misiniz? Bu giinki.i 
vaziyetin devamma tahammiil edilemez.:t 

Cross, bu suale de §oyle mukabelede 
bulunmu~tur: 

c- Acaba M. Mander bu hususta ne 
du~uniiyor}» 

Rumanyab atletler 

ko~uya gelemiyor 
Yunan ve Yugoslav ta
kimlari cumaya ~ehri· 

mizde olacaklar 
Balkan ku ko§usuna i§tirak edecek 

Yunan ve Yugoslav atletlerinin isimleri 
F ederasyona bildirilmi~tir. Rumen F ede
rasyonu ise bu yan§a l§tirak edecek at • 
letlerin asker oldugu io;;in izin almama • 
cl1gmdan gelemiyeceklerini bildirmi§tlr. 
Atletizm Federasyonu Rumenlerin miisa
bakalara gelebilmeleri i<,;in Biikre§ sefa-
1 etimiz V<'.Sltasile yeni bir te§ebbiiste bu
lunmu;:tur. 

Bulgarlann da bu giin veya yann isim
leri gonderecekleri beklenmektedir. 

Yunan tak1m1; Kiryakidis, Ragazos, 
Nicas, Atanayos, Mavrapostolos. 

Yugoslav tak1m1, Kotlik, Burc;an, 
Kvaf ve Glouar' dan miirekkebdir. 

Yugoslav kafilesine Miro~erne riyaset 
edecektir. 

Yunan ve Yugoslav tak1mlan cuma sa
bah, trenle §ehrimize gelecekler ve mi • 
safir edilecekleri Buyiikadaya goturiile 
ceklerdir. 

Hakemleri davet 
Atletizm F ederasyonundan: 
A§ag1da isimleri yaz1h hakemlerin 2 4 

pazar gunu saat 1 5 te Haybeliada • 
da yap1lacak birinci Balkan ku ka§usun
da haz1r bulunmalan rica olunur. 

Adil Giray, Semih Tiirkdogan, Faik 
C>nem, Re§ad Erte, Naci Alg1, Sad1k, 
Mufahham Elmen, Yusuf Bozoglu, Tur
gud Oztufan, I. Bak1r, Tulu Kanber, Ce
rna! Yen<;, Orner Besim, T aha, Neriman 
T ekil, Ali R1za, Cemil Uzunoglu, <;. Ba
§aran, Receb Ogan, Mufahham Yazlcl, 
Fikri (1pa, Garbis Andonyan, Nuri C>z, 
F ethi Dincer, Fiiruzan T ekil. 

Hakemleri ve davetlileri ka§U mahal
line getirecek hususi vapur saat 1 3 te 
Koprunun Ada iskelesinden hareket ede
cektir. 

Balkan bisiklet §ampiyona· 
sma haz1rhk 

24 nisanda Rumanyada yap1lacak 
Balkan bisiklet miisabakalarl i<,;in hazll -
hk olmak iizere memleketin her tarafm
da musabakalar yapJlmaktad!r. Bu hafta 
T opkap1, <;ekmece yolu arasmdaki I 00 
kilometrelik miisabakaya i§tirak etmek 
iizere Kocaeli bisikleto;;ileri §ehrimize gel
mi§lerdir. Muhtelif mmtakalann en iyi 
ko~uculan 7 nisanda Ankarada toplana
caklar ve bu suretle yap1lacak miisaba • 
kada derece alanlar on giinluk bir kamp· 
tan soma Rumanyaya gideceklerdir. 

SporculanmiZ Rumanyada pistte siir • 
at, takib ve dort merhaleli mukavemet 
yan§lanna. i~tirak edeceklerdir. 

Beykoz kuliibiine kay1khane 
yap1lacak 

Beden Terbiyesi Umumi Miidurliigii 
Beykoz kuluhii ic;in 1 0,000 lira sarfile 
modern bir kay1khane yaptlracakhr. Ka
yJkhane Beykoz park1 civarmda istimlak 
edilecek mahalde in§a edilecektir. 

Halkevlerinde spor faaliyeti 
Halkevi spar §Ubelerinin geni~ faali • 

yeti ilk defa T rakyada ba§laml§tlr. Halk
evlerinde yap1lacak faaliyetlerde koylii· 
lerin ciddi bir surette sporla me§gul ol
malan bilhassa gozonunde tutulmakta -
d1r. Spar hareketlerinin ba§mda giire§, 
yiirume ve halat <,;ekmeye biiyiik bir 
ehemmiyet verilmektedir. Bir <,;ok kaza
lara Pupit tabir edilen bir nevi kispet 
dagJtJlml~tlr. Bir ,.ok yerlerde giire§ min
deri yapllml§tlr. Eski Eskrim Federasyo
nu reisi F uad Balkan bu faaliyeti bizzat 
idare etmektedir. 

Eminonii Halkevi spar §ubesi iyin ya
p!lan intihabatta Hikmet, Miibeccel Ar· 
~un, Sakir, Ali R1za, Bahaeddin sec;ilmi§· 
lerdir. 

Y eni yap1lan j imnastikhane yakmda 
ikmal edilecektir. Jimnastikhane iyin icab 
eden spor malzemesi sipari~ edilmi~tir. 

Bisiklet te§vik miisabakalar1 
Bu hafta yap1lacak bisiklet te§vik mii. 

sabakalan i<;in Eski§ehir, Bursa ve Bah
kesirden bisikletliler gelecek, Topkapl • 
Cekmece arasmdaki yuz kilometrelik mii
sabakaya i•tirak edeceklerdir. 

Profesor Besim 
O•eri karllettik 

(8Clf tarata 1 tnc1 &aht/ec%e) 
disine getirilen eti begenmiyerek sadece 
yemi§ yiyecegini soylemi§ ve yemi§ iste
mi§tir. Y emi§ yedigi snada yamndaki ar
kada§lanna kendisine bir fenahk geldigi
ni soylemi§, bunun iizerine yamnda bulu
nan Antalya meb'usu Numan Aksoy, 
doktora telefon etmi§tir. Niimune hasta· 
nesi Sertabibi Ru§tu <;apyl derhal Karpi
<;e gelmi§ ve saat 13 ten itibaren doktoru 
tedavi ile me~gul olmu§tur. Kendisine 
butiin miidavat yap1lmasma ragmen Ge
neral Be .. im Orner, saat 13,30 da zan 
kalbden vefat etmi§ti~. 

Cenaze 2,30 da Niimune hastanesine 
nakledildi. Vefat haberi §ehre derhal bu
yuk bir teessurle yayJid1. 

General Besim C>merin cenazesi yann 
saat I 7 de trenle lstanbula nakledilecek
tir. 

Mer hum General Besim <Jmer, 12 7 8 
senesinde lstanbulda dogmu§tur. Orner 
;levki Pa§anm ogludur. llk tahsilini aile 
ocagmda, Kosovada Mulkiye ve lstanbul
da Askeri rii§tiyede ve sonra Kuleli Aske
ri T1bbiye ve ;dadisinde yapml§hr. Daha 
sonra Askeri T1bbiye mektebinde tahsil 
ile 2'i may1s 130 I senesinde diploma al
ffil§hr. 

Haydarpa§a tatbikat hastanesine yiiz
ha~J nitbesile devam ederken T1bbiye 
mektebinde a<,;Jlan imtihana girmi§ ve 
k1bale fenni muallim muavinligine intihab 
olunmu§ ve bu vazife uhdesinde kalmak 
uzere Parise gonderilmi§tir. 

18 kanunuevvel 1304 senesinde hoca
s~~~n vefa~1 iize~in~ ~1bale fenni muallim-1 
hgme taym edJ!rnJ§tlr. I 30 7 de tahsilini 
ikmal ederek Paristen donmii§tiir. 1311 
senesinde ebeler muallimligine, 1313 te I 
veladi seririyat muallimligine, I 3 1 4 te 
de Umumi S1hhiye Meclisi ve T1bbi Miil
kiye meclisi azahklanna tayin olunmu§tur. 

1325 senesinde T1bbi Mulkiye meclisi 
ve Umumi S1hhat meclisi reisligine ve 
I 328 de S1hhat umum miidurlugune tayin 
olunmu§tur. Ayni zamanda Hilaliahmer 
Cemiyeti ikinci reisligine intihab olunan 
Geenral Besim <Jmer, lstiklal Harbinin 
sonuna kadar bu vazifeyi ifa etmi§tir. 

Merhum, 1329 da Hilaliahmer mer • 
kez dairesinde kadmlara ilk defa olarak 
hastabak1c1hk dersleri vermi§ ve hasta • 
nede pratik yaptlrml§hr. 1330 da T•b 
Fakultesi reisligine, 1331 de Veremle 
Miicadele cemiyeti ikinci reisligine inti • 
hab edilmi§tir. 

Me1hum 1335 senesinde ilk defa ve 
133 7 de ikinci de fa Darulfiinun £mane
tine intihab ve tayin olunmu§tur. 

General Besim Orner, Buyiik Millet 
Meclisinin be11inci ve altmc1 intihab dev
relerine Bilecik meb'usu olarak se<,;ilmi§
tir. 

Biiyiik ilim adam1m1Z 50 den fazla lib
hi eser ne§retmi§tir. Bu eserlerin ekaeri:si 
c;ocuk dofuim ve bakimma, <,;acuk hasta· 
hklanna, kadm hastahklanna aiddir. 
Bundan ba§ka muhtelif gazetelerde ne§ • 
rettigi saylSlz makalelerile de memleket 
s1hhatine biiyuk hizmetler ifa etmi§!ir. 

Merhum General Besim Orner Turk 
cemiyetinin yeti§tirdigi nadir ilim ve fen 
adamlanmJzdandJ. F azh ve faziletile mu
vazi giden tevazuu, sonsuz hizmet a~k1 
onu hemen hemen biittin millete sevdir
mi§ti. T1b ailesinin iftihar mesnedlerinden 
biri alan degerli bir profesordii, yanm a· 
s1rdan fazla bir zaman, hio;; fasJlas1z mem
leket i§lerine emek sarfetmi§ biiyuk bir 
cemiyet adamJydJ, 

Hayatmda hio;; evlenmemi§ alan Be • 
sim Orner, §uphesiz ki arkasmda ona ha
yat ve s1hhatlerini medyun bulunan on
binlerce evlad b1rakmaktadu. Hemen 
ayni miktan gec;en talebesi vard1r. 

Ona Cenab1haktan ebedi rahmet di -
lerken kederli ailesile beraber azas1 bu • 
lundugu Buyiik Millet Meclisimizi, Turk 
tababdini de taziye eylemegi vazife bi • 
liriz. 

lntihab ve dansh ~ay 
~~~11 Halkevlnden: 
24 mart 1940 pazar gtinii saat 15 te: 
1 - Halkevimiz komitelerinin tntlbabl 

yenllenecek. 
2 - Gencler arasmda (Ye~ll Ay) mev • 

zuu etrafmda miinaka~ali bir l!.onu§ma 
yaptlacaktrr. 

3 - Bunlardan sonra blr dansh c;ay ve
rilecektir. 

Btitiin Uyelerimlzln te§rlflerlnl rica ede
rlz. 

-~----e a a a a 

Tefrika No. 55 Nakleden: HAMDI VAROGLU 

sem caiz. Bilmedigi yok. Doktor, ona da-
m§madan re<,;ete vermiyordu. Gozlerinin 
a<,;JidJglnl haber verdigimiz zaman sevin
cinden baygmhk geyirir gibi oldu <,;ocuk
<,;agJz I 

Dad1m sustu. Karanhkta du~iiniiyo
rum. 

Dad1mm verdigi haberler yiiregimi ge
ni§letti. F akat neye yarar? Selim Sekban, 

Bekleyorum. DadJmln cevab1 uzayor.l mlyacaglm. Ona yazd1g1m mektubdan orada, bir hayal olup kald1ktan sonral 
Sonu gelmiyen bir siikut iyinde, yalmz sonra, ve ondan aldJglm cevabdan son- Kalbimi ana a<,;am1yacak, onun hisleri-
kendi kalbimin gumbiirtusunu dinleyerek ra, kar~Jla§mamJZa imkim kalmadJ, ne mukabele edemiyecek olduktan son-
bekleyorum. Oday1 dolduran karanhgm Kendisine kar§l son derece lakayd ol- ra I 
ic;inde kotkunc bir sea i§itecegmi§im gibi, dugumu soyledigim Selim Sekbana, §im- Yapt1g1m hatanm biiyiikliigiinii §imdi 
heyecanhyJm. di yiiz yiize gelirsek, ayni §eyi tekrarla- anlayorum. 

Hio;; beklemedigim bir cevab. kulakla- mak cesaretini kendimde goremiyorum. Hasta beynimde sarsmhlar oluyor. Ne 
nmda ymlayor: Kar§Jsmda ku<,;iilmek, biisbiitun imkan- tarafmdan baksam tamir edilemez bir va-

- Hay1r, gitmedi, burada. s1z. ziyet i<;inde bulundagumu goriiyorum. 
Yal Selim Sekban gitmemi~ oyle mi? Bizi, her §ey birbirimizden a}'lnyor. Beynimde, bu ,.ok <,;apra§lk vaziyete 
Zihnim, bunun manasm1 birdenbire Kader, bunun boyle olmasm1 isteyor, boy- <,;are du§unecek kudret yak! 

kavrayam1yor. Oyle ummadJgJm, bekle- le olacakl 'i-'1-'!o 

medii:(im bir hadise kit ,Simdi onun, buradan <;;1k1p gitmesini Doktorun bir hafta dedigi miiddet, bir 
Selim Sekban, Yass1kayadan gitme- isteyorum. Onun ic;in de, benim io;;in de hafta daha uzad1. 

mi~! <;ok ag1r, ~,;ok ac1 bir kar§Jla§ma sahne· Diindenberi, yataktan kalkt1m. Gene 
Zihnimcle bir hesab yap1yorum. Yirmi sine ne liizum var? J od,mdaylm; fakat koltukta oturuyorum. 

yedi giin hasta yattlgJml soylemi•lerdi. Anla,masma imkan olmwan iki insan Fakat, gene diindenberi, viicudiime 
Onun, bu kadar uzun zaman burada kal- gibi avnlmalJyJz. kanad tak1lmJ~ gibi. Yerimde duramlya-
masl; iki uc; giine kadar Yass1kayadan ay- Dad1mm sesi tekrar i~itiliyor. Sormaga rum; kalkmak, ko§mak, gulmek, kahka
nlacagmi soyledigi hal de gitmemesi, be- hazJTlandiP,Jm suali tahmin etmi, gibi: hal aria giilmek, z1plamak, Sl<,;ramak iste-
nim hastahg1mdan ba§ka ne sebeble ola- - 0 da bizimle beraber yok iiziildii yorum. 
bilir? zavalh, diyor. 0 olmasayd1 halimiz ha- <;iinku dun bir :jey oldu. ()yle bir §ey 

0 halde?.. rabd1 zaten. Bereket versin onun teselli- ki, anlatabilmek icin, alelade insan lisam 
0 halde. S•lim S·l.:banla, bu gunlerde sin• I l degil. fevkalade bir dil, l!iirin, musiki-

geTte kar~1 kar~•va gelecegim. l Sonra, ilave ediyor: nin dili laz1m. 
Haylr, bunu istemiyorum. Bunu yapa - Doktordan fazla seni o kurtardt de- Bir §air olsam, bir musiki§inas olsam, 

hatta iyi bir ressam olsam, o hadiseden 
bir §aheser yarahrd1m. 

Dundenberi, ben ba§ka bir insamm. 
Bir el, Selim Sekbanm eli, hayatlmm 

istikametini bir ~okunu§ta yevirdi. 
Mes"udum. <;ok mes'udum ... 

'io'lolfo 

lkindi iistiiydii. Penceremden i<,;eriye 
dolan gunetin ortasmda, koltuguma otur
mu~tum. Uzaklara bak1yordum. 

Odada yalmzd1m. 
Kapmm ao;;,ldJgmJ duydum. 
Bana dogru, ad1m ad1m yaklatan bi

risl var. Fakat bu ad1mlar, dad1mm adlm
lan degil. Buyiikannemin de degil. 

Yabanc1 bir yuruyii§. Hay1r, yabanc1 
degil, <,;ak yakm, herkesten daha yakm, 
kalbimin i<,;inde ya§ayan bir hayalin yii
riiyul!ii I 

Yalmz kulaklanm degil, butun duygu 
kabilivetlerim, hep birden o ad1mlara ta
k!IJD kahyor. 

Kalbim, gogsumiin i'<inde, c;atlayacak ... 
Ad1mlar, yava§ yava§ yakla§tl; tam ar

kamda durdu, 
Ba§lml ceviremiyorum. Boynumu sJm

sJkl tutan bu kuvvet ne} 
Birden, batiml, iki el yakalad1. Selim 

Sekbamn elleri. 

Bir ba§, bana dogru igildi. Selim Sek
banm ba~n. 

Ve, sa<,;lanmda, s1cak bir nefesin do
la§hgmJ; a nun dudaklanmn, beynime ka
dar inen yakJcl, uzun bir temasla, sa«;la-
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Saf ve normal gtda 
I 

8 

-.. 

Pirincunu - Mercimek .. Bezelya - Vulaf 
ve sair HUBUBAT UNLARI kuvvet kayna~tdtr. 

CAPAMARKA MUSTAHZARATI 
M. Nuri <;APA Kurulu~ tarihi 1915 

( ASKERLIK 1~LER1~ ~~--Operator __ _ 

~ubeye davet RIZA UMVER 
Eminonii Yerll Askerlik ~ubeslnden: 
Plyade (yarsubay) astegt!fen 30974 i.small 

oglu Mehmed Nahld Akman 1320. 
Plyade (yarsubay) astegmen 31069 Meh

med Esad oglu Orner i.srendiyar 1320. 
Plyade (yarsubay) astegmen 31238 Ibra

him oglu Hasan Turgud 1317. 
Plyade (yarsubay) aste~men 24358 Ali 

Ahmed oglu Mehmed Ali Tunc;aslan 1315. 
Plyade <yarsubay) astegmen 29107 Samih 

oglu Mehmed Ferldun Bellisar 313. 
Piyade (yarsubay) astegmen 1067 §akir 

oglu Mehmed Sellm Giir 1317. 
P!yade <yarsubay) aste~men 22705 Ibra

him og!u ibrahlm Ethem Gor§amn 315. 
Piyade (yarsubay) aste~men 17152 Emln 

oglu Emin 1314. 
Plyade (yarsubay) aste~men 30664 Talat 

oglu Ahmed Salim Erden 1319. 
Piyade (yarsubay) astegmen 19181 Ab -

dullah oglu Osman Kolat 1315. 
Piyade (yarsubay) astegmen 17240 Ah

med oglu. Mehmed Zeki Qellkol 1314. 
P1yade (yarsubayJ astegmen 14780 Kadir 

oglu Htiseyin Naz1m Mtildtir 1313. 
Piyade (yarsubay) astegmen 44342 irfan 

oglu Rlfat Yelkln 1328. 
Piyade (yarsubay) astegmen 39941 All 

Rtza oglu ismail Hakk1 Balamlr 1319. 
Piyade Cyarsubay) astegmen 30716 Os • 

man oglu Hamdl !;lahar 1319. 
Plyade (yarsubay) astegmen 1329/76 

Hasan o~lu Nureddln Erdil 1323. 
i~bu subaylarm 25 mart 940 giinii • 

ne kadar niifus ve askeri vesalklle §Ubede 
bulunmalart muktazldir. 

Mide, Barsak ve I( hPstahklan 
muayenehanesi 

Dr I Y I Hallacyan 
I Taksim (eski Talimhanede) Ab

dillhak Hlimid caddesi. Sabiha 
apart. No. 12, daire No. 4 

G U L merakh I an 
200 ~eiiit, a't1ara kuvvetli, yedive 
reo ebketli nuvote giiller, giizel 
~amlar, mavt ~amlar, sus fidanla· 
11 ve saire •••• Ortakoyde Ankara 
Bab~esir de bulabllirsiniz. i~byen· 
Jere katalog gonderilir. Vasil -nmm iistunde birle§tigini hissettim. 
Gozlerimi kapad1m ... 
Hayahmda ancak bir defa, k1sac1k bir 

defa ya§ayabilecegimi, tahammiilii a~an 
§iddetinden anladJglm bu emsalsiz lah
zayl, biitiin kabiliyetimle, biitiin varhgJm· 
la ya§ad1m. 

Zevkli bir ba§ donmesi i<,;inde, bilme· 
digim bir aleme dogru yiikseldim. T ek
rar yer yiiziine indigim zaman, Selim Sek
ban, oturdugum koltugun yamba§ma diz 
<,;okmii§ vaziyetteydi. 

Uzun bir miiddet, ha§l dizlerimde, el
lerim ellerinin i<,;inde, oylece kald,k. 

Hio;; bir §ey konu§muyorduk. 
Ne konu§abilirdik ki, bu sessiz duru~

tan daha fazla bir mana ifade etsin? 
Sonra, Selim Sekban ba§Jm kaldirdJ. 

Beni ilk defa goriiyormu§ gibi, dikkatli 
dikkatli yiizume bakh. Bu bakl§ta, gor
dugunu bir daha unutmamak isteyen bir 
1srar vard1. 

Ellerimi b~rakmadan, kulag1ma soyler 
gibi hafif bir sesle sordu: 

- Ban§hk m1. Leyla Hamm? 
- Dar1lmamJ§tlk ki Selim Bey. 
- Sa hi mi? Danlmaml§ mlyd1k? Ya 

mektubunuz? 
- Ya sizinkn 
- Unutahm bunlan Leyla Hamm. Ne 

siz bana yazml§ olunuz, ne de ben sizel 
- Unutalun Selim Bey. 
Selim Sekbamn ba§1, tekrar ellerime 

dogru igildi. Bundan uzun zaman evvel, 

Doium ve kadm bastalddan 
miitebasstsJ 

Caga)oglu, Nuruosmaniyo caddesi 
No. 22, Mavi yap1 
Telefon: 22683 

Giimii§ane asliye hukuk mahkemesi~ 
den: 

Giimii§anenin Be§kilise koyiinden Me~ 
med Aktik vekili avukat Hayri !Iter ta 
rafmdan ayni koyden miivekkilinin karl' 
lskender klZI Seher Aktik aleyhine ika. 
me eyledigi botanma davasmm yapilmak 
ta alan muhakemesinde: 

Miiddeaaleyhamn tstanbul taraflari~ 
gittigi ve ikamegah1 malum bulunmadt 
gmdan hakkmdaki tebligatm ilanen icr' 
sma ve mahkemenin 30/4/940 sah gii~. 
saat 9,15 te yap1lmasma karar verilJ11' 
o1dugundan mezkur giin ve saatte mah 
kemeye gelmedigi ve mazeretinden h11 
berdar etmedigi veya vekil gondermedii 
takdirde hakkmdaki muhakemenin g1)'1 

hen icra edilecegi teblig makam1na bif 
olmak iizere ilan olunur. 

Haydar Rifahn 
eserlerinden 

i§1er T1kmnda Gidiyor 35 Kr· 
Kedm Kalbi ao ~ 

Kachn A§kl 60 • 
A~k Pe§inde 100 • 
Karagi:imlekliler ihtllAll 100 ~ 

Ftl'Usk Vazosu 20 • 
!lk A~k 50 ' l!ic;in Oliimii 50 ~ 

Efendl lie fJ~ak 40 ' Vikonttm Oliimil 30 ' tklimler 100 • 
Olii!er Evi 125 • 
Felsefe 35 ' 
Kii~;iik hikAyeler 100 • 
Mev'ud Toprak ' 125 • 
Stalin 150 • 
Lenin Mezhebi 75 • 
Tarih FelseJesl 125 • 
F'armasonluk 100 • 
Anarsh:m 60 • 

lstanbula ilk gitmege hazlrlandlglm gii1 

lerin birinde, onun. parmaklanmm ust' 
ne kondurdugu yak1c1 buseyi, bir ~ef 
daha hissettim. 

Sonra, nas1l ge<,;irecegimi, korkuya 1~ 
km bir heyecanla dii§tindiigiim mii§~f 
dakikalann, bir tek soz sarfma bile lii:ttl( 
kalmadan, kendi kendine, aakin ve tiiP 
akl§ll 

Gozlerimiz, dilimizin yard1mma 1:11~~ 
tac olmadan, kalblerimizin biitun git 
taraflanm ortaya koymu§tu. , 

Biitiin bir omre bedel ruh azabms b, 
lahzada silen Selim Sekbanm eli elimcle· 

Bir l§lk diinyas1 iyinde, elele, yeni b 
hayata dogru yiiriidugumiizii anlayof\1~ 

¥'1-'1-

Bir haftadanberi, ou sahifelere hit; b 
'!ley yazmamJ~Im. Ne yazay1ml 0 kad1 

mes'udum ki. .. 
Biitiin vaktimi saadetimo veriyof\1~~' 

yaz1 yazacak vaktim kalm1yor. 
Kendimi her giin biraz daha iyi hi,¥ 

diyorum. 
Bu gun ilk defa olarak odamdan ~~ 

tim, bah,.eye indim. Selim Sekban, }II 
gunkii gibi gene yammda. 

Gullerimi ziyaret ettik. BakJmslzhkl~· 
kurumut hulacagJml zannettigim se"i!1 

<;ic;eklerim, benim baktJg1m zamandan Jl 
ha giizel, daha fazla serpmi§. 

Anlayorum. Onlara da Selim Sekbafl1 

eli degmi§ olacak. 
.<Arkm var> 
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3 ayda bl~kl ve dlkl' 
Xem tariM: 1930. MiidiTesi: ELENi CORBACIO(;LU. 

En aon ve ~rok kolay bir usulle Fran.stz: liiks metodla: Diki§ bilen 
bayanlara ii9 ayda, az: bilen bayanlara altt ayda, hi9 bilmiyen 
bayanlara dokuz: ayda bi~ki ve ~ muntazam olarak ogretilir. 
Bayanlara tayyor, tuvalet, rob, hi9 pravastz japone ve reglan ve 
en z:on modellerin metod iizere §ekilleri ogretilir. 

Erkek ltosti.im, reglan. pardesii, pijama, beyaz !iamll§tr ders
lerl bayanlara verilir. Yurddan 9lkanlara Yiiksek Kiiltiir Bakan

hkJndan tnsdlkli §abadetname ita olunur. 1905 senesindenberi bu san'ata devam etmekte
dir. ~imdiye kadar yeti§tirdigi san'alkArlar her tarafta takdir ve tahsinle kar§tlanml§tlr. 

(Devre) kay1d giinleri: Pazartesi, «;ar§amba, Per§embedir. 
Adres: Kumkapt Kadirga caddesi No. 93. 

Fikri T evfik Karde§ 
Otomobil ve Makinist Okulu 

'fAKSiM - STADYOM, Telefon: 80259 
b Yeni §ofor devresi I 0 nisan 940 ta 
I a!hyacaktu. Motor teorisi, montaj ders
erl ve direksiyon talimlerile iicret 50 li

;adJr, Anadoludan gelen ve ii~ ay zar~ 
Jnda tahsilini bitiren talebenin bi.itiin 

(QasrafJ okul iicretile beraber 125 liray1 
~e<;rnez. Kay1d muamelesine ba~lanmJ~tJr. 
. ?n giinii beklememek liizJrndJr. T afsilat 
1'<1n program isteyiniz. 

AdHye Vekaletindea: 

-

Muhamrnl'n bedeli 11495 lira olan 14 kalemde 341 par~a muhteli£ cins ve evsafta yazthane, 
koltuk vesair mobilya 5 nisan 1940 cuma giinii saat 11 de kapah zarf usulile eksiltmeye ko
nulmu§tur. 

lhale Ankarada Vekalet binasmda Levaztrn ve Daire Mlidiirliigu odasmda toplanan 
R:omlsyonca yaptlacakt1r. 

Bu i§e girmek isteyenlerin muhammen bedeli yiizde yedi bu~ugu rnuvakkat teminat 
lnektub veya makbuzlarile kanunun tayin ettigi usulde tekliflerini, vesikalarmt ayni giin 
saat 10 a kadar Komisyon Reisligine makbuz mukr~1ilinde vermeleri laztmdtr. 

~artnameler mezkfir Miidiriyetten bedelsiz ahnacag1 gibi nlimuneler de goriilebilir. 
Komisyou nakit veya nakit mahiyetinde ktymetli evrakt muvakkat teminat olarak kabul 

ederne?.:. 
Posta ile gonderilecek teklif mektublarmm teahhurundan dolay1 Komisyon mes'uliyet 

kabul edemiyccegindeu bu mektublarm muayyen saatte yeti§ebilmesi i~in daha evvelinden 
laahhiidlii olarak postaya verilrnesi lazrmdtr. d27b (2101) 

istanbul P. T. T. Nidiirliiiindea: 
16/3/ 940 cumartesi saat 10 da B. Postane binas1 birinci katta P. T. T. Miidiirllik odas1nda 

toplanacak Kom;syonda pazarbg1 yapiiacagl ilan edilmi§ oln idarerniz deniz telgraf kabloi~1-
ntn 1slahmda kullantlrnak iizere en az 40, en ~ok 47 gun miiddetle tonaj1 500 den a§agl 
olrnay&cak bir vapurun ttrtulmas1 i§i i~in muqyyen saatte toplanan Komisyona her hangi bir 
talib miiraca~t et.mediginden pazarhk 23/3/940 cumrtesi saat 10 da yaptlmak iizere uzatJirnJ§tJr. 

V apurun giindelik muhammen bedeli 200 lira, hepsinin 9400 lira, muvakkat teminat 705 
lirad1r. 

Taliblerin clbabdaki lfllrtnamelerini gormek ve muvakkat teminatlarmt yatJrmak iizere 
~ah~ma giinlerinde mezkur Miidiirllik idari Kalem Levaz1m k1smma, pazarhk giin ve saatinde 
de Idaremiz emrine tahsis edilecek vapurun a~tk denize a111lmasJ, evsaf ve siir'atlni rosterir 
liman §ehadetn2mesi. kablo i§lerine elveri~li bulunduguna dair istanbul Mmtaka Liman Reis~ 
ligin;" i§'arma atien idarenin mlifetti§i tarafmdan verilecek rapor ve muvakkat teminat mak-

.,:uzile birlikte Komisyona miiracaatleri. (2145) 

istanbul Naarif Miidirliiinden: 
Maarif Vekilligi Koy Ogretmen okullart i~in a§ag1da cins ve miktan ve fiatlar1 yaz1h liiks 

lfunbalarile yedekleri a111k eksiltmeye konulrnU§tur. Tahmin edilen bedeli (2265) lira olup 
rnuvakkat teminatl da (169) lira (88) kurU§tur. istekliler bu 1\iks Iambalarile yedeklerine 
aid §artnameleri Maarif Miidlirliigu Yardirektorliigunde gorebilirler. ihalenin 5 nisan 1940 
curna gi.inii Paat 16 da Maarif Miidiirliigunde toplanacak Komisyon marifetile yaptlacagt 
Uan olunur. (2173) 

E§yanm cinsi Miktan Beherinin fiatt Yekful 

SOo rnumluk 1\iks Urnbas1 
:Yedl'klerilt: hera ber 
200 mumluk liiks lAmbas! 
Yedeklerile beraber 
aoo mumluk ,iiks lambasl 
:Yedeklerile beraber 

lurk H~va 

tartnamede yaz1h 

§artnamede yazili 

tartnamede yaz1h 

Kurpmu 

Aded Lira Lira 
30 30 900 

30 

40 

istanbul 
Vila yet 

17,5 525 

21 840 

Yeklln 2265 

~ubesinden : 
Kurumumuz: tarafmdan her on be~ giinde bir ne~redilmekte olan cHavacJhk ve Spor 

!.TecmuasJ:~> mn istanbulda tabettirilmesi takarriir etmi.§tir. 
29 mart 940 cuma giinii saat on beyte miinakasas1 yap!lacakhr. 
istekli matbaa sahiblerinin miinakasa giin ve saatinde ve §artnameyl gi:irmek !~in de 

~giin Cagaloglundaki ~ube Merkezine rniiracaat etrneleri. (2146) 

T. i$ BANKASI 
1940 

Cari Hesablar 
iKRAMiYE PLANI 

1 aded 2000 lirahk = 2000.- Lira 
3 • 1000 • = 3000.- • 
6 • 500 • 

12 • 250 • 
40 • 
75 ,. 

210 • 

100 • 
50 ,. 
25 ,. 

= 3000.- • 
= 3000.- • 
= 4000.- ,. 
= 3750.- • 
= 5250.- ,. 

Re~ideler: 1 Subat, 1 Mayts, 
1 Ag,.stos, 1 ikincite~rin 

tarihlerinde yapili.r. 

CUMHURIYET 

llllik ye 
Esas No. 

180 

718 

757 

758 

766 

844 

865 

1082 

1084 

1096 

Y E R i 
Uskiidar Kii11lik~amhca Bulgurlu 
mah. E. 9, 11, Y. 9, 7 
Kad/koy Rasimpa~a Tepe sokak 
E. 29, Y, 77, taj. 77 
Fatih Mollahiisrev mah. E. V efa 
Y. Hintmetdede ve Akifpa§a so
kak E 74, Y 102 
Fatih Mollahiisrev E. Vefa, Y. 
Hintmetdede oglu ve Faikpa§a so
kak E 74, Y 102/1 
Eminonii Dayahatun mah. Ktzlar
agasl han 3 taj 3, ada 631 parse! 
23. 
Fatih Aksaray Yah Mah. Orta
bostan sokak E 19 Y 27 ada 819 
pafta 208 parsel 5 
Eminonii Eminsinan mah. Hani~i 

sokak E. Y. 19, taj 19 
Emini:inii Siileymaniye mab. E. 
Si.ileymaniyc cad. Y, ismet cad, 
E43,Y43 
Eminonii Bliylik!;af§I Kesecilcr 
sokak E, Y, 46, taj 46 pafta 8, 
ada 2729, parsel 20 
Bostanc1 Erenkoy «;atal11e§me 
Tiiccar tariki No. 7 

1384 Beyoglu Kamerhatun E. Tevfik, 
Y. Mavi sokak, E 'Zl, Y 2, ada 454, 
parsel 112 

1476 f;lahkulu mah. Kumbarac1 sokak 
E 91, Y 117, taj 117 

1520 Erninonii Mercan Ktzlaragas1 han 
iist kat No. 4, taj 4, ada 631, 
parse! 4 

1521 Ernini:inii Mercan KIZlaragast han 
list kat No. 5, taj 5, ada 631 
parse! 5 

1522 Erninonii Mercan Ktzlaragas1 han 
alt kat No. 4, taj 4, ada 631, 

1523 

1528 

1529 

1530 

1531 

1532 

1575 

1576 

1758 

1590 

1591 

1195 

1903 

2067 

parse! 30 
Erninonii Biiyiik~ar§I Mahfazactlar 
ve Arabac10glu sokak No. 6, 8, 
taj 6, 8, pafta 5, ada 2738, parse! 4 

Erninonii Siiruri mah. Mahrnud
pa~a cad. 3, 331, 7, 186, pafta 136, 
ada 734, parse! 10 
Erninonii Siiruri mah. Mahmud
pa~a cad. E 165, 167, 7, 150, 150/1, 
taj 150, pafta 136, ada 315, par
se! 37. 
Erninonii «;akmak"<Jlar yoku~u 
Dayahatun mah. Valde ham bi
rinci kat 3, 3/1, 3/2, 4 No. taj 3, 
3/1, 3/2, 4 ada 339, parsel 63, 
Eminonii Mercanaga «;akrnak~tlar 
yokU§U Valde han! alt kat No. 
12, taj 12, ada 339, parsel 145, 
pafta 201. 
Erninonii Mercanaga mah. «;ak -
mak,.Jiar yokU§U Valde ham list 
kat No. 12, taj 12, ada 339, pafta 201 
Kadtkoy Caferaga eski Tcvfikbey 
Y. «;tkrnaz Erninbey sokak E. 8, 8 
Mii. Y. 1, 3. 
Kndlkoy Bostanct Tiiysiiz sokak 
(Balik .. ~ Yunus) E. 2 
Kadtkoy Suadiye Bagdad cad. E. 
84, 85, Y. 322, 324, taj 340, 342 
Bakrrkoy Kartaltepe incirli cad. 
15, 16 mii. 
Baktrkoy Kalitarya, E. 50, 51, Y. 
54, 37, taj 46 No 

Eminonii Aksaray Katibkas1m 
mah. Yah sokak E. 61, Y. 75, ada 
833, pafta 208, parse! 34 
Eminonii La.Ieli 'E. f;leyh Ferhad Y. 
Mimarkemal, E. Ali Riza Ef. Y. 
KIZJlta§ E. 3, Y. 18 
Topkapt Beyaz1daga mali. Halla11 
Y. Halla11 Hasan sokak E 18, Y 22, 

Ktymeti Nev'i 
871,- Arsa 

MesahaSl Depozltosu 
2737,50 M2 174,20 

115,- Arsa 114,93 M2 23,-

624,- Arsa 

670,- Arsa 

100,- Oda 

130,- Arsa 

68,- Arsa 

47,- Arsa 

60,- Diikkan 

1243,- Arsanm 
4/6 H. 

47,- Arsa 

4938,- K&.rgir ev 

120,- Oda 

120,- Oda 

60,- Magaza 

125,-

278,-

54_,-

95,-

200,-

75,-

823,-

DlikkAntn 
4/16 H. 

Diikkanm 
120/864 H. 

Dlikkarun 
240/13440 H. 

Bodrum 
ve arsa 

Diikkantn 
240/480 H. 

Odanm 
240/480 lL 

iki evin 
1/2 H. 

312, M2 

310, M2 

17 M2 

130 M2 

34 M2 

11,75 M2 

2,25 M2 

t242,25 M2 

46,50 M2 

143,75 M2 

19 M2 

21 M2 

15 M2 

4 M2 

10 M2 

47,50 M2 

30 M2 

'Zl,SO M2 

131 M2 

426,- Arsanm 959,21 M2 

'Z78,-

452,-

948,-

924,-

142,-

83,-

32/144 H. 
iki dlikk=inl! 574 M2 
evin 196/1344 H. 
Arsa 4524 M2 

Diikkam miio- 718 M2 
temil maabah~e 
ev. 

Arsa 308 M2 

Arsa 35,56 M2 

Evin 7/24 H. 158 M2 

124,80 

134,-

20,-

26,-

13,60 

9,40 

12,-

248,60 

9,40 

987,60 

24,-

24.00 

12,-

25,-

55,60 

10,80 

19,-

40,-

15,-

164,60 

85,20 

55,60 

90,40 

189,60 

184,80 

28,40 

16,60 

~m . 
Adresi ve tafsilatJ yukartda yazth gayrimenkuller pe§in para ile satllacaktJr. Ihale 'Zl/ 

3/940 11ar~amba glinii saat 14 tedir. Mlizaycde strasmda verilen bedel mukadder ktymeti gel1-
tigi takdlrde taliblerin depozitolarm1 % 20 nispetinde artt1rmalan ve mi.ihiir kullananlarm 
ll'liiiiiirlerini noterden tasdik ettirmeleri laztmdtr. 

isteklllerin pey ak .. esi, niifus tezkeresi ve i.i~ aded vesikahk fotografla bildirilen giin ve 
saatte §Ubemiz Em!Ak Servisine rniiracaatleri bildirilir. c809» (1820) 

Davudpa~a Top~u Alay1 Komutanbg1ndan: 
Ucretle bir karnacl ustasJ almacagmdan isteklilerin §eraiti ogrenmek iizere Davudpa~a 

To~u Al<•yma miiracaatleri. (2147) 

KiREMlD- TUGLA FABRiKALARI l<;IN 
MAKiNE ve PROJE : 

KiREMiD- TUGLA yapmak i~in, yerinde ke¥·f ve ftkir vermek, 
KiREMtD- TUGLA ve ate~ topraklan tahlil ve provalar yap
mak KlREMiD- TUGLA fabrika•an meydana gebrmek 1~in 
(in§~at, testsat, .te§k.tl~t vc:_ i¥1etme) !"iitehassts ve u~ta tedar1k 

etmek, (Iafs1lit 1~m 1urk~e) a~agtdakt adrese muracaat: 
p, Chourkoff sokak, (11 Avgust) No. 44, Sofya·Bulgarlstan 

·~··••••••••••••••~• \ . ~iileburgaz asliye hukuk mahkeme 

.--1\ladide Zftmrfid 1 sJn~:~~burgazm Cherler mahallesinden 

On yedi kuat 20 aantim sikletin
de koyu renkli tek ta§ bir ziimriid 
c;1plak olarak Sandal Bedesteninde 
teshir edilmektedir. 28 mart 940 
pe~§embe giinii saat 14 te miizayede 
ile satJlacaktJr. Bedestence takdir o~ 
lunan k1ymeti yedi bin be~ yi.iz li
radu. 

Bolu sulh hukuk hakimliginden: 

Bolu orman mesaha memurlanndan 
Liitfi Ula§la Bolunun Kara~ay1r mahal -

lesinden Hasan oglu aktar T alat ve ii~ 
~i.incii §ah1s halen ac;1kta bulunan eski 

Bolu birinci 1111nif orman miihendisi Mus -
tafa Azmi aralarmda miitehaddis alacak 

davasmm icra k1lmmakta olan muhake -
mesinde miiddeaaleyhlerden Mustafa Az

minin ikametgahmm mec;hul bulundugu 
nam1na '>lkanlan davetiye zirindeki mi.i ~ 

ba~irin me~ruhabndan anla§IImJ§ oldu -
gundan usuliin 142 nci maddesi mucibin-

ce ilanen tebligat ifasma mahkemece ka
rar verilmi§ ve davetiyenin bir niishasJ da 

mahkeme divanhanesine talik edilmi§ oL 
dugundan duru~ma giinii olarak tayin kt
lman 21 /3/940 per§embe saat II de Bo~ 
lu sulh hukuk mahkemesinde bizzat veya 

bilvekale hazu hulunmas1 liizumu ilan 
olunur. 

Dr. ZiYA NAKi 

F eyzi kJZJ Sabire $enkalm miiddeaaleyh 
istanbul Tophane Fmd1kh Hardal yoku~ 
~unda I 7 numarah hanede Rifat yanmda 
F ehami $enkal aleyhine ikame eyledigi 
ihtar davasJmn duruomasmda miiddea -
aleyhin ikametgah1 mec;hul oldugundan 
hukuk usulii muhakemeleri kanununun 
141 jnci maddesine tevfikan ilanen teb ~ 
ligat icrasma karar verildiginden duru, ~ 
mamn bJrakt)dJgt 29 mart 940 tarihine 
musadif cuma giinii saat I 0 da Liilebur -
gaz asliye hukuk mahkemesine gelmesi, 
aksi takdirde tebligat yapJimJ§ sayJiacagJ 
ilan olunur. 

Vatansever her Tiirk gencinin 
okumasJ icab eden kitab: 

Buyuk Turkiye 
Yazan: ORHAN CONKER 

Toptan satJ§ yeri: Akba, Ankara 
Fiah 150 kuruQ. Sipari~ bedeli 

pe§in gonderilmelidir. 

Doktor ~iPRUT 
Clldlye ve ZUhrevlye 

MUtehass1s1 
Beyoglu Yerli Mallar PazarJ kar 
lil'smda Posta sokag1 ko~esinde 
Meymenet aparbmam. Tel: 43353 

f Dr. Suphi ~enses 
drar yollan hastallklan mutehaSSISI 

Kulak, bogaz, burun miitehassJsJ Beyoglu Ytldtz aini!DUl kartllt tram• 
Divanyolu Tiirbe kar§JSJ No. 119 1 vay durai'J Leider aparbmam. Fakir-

Telefon: 22587 __ .. 1---lere paraaJZo Tel: 43924•-11 

., 

In Birik ikra~~iye ISO,. Lira 
I Devlet DellirytDan IJletB!e U. Mitirfiiiiiadea: 

Muhammen bedeli 4800 lira alan 20 metre murabbahk bir rulosu 40 kilo gelen 300 rulo 
beton in§aat tecrid veya bina damlanm ortmek i~in ala cins karton bitiime 5/4/1940 cuma 
giinii saat (11) on birde Haydarpa§ada Gar binas1 dahilindekl Komisyon tarafmdan a~Ik 

ekslltme usulile satm almacakttr. 
Bu l§e girmek isteyenlerin 360 lirahk muvakkat teminat ve kanunun tayin ettigi vesaikle 

blrlikte eksiltrne giinii saatine kadar Komisyona miiracaatleri lazrmd1r. 
Bu i§e aid §artnameler Komisyondan parastz: olarak dagttllmaktadtr. (1988) -Muhammen bedeli 24800 (yirmi dort bin sekiz yiiz) lira olan iki kalem susta c;eligi 

29/4/1940 pazartesi giinii saat 15,30 da kapah zarf usulile Ankarada idare binasmda satin 
abnacaktrr. 

Bu i§e girmek isteyenlerin 1860 (bin aekiz yiiz altmt§) lirahk muvakkat teminatla ka
nunun tayin ettlgi vesikalar1 ve tekliflerini ayni giin saat 14,30 a kadar komisyon reisligne 
vermeleri laztrndtr. 

~artnameler parastz olarak Ankarada malz:eme dairesinden, Haydarpa§ada teselllim ve 
sevk §efliginden dagtttlacakttr. (1978) 

Say1n mii~terilerimize Miijde : 
Sabtk ~AMLI ve yanan ATA ATABEK magazasmdaki fanila 
TRIKOTAd, <;ama~1r ve sair 1 UHAFIYE ~e~itlerimizi aynt 
sJrada sab1k T ayyare piyango miidiiriyeti binasmm sag tara-

fmda 47·2 No. da hulabtlirsiniz, HAYRI KOYUNCU • 

Ac•k Eksiltme ilam 
Pendik Bakteriyoloji Enstitiisii Miidiirliigiinden: 
Muvakkat teminat miktar1 Tahrnin edilen bedel Miktan Cinsi 

Lira K. Lira K. 
300 00 4000 00 40 Bll§ Okiiz (teraiti ve11hile) 

l - Yukartda yazth kirk ba§ okiiz Bl11k eksiltmeye konulmU§tUr. 
2 - Ac;tk eksiltme 1 nisan 1940 tarihine musadif pazartesl giinii saat 14 te istanbulda Ca

galoglunda Yiiksek Mektebler Muhasebeciliginde yaptlacaktcr. 
3 - l§bu ac;Ik eksiltmeye girmek lsteyenler her gtin Pendikte miiessese miidilrliigi.ine mii

racaatle ~artnamesini gorebilirler ve eksiltmeye girmek isteyenler yukar1da yazth mu
ayyen olan giin ve saatte c2490• numaral! kanunda ye.zth gartlar dahilinde teminat 
larile s<izii g~en rnuhasebecilikte teyekkill eden Pendik Bakteriyo1oji enstiti.isii satm 
alma kornisyonuna gelmeleri (2012) _ 

ETIBANK 
Garb Linyitleri i~letmesinden : 
Miiessesenin Soma, Tav~anh, Deginnisaz i~letmelerinde c;ah~mak iizere 

Bir Maden MUhendisi 
ve 

a·r Makine MUhendisi 
aranmaktadrr. Talib olanlarm Bahkesir posta kutusu 5 numarah adresine 

tahriren miiracaatleri ilan olunur. 

tanlar1 Belediye Reisliiindea: 
1 _ Ek•iltmeye konulan iJ : «;ankm Vilayet merkezinde Belediye tarafmdan yapttr~lacak 

hfu binast in§aabna aiddir. 
2 - Ke§if bedeli c29102» lira c4b kuru,tur. 
3 _ Bu ~aat 14/31940 tariliinden itibaren bir ay rniiddetle ve kapah zarf usulile vabidi 

fiat iizerinden ek>iltmeye konmu~tur. Bu i§e aid evrak §unlardtr: 
A - Metrai tetveli 
B - Hulasai ke§if 
C- Proielcr 
D - Ek~iltrne ~artnamesi 
E - Mukavelename 
F - Baymd1rhk i§leri genel ~artnamesi 
G - Nafta Vekaleti yapt i§leri umumi ve fennt ve hususl fenni §artnamesi. 
4 - Kapah zarf usulile ve vahidi fiat iizerinden yaptlacak bu eksiltme 12/4/940 tariliine 

rnusadif cuma gunii saat 15 te Belediye Enciirneninde yapJlacakttr. 
5 - i•tekl Her bu evrak1 her giin Belediye dalreslnde gorebllirler. 
6 - Ist<:>klilerin bu i§e girebilmeleri !~in 940 senesine aid Ticaret Odasmdan al1nrn1§ 

vesika ile thaleden 8 giin evvel Nafta Miidiirliigunden ehliyet vesikas1 alm1~ bulunmalan. 
7 - Muvakkat teminat c2182• lira c68» kur~tur. 
8 - i~teklil~erin yukar1da yaz1h giin ve saatten bir saat evvel teklif mektublanm Bele

diye Enciimenine \'Crmi.§ olrnalan ilan olunur. 
9 - Proje ve ~artnameler istenildigi takdirde cl45:o kuru~ mukabilinde verilir. (2113) 

Uaalar• [ istaabal Bele .. yeli 
-----~-----~-Ma~k.!da Emlak caddesinde yeniden yapJlacak kana! in§aatl kapah zarf usulile eksilt-

meye konulmu~tur. Ke§if bedeli 9900 lira 25 kurU§ ve ilk teminatl 742 lira 52 kuru§tur. 
Ke§if ve §artn,.me Zr-lnt ve Muarnelat Miidiirliigu kaleminde goriilecektir. Thale 28/3 940 
per§embe giinii saat 15 te Daimt Enciimende yapJlacaktir. . 

Taliblerin ilk teminat makbuz veya rnektublart, ihaleden 8 giin evvel Fen l§leri Mli
dlirliigii!le miiracaatle alacaklar1 fenni ehliyet ve 940 ylima aid Ticaret Odas1 vesikalarile 
2490 N'J.h kanuna gore hazrrlayacaklan teklif mektublartm ihale giinii saat 14 e kadar 
Daimt Enciimene "et-meleri. (1924) 

Manisa Askeri Hastanesi Ba,hekimligi.nden : 
Manis:t Asker! hastanesi i~in birinci ve ikincl smu 60 - 80 lira maa~la iki hefn§ire, 75 

lira ile bir ha.~t&bakicJ ve bir 11amll§llCI, 45 lira maa§h bir berber ve 40 lira maa§h bir 
bah~tv!Ul kanuni evsaf ve ~eraiti haiz olanlar almacakttr. isteklilerin Manisa Askeri Has
tanesi Ba§hekimligine miiracaatlerL c1437Jo (2161) 



CUMHURIYET 20 Mart 1940 

• • 
I-HASAN DEPOSU MERKEZi: 

Bah~ekapt, Beyogluna giden tramvay durag1 kar,ISI 

2-ANKARA HASAN DEPOSU: 
Ulus Meydant, Bankalar caddesi No. 28 

3- BEYOCLU HASAN DEPOSU : 
Galatasaray Tramvay durag1 yantnda 

4-KARAKOY HASAN DEPOSU : 
Galata Kopriiba,I meydantnda 

5- i Z M i R HASAN itr1yat ve . Miistahzarall Salls Y eri : • 
KemeraltJ, Hiikumet caddesi 

6- BEY AZID HASAN ltr1yat ve Miistahzarab 
Universite caddesi. 

Sabt Yeri: 

I 

7 - KADIKOY HASAN ltr1yat ve Miistahzarab Sab, Y eri : 
Albyol agzt 

8- 0SK0DAR HASAN ltr1yat ve Miistahzarab Sab, Y eri : 
Hakimiyeti Milliye caddesi 

9 - ESKiSEHiR HASAN _, ... ltr1yat ve Miistahzarab Sab' Y eri : 
Bay Sabri 

•• 
Ogiitverici 

10-BEYOGLU HASAN ltrtyat ve Miistahzarab Salls Y eri : 
Y erli Mallar Pazar1 yan1nda No. 324 

YERLi ve YABAMCI BiiTiiM ITRiY A TIM. 
Turkiyede en iYilerini en ucuza ·satan muesseselerdir. 
Maliye Vekaletinden: 

1 - Yap1lacak 1§: Ba§vekaJ.et ve Maliye VekaJ.eti binasmm I§Ikh sinyal teslsatL 
2 - Ke§if bedeli (1574) liradtr. 
3 - % 7,5 muvakkat teminat ak~esi 119 l!rad1r. 
' - ~ a~Ik: eksiltme suretile 10/4/940 tarihine musadif ~ar§8II1ba giinii saat 15 te Maliye 

Vekaieti Milli Emtak miidiirlii&\inde yapJlacaktlr. 
5 - Taliblerin bu gibi ~leri yaphgma da!r vesaik ibraz etmeleri. 
6 - Fazla izahat almak isteyenlerin Maliye Vekaleti Milli Emlak miidiirliigiine miiracaat-

leri ilan olunur. c1164, (1931) 

PERAKENDE SA TI~ YERi : Beyoglu istiklal 
caddesi No. 48/1 ODEON Magazast 

Yiiksek Deniz Ticareti Mektebi Miidiirliigiinden: 
Miktar1 Muhammen ke§if Muvakkat 

C iNS i aded fiatl Tutan teminat1 
Lira K. Lira K. Lira K. 

B~ ~ifte kik (Yelkenli) 1 900 00 90000 ) 
Bot 2 280 00 560 00 ) 176 63 
Can kurtaran motOr teknesi 1 89500 895 00 ) 

2355 00 
1 - Mektebimize liizumu olup mubayaa ve imallerine karar verilen muhammen fiatJ, miktar 

ve muvakkat teminatl yukarHia yaz11J iig kalem deniz vesaitinin 25/3/940 pazartesi giinii saat 
14 te a<;1k eksiltme suretile ihalesi yap1lacakttr, 

2 - Taliblerin eb'ad, evsaf ve §artlarm1 ogrenmek iizere mekteb Muhasebesine miiracaat-
Ierl ve 2490 sayll1 kanunun 2 ve 3 iincii maddelerindeki §artlan haiz olmalar1. • 

3 - Eksiltmeye i§tirak edeceklerin de yukanda yazth muvakkat teminatlanm Istanbul 
Yiiksek Mektebler Muhasebeciligine yatirdJklanm gosterir makbuzlarile veya banka mektub
larile ve Ticaret Odas1 yeni yil belgesini hamil olarak belli gun ve saatte Yiiksek Deniz Ticareti 
Mektebi Mlidiirliigii.nde miite~ekkil Komisyonu mahsusuna muracaatleri. (1836) 

ESKI ve YlNI ROMAliZMA 
Slyatlk - Lumbago - 0'11uz
Arka - Bel - Diz - Kal~a ve 
soguk algmhklarmdan ile
rl gelen t;idoetll agr11arm1 
T~S• iN ve IZAL~ EDER. 

I Balya Karaaydm Madenleri 
Tiirk Anonim ~irketi 
Adi heyeti umumiye i~timaa 

i~in hissedarlara ilan 

19 mart 1940 tarihli sah giinii adi su
rette taplanmast laztm gelen heyeti umu
miye i~in y<1tmlan hisse senedleri miktan 
ticaret kanununun 366 ve §irket nizamna
mesinin 2 7 nci maddelerinde tayin edilen 
en az miktan tutmad1g1 i~in idare meclisi 
hissedaran heyeti umumiyesini 1 0 nisan 
1940 tarihli t;ar§amba giinii saat on birde 
§irketin Galatada, <;inili R1htJm ham ci
vannda eski $arab iskelesi sokagmda 
kain Muradiye hanmm 5 inci kahndaki 
merkezinde a~agtda yazJ)J ilk toplanb ruz
namesinde bulunan i§ler hakkmda karar 
vermek iizere ikinci defa olarak toplanh
ya t;agmr. 

I - idare meclisi raporile murak1b ra
porunun dinlenmesi. 

2 - 19 39 senesi hesablannm tasdiki, 
mezkur sene neticelerine dair meclisi ida. 
renin teklifi hakkmda karar verilmesi ve 
idare meclisi azalannm tebriyesi. 

3 - idare meclisi azalarmdan t;lkan -
!ann yerine ba§kalarmm ve yahut tek -
rar kendilerinin set;ilmesi. 

4 - Meclis tarafmdan yaptlan aza in
tihabmm tasdiki. 

5 - 1940 senesi i~in idare meclisi a. 
zalanna verilecek hakki huzurlann tes -
piti. 

6 - 1940 senesi i~in bir muraktb ta
yinile iicretinin tespiti. 

7 - $irketin umum i~lerini tedvirle 
miikellef idare meclisi azalarile miidiire 
verilecek iicretlerin tespiti hususunda ida
re meclisine salahiyet verilmesi, 

8 - Gerek §ahsan kendi namlan ve 
gerekse ba§ka ~irketlerin idare meclisi a
zast veya miidiirii stfatile §irketle akdi mu
amele yapabilmeleri hususunda idare 
meclisi azalanna salahiyet verilmesi. 

Ticaret kanununun ve §irket nizamna
mesinin hiikiimlerine gore i§bu ikinci top
lantJda temsil eden veya mevcud bulu
nan ortak senedleri ne miktarda olursa 
olsun yaptlacak gorii§meler inuteber ola
caktJr. 

Bu toplantJda bilasale veya bilvekale 
haz1r bulunmak istiyen hissedarlar tica
ret kanununun 3 71 inci maddesine uy -
gun olarak hisse senedlerini ic;tima gii
niinden en az bir hafta evvel yahrmalan 
lazimdiT. 

Istanbul. 19 mart )1)40 
idare Meclisi 

Paris ve Londrada oldugu gibi 

§ehrimizin BAKER magazalannda 

da kadm manto ve roblart i~in 

yiinlii Eantezi kuma§lann ve kostiim 

tayyorler i~in Tweed kuma§larmm 

en zengin ~e§idleri ve umumiyetle 

kadm ve gene ktzlann elbiselerini 

alakadar eden yiinliiler te§hir edil

mekte ve her yerden miisaid §art-~ 
lar ve ucuz fiatlarla satJlmaktadJr. 

Sahib ve Ba§mu\arriri: Ynnas Nadi 
U mumi ne§riyatz ia.e eden l' azz ~leri 

miidilril: Hikmet Miinil Olgen 

Cumhuriye~ Ma~ba<m 

Satlllk ~Ill Tomrulu 
Dursunbey Devlet Orman i,Ietmesi 

A 

Revir Amirliginden : 
1 - Dursunbey Devlet Orman f§letmesl ist_asyon deposunda (69) numa,rah istifte mev

cud (456) aded muadili (473) metre mikab (773) desmietre mikab ~am tomru~ a~1k art
tJrma ile satJhga <;IkarilmJ§tlr. 

2 - Tomruklarm aynca ba§ kesme paylan mevcud olup hac1m kabuksuz orta kutur 
iizerinden hesablanmJ§tlr. 

3 - Tomruklara aid sah§ §artnamesi Ankara, istanbul, Bahkesir Orman c;ev!rge Mii
diirliiklerinde ve Dursunbey Revir Am!rliginde gorillebilir. 

4 - Tomruklarm beher gayrimamul metre mikabmm muhammen bedeli (12) lira (10) 

kuru§tur. 
5 - Tomrukiarm muhammen bedeli iizerinden % 1.5 muvakkat teminatt (429) lira (95) 

kurustu.r. 
6 - isteklilerin muvakkat teminatlartm hamilen 27/3/940 <;argamba giinii saat 15 te 

Dursunbey Rev!r Amirligine muracaatleri ilan olunur. (2006) 

EKZAMiN 
Ekzemanm 1Uic1d1r. 

- Yara ve ~tbanlarda kullan1hr. Her eczanede kutusu SO kuruijltur. 

• 
Istanbul Maarif Midiirliiiindea: 

M~tarif Vekillig; Koy Ogrehnen okullar1 i~in a§agtda cins. miktar ve fiatlar1 yaz1h havlu
larla hamam silecekleri ag1k eksiltmeye konulmu§tur. Talimin edilen bedel 3130 lirad1r. Mu
vakkat teminat 234 lira 75 kuru§tur. lstekliler bu havlu ve sileceklere aid ~artnameleri Maarif 
Miidiirliigii Yardirektorliigiinde gorebilirler. ihalenin 5 Nisan 1940 cuma giinii saat 16 da 
Mag,rif Miidurliigunde toplanacak Komisyon marifetile yapJ!acag1 ilan olunur. (2172) 

~:§yam~ cinsi 
Havlu 
Hamarn silecegi 

HAVLU- HAMAM SiLECEGi 
Miktar1 

4000 aded 
500 

Beherinin fiah 
47 kuru§ 

250 ,. 

Yekiin 

ETiBANK 

Yekiin 
1880 L. 
1250 ,. 

3130 

Garb Linyitleri l~letmesinden: 
Bahkesirdeki idare merkezinde muhasebe kalem amirligi yapabilecek 

liyakatte 

Bir Muhasip Aranmaktad1r. 
Talib olanlann Bahkesir posta kutusu 5 numara adresine tahrrien miira
caatleri iliin olunur. 

Eksiri 

Sao;lanmzt dokiilmekten, kepek

lenmekten korumak it;;in muhakkak 

Majik sat; eksirini kullammz. Derhal 
tesirini goriirsiiniiz. Sat;;lan biiyiitiir, 
koklere yeni kayat verir. Bir tecrii
beden sonra neticeye hayret edecek. 
siniz. ................... 
Eyiib sulh hukuk hakimliginden: 
Eyiibde, Sofular caddesinde S No. b 

evde oturan Ramiz oglu ismail Hakk1 ta• 
rafmdan Fatihte Fevzipa~a caddesinde 
115 No. h evde oturan alii Ahmed Re§ad 
t;;ocuklan Muazzezle Orhana vasi tayin e• 
dilmesi taleb ve sitida edilmesi iizerine 
yap1lan tetkikat ve muhakeme sonunda: 
Mumaileyh lsmailin her iki kii~iige vasi 
olmaga ehil oldugu dinlenen §ahidlerin 
§ehadatt ve polisten gelen cevabt yazl 
miindericah ve niifus hiiviyet ciizdanlarl 
mefadile anla§IImt§ oldugundan kendi • 
Ierine kabili itiraz ve itizar olmak iizere 
amcalan 1smailin vasi tayinine ve usulen 
ilanat icrasma 15/3/940 tarihinde ka • 
rar verilmi§ oldugundan keyfiyet seki:t 
giin miiddetle ilan olunur. 

1 LiRA 
idrar tam tahlili 

Beyoglunda Agacamii kar§Jsmda 
yeni a~1lan Kimya Laboratuannda 
halka kolayhk olmak iizere yalmz 
(PAZARTESI) giinleri B1R LiRA 
iicretle idrar tam tahlil yaptlmak -

tadu. 

ANAPiYOJE:.N 
Dr. lhsan Sami 

lstreptokok, istafilokok, pnomo
kok, koli, piyosiyaniklerin yapt1g1 
~1ban, yara, akmt1 ve cild hastahk· 
lanna kar~1 c;ok tesirll taze a~1dt.r 

Ba~, di~, nezle, romatizma, siyatik ve kulunc 
agrllarm• ger;irir, gripe va soguk algm11gma kart• 

lyi blr 1Uh;t1r. GUnde 2. 3 aded ahmr. 
S1hhat Vekiletiuin ruhsatui1 ha•zd1r. 


