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AŞKIN TEMiZi 
Yazan: AKA GÜNDÜZ 
Safıs yeri: TA N • lstanbul 

Fiyab : 100 Kr. . 

itler'in Sulh Taarruzu Bekleniyor 
[)uçe - Führer Mülakatından 
ıkan Netice, Bir Teşebbüs 

~azırlandığı Merkezindedir 
Almanya ve ita/ya Avrupanın 

Eden Yakın istikbalini 1·esbit 
Bir ·Program llô.n Edeceklermiş Ouaün IJlussolini ile tekı·ar görüşecek olan 

Londra, 18 (Hususi) - Hitlerle Mussolini, 

Berenner geçidindeki mülakatlarından sonra 

bu akşam hükumet merkezlerine dönmüşler
dir. Mussolini'nin, Mister Welles'i bugün tek

rar kabul etmesi bekleniyor. Ve bundan da Al

manyanın yeni bir sulh taarruzuna geçmek ni

yetinde olduğu manası çıkarılıyor. 

nel mahiyette herhangi bir şayianın yayılması- 'ı_::_ 
S. Welles, Ciano ile beraber 

na meydan yoktur.,, demiştir. H b 
Buna mukabil müttefiklerin matbuatı da ar e 

harbin şiddetlendirilmesi lüzumundan bahset- Girersek 

~ 00
&eveltin Vatika11 nezdindeki 

Fakat Almanyanm bu niyeti hakkında yapı
lan neşriyat, Alman mahafili tarafından süratle 
ve şiddetle reddedilmiştir. D. N. B. bu gece neş
rettiği bir tebliğde, Almanyanın sulhe ait son 

'»tiimessili JJI. J',aylo,. 

Bugün Sulh 

Olabilir mi? 

sözünü geçen Teşrinde söylediğini, bu yüzden 

- , Almanyanın kati zaferden başka bir gayesi bu
lunmadığını hildirmİfÜr. 

l'aı 
an: 111. Zekeriya SERTEL 

Münlhten verilen bir habere göre, Hitlerin 
maiyetinde bulunan bir zat, "Son mülakat ga

yet normal bir hadisedir ve onun için sansasyo-

mekte ve Fransız gazeteleri harbin Garp cep
hesinde kati netice vereceğini ileri sürerek bu 

harbi yaymak ve kazanmak lazım geldiğini an
latmaktadır. 

• 
Diğer taraftan Amerika Hariciye Nazırı Hull de 

bugün beyanatta bulunarak Mister Welles'in 

muharipler arasında mutavassıt rolünü Üa et

tiğine dair intişar eden haberleri tekzip ederek 
Mister Welles'ın yalmiı: v.siyeti C>ğrenmeJde 

meşgul olduğunu ve bu şekilde hareket ettiğini 
söylemiştir. 

Mister Welles, çarşambaya hareket edecektir. 

Müttefiklerin Y apacağ 
Yardımlar 3 Hükômet . 
Arasında Görüşülüyor 

Londra, 18 (A.A.) - "Reu-rkfyeye ellerinden gelen biltlln yar 
ter Avam Kamarasında muha- dı~ ve mü~aheret.i ~apac_ak}ardır. B 

" • muzaheretın şeklı uç hukumet ar 
fazakar mebus Cary, muharebe sında istişare mevzuu olmaktadır. 
esnasında Finlandanm tecavüze ~'Bu istişareler bittabi istizahmı 

~ llssolininin Bitlerle mülakatı, 
iıı· Ortaya yeniden sulh rivayet

' e~~ Çıkmasına sebep oldu. Ameri_ 
~rnhurreisinin Avrupa payttaht-

Mülakat 2,5 Saat 
Sürdü, Mussolini 
V ellesi Bugün 
Kabul Edecek 

Müttefikler Bu 
Harbi Süratle 
Kati Neticeye 
Götürmelidir 

kurban giden ikinci memleket sualindeki ikinci kısma taallUk ed 

1 

olduğunu kaydederek, Türkiyenin hususatı dn nazarı. itibı:ır~ almıştır. 
tam~lığı tehdit edilir veya Türki- Me~us Cary, İngı.lterenın ş:ırk ~u 

1 
yenın komşu bir memleketin imda- vetlcn ~~mandanı ıle Cenubı Af rık 
dına koşması lüzumlu olursı:ı, Türki- Başvekıli General Smuths arasınd 

~i ı.:; tetkik seyahati yapan müşa
lldr r .. Wellcs'in Berlin, Paris ve 

011lll a . Ziyaretinden sonra Romaya 
~ ~res_:ı, İtalyan ricali ile görüşmesi, 
~ a~U§lnclcrden sonra Mussolini
~~a 1.tl~rlc buluşması ve Amerikalı 
ll~le vıı;n bu mülakat neticesıni 
lebır lllek için seyahatini bir iki gün 
'ltıda et~esi, bütün bu hadiseler ara-
lı~ 

8 
.. ınuşıcrek bir nokta bulunduğu. 

~~l~~t~iyor ve sulh rivayeti ihti.. 
ıtz. nı arttınyor. 

tlet~ Wellcs, bütün seyahati müd
~k kı e ketumiyetini muha.fnza ede· 
~~diylllseye bir şey söylemediği için, 

Amerika Hariciye Nazırı , Tavassut 

Şayialarmı Tekrar Tekzip Etti 

Londra ve Paris Gazeteleri Harbin 

Şiddetlendiri lmesini istiyorlar 

~ gib~ kad:U: neler konuştuğunu, ( Mül6katın Tafsil6tı) 
~ .\ll1 z:tıalumat toplad!ğıru, dönüş.. 
~ebb:rıka Cürnhurreisinin ne gibi Roma, 18 (Hususi) - Mus· 
l'~~ Uslerde bulumı.cnğını bilmiyo. solini ile Hitler, bugün Brenner 

l"~at s geçidinin tepesindeki küçük bir 
't~dJ.kta Utnner Welles, Londraya l 
~\>a~·etı n s?n~a. ortaya çıkan sulh Lcdasyonda buluştu ar ve Duçe-
l'i çıka erlnı bılıyoruz: Bu rivayeUe- nin treninde iki buçuk saat gö
l'tıaıı tanlar Londrada bulunan Al- rüştülcr. 
~llraf~~~~ar~ idi. Ötedenberi Alman Görüşmeyi müteakıp süratle ye_ 
''1st kg~ ıle meşhur olan Lord mek yedikten sonra ayrıldılar v" 

lia.lici oc ısrninde biri bir gı.in İngiliz kurşun geçmez trenlerine binerek ı;::: 
l'e.Jt A~ Nezaretine müracaat ede. ri döndüler. Görüşmede Fon Ribben
d~thnı r::~Ynnın aşağıdaki şartlarla trop ile Kont Ciano da hazırdılar. Ve 
lt:ıfı:ıaıt utareke akdetmıye ve sulh bu esnada şiddetli bir kar fırtınası 

C Mülakatın Akisleri) 
Londra, 18 (Hususi) - Bu-

5ünkü İngiliz ve Fransız gaze
telerinde göze çarpan bir nokta, 

hepsinin de harbi şiddetlendir
mek lchinclc neşriyat yapmala-1 
ndır. f 

Timcs gazetesi harbi c~n!andırınak 
lüzumundan bahsederken "elimizden 
geldiği kadar vuruyor muyuz, vura. 
bileceğimız her yerde darbelerimizi 
indiriyor muyuz?,. diye soruyor. Ve 
harbi canlandırarak hedefe doğru 

lı.ıllduğerelerine girişrniye hnzır bu. hükı.im sürüyordu. 
lürtlar ~llu bildirmişti. ı:cri sürülen Mülakatı müteakıp Roma ile Ber-' 

Bugün t>eyanalta bulunması yürünmek ltızım geldiğini anlatıyor. 
beklenilen Chcunberlain Avam Kamarasının yarınki toplan.. 

~ a. l'e ~ şunlardı: !inde şu resmi tebliğ neşrolunmuş. 
Utnıaıt nıdcn müstakil bir Polonya tur: M 
b. l'cn'd "l>uçe \'C Fiihrer, bu sahah Dren acar 

\>ak d 1 en kurulacak Çek \'e Slo ncr'de Duçe'nin vagonunda iki bu· ( 
~k; e\·letlerinin hürriyetini tam. çuk saa t ~üren ~amimi bir mülakat B 
l t. htt yapmııı lardır. Millakatta Kont Ciano Başvekili unün 
lthsıılantnrnfa da şamil umumi bir si. ve f'on Ribbentrop hazır bul unmu~. Y 

d ıtıa· ı d 

tısında bu bahisler üzerinde müza-
kereler yapılması bekleniyor. Yann 
Mister Chamberlain siyasi ve askeri 

'"'"'\ vaziyeti gözden geçirecek, muhalefet 

l lideri ise diplomatik imkanların el· 
den kaçırılmamasını !stiyeccktir. 

"Bugün sulh yapılamaz,, . Al • ar ır... G 
lerıj bi:1;~~tnın da iştirak edeceği Welles, f)uçeyi bekliyor Romaya ·ıd·ıyor 

~. J\I 1 etler Cemiyeti ihdası: Londra gazetelerinin. bilhassa Tt.. 
tıllle .... krn·t'an;} nya 111üstenılckelcr1· ı'ade mes•ı·n mu·· talA n g ·· Alrn · 

{ '"'" ır Duçe ile Führerin bu mülakatı es.. 8 d t 18 (AA) 8 < aası a ore, anya-. . ", . o apeş e, . . - a..,- b .. k" . 1'1 lh 
l "" u t d A ik c~ h · 1· i nın ugun u rıca ı e su . yapmıya Çin h uryanın istikbalin" t . nasın n, mer a um urreıs n n vekil Kont Paul Teleki, yarm 
''kt nlkın reyine . ü ı lnym hususi murahhası Mister Sumner İtalyaya riderek 10 gün kadar imkan yoktur. Çünkü Almanya, Bo· 

ır nı racaat o una. Welles te Papa tarafından ve müte. hemya ile Moravya ve Polonyadan 13 · kalacaktır. Bu seyahat hususi 
la U Stılh tek}'f' . akıben P1!Panın Nazın Kardinal Ma- mahiyette olmakla beraber. çıkmak istemlyecek, müttefjklerse bu 
d lldadaki s r· : ının Almanyanın 1r- 'one taraPkıdan kabul olunmuştur. Kont Telckinin yanında refi. memleketlerin hürriyete kavuşması 

11tıa ,,. · e ırı vnsıtasile İngi~ız ~ r Well s. memleketine dönmek üzerinde ısrar edeceklerdir. tı.'lnıes 1'll erıldığı · kası ve km oldui:u halde Pas. 8 tı S"f ışae edıldi. Fa _har tehı"r etmic ve Sinyor · d nihayet diyor ki: ~ " ar<'U b · '$ - kalya şenlikleri esnasın a Du-
t> eıı· u nvnyeti derha örüşmek üzere onun "Berlinden, l\losko\•adan \'Cya Ro. ı ve İngiliz Hnricı"e . .. . . çe ile Ciano tarafından kabul e-

J donmesınl beklemı dilmesi muhtemeldir . madan çıkan muazzam projelerden 
(~onu: Sa: 6:" . (Sonu, Sa: 6; Sii: 4) __ ,_,,,___________ <Sonu Sıt. 6 Sü: 4) 

/ 

yeye derhal askeri yardımda bulu.. yapılmakta olan askeri müzakereleti 
nulması için, Fransa ile İngiltere a- de Türkiyenin temsil edilip odilm 
rasında makul bir plim mevcut olup diğini de sormuştur. Butler, şu ceva 
olmadığını sormuştur. bı vermiştir: 

Harlcl~e .Mü~teşarı Butler, ceva- "Türkiye ile istişareler yapılmı 
ben dcmıştır kı: tır ve istişareler Türkiye ile idame o. 

. "Büyük Britanya ve Fransa Tür. lunmaktadır.,, · 
kıye ile imzaladıkları karşılıklı yar
dım muahedesinin birinci maddesi 
mucibince şuna mecbur bulunuyorlar 
ki, eğer Türkiye bir Avrupa devleti 
tarafından harbe sevkedilirse ve bi
naenaleyh bu devlet tarafından Ti.ir
kiyeye bir tecavüz vuku bulursa, Tür 

/Jlüttefiklerin dikkati Şarka 
çevrilmiş imif ! 

Roma, 18 (A.A.) - Popolo eli 
ma gazetesine göre, İskanc!lnnvyad 

(Sonu: Sa: 6: Sü: 3 

S. RUSYA, iSVEÇ 
VE NORVECE YENi 

TEMiNAT VERDi 
Almanya, Şimal Memleketlerini Himayesine 

Almak l~i n Geniş Pro·paqandava Ba$ladı 
Londra, 18 (Hususi) - .Bu

gün bir İsveç diplomatı, Sovyct 

Birliğinin Şimali Avnıpada hiç
bir talebi kalmadığını ve buna 

dair teminat vermiş olduğunu 
söylemiş ve Sovyetlerin bundan 
böyle Aland adalanmn tahki

mine de itiraz etmiycceklerini 

ilave etmiştir. 

Almanya boş durmuyor 

Diğer taraftan. Almanvanın şimal 
memleketlerinde propaganda yaP
mak için iki adam gönderdiği. bun
ların şımal memleketleri için Alman 
himayesine sığınmaktan başka çare
leri kalmadığına dair telklnntta bu. 

(Sonu Sa. 6 Sü: 6) 

Alman yanın M oskova Biiyii 
Elçisi Schulenbel'g 
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llHAI CASUllAll 
W<Udı--.... 

Tefrika No. 2 Yazan : Theodore Felstead 

Mülazımın Berlin Ve 
Holanda Seyahatleri 
BİRİNCİ KISMIN HULASASI 

Almaııyada hen0% Hindenburı'un ik
tidar mevkilnde bulundutu zaman
larda nazller evveIA bütün Alman 
matbuıbnı elde etml:ıler, ıonra da, 
aoltaklarda polislerle mücadele etme
te, nümayişler yaparak, hilkOmeU e
le alacaklarını açıkça ııöylemeCe baş
lamışlardı. Naziler, hariçte de dost 
ve taraftar kazanmak için büyük bir 
faallJ'ete koyulmuşlardı. Bu ;yolda 
bllhaasa ıaıetecilerden lsU!ade edl
;yorlardı. Bu suretle dün7a devlet a
damlarının al;yasl tema;yüllerlni 7a
kından Cllrenmek ve keşfetmek tm
t:Anını elde ettlklerl gib~ eski Al
man7a ılb~ iç;yüzlerl kola;ylıkla anla• 
ıııJacak ajanlar kullanmaktan da kur
tulm\11 oluyorlardı. 

Bu mabatıa muhtelit tnemlelı:etıere 
ICnderllen ıaıetecUer arasında bU
bassa İnı!ltereye giden ve bir Alman 
vlIA;yet ıaıeteslnln mümessili olan 
doktor Rosef•e bü;y1lk ehemmi7et ve
riliyordu. Hakikaten GörfnıPn en ;ya
lan ve itimat etliği adamlarından bl• 
rl olan doktor Rosel, lngntere;ye gi
der gitmez, kendisine iyi bir muhit 
yapmış, llıım olan hizmeti l!:ı;ya baş
lamıştı. 

Malümdttr ki, devlet ııırlan ne ııslı:erl 
sırlar, bunlan itşa etmemeğe yemin 
edenlerin elindedir. Be;ynelmUel ca
S\Uların ı.,ıert de bu kabil sırlan Js .. 
U,.enlere satmaktır. !nglltereden 
maada, bütfuı devletlerin orduların

daki zabitler arasında. bu yüzden bol 
bol para ıarfeden, çok milre!teh ya
sıyan vatan hainleri pek çoktur. An~ 
cak tarihte hiç İng!lterede böyle bir 
vaka olmadığı halde, ilk defa mü14-
zim Stewart'n yabancı bir memleke
te asker! mr Usa etmekten suçlu o-
tarak Londra kulesinde bapseclllme
.ı, bütün lnııillzleri hayrette bırak
mıştı. Hatta halk bidayette. bu habere 
inanmamış. fakat hükt1rnet bu yolda 
bir tebliğ ne~edlnce, bu mUltı.zlmln 
hangi devlet hesabına çalıştığını an
lamakta da gOçlilk çekmemişti. 

• Tevkif olunan mımızım Ban.. 
lie Steward kimdi? 

Yakışıklı, sarışın bir gençti ve 
bir askerin oğlu idi. Onun lste
miye lstemiye memleketini sat
ması, umulamazdı. Halbuki, onun 
divaruharpteki itiraflarından ve 
beş yıllık hapisten sonra, tahliye 
edilmesi üzerine, bir gazeteye yaz.. 
<lığı makalelerden, memleketine 
hıyanet ettiği gnyet sarih bir şe.. 
kilde anlaşılıyordu. 

Mülıizım Stewart'ın muhake.. 
mesine 1933 senesinin 20 mart gii
nü başlandı ve müliizim suçlu oL 
madığını söyledi. Onun itham O

lunduğu suçlar ise, şunlardı: Bir 
yabancı ile birleşerek. bilkuvve 
hasım sayılacak bir devlet hesa. 
bına tanklar, tank kuvvetleri te<;
kilatı, ve yeni bir otomatik tüfek 
hakkında nıalüınat toplamak ve 
bu malümatı vermekti. 

Mülilzim Stewart, 1932 senesi 
yaz mevsiminde mezuniyetinden 
istifade ederek, Almanyaya git
mişti. Stewart, o zaman iki arka. 
daşını da 1'endisine refakate da
vet etmiş, fakat red cevabı almış.. 
tı Arkadaşları onun bu kadar pa.. 
rayı nereden bulacağım hayret i.. 
<;inde düşünmüşlerdi. Çünkü mü
Hizım Stewart'ın en büyük şika. 
yeti parasızlıktı. Babası ona her 
ay, ancak be~ sterlin göndererek, 
yardım edebiliyordu. 

Fakat mülazim Stewart, Alman. 
yaya gitti. 1932 senesinin ağ-us. 

tos sonlarında ged döndü. Birkaç 
hafta sonra Holandaya kısa bir 
seyahat yapması nazarı dikkati 
çekti. Ve İngiltereden hareketi a
nmdan başlıyarak, kontrol altına 
alındı. Onun ilkteşrinde tekrar 
Holandaya gittiği sırada küçük 
bir otele indiği, ve gizli Alman 
servisine mensup bir adamla gö. 
rüştüğü görülmüştü. Geri dön
mesi üzerine, bir takım mektup. 
lar alacağı tahmin edildiği için, 
bütıin mektuyılan kontrol altına 
alındı ve nihayet fıu mektubun 14 
"onteşrinde geldiği görüldü. Mek
tup şu idi: 

''Aziz yavrum: 
"Geçen yaz Berlinde beraber 

gl"~irJiğimiz giizcl günleri unut .. 
muyorum. Sıhhatinin yerinde ol .. 
n1asını ,.~ beni unutn1amanı fe-. 
01enni ediyorum. 
'~ana ödüne para vermık1e 

büyük bir 11ltufta bulunmuştun. 
Baham, tahsil hayatıma "on ver
mek için, hana gönderdiği tahsi
satı ke•mi ti. Nedense bu hattı ha. 
reketini değiştirerek, bana tekrar 
para göndermeğe başladı. Gerçi 
bütün borcumu birden ödeyemi. 
yorum, fakat paskalyadan önoe 
borcumun gerisini göndereceğimi 
umuyorum. Gelecek sene de sana 
kavuşmayı bekliyor ve gelip ge
lemlyeceğinl bana bildirmeni rica 
ediyorum. Sel&mlar ve muhabbet-
1er.,. 

lffarie Louise 

Mektll'Dun ıçinde beş İngiliz 11. 
ralıklardan on tane bulunuyordu. 
Ve böylece mülazım Stewart, 
matmazel Marie Lauise'e verdiği 
borcun bir kısnunı geri alıyordu. 
Halbuki, müddeiumumi, onun öm. 
ründe bu kadar parayı bir arada 
görmediğini söyliyerek, vaziyetin 
izahı liizun ı:eldii:ini ileri sür. 
müştü.. 

M ülazım Stewart bu mektu. 
bu aldıktan ik

0

i hafta son
ra cevabını yazdı ve bu cevabına, 
Alphonse Poiset imzasını attı. 
Mektupta diyordu ki: 

"A7:İz dost; 
"Mektubunuzdan ve borcnnuzn 

tesviye hususunda gösterdiğiniz 
gayretten dolayı teşekkürler! 

''Ben de size kavuşmayı özlii
yorum. Bir mezuniyet koparmak 
için elimden geleni yapacağım. 
Fakat bu yolda teş~hbü•lerc gi. 
rişmenin henüz sırası değil. 

"Bir daha mektıırı yazdığınız 
'Zaman, her hangi -tiipheyc "t"er ht .. 
rakmamak için daha kiit"iik mit. .. 
hürler kullanmanız muvafık olur. 
Nitekim mektubunuzun bana var. 
madan evvel açıldığını hlsscdiyo. 
rum. 

"Burada, bugünlerde hava cok 
fena ve herkes nezleden muztarip. 

"Sizin Berlinde iyi şartlar için. 
de yaşamakta olduğunuzu tahmin 
ediyor ve baharda tekrar görece. 
ğimi umarak, afiyette daim olma
m diliyorum.,, 

Alplıonse Poiset 

Fakat mül~zimin ilkbaharda ba.. 
his mevzuu olan kadına kavusma. 
sına imkan kalmad1. Bu bayan o
na: ikinci bir mektup gönderdi 
ve bu mektup ilkkkAnunun 7 inci 
günü yakalandı. Mektubun icin
de kırk İngiliz lirası bulunuyordu. 
Ve mektup şu mealde idi: 

"Aziz yavrum; 

"26 sonte,rin tannll mt'klunu. 
nuzdan dolayı derin tc~ekkiirler. 
Size borcumun gerisini ııönderi .. 
yorum. Ve bana gö~t0rdiğiniz ne .. 
zakct yüziinden tesekki.irleriıni ~u
nuyonım. Gelecek bahar tahsilimi 
de bitirntiş olacai?ım icin, her hal .. 
de tok l:vl bir vakit ge"çireccğiz ve 
istediğimiz kadar dnnsedcccğiz. 

Biliyorsun ya, dan•etmekten son 
dcrere hoşlanırım. Ne vakit gele. 
ceğini, mümkiin olan siiratle bil .. 
~ir. Seni istasyonda kar,ılıyaca .. 
gım ve sana nefis bir oda hazır .. 
lıyaca&°Jm. Selamlar ve muhabbet. 
lcr .. 

lJf arie Louise 
~" kadın ilk mektubunda iki ;._ 

mi arasına bir tire koymamıştı. E
hemmiyetsiz bir şey sanılırsa da. 
büyük şüphelere ip ucu vermeğe 
kafi.. 

M üliizlm Stewart"ın bu mek. 
tubu almasından altı hafta 

sonra, onun hakkında genis tahki. 
kat açıldı. Ve geçen ağustostan 
baslıyarak. bütün harekatı tetkik 
edildi. Sonra "Marie _ Loulse .. in 
kim olduğu, onun "borc vermek , 
için bu 90 sterlini nereden almış 
olacağı araştırıldı ve müliizimın 
bu kadım nerede gördüğü tahkik 
olundu. 

Mülazim. bütün bu tahkikatı se. 
rin kanlılıkla karşılamıştı. Onun 
anlatışına göre, Berline gittiği za. 
man. bir gün kahvede otururken. 
Otto Obst adını taşıdığını söyli. 
yen bir adamla tanısmış o da ken 
disini bu '.\larie Louise ile tanış... 
tırmıştı. 

m~vamı var) 

TAN 

GÜNÜN P.ESbILER!: T!alidc Edibi,., ilk 

Üniversite Eclrlıi) at Fuk1iltesi Garp Filolojisi Profe. örlüğüne tayin 
edilen Halide Edip, ilk dersini dün vermiştir. Dersin Hukukun birinci 
sınıfında verilmesi mukarrerdl. Fakat der e başlamadan evvel 1000 ki~i· 
lik dershanenin, dersi dinlcmiye gelen profesörler, talebe, hariçten gelen 
samileri istiap edcrniycc~ği anlaşıldığından ilk dersin konfcr::ıns salonun_ 
da verilnıesine mecburiyet h2..sıl olnıuştur. Konferans salonu tıklım tık
lım dolmu tur. 

Halide Edibin dersinin mevzuu "Şeksplrin Dünya Edebiyatındaki E
hemmiyeti,. idi. Halide Edip derse başlarken: 

- "Şckspitin dünya ed~~i~·atındaki mc\.kiini anlatmadan ev,,eJ. 
çok derinden duyduğum bir hissi, Ünh-er itemize tekrar gelmeml t 
edculcrc karşı duyduğum hissi söylememe mü aade buyurmanızı 

ediyoruın . ., demiş. tayinini tasvip c dcnlere t<'şekkiir ettikten sorı~ 
mC\'ZUa girnıi tir. Ders bir saat de' am etml~tir. Halide Edip dcr:;ioJ 
tirdikten sonra rektör Cemil Bilse! kürsüye çıkarak herkes gibi k 
sinin de bu dersi heyecanla takip ettiğini ve bir Türk kadının Ünlv 
kiirsüsünde ders vermekte olmasıudan milli bir iftihar dnvd• 
söylemiştir. 

Fatura Usulü 1 

Tatbikine 
Başlanıldl 

:ı·optancı ve yan toptancı tüccarla
rın satışlarında fatura kullanmaları 
mecburiyeti hakkındaki kararname, 
aliikadarlara tebliğ edilmistir. Hü
kumetin bu kararı üzerine ·bir çok ti.. 
carethaneler fatura bastırmıya ve bu 
işi yapabilecek birer katip teminine 
baş!amışlardır. 

Satışlarının bir kısmının peşin ve 
diğer bir kısmının veresiye olarak 
yapıldığı yerlerde fatura usulüm.in 
tatbikatta güçlük tevlıt edcceğ.ni 
söyliyenler varsa da, verasiyn veya 
pe~in knydo ;..nmak su. tile bu mil~
kül de halledilebilecektir. Dünden 
itibaren fatura verilmiye başlanıl

mıştır. 

Son günlerde Anadolu ve Trakya
da kışın fazlalığı hayvan nakliyatını 
geciktirmiştir. Bu yüzden pıyasamı. 
za az hayvan geldiı;inden koyun ve 
dolayısile et fiyat1an kilo başına 5 • 
7 kuruş kadar yükselmiştir. j 

Kışlık mahsul vaziyeti 
Yurdun muhtelif nuntakalarından 

alınan raporlara göre, bu sene kı !ık 
mahsuliın çok iyi olduğu anlaşılmış
tır. Kışlık mahsulün e:nliş nısbeti de 
geçen seneye nazaran yti.Ld~ otuz faz
hıdır. R ğday ve arpanın vatıyeti i... 
yidir. Bu sLne sık sık kar yağması 
da nadaslı topraklarda gübre tesirı
ni gosterdc.;ındcn malısulun yuri:se
lişi ve gosterişi artınr.;tır. Havaı&r 
müsait olursa yazlık zeriyntın da 
müsait şartlarla )"a!Jılacagı anlaşıl
maktadır, 

/(etentolıumu ı•e susamın 

ihraç fiyatlc..rı 

h.eten tohumu ve susam ihracı i
çin verılcn mıisaade üzerine zahire 
ihracat heyeti Ticaret Veka'.ctinin 
tensibi ile bu iki mnJdnnlı1 ihr, cat 
fiyatlarını tcsbit ctmi~tir. Fiyatlar, 
memleketlere gore deği~mektedir. 
İngiltere, Amerika, Fransa, Hola'lda, 
Belçika ve Yunanistana susamın ih. 
raç fiyatı serbcot bıra.<ılarak t sbit 
edilmemiştir. 

Keten tohumu fiyatı ıse 17 5 ku
ru tur. İtalya, Y'ugos~avya. nı;manya, 
l\lııcaristan ve Bulgaristan ile İSVE'l"C 
satılacak susamların kilosu 20 kuruş 
olaca?{tır. Bu memleketlerin hnric!n
de kalan diğ r mcmlcke•!ere susam
lar ancak 22 kuruş lizerind<.>:-ı satıla. 
c:ı.ktır. Susam ve ketenin Balkanlara 
ve ltalyaya her ihraç nı uarnelesinae 
kilo başına bir kuruş. Fransa İngıl
tere, P~meri!ia, Holanda.' Be~çika ve 
Yunanistandan başka mı>mlcl etlere 
satı13cak olanlar için de kılo başına 
iki kuruş ihraç mı.ı.melesı hesabına 
bankaya yatırılacaktır Du bcdel'n 
birlikler namına mı. yoksa hükumet 
namına mı kayclcd;l:nesi alU.'<adar 
makamlardan sorulmuştur. 1 

Vapur Enkazı Satıldı 1 

Geren sene Egede A:lras~n f~neri 
kayalıklanna otur~n ve kurtar 1lma
sınn iwkıin gciru1 miy n O izyollo
rı idaresini:"l Sadıkzade \'apnru ~a
tı1Mı ır. VapuruP otu•du~u ~nhada 
enkazı ile makl11clcrl sökülmcktcd:r 

Modadaki Heyelan 1 Kumarbazlct 

Y ·ds ··y · 1 

erın e ugun enı 

Tetkikat Yapılacak 
Modadaki heyelanı tetkik etmek üzere Belediye fen heyeti 

mühendislerinden bir grup bugün Kadıköy Kaymakamı ile bir
likte mahalline gidecektir. Denize uçan saharun genişliği 25 
metre murabbaıdır. 

Heyelıinın sebebi, evvelce de yazıl-! de tahliye edilen evlerden başka ev. 
dığı gibi toprak kütlesinin altında !erin tahliyesine şimdilik lüzum gö. 
jips tabakasının, sızan sularla hali rülmemiştir. Maamafih 'ıazı ev sa
işbaa gelmesi ve kaygan bir hal al. bipleri toprak kütlesinin denize uç
ması ve bir de lodos dalgalarının bu masından korkarak kendi!iklerinden 
sahanın ön tarafını oyarak hadireyi evlerini terketmiş!erdir. Zira heyeliL 
kolaylaştırmas>dır. Bu~ün mahulline na uğrayan saha bir oldur. Bunun 
gidecek olan heyet denize uçan saha. içindır ki, belediye tarafından bura. 
nın gerisindeki kütlenin de heye~ana da bir istinat duvan yapılacaktır. He 
maruz kalıp kalmıyacağını tetkik e- yet bugünkü tetkikinden sonra yeni 
decektir. Hadisenin ilk mü~ahc<lesin- bir duvar planı hazırlıyacaktır. 

fırtına Yüzünden 

Vapurlar lşliyemiyor 

Hüseyin Zade Ali 

Dün Defnedi!di 
Karadenizde fırtına devam etmek- Tıp fakültesi eski profesiirlerinaen 

tedir. Küçük merakipten başka bü- Hüseyni zade Ali, evvelki gün ga. 
yük vapurların seferleri de intizamı. zete okurken kalb sekte;ın~en vefat 
nı kaybetmiştir. İskelelerde biriken etmişti. 
ihracat eşyalarının bir an evvel sev- Merhum 78 yaşında olmasına rağ-
ki için tedbirler alınmaktadır. men kendini ilim hayatına vermış, 

Kadeş vapuru İzmir postasına kü- A•arbayranlı bir Türktü, Baküda ha
çük gelmiş ve bu hatta Aksu vapuru yat ve Fütuhat adlı gazeteler çıkar
tahsis edılmiştir. Kadeş, Mersin hat- 'ı mış ve memleketinden ayrıldıktan 
tında çalL•acaktır. sonra İstanbul tıp fakültesıne profe.. 

Tarı vapuru iskelelerde kalan eş.. sör olarak. tayin edi_lmisti. . 
yalardan bir kısmını alarak dC:n lı- Cenaz<>sı dı.ın Üskudarda !hsanıye. 
banımıza getirmiştir. Fırtına yiız<in- l{eki evinden merasimle kaldırılmış, 
den Gunevsu vapurunun hareketi te- ve talebelerinin omuzları üzerinde 
bir edilmlştir. Dumlupınar vapuru, taşın?rak Karncaah_mettekl aile me
Karad ·nizden evvelki ~ün muvasa'a. zar~ıgına defoedılmıstır. Cenaze ır~e
tı icap ederken dün de ~elememiştir. rasımınde hır çok doktor ve profesrır. 

Geçenlerde Bozcaadanın Marmara ler ve merhumun takdirkıirları hazır 
burnunda karaya oturan Bulgar ban- bulunmuşlardır. 
dıralı Çar Ferdinand vapuru hiilıi kur -----41~----
tarılamamıştır. Gümrüklere Gelen Mallar 

!Jluratlıda kar yağıyor Gumrıiklerde kalmış olan Alman 
malı suni ipekli kumaşlarm it!laline 

Muratlı, (TAN) - Mıntakamızda , mıisaade olunması hakkındaki kanı.n 
yağmurlardan sonra tipi halinde kar 1 Resmi Gazetede intişar etmiştir. Bu 
yağmıya başlamıştır. Saman fiyatla- itibarla ipekli kumaşların ithaline bu 
rı 60 paraya kadar çıkmıştır. Bun. , gün başlanacağı umuluyor. 
dan, koyun sahipleri müteessirdir. 

1 
Felemenk bandıralı Mars vapurile 

Balkanlarda ve Tra?<yzda veniden dün otomobil ve makine ak,anu, pa. 
sidd tlı soğuklar hüküm &İlrmekteclir. muk ipliği, demır eşya, vernik, elek. 
Edirne civarında yağan kar bazı kı- trik malzemesi, çinko levha kimye
"1mlarda yar:m metreyi geçmiştır vi ecza. fırca. suni ipek ipliği. radyo 
Dün yola çıkan otobiisler Sazııdere- ve aksamı, kaynak çubuğıı ve Ro
den geri dönmiye mecb:ır kalmışlar- manya bandıralı Ditus vaµurile de 
dır Münakalfıt durmu~t·ır. liıstik. karnnfil ve rav gelmi~tir. 

S - Kerime Nadirin "Günah bende yapıyor mu? Saat ve dalgıiaını blldlrlr 
mi" ve "Hıçkırık" adlı 

başka lntlsar etmlt eaerl 
C - Yoktur. 

• 

eserlerinden 
var mıdır? 

S - Askerlik mlikeıı~ıı., .. t• kaç: ya~ 

1ından kaç ya,ına kadardır? 
C - A!likcrlik m0kf"\lt'.!fiyetf hl"r gen

·in yirmi yaşınA 1:trrliı:I !=:enf"nln bir kA
~unu•ninl inde ba,ıAr ve kırk altı yaşı

la girrlil;i !=:enenin bir kAnunu$anilıtlnrle 
">iter. Bu hesaba göre 26 sene devam e
jcr ve ~6 yaıında biter. 

o .......... ,. 

misiniz? 

C. - Pôjris ractyosu htt nkıı;nm sası 

l 15 de orta dR lga 283 metre 07.erin
den rumca neşriyat yapmRktarlır. Bu 
n ıt""'iyattan yarım S~<ll sonra da türkçt 
ncsriyata ba,..lamaktadtr 

• S. - Aakerf mükelfeflyet kınunu 

klt?p halinde neıredllml1 midir? Net 
rectilmif Is", nerede ıatılır7 

C. - AskC'rl mllkcllefl et k:anunıı 

1111 numrıralı kanundur. T~dllleril< 
b~raber kitnp halinde ne redilmlşth 
q,.hıl\H~ol 1 lrHnrırıl .. rrl~ <ı:"h1nısrılçt .. ttır 

Mahkum 
Oldular 

Yunan tebaasından Zalina ı 
de bir kadının Taksimde Taksi 
kağındaki evinde yapılan bir ar 
da Yorgi, Papa. Dimitri, Yorgi. 
rasimos, Hasan, Emin o;'.:t!u .t! 
Artin, Yani, Muharrem oğlu fll' 
ve Cemal isminde 12 kişi kumar 
narlarken yakalanmışlardır. Mub~ 
masalar üzerinde kumar parası ~ 
rak bulunan 101 lira ıle ev Sli~ 
ve kumarcılar. dıin adliyeye tel' 
edilmişlerdir. Yapılan durusma 
nunda bunlsrın birer Jir pflra 
sı öde erme ve ev sahıbi znl~ 
nın bir gün hapsine kar•r verıl~ 
tir 101 lira hazineye ı:at kavde0 
miştir. 

Ilıtikar l\luhııkemesi 
Milli korunma kanununa mu1t6 

hareket ederek depolarında şcJ,.ef 
ladıklan için adliyeye ve~i'cn S, 
oğlu Nikolaki hakkındaki haıı 
tahkikatı ikmal edilmiş ve evra1'1 

kizınci asliye ceza mlhkem"•ine e 
derilml'tir, Suçlu sanılan Sefer , 
lu Nikolakinin muhakem~sin~ ~~ 
mevkuf o•arak 25 mnı1 pazartesi i 
nü saat 15 30 da basla"l.ıraktır, 

' Lion, l\!clba şekerlcnıe ve ~ikO 
fabrikası müessislerinin de defW 
rine v~ faturalarına 'ıaKılarak c1e 
larındaki şekerlerin mıl'i koro~ 
kanununun meriyetinden evvel \ 
veya sonra mı alınını~ olcıuğur.U 
mutat stokların ne miktdrdJ old"f 
nu tesbıt etmek için "llilddehıııl"fll 
lik evrakı Sultanahmet tıırıncı ' 
ceza hakimliğine göndermiştir. 

0 kım Münıp. maliye memurları~ 
Feri di ehli vukuf olarak tayin et~ 
ve tetkikat yapılacağını taraflar.ıııf' 
dirmiştir. Bu ayın 25 inde mtı , 
meye davet edilen ehli vukuf ! 
fabrika müessisleri defterler v~ 
turalar Gzerinde tetkikat yaµac•"' 
ve hadiseyi tesbit edeceklerdir. 

İdamı İstenilenler ıl 
!ki sene evvel Beyoğlunclo p rl 

makkapıda komürcü dukkanınd9 ı 
raber yattıkları Hüseyini ustur• 
öldurdükleri ve Aliyi de öldtır~, 
maksadile yaraladıkları iddia edı, 
Abdurrahman ve Emin kanJcşle et' 
muhakemesine dün birônci aıtır 
za mahkemesinde devam edildi. ,., 

Geçen ce!sede müdrleıoımııll'l b''~ 
!arın idamını istemiştı. Dün s0i,r 
!arla vekilleri müdafaalarını vopl',,. 

cf'.>i' 
Mahkeme karar ıçin başka " 

kalnuştır. ,. 

=====~==:::/ı 
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H;v~or • usso~iı.ıi 
M··ıGrta~a 
l'azarı: Ömer Rıza DOGRUL 

A lmanyn Hariciye Nazın Von 
Ribbentrop'un Romayı ziya. 

telinden sonrn bizznt Her Hitlerin 
:~ Sinyor l\Iussolini ile görüşmeğe 
l:uıum görmc"i ve mülfıkntm diin vu. 
UbuJnınsı, her şeyden evvel, Al. 

ltıanyı:mın İtalyndnn çok mühim 
le) ler bcklcdil:ini ırösterir. 1 

Bunlnr ne olnhilir? 
1ı Şiiphc edilmiyccek bir şey varsa, 
Unların harp ve sulhe ait mesele. 

lerdcn ibnrct olduğudur. Bunun içint 
bıiilakııtı bu iki bakımdnn tetkil< et. 
~ek ve sulh ihtimallcrile beraber 
darp vnziyctini gözöniinde bulun. 
Urnıak icn!I eder. Vnziyeti hu ba. 
kıtndan tetkik için de evvela sulh 
lhtinıal.lerile meşgul olmak ger ... ktir.: 

~Ih Ihtimallcri : - --A lmanynnm hedefi, kendi şart. 
lnn dnircsinde bir sulh yap. 

bınk ve bu sulbü yapmak için italya. 
111n miızahcrctinden istifade etmek. 
lir. Sulh meselesinin konuşulmasına 
&ehep olan bir amil, l\Iister Wellcs'in 
~~'l"upayı ziyaretiydi. Onun için, 
:•tlcr • Mussolini mülakatı sırasın. 
.•. memleketine avdet tnrihini ge. 

'
1ktirmcsi, ıniiltıkahn kendisinin se

)ahatile de alfıkndar olduğu hissini 
\'eriyor. 1\1. Wclles, Roma, Bcrlin, 
:aris ve Londrnyı ziynrettcn sonra, 
?ıtınya dönmfiş ve l\lussolini ile gö. 

~Şnıüş t:?,duğu i~in, bu mülıikat sı. 
tasında onun iki muhasım tarafın 
kendisinde bırnktıklnrı intibaı bil. 
~rıniş olmnsı çok muhtemeldir. Bel. 
~ de, Roma ile Berlin arasında bu 
lııtiba bnhis mevzuu olmu ve neti. 
tede Brener geçidi üzerind~ki miiJi. 
Stat knrarlnştırılmış, l\listcr Wclles 
d.e nıemlcketine n\.·det seyahatini ge. 
ti bırakmıştır. Çünkii, Sinyor l\fu5. 
8olininin Romnya avdeti üzerine, 
~tister Wcllcs'i tekrar kabul etmesi 
ekleniyor. 

't Vaziyet bu merkezde ise, Bitler • 
b· U solini mUlükutını sulhe doğru 
Itır adım saynuya imkıin vardır. Fa. 

llt hu imkumn da son derece zayıf 
Olduğunu gizlcmeğe sebep yoktur. 
Çiinkü .Bitlerin şartları ile mütte. 
fıklerin 11eddlcrini telife lmkt\n bul. 
b"ıak. son derece gi.içtür. Hnttn Ame. 
!'~kanın dnhi, Hitlerin artları daire. 
linde ulh için tavnssuttn bulunamı. 
>'acağı muhakkaktır. Roosevelt'in 
lon nutku da bunu apaçık göster. 
~iştir. O hnldc Hitler ~artlnrını ttı. 
dı! etmi~ midir? 

nunu, hcnfiz iiğ'rcnememis bulu. 
~uyoruz. Belki ı!e yarın, öbür gün 
0beniriı. Fakat bu ihtimalin son de. 
tece zayıf olduğunu da unutmnmnlı. 
l'lz. 

~Vaziyeti: 
H arp vaziyetine gcnnce; Alman. 

yanın İtalyayı harbe sürüklc
~ek istemesi meselesi basta gelir. 

akat ltalyn, gayri muhariplik va:d. 
~etinden ayrılmak istemediğini mü
:e.nıadiyen temin ediyor ve bunun 
S•.n Alınnnyanm İtalyadnn askeri 
~uzahcret bckliyemiyeceği nnla~ı
d Yor. Yalnız Almanynnm Balkanlar. 
li akj siyasetini itnlynn siyaseti ile te. 

f ederek, hem mihver siyasetini 
~1anlandırmak, hem Sovyet Birliği 

d~ dostluğunu feda etmemek iste. 
ı.ı:.· 
ı:;ı anlnşıhyor. 

İtalya, Sovyctlerin Balkanlara 
~tknıalnnna munrız olduğu i~in, Al. 
llıanya ile İtalyanın bilhassa Roman. 
~llYa ınüştcrck teminat \:ererek, böy. 

1 bir ihtimali knldırmalnn ve böy. 
dece İtalya ile Sov)ct Birliği arasın. 
tin anlaşma imkanlarını hazırlamala. 
bu b~klcniyor. Bu takdirde Almanya, 
r hın A vrupadaki komşularilc dost ı 
aşnntak imknnını elde eder ve yal. 1 
~1~ Garp cephcsile me~gul olabilcce}' 
a e cclir. 1 

titransndan hn~ka biifiin komc:ula. I 
t c do t olnn l>ir Almanya ise, Garp 
CJ>hesinde kolny kolny yıkılamaıı:. 

y llarp ve sulh bakımlarından vazi
t et. bu merkezdedir. Bu vaziyetin 
t~çırcccği inJ,icnflnr şiiphe yok ki, 
~iyctle tal ihc dei\'cr. 

Fransız Kabinesinde 
.Yapılacak Değişiklik 

k::a~:ıns. 18 CHususi) - M. Daladier, 
bu !nede yapacağı tadilat hakkında 
lsr sabah Cumhurrcisi M. Lebrun ile 
bi l!':arelerde bulunmustur. Mülakat 
di~ ~~.at kac!ır si.ırmfü:;tür. M. Dala. 
bi.i~s~~ı~ lst fa ederek. kabinesini 
tnuh ut un YC'nidcn teşkil etm .. si de 

t ıncld r. 

Münakalat Vckfileti l\Iüfct~li°'İ 
t:nknra, 18 (TAN) - Ziraat Ba:
Lı 1 ınemurlanndan Cahit Akyar 
!e~~a~~liı.t Vekaleti üçüncü sınıf mü~ 

ışligıne tayin edilmi~'tir. 

TAN 

l····~il:!L~e?ı:~~:··tRomanya Hükômeti, Milli 
ri~~;::.~;~~~:~~~~::;i f Müdafaa için Yeni den 30 
İnönü,. bugün öğleden sonra 

Büyük Millet Meclisine şeref Mı•Jyarlık Tahsıosal Ayırdı verml~ler, l\leclls Reisi Abdili. 
halik Ren da tarafından karşt
lonmışlardır. l\Ulli Şef bir müd
det Meclisteki dnirelerlndc mes· 
ıml olmuşlardır. 

Veklller Heyetinin içtimaı Başvekil Yataresko, Milli Tesanüt Muzaffer Olm ştur, 
1~omaruya Bugün Dünden Daha Az Endişelidir, Dedi 

Bükreş, 18 (Hususi) - Ro-

Ankara, 18 (A.A.) - icra Ve. 
killeri Heyeti bugiin saat 15.30 
da Bac:vekiılette Başvekil dok. 
tor Refik Saydamın riyasetinde 
toplanmış \.'e 18.15 e kadar mü-
zakerede bulunmuştur. manya hükumeti, milli müda· 

etmi~tir. Hükumetin bu hareket tarzı 
·milli birliği sağlamlamıştır." 

• --.-.. ••••••-•• ....... • faa ihtiyaçları için yeniden 3( 
. 1 milyar leylik fevkalade tahsisat 

Bükreş, 18 (A.A.) - Demir Muha-

Veznecderde~d T athcı ayırmıştır. 
fızlnrın milli Ronesans ccpht'sine it
hali devlet otoritesi prensipinin bir 
ıaferi gibi görünmektedir.Siya.si mah 

Parasına Yamah 

l:di!erek ördürülmüş 
Cumartesi günil Veznecilerde 72-

74 numaralı dükkanda tatlıcılık 
eden Şamlı Abdülkadir, dükkanın Ü
zerindeki odada ölü olarak bulun. 
muştu. İlk defa dimağ! bir nezif netl· 
cesinde öldüğü zannedilen Abdülka
dirin cesedi üzerinde dün morg tara. 
fından yapılan otopsi neticesindt' 
Şamlının ağzına bir şey kapatılarak 
boğulduğu tesbit edilmiştir. 

Bunun üzerine hadiseye vaz'ıyet 
eden müddeiumumi muavinlerinden 
Vedi Sezai dün maktulün dükkanı ile 
odasında bir arama yaptıktan sonra 
kapılan mühürleyip Beyazıt merke. 
zine gitmiş, tahkikata başlamıştır. 
Gece geç vnkte kadar devam eden 
tahkikat neticesinde maktulün en ya
kın ahbaplarından dükkan kom~usu 
terzi Suphi ile bir kaç sene evvel Ab
dülkadirin yanında çalışırken son ıa. 
manlarda Denizyollarında iş alan E. 
min ismindeki gençten şüphe edilmi~ 
tir. Bunlardan Suphinin üzerinde 390 
lira para zuhur etmesi ve maktulün 
odasında ve üzerinde on para bulun. 
maması gibi sebepler Suphi hakkın
daki şüpheleri kuvvetlendirmiştir 

Eminin de hadise günü nerede bu 
lunduğunu ispat edememesi hadisedt' 
aliıkası bulunduğu zehnbıru vermek· 
tedir. 

Vaka gecesi Abdülkadir, gece saat 
11 de komşusu Said in kahvesine gi. 
dip bir müddet oturduktan sonra yat 
mak üzere dükkanına gitmiş, ertt;?sf 
sabah yatağında ölij. olarak yattığ 
göriilmüstür. 

Abdülkadirin komşularının söyle. 
diğine göre, onun dükkan içinde bir 
de kasası bu!unmak lazım iken bu ka. 
sadan bir eser görülememesi cinaye
tin para yüzünden işlendiği kanaati
ni kuvvetlendirmektedir. Suphi ile 
Emin nezaret altına alınmışlardır. 
Bunlardan Suphi üzerinde bulunttn 
paralan nereden aldığını isbnt ede. 
ccğini söylemektedir. 

-o--

Irak Kabinesinde Bir istifa 
Bağdat, 18 (Hususi) - Ş!mdiki 

kabinede içt1mat işler Nazın olan 
Salih Ccıbir bugün istifa etmiştir. 

Bundan başka eski Demir Muhafız. • fillerde milli Rönesans cephesine ka-
lar, Milli Birlik cephesine alınmışlar bul edilen Demir Muhafızların ~ne. 
ve bu karar dahilde de büyük mem. bi nüfuzundan uzak bulundunılmnsı 
nuniyet uyandırmıştı. Rumen Baş.. için hüküm<?tçc nezaret nltında tutu-
vekili Tataresko, dün akşam radyo lacağı ve Demir Muhafızlar partisi.ne 
ile söylediği bir nutukta, bu iki mev. mensup bir veya bir çok azaların hii. 
zua temas etmiş ve Romanyanın bu. kümet içinde yakında yer almaları-
gün dünden daha az endişeli olduğu. nın §imdilik mevzuubahis olrnıyEca. 
nu anlatarak, demiştir ki: ğı beyan edilmektedir. 

''Milletimiz, sulh istiyor, sulh me- Rumen Başveküi Clodius lıeyeti Bükre•te 
selesi bütün düşüncelerin f.:ıvkinde.. T l '· ~ :.-
dir. Hukukumuza riayet esası dahi- ) a aresn;'O Bükreş, 18 (A.A.) - Alman iktı-
linde sulh istiyoruz. Zamanla kaybol. mesuliyet duygularına hitap etmiş i. sat eksperi Clodius, sekiz kişiden mü 
mıyan haklara müstenit irademizle di. Bu hitap işitildi. Barış ve birlik rckkep bir heyetin başmdn bugün 
bütün esaret zincirini kopararak mil~ ı arzusu kinin ve intikam emelinin ye- Bükreşe gelecektir. 
li ittihadı vücude getirdik. Bug\;n rini aldı ve milli tesanüt muzaffar o1. Salahiyettar mahfillerde bu ziya. 
Rumen toprağımıza sahip bulunuyo- du. Bugün bütün gözler, bunu görü- re~ yeni bir siyasi ve ekonomik ta
ruz ve onun müdafaası için en yük- yor. Bu yeni havn içinde hükumet, arruz şeklinde telakki edilmektedir. 
sek vazifemizi üaya her an hazırız. ittihaz ettiği ıstisnai tedbırlerin bü. Geçen kanunuevvelde Mmanya - Ro
Basiretimiz semeresini vermiştir. yük bir kısmını ilga etmiştir. Yüz· manya protokolü imza edildiği za_ 
Çünkü bugün dünden daha az endi. lerce genç, ailelerinin yanınn, meın. man doktor Clodius, Romanyanm, 
şeliyiz ve karşımıza çıkan giiçlükle- leketlerine, i~lerinin ba~ına iade e- Almanya ile imıaladığı muka\·eıele
rin büyük bir kısmını yenmij bulu. dildi ve ümit ediyorum ki, az zaman. ri sadıkane tatbik ettiği takdirde Al
nuyoruz. Bunu yalnız kralın münev- da bütün ruhlar, kati bir sükun ve manya ve Rusyadan korkacak bir 
ver sevk ve idaresi altında dostlı.;k huzura erecektir . ., şeyi kalnuyacağını Romanya hi.ikü. 
bağlarımızı kuvvetlendirmiye ve Ro. Harici siyasetle talıavvül yok met adamlarına temin etmişti Bu 
manyanm beynelmilel sahadaki bü- Londra 18 (Hususi) _ lluracla yeni teminata bağlı yeni Alman tek. 
tün vaziyetlerini tarsine çalışan hü. hüküm sGren telfıkkiye göre Denıir lifleri ne olursa olsun Romanya1 ılar 
kıimetin gayretlerine .:ieğil, ayni za- -Muhafısla.nn milli "'9ph11y• ~nnuı- o teklilleri metanetle bc!tleınektedir-
manda memleketin gösterdiği tesanü. lan, Romanyanın harici siynsetinde 1 lcr. • 
de ve yurtseverliğe ve bilhassa istik- tahavvül ifade ede<:ek mahiyette de- Sa!Ahiycttnr m~hflllcrdc hnhrlabldığınn 
lalimizi ve tamamiyetimizi tekeffül ğildir göre, Romanya dış Ucaret Nazırı, serbest 
eden ordumuzun kuvvetine borclu. . • .. .. . dövizle tediye olunan memleketlere pet-

Tımes, bugunku makalcsınde bu me. rol ihracatını teşvik edici tedbirler alm:ık 
yuz.,, seleyi bahis mevzuu ederek, Demir niyetinde olduğunu beyan etmi~ti. 
"fllilli tesanüt muzaffer oldu,, Muhafızların eskiden bir grup olınnk Filhakika Romnnyanın pamuk ithal et-

Tataresko, orduya verilen 30 mil
yar leylik fevkalade tahsisatın ifade 
ettiği emsalsiz gayret manasını teba
rüz ettirdikten sonra, dahili sükun 
hakkında şu sözleri söylemiştir: 

"Sükun ve müsalemct ihtiyacı, 
hükumetin bütün icraatında rehber 
olmuştur. Yakın mazide vukua gelen 
bazı hadiseler, sükunu seven iyi yü
rekli ve kin tutmaz milletimizin kal
binde teessürler uyandırc!?. Kin eere. 
yanlan ve cebir doktrinleri Rumen 
gençliğini avucu içine almış, onun 
muhakemesini karartmış ve bu genç
liği affedilmez günah~ara sürükle. 
miştir. Hükumet, faaliyetinin ilk gıi
nünden itibaren bütün kinlerin unu. 
tulması, bütün ruhların kardeşlık 

duygulan içinde birle~mE:si lüzumu
nu ilan etmiş ve dahili sulhü tesisle 
meşgul olurken, bütün Rumenlerin 

sıfatlle naıilerle temas halinde olduk Uği Mısıra petrol ihracatı teksif edileceği 
)arını ve onların tesiri altında kaldık- gibi, Yunannlstan, Filistin, Suriye, İngll· 
!arını, fakat bugün o gruptan eser tere, ft.alya ve Fransaya da yapılmakta 
kalmadığını an!atıyor ve diyor ki: olan ihracat toCnltılncııktır. Son zam:ın-

"Bugün hükumete iltica eden De. lrda deniz yolu ile yapılan Romanya i~
. . . racatının en büyük kısmı halya ve İngil· 

mır Muhafızlar ~er.t fer.t affedılı_nış- tereye mUtevecclhtir. ıs temmuz tarihine 
ler ve Rumen hukumcti, tam mana. kadar Fransnya 200 bin ton petrol gide· 
sile ,bir dahili tatmin siyaseti takip celı:Ur. Ekonomik mahfiller, Almanların 

mark fiyatı için yeni bir zam elde edc
Emekli, Dul ve y et:m cckıerını tnhmın etmekte, fakat dış ttca-

ret hakkında ne:redllen son emirnameler 

Maaşlarına 

Y c:pllacak Zamlar 
Ankara, 18 (Tan Muhnbirlnden)

Eski dul, yetim, ve emekli maaşları
na hazirandan itibaren yapı!acak 
zamlara ait olan kanun layihası Ma. 
liye v'ekiıleti tarafından hazırlanmı
ya başlanmıştır. 

mucibince birçok ecnebi kamblyolarına 
milhlm nakdl primler kabul edileceği cl· 
hcUe bu vaziyetten yalnız Almanlann 
müstefit olmıyacalhnı kaydetmektedirler. 

Ekonomik mahfiller, l~alyanların 
da ayni imtiyazdan müstt!iit olacağı. 
ru ve bugün cereyan etmekte bulu. 
nan müzakerelerin hitamından sonra, 
İtalyaya ihraç olan petrol kontenja
ntnm arttırılacağını tahmin etmekte
dirler. 

" Lcndra gazetelerine göre, J:ıgilterenin diploma
tik malıfllleri, Mister Roosevell'in Avrupaya 
gönderdiği Jti.ster Welles'in raporunu aldıktan 
sonra muhariplere bir sulh projesi takdim ede
cek ve iktısadi meselelerin hallini istiyerek bü
tün dünya devletlerinin iştfrakile bir konferan
sın toplanmasıru Ueri sürecektir, 

§Unları oğre.nnıi~lerdir: AmerJkanJn harici her teca
viizdcn korunması irin lngiltcre İmparatorluğunun 
Ameriknya hir takım yardımlarda bulunması lazımdır. 
Uu aradıı Amerikanın Trlnidad \'e Bermuda adalann. 
da deniz üsleri vücude getirmesine, Bahamas'ta da bu. 
nn benzer bir dcnix üşsü tesis etmesine yardım edilme
lidir. Cu sayede Amerika. herhangi tcca\ iize karsı ha

rırlanmış olur. 

o 

... 
İngiliz mahafilinfn kanaatine ıöre, Mister \'\leııenn ın
giltercde öğrendiği kati bir hakikat vardır. O da, İn. 
gilterenin svnurıa kadar harp etmiye karar \'ermi~ ol
duğudur. J'nkat Londra 'cazetelerine güre Mister 
Welles'i takibe memur edilen Amerikalı gazete<"iler 
de İngiliz hnlkı pe temas ederek bir taktm hakikat. 
lerİ ciğnnıni~Jer \'C İn2ilizlertı de bir takım hakikat
leri iiüretmisl<:ı·d.ir. 

• 
Amerikalı gazetecilerin öğrendikleı·i şudur: 
/ngiliz efkarı umumiyesi Amerikanın bu har· 
be de karışacağma ve müttefiklerle birlikte llit 
lercilik aleylıi11de harbedeceği11e inanıyor. Bwıı 
öğrenmek Amerikalı gazetecileri bir /ıagli dü 
şündüı-mü§tür. 

• Diiter taraftan 1ngtlh1er de Amerikalı gazetecfterden 

JI. 
/ngütere üe Hindi.slan aı·a$mdaki ilıtiliif devam 
ediyor ve bir rıkmaza sapmı§ bulu11uyor. J lıti· 
lfif, llindistan esas kanwıunda yapılacak deği. 
şiklik üzerindedir. lhtil{ıfı halletmek irin muh
telif fikirler ileri siirülmektedir. 

JI. 
nan Illntlifore göre, Hindistan halkını temsil eden 
Milli Parti yeni bir Esas Kanun hazırlıyacak ve Hin
distanın biitiin milli dileklerini hu kanunun maddele
rine bığdıraC'ı.:k. daha sonra bu kanunun İngiltere ta. 
rn!ından da kahuliiDfi istiyecektlr. 
l•"nkat J•,sns Konunun Hindistan ekalliyetleri ve Hin. 
distan Preıı~lcri tarafından da tasdiki Iazıın geleceği 

için bu knnunul" hfüiln bu zıt menfaatleri telif ve tat. 
ıııin efmesı ı:erekleşiyor. 

Döylc bir kanun yBpılır n biitün alakadarlar tarafın
dnn tasvip edllirse, ingilte.renin de bir gfiçlük çıkar· 
mıyacağı sanılıyor. 

1 

3 

tiEK 
Sükut! 
Yazan: B. FELEK 

1 ki muharip tnrnfa bakınız. 
Birinde, İngiltere ve Fraıı 

sada Parlamento nçıktan açığa bü· 
kumcti mürakabe etmekte, beğen. 
mcdiği şeylere ilişip, beğendiklerini 

övmektedir. 
Bu arada hükumette bir değişik

lik yapılmn mı istlyen Fransız mat
buatının neşriyatı da ayrı bir ba. 
his. 

Hük(ımctin Finlanda harbindeki 
siyasetini beğenmiyen İngiliı gaze. 
tclerinin tenkitleri de bir başka nai'· 
me 

Bütün bunlar o memleketlerin 
kuvvetlerini zanfa uğratmaktan çok 
uznktır. 

Ornlnrda ynpılnn tenkitler, muha. 
lef et değil, 1nk\ lyedir. 

Fransız matbuatı ve Fransız asko
ri miitchnssıslnrı "durmakla harp ol
mnz. Htırp edeceğiz ve hnrbi kazana.. 
cağız. Bunu yapacak hükCtmet iste. 
riz,, diye bağırtıyor. İngiltercde mıı
halef et reisleri "biz hfikumete mua. 
rızız ve kabineye iştirak etmeyi! 
ammn hükumetin harp siyasetine ta· 
mamen miiznhiriz,, demektedirler. 
Bun1nr muharebenin bir tarafında 
işitilen gürliltülerdir. 

Amerika gazetecilerinden blri, '5-
mi hatırımda değil, bir tanınmış 
muharrir, hem Almanyayı, hem de 
İngiltere ve Fransayı gezmiş. 

İngiltere ve Fransada halkın harp 
işini, harp te cbbüsatını, harp ihti. 
mnllcrini, sulh esaslnrını açıktan a. 
çığa göriişüp münakaşa ettiklerinl. 
buralarda hnyatın tamamen normal 
şerait altında rahot ve sıkıntısız geç
tiğini, buna mukabil Almanyada 
kimsenin "çıt!,, çıknm1adığını ve 
müthiş bir ükut ve siikunet hüküm 
sürdüğiinii görmiiş, 

Hakikatin de böyle olduğu, bu 
memleketlerin matbuatından, rad. 
yolarındnn, hatta halka verdikleri 
gıda \'C hürriyet hisselerini görünce 
anlıyoruz. 

Almanyada ne halka söyletiyoTlar, 
ne de söyleneni dinletiyorlar. Bunun 
nnıknbil tabii memlekette gayrita· 
bii bir sükiıt var. Bu siiki'ıtu tuvip 
tclôkki etmek gnflettir. 

Bütün bu susanlar, diişiiniirle1'. 
Na reddin Bocanın şu Jıkrasmda 

olduğu gibi. 
Hoca parasız knlmış. Bir baba 

hindisi \'armış, onu sntmnk için pa. 
zara gitmiş. I,tıkin bir hindi ne eder, 
bilmediği için C\'\ elli piyasayı anla.. 
mak iizcre şöyle bir kolaçan etmiş 

ve birini,n bir pnpağan satmakta ol. 
duğunu giiriip fiyntını sormu~: 

- On altın! Cevabını almış. Ken
dince şöyle bir nıuhnkcme yürüt_ 
miiş: 

"- Bir rınnnğan on altın ederse, 
benim hindi de en az beş altın eder . ., 
Ve bu muhnkcme üzerine fiyat biçip 
,,1,,., J.rk1c>mlş. 

Hindiyi gören bir müşteri yalda~
mış: 

- Hindi satılık mı? diye sormuş; 
hoca: 

- Beş nltın! ... Diyince: 
- Ammn yaptın ~·ahu! hiç blr hin-

di beş altın eder mi? 
Diye knrşılamış. 
H"<"anın u cevabı o~erlne anın. 

rmda şöyle l>ir muhavere geçmiş. 
- Bnk. karında ~ umruk kadar 

ku~a on altın istiyor! 
- iyi ama o pnpağan! 
- Pnpnğan dn ne olmuş? 
- O göriişür. Senin hin4i l'öritfür 

mü? 
- Benimki de düşiinür. Cevabını 

vf"rml<;, 

Vergi Proieleri 

Meclise Veriliyor 
Ankara, 18 (Tan Muhııbirinden)

Vergi kanunlarında yapılması karar. 
]a!';tınlan değ·şikliklere dair olan pro 
jelcr hazırlanmıştır. Bugünkü Vekil. 
lcr Heyeti toplantısında birer birer 
tetkik edilen bu projeler yarın (bu
gün) Meclis~ sevkedilecektir. 

Al eclis, dün içtimalarına 
başladı 

Ankara, 18 (A.A.) - Büy{lk Mlllet 
Meclisi bugün içUmalanna ba lanuştır: 

Celsenin açılmasını mOteakıp, Mllll 
Korunma Kanununun tııtbiltlne baılan
mış bulunduğunu bıldircn Bn5vekftlet tcz
keresile Aydın Mebusu Mümtaz Kaynak 
ve Zonguld::ık Mebusu Hüsamcttin Qka
n'ın vefat ettiklerini bildiren tezkereler 
okunmuş ve hatıralannı tazizcm iki daki
ka ayakta ıükUt edllml,tır. 

Erzinc::ın ve hıı\'alisindekl zelzele mü
nasebetlle Fran~:ı Ayan Mecllıinde cere• 
yan eden mDzakC'rcye alt zabıt gi5nderll
,ii •ine d ir H11r'cive Vek61eU tezkeresi lle 
mcı.kQr zabıt sarckll alkıslsr arasında o
kunduktan sonra ruznamedekf diğer mad
delere ı?cçilmistir. 

Muğla mebusluğuna intihap edi
len emekli general İzıettın Çalı~lar 
and icmiştlr 
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YARIN AKŞAM : 
TÜRKÇE NÜSHASI 

BÜYÜK SiNEMA MÜSAMERESİ 
FRANSIZCA NÜSHASI 

OLARAK 
1 i

l AS/(ERLIK iŞLERi: 

T İ Y A T R O İhtiyat Efrat Yoklaması 
~mfn!lnU y•b•ncı Aıkerlfk ıubealnden· 

~------------------------------• 1-H~~e~bt~MiliU"t"k-
ans Geliyor 

p ek yak·nda Komedi Fransez 
artıstlerini şehrimizde r.lkışlı

yacağız. Bütiın dünyada bir eşi daha 
bulunamıyan bu tarihi tiyatM Fran
sız sahnesinın klasik eserlerini oy
nayacak Rasin, Moliyer, Alfred dö 
Musse'dcn bizlere mükemmel bir e
debi ziyafet verecek. K.lmedi .Fran
~z, "8kit vakit bu yolda tume!er ya. 
parak Fransız kültürünü ecnebi mem 
leket.lerde tiyatro ile, yani daha bat iz 
bir şekilde tanıtır. Memleketimiz de 
bilhassa Fransız artistlerini başka 
memleketlerin sanatkarlarından da
ha iyi tanım:ştır. 

Türk sahneleri Gemie, Sara Ber. 
nar, Süzan, Depre dö Ferodi gibi bır 
çok artistleri gördü. So.nralan Pa
riste ekserisi ile vuku bulan tema. 
sımda cümlesinin m~mleketimizin e
debi zevki hakkında 1yi fikirler beS
lediklerine şahit 0 1dum. Bilhassa 0-
deon'un eski direktörü büyük An. 
tuan, tanıdığı Türk tiyatro muhitin
den daima sitayişle bahsederdi. Mü. 
teveffa Gemie, bir gün bana: 

- Bütün turnelerimde yabancı hir 
memlekette olduğumu unutamadım. 
Yalnız Türkiyeyi yadırgamadım. Siz
de öyle bir samimiyet havası var ki, 
Loti'ye hak veriyorum, demiştL 

Bu sefer şehrimize gelen erkek ar
tistlerden Jan Yonnel, Alber Lamber 
Fiz'in tekaüdünden sonra Komedi 
Fransezin en mühim şahsiyetlerinden 
biridir. 

Şambröy'ü Pariste bir çok piyes
lerd~ gördüm. Oynama tarz:nda Pol 
Mune'yi çok hatırlatır. B~lhassa "A
vanturier,, de baba rofünde pek mü
kemmeldir. Bu kıymetli sanatkarın 
Sardu'nun "Vatan,, namındaki ese
rinde yaptığı Kont dö Rizor rolüııü 
seneler geçse de unutamam. Kendi
sinin yetiştirdiği talebesinden Vida
len'i artistler meyanında görmek 
isterdim. 

Kndınlnrdan Mari Bel. şehrimizce 
pek maruftur. Britaniktls de, bilhas-

· a an 
•• 
El 

Pazar günü Heybeliadada yapıla
cak Balkan kros şampiyonasına Yu. 
goslavlarla Yunanlılar geleceklerini 

Atletizm federasyonuna telgrafla bil
dirmişlerdir. Diğer taraftan daha ev-

vel iştirak1eri şüpheli bir vaziyet al. 
dığmı yazdığır ız Ru.:nenler iştir~k 
edemiyeceklerini de son dakikada 
yazmışlardır. Bulgar t:ıkımı sureti 
katiyede iştirak edecektir. Yugos1av. 
1ar cuma günü İstanbulda bulun::ıcak
lrdır. 

Yunan takımı şu şei<ilde tesbit e· 
dilmiş ve federasyanumuza bildir. 
miştir: ıono metre Balkan şampiyonu 
Ragasns, Nikola, son Balkan maraton 
şampiyonu Kiryakidls, Vasilidis. 

Balkan krosu organizasyon komi. 
tesi pazar günü Heybeliaday.-ı gide· 
rek yarış sahasını ge1.miş ve bütün 
tertibatı almıştır. Bu yarış için pa· 
zar günü saat 13 te Heybelirıdaya hu. 
susi bir vapur kaldırılacnktır. 

sa "Kargalar,, da deli bir kız rolün. 
de pek yükselmiştir. 

Mari Bel'in hususi hayatında en 
yakın ve en samimi arkadaşı olnn 
Katrin Fontene, Jül Rennr'ın Puval 
dö Karot komedisinde sanatın en 
yüksek zirvesine çıkmıştır. 

Bu turnede Madam B~rt Bovy'
nin de ismini görseydik her halde 
Puval dö Karot'un bu edebi ziyafeti
nin tuzu biberi olacağında şüphemiz 
yoktu. 

Komedi Fransez programında m0-
dern piyesler eksik. Hiç olmazsıı Por. 
to Riş'in ya Amuröz'ü vahut (Eski 
Adam) ını da - maalesef Vantura ile 
olmasa da - Muse'nin piycsıerindcn 
birinin yerine ikame etmek doğru 
idi. 

Fakat hangi birini saymalı. Ko
medi Fran.c;ez, temsilleri seyretmek
le doyulmaz. Bildin temennilerimiz 
tahakkuk etse, yine iktifa edcmtye
ceğiz ve tekrar edeceğiz: 

- Daha, daha, daha isteriz! 

ULUNAY 
Hamiş: Şehir Tiyatrosu artistlerinin 

bütün temsillerde hazır hulunacakla. 
rını kuvvetle ümit ediyorum. Bu, ken 
dilerl için istifade edilecf'k bir fır at. 
hattii bir derstir. Sanatkarlarımızın 
içinde Neyyire Ertuğrulun "Madam 
Sanjen,, roliinde hatta Rejan'ın fev
kine c:ıktığını biliyoruz. Fakat ekse
riyetinin dünyanın hu en kuvvetli 
artistlerini anat gözüyle takin etme· 
terine şiddetle ihtiyaç vardır. İngiliz· 
ter Nelsonun heykelinin altına: 

"İngiltere her g,.mfcisindcn hir 
Nelson olmasını bekler.. dimlr.slnl 
hak ettirmişler. Bi:r de Sehlr Ti:'·nt. 
rosunun kapıı;ma "l\1-ml.-kı>!İmiz hPr 
anatkanmn:da., bir Sar~ Ber,.ar. ya 

'ıut bir Alher I.ambcr Fiz olmasın' 

bekler . ., cHmlesini Y07.malıv1:r.. Bu stl~ 
uzak ta olsa -arfö;tl•r;mfzin hlivi· 
vetl•ri itibariyle-- imkansızdır de· 
nemez. 

u. 

ç OCUK 
• • 
ı mece az e 

' 
Kazana'11a~ 

4 Mart 940 tarihli (Çocuk Sayfa) mı?:· 

dakl (Bilmece - Bulmaca) yı küçük karl
lerlmizden çoğu halledememiştir. Doğru 

halledenler ve kauındıklan hediyeler 
şunlardır: 

DOLMA KUR,UN KALEMi 
KAZANANLAR: 

Beyoğlu Anadolu han 18 numarada Ol· 
ga, Beşiktaş Ihlamur caddesi Hattat Tah
sin sokak 4 numarada lsmnll Özuğur, Fa
tih Mnltn civan Zilltıll çeşme sokak Per
ran. 
M ÜREK KEPLi KALEM KAZANANLAR: 

Beşiktaş Diş Hekimi Baha Kopdagcl 
kızı Günsel Kopdagel, Pertevniyal lisesi 
319 Talha, Şişli Ha.nunoğlu sokak 63 nu
marada Mehtap. 

ALBÜM KAZANANLA~ 
Sivrihisar Gererıll ilkmektebl mektup

laşma kolu adına 29 Kadir Bulca, Konya 
erkek lisesi sınıf 4 - A. da 87 Hayati 
Çağlıyan, Gaziantep adliye yanında Doğ
ruluk yazıhanesi \•asıtasile Nazif Yeşilova. 

YJı;Nt NEŞRİYAT; 
HAVACILIK ve SPOR - Son nashıısı 

çıkmıştır. 

de bilmesi lazım. Benim gençliğ'me ait tatlı bir ha. 
tırayı yaşamak isterken o eski günleri unutacak ka
dar bugüne bağlandığımı anlıyor mu? Ona, artık 
Münirenin maziye gömülen zavallı bir ~ölge olduğu· 
nu ve bugün onu değil kızını sevdiğimı nasıl söyle
meli? Buna Ayşeyi nasıl inandırmalı? 

.PE LEK VE !>inemalarındc. lamsına 21 Mıırt 940 perşembe günil baş-
lanacaktır. 

2 - Yoklama doğum doğum yapüaca
ğından her mükellef yoklamasını bizzat 

Yeniden kurulan şehirler, muazz;ım, muhteşem dekorlar arasmda çevrilen senenin en büyük ve harikalar 
filmi. AŞK - ARKADASLlK • MACERA ve KAHRAM.ANLİK şaheseri 

kendisi yaptıracaktır. ~ 
Yoklama cumartesi gQnü hariç <'lmak 

üzere. her gün sabah saat 9 dan 12 ye 
kadardır. 1 

3 - İzdihama meydan vermemek V<' 

milkellefierln işlerinden geri kalmamaları 
tein mOracaaUar itlın edilecek günlerde 
yapılmalıdır. 

4 - Bir doğum yoklaması bitmedikçe 
diğer doğumun yoklamasına ge(nemiye
ceğinden, herkesin doğum sırasını gözet-
mesi JAzımdır. 1 

Baş rol!erde · 5 - 311 doğumluların yoklama $fiinlerl 
;1 Mart perşP.mbc, 22 Mart cuma, 25 mart 
oamrtesi, 312 doj!umlulaıın yoklaması 26 

FRANCES DEE 

c;embe, 29 mart cumadır. 
mart salı, 27 mart carsıımba, 28 mart per-

1 
_ o BASIL RATHBONE 

Diğer doğumluların yoklama günleri 
<ıyrıca llfın edilecektir. . Ve on binlerce figiiran. Yann gece için numaralı koltuk1 arın erkenden aldırılması rica olunur. 

il - Yoklamaya ızelcceklerln nüfus hU· ' .. ••••--•-=mıı~mı:•ıramaaımmıa111•&•••m•lil•••••••••••••••~ 
vlyet cilzdanlan, askerlik ettiklerine c"_.tr 

hıtasından musadda!t foto!!raflı ikamet T 1 Y A T R O L A R GCiilla:ı::m::ıaM l T H A T FEN MEN resmt veıılknları ve oturdukları mahal za- ı 1 
c;enetlerlni berab~rce geUrmclerl meşrut-
tur. .__ __, Bu Akşam saat 21 de 

• Şeh;, Tivl\troııu 

Dram Kısmında 

FRANSIZ TİYATROSUNDA 
B•kırlt~v A~kerllk ~uhe.ın,. .. n: 

KONSERi 4) PEMBE SOKAK e PiYANO l - Bakırköy askerlik şubesinde ıı::a

vıUı yerli ve yabancı 311 : 331 (Dahil) 
rlokumlu bllümqm ihtiyat eratının senelik 
voklamalarına 20 mart 940 eünilnd"n ltl
'>aren bashınarıık, 24 mayıs 940 gününae 
'llhayet verilecektir. 

HALK EVLERiNDE: 
verecektir. Ililctler gişede ~atılmaktadır. 

2 - Yoklamalar eııkerllk şubesi blna
•nndo her ııtin saat 9 dan 12 ye kadar de
vam edecektir. 

Sfffl Halkevlnfn Teşelddlr[i - Si.,11 ı, 
Halkf'-1 Sosyal yardım komitesi tarafın-

GEDİKPAŞA 1\1 

3 - Her do~umlun11n vnı.-lnmsıvıı 11ele
ceğl günler aşaitıda eösJerllmiştir. Yokle
.,,aya bizzat ırclinecektir. 

4 - Mahalle milmessnterlle. köv muh
tarlnn da ;roklııme gilnierlnde bchcme-
'ıııl bulunııcaklardır. · 

5 - Yoklama mllcİı1etl zarfında kanuni 
mazereti qlmadan yoklsımnya gclmlyen
lerle mümessil, muhtarlQr ve resmt, hu
~usl daire ve mües!lçı:elerle fııhrlka, slr
ketler ve.._~iredc milsUıhdem olanlan yok
lamaya gôndermiven lımirler hııkkındP 

kanunun ceza ahktımı tatbik oluna~aktır 

Doljumlufar Yoklamanın Y•P•lacaljı cıOnfer 

dan Makslm salonunrla verilen büyük ee- 1 
C'e e.1.Uenccsi, üc bin lfr:ıya yakın hasıUıt 1 
temin etmiştir. Bütlin mnsraf yil7de on- 1 
ifan ibarettir. Bu mehliığla her ııün sıcak 1 
vemf!k verilmek surE>t!le iase edilmekte o- ı 
lan Şişli clvar·ndakl ilkokullara devam e-
den yardıma muhtac 400 talebenin elblsf' ı 
ve ayakkabılnrının vapılmıısına başlan· 

mıştır Bu eece ell:lencı>s•ne bir menfnat 
mukablll olmıvıırak istlr<>I{ roı>n c;:matkar 
C::'lfivt> ve nrknd,.ıılarlle Mıık.,fm , Par'<otel 

Z AK 
SİNElVIASINDA 

Bu akşam !'mat 21 de 
Radyo yıldızı Bayan 

MUZAFFER GÜLER 

<ON SERİ 
Tokatlıyan. Lnndra. Turan. Flrırya-5tfıd \a .~ 
va, Ayten, Sı>df ve . .ı.mhııu•r'li'ir ı::alrınla1"11--"-:ııı_!ll_~z_31_r:_:sı_li_ıır:_•_•_•_11:_a_•_11_:a_•_•_:1_._ıa_._._ .. _ 

~~ist vP müzisyenlerine bilhassa tcşek- •aamt!!!!W•!f!lıı•:m•a•m••••••r:ı•• 
ur ederiz. • ÖLÜM HAB~RLERI 
Em'"""" M .. ık .. vlnden: PPT'!'"m"c a{inO 

'H 1 ve 3J2: 2~ -. 22 mart 940 günlerinde saat (17 30) da Evfmfatn Caıtaloğlundakl 
313 " 314: 25 - 27 " " " ııalonunda ressam Nurullah Berk tarafın- Samsunlu Çelik Mahmut Ağa to. 
:us " 316: 28 - 30 .. •• " dan (Modern sıın~n mevzulu bir krıtık- runu ve Eğ'nli Baki oğulınrından 
317 ., 318: 1:. 6 Nisan 940 $riinlerlnde .1 k 1 . y·· b O · k t h' ı k t rans verı P<"e t r. Dııvetıye yoktur Her- uz aşı merın ızı n ısar ar u u 
~19 .. 320: 11 :' 12 .. .. kes eelebillr. fabrikası memurlarından Haydar 
321 .. 322: ı~ - 19 .. " 

fürklye 
fürkiye 

Radv1>difii7von Po!'ltalııtl 
Radyosu A~kal"\ Radyos11 
Oalııta Uı:unlu~u 

r A.. P ın .7 m 946!1 Ke& ın tt-

1

1 • 1648 m 182 Krıı 120 it~ 

Salı, 19. 3. 1940 
1%.:SO Program ve Memleket saat syııflo 

12.35 Ajans ve Meteoroloji haberwi 
12.50 Milzlk. Çalanlar: Reşat Erer, Veci' 
he, Cevdet Koznn. Okuyan: MuzaUer İl' 
kar. l - Hilzznm Peşrevi. 2 - Ahnlct 
lrsoy - Hüzzam 11arlcı: (Hatırında kal' 
sın), 3 - Hüzzam 11arkı: (Tazelendi tabıl 
Cılem), 4 - Rakım - Hüzzam şarkı: (M' 
kın bana bir gizli elem oldu). ıs -SeJ. 
Pınnr - Hilzzam şarkı: (Aşkınla s(lr(lll' 

sem). 13 15 Müzik: Halk türkOlerL }.rJ' 
Şens!'.'s ve Sıırı Recep. 13.30 • 14.00 )!Ü' 
7.ik: Hafif Milzik (Pl.). 323 .. 87.4:.. 22 - 26 " .. o Göksalın hemşiresi. Sam~un tütün 

325 ., 326: 29 - 30 .. ve ı - 3 mayıs 940 EvDp ı-ı.•ı,..vlnden: S!'or 'knlumuzun tüccarlarmdan Taliıt Çeliğin baldızı lR.00 Program ve Memleket saat a~ 
ünlerlnt'I erUo ettiği Dört kllnmetrcllk blr kosusu lnhisarlar kutu iabrikası memurla. ts.o:ı MOı:lk: Oda MUzl l (Pl.), ıa.ıro g6' 

327 " 328: 6 - 10 mayıs 940 günlerinde 24 3 940 pazar ~ünü yDpılacaktır. Koşuya d F a··ks l d" t ..:.:.J: nuşma (Çifclnin s:ıntl), la.55 $('I'best şı• 
rın an •atma o a or sent.."C.Ur at, 19.10 Memleket saat nyıırı, Ajılns <Ce 

329 .. 330· 13 - 17 ,, ,, .. '.!lrmek istiycnlerin söylmcn göne ka- k kt 'd ğ h • 1 kt ~1 çe me e o. u u amansız as:.a ı ~n 1 Meteoroloji haberleri, 19.30 Milzik: De>' 131 · : 20 • 24 " " " dar Evimiz İdare Memurlulluna mUrnc:ıat kurtu]amıynrak 17 mart pazar günü IAlzade İsmail Efendinin ha~nı ~ 
O etmclerl llı7ımdır. Derece alnn~ara milka-

. · ölmüstür. Cenazesı Merkez Efendide tçln merhumun . eserlerinden mürekkel' Beyolllu Yerli Aıkerlfk ~ubı-ılnd•n: fat verllecektlr. ~ 
ı - Şubemize mensup ihtiyat eratın ka- aile kabristanına defnedilmiştşır. Al. program. Ankara Radyosu küme !lef ve 

l h h il · saz heyeti. idare eden: Mesut Cemil 20.15 nunl ve mütat y,oklamıısına 20 Mart 940 etmeleri v~ya yoklnmn defter numaramıı.ı a tan ra met d' erız. 
~abahından itibaren .,,,bcmlz binasında 1 • Konuşma (İktısat ve hukuk saati), 20.SO 

v- yazmak surPtl ile şubemize mektup gön- - Müzlk: Fasıl heyeti, 2 ı.ı5 Milzlk: Koça!' 
':>aşlnnacııktır. 1ermclcri ilan olunur. 

2 - İzdihııma ve beklemelere mAnl ol- 8 T cr.:vqa ~.üsabakasın~n orkestra (Şef: Necip Aşkın), 1 - Niel!etı= 
mnk !cin yoklamalar, her do~umun ken- ~Iaskarad komik operasından İ~pnnYo1 

ifslne tahsis edilen ve aliağıda ıı:österllen Bevt1ijlu V:ıhııreı Ask.-rHk ~u!.•""lnden: r 
1 

danııları 2 - Offenbach: Musette (On~ 
~nlerde öğloden evvel ve sonra yapıla- Beyo~lu ve Beşlkt;ıı; kazaları m•ntnkasın- ]!{ .(;ali ~CiD :tinci asır dans havası), 3 - Schubert: 
-aktır: da ikamet eden 311 (Dahil), 331 (D:ıhll) llyfoment Mus:lcal (La minör), 4 - AdoJf 

A _ 311 rloğumlıılardan Beyoltlu ve doğumlu yabancı ihtiyat eratının senelik Çocuk Esirgrmt: · kurumu tarafın. Eckstcin: Mayıs Ayında (Muhtelif pat' 
r.alata nahiyeleri martın ylrmislhde.; Tak- yoklamalarına başlanmıştır. dan tertip edilen tavla müsabakusına calnrdan Potpuri), 5 - Webcr: MozalJC• 
~im ve Şişli nahiyeleri yirmi ikisinde, Ka- ı - Yoklıımıılar hottıının Çars:ımba ve dün de devam edilmistir. Düne ka- No. I. , 6 - Joh. Strau<e:s: Bu naI:melcr 
~ımpaşa veHıısköy•nahlyeleri ayın 25 inde peqembe gCinlcri sabahlan :ıkşama ka- dar alınan netice!er şu~n!ardır: cıenl sarsın, ey dünya! (Vals). 

B - 312 doğumlulardan .Beyoğlu ve Ga- dar devam edecektir. 1 . • 22 15 Memleket saat ayarı, Ajans bil' 
(Al grupundnn Nacı ıldeniz birin- _ .... 

lata nııhlyclerl ma.rtın yirmi altısında, 2 - 311, 312. 313, 314, 31!1 doğumluln-1 Al' 
0
.. 'k' . (B d Ih berlerl, Ziraat, Esham - Tahvlltıt, Kw~ 

Taksim ve Şlcli nahivelerl Yirmi sekizin- M t 940 lh ti k d cı, 1 ner 1 ıncı, 1 grpun nn - hiyo - Nukut Borsası CFiyat). 22.23 r.fil' 
,, nn ar n aye ne a ar ve 316 ve Ç l'kk"k b' · · p 'k' · C) de, Hasköy ve Kasımpaşa nahiyeleri nl- • san e ı o ırıncı, t!po ı ıncı, ı ·dk: (Cazband (Pl.), 23.25 - 23.30 Yatıfl' 

daha yukarı doğumluların da Nisan 9~0 d K. 'f K k. b. · · 
cıanın birinde. nihayetine kadar yokl&maları devam ede· grupun an aşı . ~~ ın ırıncı, '<I orogrnm ve kapanış .• 

3 - Diğer ddğuı'nlu erat ile Kemerbur- rektir. Mustafa Altıparmak ı!nncı, tDl gru. 
ıtıız nahiyesi yoklıımasının hanctl günlerde punnan Mehmet Biçer birinci, Ekrem 

3 - Yoklıımıı~ı yapılııC"ak erler, niltu~ .. Ppılacafı ayrıca i!An edilecektir. ıkinci, (E) grupundan Agop Bag· a 
cüzdanları ve bulundukları nahiye mil· 

4 - Herkes yoklamaya mutlaka kendisi birinci. Cemil ikinci ( F) grupundan 
1 k Ut hü ly Ü d t :liirlüklcrlndcn bir ikamet tezkeresi ve iki •e ece ve n us ve ıv et c z anı, er- Mustafa Devran birinci, Agop Lüt· 

his veya ihtiyat vesikasını, şoförler de eh- adet vesika fotoğraflıırı ile ve evvelce şu· 
1lyetnamelerlnl beraberlnrie getirecektir. bemizde kayıtlı bulunanlar, yolnır, nO!us fik ikıncı gelmişlerdir. 

5 - İstanbul dısındn ikamet edenlerin cüz(ianlarlle ve bizzat şubeye mUractınt Birinciler ve ikinciler şampiyonluk 
bulunduklan yerlerdeki şubelere milracaat edeceklerdir. için tekrar karşılaşacak'nrd:r. 

Ecnebi istasyonlarında 

Türkçe Neşriyat 
Belgrııd: Saat 19 da kısa dalga 48; parlJ: 
Saat 19,45 de kısa dalga 40. orta dali' 
255; Tiran: Saat 20.15 de kısa dalga 50,55 

de; Roma: Saat 21,30 da orta dalga 250. 
Londra: Saat 18.55 de kısa dalga 20. 31.S 

ğunuz maccra:,ta o kadar benziyor ki, birdcnbıre onıı 
hatırıııdım. h uzum bana cevap verin. 

Gcn1; k•zın hafifçe sararan şakaklartn:ı.. ateşle 

yanan go~lc:rı.nc baRarak Seniha Hanım başını saJladı. 

Bu evlenmek şakasına da inandı ve benim Ş2r
rareyi alacağıma uzıildü. Bunu soran sesinde ıstırap 
vardı. O halde o da benimle alakadar oluyor ve-.. kıs
kanıyor. Ne narikuliıde şey Allahım! 

Yazan • MUAZZEZ T AHSIN BERKAND No. 58 

- Sen ne tuhaf çocuksun Ayşe: Bir sene evvel 
sana anlattığım bu vakayı mühımsediği:ııe dair bu
güne kadar hiçbir şey bellı etmez de, aradan bunca 
aylıır gı"Çtikten ;;onra birdenbire bunu hatırlıyarak 

tafsilat iı-ıcmıye kalkışırsın. Anlaşılmaz insanstn ves· 

Demek onun yirmi sekiz yaşındaki nişanlı hika
yesi de ~1asal . Demek o da beni! .. Bu buyuk ~aadetc 
nasıl inaııay:m. bu dünyalara sığmıyan sevıncJ kal
bıme na.•ıl sindireyim! 

Sevgıli, sevgilı Ayşe, bu ha\n sözlerinle, bu zalim 
1tavırlarınla beni ne kadar mesut ettığinı, başımın na.. 
s.ıl göklere <>tdiğini bilsen! 

Artık bundan sonra senin gözlerindeki sırn oku. 
7<ıbilcceğim. Benden kaçamıyacaksm. Sevgili .. Ben-
480 kaçamıyae::."sın. 

:__Ne o Mehmet, şımaı ae uyumak sırası senin 
rıu ! 

Büyük bir neşe ile yerinden kalktı. 
- Uyumak mı? Bu güzel dakikaldrrn 7C'Vk'ne 

' özlerini kapayıp uyumak ha! Ne munasebet az,z.m; 
bılakis uynnık. hem çok uyanık·m. 

Arıf arkadaşın•n yüzüne hayretle baktı. 
- Sana ne oldu böyle? Birdenbire keymenmış, 

neşelFnrr..işsin! 

- Nasıl neşe!enmem birader, bu gürel dekor i
çinde yaşamak öyle zevkli bir şey ki_. 

- Anladım. yine şairliğin tutmuş, fakat benim 

karnım aç ... 
- Ay~c ............ ı 
- Kamarada bir kıtap buldu, okU.fUP dJruyor. 

O da ba~ka türlü deli .• 
- Hnyır, deli değil, akıllı, hem çok akıllı ve ha.. 

rikulade bir kız değil mi? 
Arifin gö.üerinden müştık ~ır ışık geÇtı. 
- Orası öyle, Ayşe cidden fevkalade bir kızdır.; 

Haydi çayımızı onun yanında içelim. 
!çeri girdikleri zaman genç kızı bir seyahat ki

tabını okurken buldular. Mehmet bu dakiknda söyli
yeceği bir tek sözün, yapacağı bir tek hareketin çok 
büyük bir ehemmiyeti olacağını bildiği için onunla 
alakadar olmuyor görünmeği tercih etti ve ancak u
şak çaylan getirdiği zaman onu davet etti. 

- Çay misk gibi tütiivor Ayşecik . ızelsene! 

Genç .tııı fena halde danltmış ,,ıd:..ıA"unu ?anne
derker.. onun' her zamanki müşfik sesile kendiı.ir.e 

hitap etti~in. işitince hayretle gözlerini kaldırdı '"e 
onun çılgın ve mesut bakışlarının sıcaklığını, bütün 
vtlcudündP. hissetti' 

- Teşekkür ederim, acıkmadım. 
- Yok, oyun bOzanlık istemez Haydi sofraya 

gel: bir taraftar bız çnyım·zı içerken, diğer tarafüın 
dJ. yola duzelt!l'eğız, vakıt geldi. 

Ayşe s~s çıkarmadan sofraya yaklaştı. Fakat tıe 
çayını ı~erken, ne de ondan sonra, ta Bo!)tanc.ya ka. 
dar mecbur olmadan bır soz soylemedi. 

Mthmcde gelince, o kadar mesuttu ki, onun kap
risini büyük oır sevinç ve memnuniyetle karşııamı~. 
ve Arife bin bir hikaye anlatarak onun vazıyetin 
garabetini gonnesine mani olmuştu. 

:.,_ Ymge sizden blr şey soracağım. 
- S3yle kızım. 
- Anneil' Mehmet Beyi hiç mi sevmemişti? 
Senıha H&nım elindeki dikışi dizlerıne bııaıtarak 

noyrl't!~ dogrı..ldu, yanındak şezlongta uz,ınıuış. te
sımli biı gazetenın sayfalarını çevırtrı\etı bırd •nbi
r e durup KeJH.t.sıne bu acaıp suali soran A) ş ... ye 
baktı. 

- Bl· da nereden aklına geldi? Bana bu vakayı 
unutacağını ve bana bundan bahsetmıyeceğını vaad 
etmemiş miydin? 

· - Hakkınız var yenge; fakat bir fransızca ga. 
zctede okuduğum hikaye bana vaktile anlntmıs oldu-

- Duııdp anJaş1lmıyacak ne var yengeciğim1 
Bu vakayı bana anıattıgınız uman ehcmmıyet var
memıştım, bugün de okudugum bu hikaye yiızünden 
natır.amamış oısaydım yine sıze bundan bahsetmez· 
dim l' Wtat blı defa hatırladıktan sonra da .nııtla.1'8 

meraktaö çıkmak ıstıyorum; haydi soylcyıruz yenge, 
ne olur. öyl~ merak ediyorum ki ... 

Seniha Hanım sandaJyasında doğruldu ve cıdcll 
bir munakaşaya hazırlanıyormuş gibı omuzlarını ge
rerek göğsünü kabarttı. 

- Annenın, Mehmet Beye karşı olan · duyJ(u~u 
bir kardeş, candan bir arkadaş duygusunu niç aşma· 
dı ~yşe. oyh olmasaydJ babanla evlenir miydi? 

Derrıel< aralarmda hiçbır şey geçmedi. 
- Ne gibi? 
- Yanı ıkı sevgili... 
Sc'lıtırı Hanım veğeninın cı;o7unn 'tı"Stı: 

- O nasır sö1 Ayşe? Sana bunun yalnız 'Jiı ta
l' .. ch bir 11ıs olduğunu. yani Mehmedin '(ençlik ~ılgın· 
lığına ve hayallerine kapılarak kendinden yaşlı bir 
kadın arkadaş•ru $evdiğıni söylememiş miydim? = Demek ki, annem onu hiç sevmedi? 
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Bu yazı, dünyanın 

Müessesesinin nasd 
en büyük havadis aianslarından biri olan "Reuter" 
çahştığı hakkında size bir fikir vermiye yarayacaktır. 

AeoN E BEDELi 
'tarkfye ----1400 Kr. 

Ecnebi o o o 
760 

2800 Kr. 

40() .. 
6 Ay 
3 Ay 

1600 .. 
800 .. 

~" 1 Ay 300 Muı -:u ______ :...._ __ ~;_-
olznıe erar:ısı posta ittihndına dahil 
~ Yan mcmlekeUer için abone 

3 eli müddet sıraslylc so, 16, 9, 
lı 6 liradır. Abone bcdcll peşindir. 
Ccdres değiştirmek 25 kuruştur. 
l>U \'~p için mektuplara 10 kuru:ıluk 

Haberler Nasıl Toplanır Ve 
~esi llızımdır. 

~==============~ 
~ıı~tıı: 1~14/i 49494;I1 Dilnyaya Nasıl Yayılır? 

fr d o oksan yıl önce Aix-la.Chn. 
o it Meselesinden pelle'deki küçük bir ev€ 

Q.... her gün bir yığın güv.?rcin konu-
9an Davalar yor, genç bir banka katibi olan 

J_Y._a_z_a_n_:_N.....:..._T_lı_o_m__:p_s_o_n_, 
rilir ve bu suretle nutuk, dünya
nın her tarafında okunur. 

y eni harbin başlaması üzeı-ı-
•• Julius Reuter de bunların ayakla_ 
llftasebetiy!e nna bağlı olan kağıtlardan, Brük. 

• seldeki piyasa haberlerini öğrene-
• il' MülCihaza rek Alman telgraf sistemi ile Al-
, man şehirlerine ve bankalarına bil-G azetelerdc, "AfroditH i imli e- diriyordu. Onun Brükseldcn aldığı 

l'tn ser hakkındaki ilk raporu ve. piyasa haberleri, Paristcn Bürkse
' C İbrahim Hakkı Konyalının, le gönderiliyor, güvercinler vası
lığ~uriyet,, gazetesi aleyhine 0~. tasile Aix-la.Chapclle'e geliyor ve 
liJt avanın yeni celsesine müteal. buradan her tarafa t'3vzi cdıliyor. 

ltt ·ı· du. Bu haberleri yaymak için kul-
~eı._ sı at \.'ardı. "Cumhuriyet,, ga-
~:.'ııin iddiasına göre, İbrahim lanılan bu usul, o zaman hesabına 

"hl ileri bir hareketti. 
ltıt... ı, vaktile, bir hatıra defteri 

"'ak ı ·· Birkaç gün evvel de İngiltere-
te be uzumunu duymuş, hu defte. nln matbuat merkezi olan Flect 
h.ıttı.ır sabah ihtisas ve intibalannı Street'de modern bir s::arayı ziya
tıitad ş. Ve fstanb~l şehrinin istilaya ret etmiştim. Önümde İsveçe ait 
tıı11ı .. ~ğı giin de, lbrahim Konyalı, bir geminin batırıldığına dair bir 
li'ttt;• hatıra defterine, ebedi şah. haber vardı. Bu habere kırmızı 
''~~r aleyhinde bazı satırlar kara. bir damga vurulmuştu. Bunun ma. 
"c ' nası, haberin müstacel olduğu idi. 

lltr :tnhuriyet,, gazetesi, kimbllir Sansür memuru haberi beş saniye 
bıı ~en eline geçirdiği bu satırları, içinde tetkik etmişti. Bu havadis, 
t-ıı· eselede "muhatap,, saydığı İb- 30 saniye sonra telsizle bütün Av
~f konyalıyı yere vurmak mak- rupa merkezlerine gönderilmiş bu
~ob ~· siitunlnnna geçirmiş. İbrahim lunuyordu. 
1tta~ı da, hu hareketi, bir hakaret Birkaç dakika sonra Stokholmde 
llııı~. ederek, mahkemeye bnş vur. vesair yerlerde çıkan gazeteler son 

, ş· tabılnrında bu haberi vermişlerdi. 
"• ~ttldi, devam etmekte olan bn da. 

, l'tce~~rindeki kanaatimizi söylemi. 
~aıı~z: Çünkü, mevcut bulunan bir 
>i rtıaddesi, bizi, bu kanantimi-
' - h ttıllh U dava hakkında \•erilecek 

• f:t?i';i keırıe karannın kati yet kes bede. 
hıtriy~ııe kadar - gizlemek mec. 

1\ hııde bırakıyor. 
hah ncak, Yazımızın başında me\"lUU 

1 setti.. k r 1 ~ 
ll"lltk ırniz mah eme ta si atım 
diJı.k ~n, l>ir milhbn nokt• :n•uıra 

f) a t llll.İz.i rek ti: 
tİsi i''ada söz alan avukatlardan bi. 
1 ~· hrahiın Hakkı Konyalının ka. 
'"lt~~den çıktığı iddia olunan mahut 

" ardan bahsederken: 

R euter'in doksan sene içinde 
geçirdiği ilerleme, bu mahi

yettedir ve bu yüzden Reuter, diin .. 
yanın toptan havadis satan en bü
yük müessesesi olmuştur. 

Doksan sene evvele göre cephe 
servisi yaptıran genç Reuter'in mü .. 
essesini kaça işlettiğine dair eli
mizde hiçbr rakam bulunmuyor. 
Fakat bugünkü Reuter, senede 6 
milyon sterlin sarfederek bfüün 
dünya haberlerini toplamaktadır. 

Bu rakam şüphe yok ki, Baron 
Reuter'i hayret içinde bırakmıya 
kafi idi. Kendisi ölümünden evvel 
İngiliz tabiiyetine geçmiş ve kuın-

panyası da yüzde yüz İngiliz ser
mayesile teşekki.ıl etmi~ti. Bugün, 
bu kumpanya Sir Roderick Jones'
in riyaseti altında çalışıyor. 
Almanların nefret ettikleri mü

esseselerden biri de budur. Geçen 
harp sırasında butün Alm:ın gazc. 
telcri ona mıitcmadiyen hücum e
diyorlardı. Fakat bu defa Reuter, 
Almanya aleyhinde çalışmıyor ve 
havadis servisine eski.si gibi pro. 
pnganda karıştırmıyor. Reutcr'in 
vazifesi, her vaka hakkında her 
taraftan öğrendiğini bildirmektir 
ve bu yüzden onun havadis servi
si, bıtaraflar nezdinde de itibar 
görmekte ve onlann gazeteleri ta. 
rafından da neşrolunmaktadır. 

İngiltere hükumetinin Reuter ile 
bir alakası yoktur. Fakat Fransa
run Havas'ı böyle değildir ve hU.. 
kumetle alakası vardır. Almanya
nın D. N. B. si kamilen hiikumctin 
kontrolüne tabidir. 

Şimdiki harbin başlaması üze
rine Reuter de yeni tedbirler al
mak mecburiyetinde kalmış, dün. 
yanın her tarafındaki muhabirleri
ni yeni sahalara nakletmiş, yeni 
merkezler tesis etmiş ve eski mer
kezlerini kuvvetlendirmiştir. Harp 
dolayısile Stokholm, Amsterdam, 
Zürih, Oslo, Bükreş, Peşte, Mosko
va, Brüksel gibi Almanyayı cevre. 
liyen yerler hususi bir ehemmiyet 
kazanmış, ve harbe dair azami ge
nişlikte haberler verilmesine ehem. 
miyet verilmiştir. 

R euter•ın harp haberlerfle a
lakadar olan muhahir!erinfn 

isimleri hiçbir gazetede görünmü. 
yorsa da bunların biri Skene Cat
ling'dir ve İngiltercnin Fransadaki 
seferi kuvveti ile beraberdir. Diğe. 
ri. R. N. Walling'tir ve Fransadaki lıııı - Onlar bucr{in, tarihe mal oL 

li~:d birer ' 'e ik;dır; yani tarihi ve.. 
de d •r!,, diyor, ve bu iddia Uzc.rin. 

uru:vor 
ll~ . . . 

d\11 ıse, - lbrahim Hakkı tarafın. 
LOKMAN HEKiMiN öGUTLERİ 

~'ltlc~·azılnuş olsun, veya olmasın -
~~ , tarihinin a aletini, hu kabil 
~ı~ e~anıaıı vesika saymakta ten. 

'l' llıek isteriz 
ll41ıU;~ nıilletini

0

n hayatı ve şerefi 
11111be ınde, İbl'ahim Konyalı da kim 
.: • .ıOt ki ''{it le • onun hususi hatıra defte.. 
~ıı bar~ladığı satırlar, Türk tarihi
,.tl'a enırnseyehileceği - müsbet, 
~tıl tnenfj kıymeti - birer vesika 

sın'> 

t llu ,.~ ·1 . 
ltla.t sı e ılc, o sayın av'\lkata ha-
~irı .,~a~ istiyoruz ki, Türk tarihi. 
~lar ~'Sıka,, olarak benimsediği me. 
de d~ "'] kendi aleyhinde de, Jehin
~e llsa~ s~ - mutlaka, kendi heybet 
~ nıütenasiptir. 

lf olanda İle Yeni Ticari 

lI l\tüzakerclcr Başlıyor 
' oland . 
•il.l't!t a ıle aramızdaki mevcut ti-
~erı La~laşınasının muddeti bittiğin
ilcakt eyde yeni bir anlaşma yapı
t· ır. A 1 Cl.hey 1 . ~ aşma müzakerelerine 
~alter le çırnız. riyaset edecektir. Mü
\1 a a rn·· 
eJciıletı d ut~hassıs sıfati!e Ticaret 

\>ih: C ıs tıcarct dairesi reisi mua. 
"·~ ernu 
"llıı 1 Con ile Merkez Bankasın. 
1 smet Ak erdir .. koyunlu iştirak cdecck-
la · Mtıteh .. tlday assıslar dun akşam Ho-

Cu a ?areket etmişlerdir. 
l>ılrn1~ ikı 1yüz. bin liralık ihracat va. 

ıt•ır t 1 • 
~a"'ra · a Yaya 70 bin liralık pa-
t"r • fasuly b . ansaya t .. a, alı ve kuş yenu, 
~lı:ıcari utun, İngiltereye kendir, 
llf stana k t tUt, li c en, kendir tohumu, 
'ttıştir olandaya da nalı gönderil-

ltarnaıı - -<> · 
937 arın Paralan Veriliyor 

aallltass~~esi nisanındanberi Emlak 
~llın araba biriken rıhtım hamalla. 
~lra. nakli a~ıla:<Ian alacakları 16 bin 
~ethıd Y hıssesi, Münakalat Ve

;rıen bi:n bugunlerde gelmesi bek
ılecekti ernırle hamallara tevzi e-

l:ı.hd r. Hamail ..... , Iğı ihdas . . ar arasında taavün 
t\, harnaıı ı ıçın beklenilen bu pa. 
•ernrnekt 8 1:'111 arzusne kendilerine 

Y aşh Olmıyanlarda Gangren 

Hastahğı Neden ve Nasal Olur? 
Gangren hastalığı yaşlı o1mıyan. 

)ara da gelebilir. Bu türlüsü şlm. 
diye kadar en ziyade İsrail oğulla
rında, onların da Orta Avrupada 
bulunanlannda görülmüştür. Bu 
da, ıene kırmızı kan damarlann
da müzmin bir iltihap netic~iyle 
damann kapanarak gittiği yerdeki 
ne ·içleri besliyememesinden ileri 
geldiği i~in, o müzmin iltihaba se.. 
hep olarak Orta Avrupada bulu.. 
nan ,.e İsrail oğullarının daha zi
yade müstait olduktan bir mikrop
lu hastalık bulunduğunu kabul e. 
derler. Buna göre, yaşlı olmadan 
gangrene tutulmak ta Orta Avru
padaki İsrail oğullannın maruz ol
duktan türHi türlü feliketlerclen 
biridir ... 

Bununla beraber yaşlanmadan 
gangrene tutulanlar Orta AYrtıpa
dan başka yerlerde ve İsrail oğul. 
tarından başka kimseler arasında 
da \'ardır. Bazılarında, soğuktan 

bir tarafın donması müzmin da. 
mar iltihabına sebep olur, fakat en 
zh ade frengi hastalığı buna sebep
tir. 
Yaşlanmadan önce gelen gangre

nin yaşlılıkta gelen gangrenden 
epeyce -hem de gençliğin lehi
ne-- farktan vardır. Bir kere, 
gangrenin pek geniş olma!'lt müs. 
tesna denilecek kadar nadirdir. 
Gangrenin sulu ve ağır şekli de pek 
az görülür. Gangren, en ziyade, a
yagın baş parmağında olur, ııonra 
bir parmak daha tutulur. Fakat 
-~ aşhlıkta gangren bir tarafta, 
tekmil bacakta olduğu halde- yaş
la olmıyanlarda iki ayağın birer 
pannağında olduğu daha çoktur. 

Gangren meydana çıkmadan ön.. 
ce, müzmin damar iltihabı da 
-yaşlı olmıyanlarda- pek uıun 

ı;:ürer. Arada sırada gelen, yürür
ken durmak mecburiyetinin ay. 

dil'... Ga.nıren başladıktan sonra 
da çabuk yayılmu, fakat pek zi
yade sancı verir. İnsan, bilhassa 
geceleri, ayağındaki baş parmağın 
verdiği sancıdan uyuyamaz. KaL 
kar yatakta oturur, ağnyan par
mağı altına alır. Yahut, sancı \'e. 
ren ayağı yorgandan dışarı çıkanr. 

Böyle şiddetli ağn uzun sürmek. 
le beraber, onu hayırlı bir alamet 
saymak lazımdır. Çünkü ağrılar 
devam ederken hekime müracaat 
edilirse tedavi ile gangrenin önünü 
almak ihtimali çok olur. Ağrı ke
sildikten ve gangrenin hududu bel 
1i olduktan sonra parmağı kesmek.. 
ten başka çare kalmaz ... 

Bir de kalb hastalığında yahut 
büyük bir damar iltihabında kan
da hasıl olan büyiicek bir pıhtının 
daha küçük damarları tıkamasın
dan dolayı gangren vardır. O za. 
anan gangrenin geleceğini. birden. 
bire meydana çıkan şiddetli bir 
sancı haber \•erir. Sancıdan sonra 
bütün bir bacak renksiz, soluk ka
lır. Üzerine dokunulduğu vakit 
hararetsiz, duygusuz. Hareket te 
mümkün olmaz. Bir kaç gün için. 
de bacak uyuşuk, buz gibi soğuk 
kalır. 

Daha sonra ayağın iizerinde, 
morumtırak lekelerle gangren ken 
dini gösterir, pek te ya,·aş yava' ol
madan, ayağın bileğinden bacağın 
yukarısına doğru çıkar. Bu türlti. 
sünde de şiddetli sancıdan biru 
memnun olmak lazımdır. Çünkü o
peratör hemen bir kaç saat içinde• 
yetişirse belki daman tıkıyan kan 
pıhtılarının yerini bulur da, onu 
çıkararak bacağı kesilmekten kur. 
tanr. 

Eski hekimler, hastalıkta sancı 
hastalığa karşı miidafaa vasıtası
dır, derlerdi. San<'ı insanı has.. 
tahktan kurtarmasa bile iyi bir 

İngiliz hava kuvvetlerine refakat 
ediyor. Mister Bovyton, Fransız or
dusu nezdindedir. Bu son iki mu. 
habir henüz otuz yaşlarındndırlar. 

Reuter'in Finlanda muhabiri ise 
meşhur bir futbolcü ve koşucudur. 
İsmi Vernon Morgan'dır. 

İngiltere dahilinde Reuter'in ha
vadisi, milyonlar taraİından okun
duğu gibi, dünyanın her tarafında 
binlerce gazete de Reuter'den is
tüade etmektedir. Bunlardan bir. 
kaçını hesaplıyabiliriz: 

Fransada 187, Danimarkada 144, 
Finlandada 89, İtalynda 70, Çinde 
elli, Japonyada 225, Hindistan, 
Bermanya ve Seylfmda 50, Polon
yada 89 gazete, Reuter'den hava. 
dis alıyorlar. Polonya gazeteleri
nin istila yüzünden bu havadis 
kaynağından istüade edemedikleri
ni söylemiye hacet yoktur. Sent 
Elen adasında dahi Rentcr'in ha
vadisinden istifade ediliyor. 

Reuter, müessesesi, her gün 24 
saat çalışır, ve bütün gün, bütün 
gece dünyanın her tarafından ha
vadis alır ve anlaşılmaz sesleri 
harflere çeviren Hcll makineleri 
mütemadiyen çalışır. 

Reuter'in bu makinesi, mütema
diyen çalıştığı gibi, daha başka va. 
sıtalar da ona mütemadiyen hava
dis yetiştirirler. 

Reuter'in nasıl çalıştığını göster. 
mek için şöyle bir misal gös\erc
lim: 

Mesela. :Mister Chamberlain, A
vam Kamarasında bir nutuk söy-
lüyor. Onun nutkunu bitiHp ötur
masından evvel nutkun dörtte ü
çü ta Şanghaya ve daha başka yer. 
lere varmıştır. 

Çünkü nutkun her fıkrası, mer
kezlere ya telefon veya telsizle ve-

ne radyolardan dn istüade 
ediliyor ve İngilterede bütün dün
ya radyoları dinleniyor. Bu müte. 
hassıs dinleyiciler, kendilerine 
mahsus bir istasyondan gecelı gün
düzlü çalışarak dinledıkleri her. 
şeyi kaydediyorlar ve bu suretle de 
birçok havadis toplaruyor. Bu ha
vadise karışan propagandalar bE>r
taraf ediliyor, ve geride kalan ha
berler tetkik olunuyor. 

İngiliz radyosu ise, yalnız ingi.. 
lizce ile değil, 19 lisanla havadis 
vermektedir. Bunlar, portekizce, 
sırpça, hırvatça, almanca, yunan
ca, rumence, macnrca, arapça,türk
çe, ispanyolca, fransızca, afriken
ce, italyanca, lehçe, çek~, bulgar. 
ca, felcmenkçe ve fincedir. 1938 
de yalnız arapça ile yapılan bu 
neşriyat bugün bu derece tekem
mül etmiştir. Bugün İngiliz radyo
su, her yirmi dört saatte elli hava
dis bülteni vermektedir. 

İngiliz radyosunun mütehassıs 
dinleyicileri ise, hergün 150 is
tasyonu dinlemekte ve yevmiye 
250 bin kelimelik bir bülten ha
zırlamaktadır. Bu bülten hulôsa e. 
dilerek 30 bin kelimeye indiriliyor 
ve muhtelü hükumet dairelerine 
gönderiliyor. Ayni hulasa, her gün 
gazetelere de verilmektedir. İngiliz 
radyosu, Polonyada akrabalarım 

kaybedenlerden 3500 mektup al
mış ve bu mektuplarda bahis mev. 
zuu ola Jcayu>larll) 22 bine vardık-

rını görmüştür. 
İngllter.ede havadi bu şekilde 

'toplanıyor ve bu şekilde tevzi edi
liyor. 

İngiliz havadis servislerinin bu 
faaliyeti Almanyayı son :terece ra
hatsız etmekte ve Alınan radyoları 
bu memnuniyetsizliği en ağır ke
limelerle üade etmektedir. 

Muallim ve Mürebbiler ve Aile Reislerine 1 

ERGİNLiK <ŞEBABET> YAŞININ 
BiOLOJiK GÖRÜNÜŞLERİ .. 

Yazan : Dr. İbrahim Zati ÖGET 
M ahimdur ki ikinci ve üçiincü 

çocukluk iki yaşından başlı· 
yarak aşağı yukarı on bir yaşına 
kadar iıntidat eder. Bu müddet 
zarfında çocuklarda bedeni neşvü
nema o kadar faaliyet göstermez, 
adeta bir durgunluk devri geçirilir. 
Jt'akut on bir yaşından itibaren iş 
birdenbire vüsat kesbeder. Boy 
uzar hu uzama bilhassa belden a
şağı kısmında büyük ve bariz bir 
vasıf arzeder. O kadar kJ bazı ço. 
cuklarda ha\'Saladan aşağı vukua 
gelen bu ani büyüklük adeta gay
ritabii bir gnrabct gösterir. İşte bu 
dakikadan itibaren şebabete ta
kaddiim eden yaşa girilmiş demek
tir. Fakat unutmnnıahdır ki bu 
bii~ üıne ve uzama hazan senede on 
on beş santimetreye kadar \'arır. 
Halbuki, üçüncü ve dördüncü yaş
larda bu büyüme senede ant'ak 
dört beş santimetre kadardır. İşte 
bu kadar ani uzama hazan amudu 
fıkaride eğrilik ve uzviyette umu
mi bir mü\'azenesizlik me~·dann 
getirebilir. Bu biiyiik hüyiiıne faa. 
Iiyeti esnasında viicut kendi derin
liklerinde müterakim bulunan fos_ 
fokalsik madeni emlah stokların
dan istiane eder. Bu ihtiyat stok
lar başlıca cümlei asabiye ile akci
ğerlcrimizde depoze edilmiştir. İş
te bu zayiat ve sarfiyat dolayısıyle 
bu yaştaki ÇOt'uklarda (asthenl) de
nilen umumi düşkünlük maddi ,.c 
ruhi inhitat alimetlerl çok görü. 
lür. Yüzde ve viicudün diğer kı
sımlarında bazı tikler, çocukta ga. 
rip itaatsizlik, kararsızlık ve se
batsızlık Jıallcri görüliir ki nmal
limin \'e miiTebbilerin nazan dik
katini celbeder. 

Hatta bu yaştaki ~ocuklarda 
boylarının uzamasının tamamen 

liyetlerinin ve notlannın gitgide 
dii~tüğii göriilüyor, böyle niceleri. 
ni tanıyoruz ki, on iki on üç yaşla
rında boyunun birdenbire hariku
lade uzama!'lına mukabil mektepte 
pek gözde ,.e birinci derecede bir 
talebe iken sınıfta derhal arka sıra
lara atılmıştır. Bir kaç haftalık ya
takta istirahat ve tebdilihava gibi 
tedbirlerle yine az bir 7:nmnn zar
fında ayni çocuğun halinde umu
mi \'e büyiik bir salah görülmüş ise 
de artık bir daha eski kudretini 
bulamamaktadır. Bu yaştaki ço
<'uklarda göriilen tembellik Jilber 
Robenin tabiriyle adeta bir nevi 
ha tahktır ki metaholizınalarda 

,·uku bulan ihtiliıUıt cümlei asahL 
yei merkeziyemizin bu tarzda va

zifevi bozuklukJnrını intaç etmek 
tcdir. İşte hu fizyolojik tagayyi.L 
rat; çocukların dimaği faaliyetle. 
ri üzerine menfi bir tesir icra ede. 
Tek bu yaştaki tembel çocuk tipi 
meydana geli~·or. O halde mürebbi 
\'e muallimden evvel bu gibi vazi
yetlerde tedaviye koşacak unsur, 
doktorlardır. Doktorların bu hu
sustaki yardımları muallimleri 
hayli müşkülattan kurtarmıya ka
fidir. 

Bu denede boyun fe,•kalRde u
zama~ı yalnız dimağ ve isahı su.s. 
maz, diğer cihazlarımız Uzerinde ele 
nıiie!'lsir olur, bilha sa akciğerler bu 
vadide başta gelir. Birdenbire infi
lak eden \'erem mektep, ders ve 
sporlar sebebiyle beden ve dima~ 
yorgunluktan ile çok sarsılmış ve 
bitkin bir halde bulunan hu kü
çük delikanlılarda ~ok had. ~eri 
,.e tehlikeli bir eyir taklp edi,·or. 
l\Jaalesef hiiHin pratisvenlt>l' gibi 
bizim de oldukfa sebatlı pratik ha· 
yatınuzda bu devirdeki he;\in zan 
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M\))!ftim 
Kuduran Çocuk 

Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

"Aksaray tapu odacısı Az:ınlnin çocu-,. 
"ğu Hasanı, kuduz bir köpek ısirmış, te-n 
"dnvislnln vaktinde yaptınımnması ,.O-,. 
"zilndcn çocuk kudunnu:ıtur. Konya ku-0 

"duz evi mütchassıslığınca görülen lilzum .. 
"üzerine çocuğun mektep nrkodaşlann-,. 
"dnn altmışı ile nlleleri ve öğretmenleri,. 
"Konyaya gcUrllmı:ı ve tcda\i nltına a-.c 
"lınmı§tır.,, 

* Münferit bir hadise ..• 
Fakat şümulü en aşağı !50 

kişiyi içine almıştır. Altmış çocujun 
ailelerini üçer kişiden hesap etsek, 
çocuklarla beraber 20 de öğretmen 
ila\'e edersek, bu yekunun herhalde 
200 den aşağı olmadığını görürüz. 
Bu hadisede tedaviyi geçirten tapu 
odacısı mı, yaşadığı kasabanın im
kansızlığı mı, memurların alakasız
lığı mı bilmiyoruz. l\lesuliyet kime 
ait olursa olsun, ortada sırıtan simsi. 
yah bir cehalet var, kapıcının çocu
ğu bu cehaletin kurbanı, teda'i için 
muhacir kalileleri gibi Konya yolu
nu tutan çocuklar, aileler, öğretmen. 
ler bu cehaletin kazazedeleridirler. 
Bunun içindir ki miin!erit hadi ·e de· 
yip geçemeyiz. 

* Cemiyetin içinde meydana gelen 
hadiseleri, içtimai seyirde~ içtimai 
determinizmden ayınp mücerret o
larak mütalaaya imkan var mıdır? ... 
Her hadisenin bir saiki, her saike 
karşı fertlerin ve kütlelerin içtimai 
mukavemeti, münasebeti olduğu gö7 
önünde tutulursa, bütün bu hfıdise. 
terin biribirine bağlı sebepler ve sa
ikler tahtında meydana geldiğini gö
rürüz_ Kudurmuş çocuk \'akasında, 
bu hadiselerin bir halkasından, :&in. 
cidn bütün halkalarına geçmek müın 
kündür. Oda kapıcısının çocuğunu 
kuduz köpek ısırdığı zaman odacı 

Azmi ne Pasteur'ün ismini, ne kuduz 
serumunu, ne de Konyada bir teda
vi evi olduğunu bilmiyehillr. Bu ba. 
banın gözlerine mil gibi çekilen ce
haletin perdesi herhalde pek mücer. 
ret değildir. .Bu ışmna vakası dağ 
başında, veya in ,.e cin bulunmıyaıı, 
kervan geçmiyen bir sahrada geçmi~ 
defUdlr. KBpefin ve çocufun ym a. 
dığı muhitteki insanları, bunu duyup 
bilenleri, görenleri de hesaba katar. 
sak, bu münferit hadisenin kaç tane 
bUgi şeriki olduğunu görürüz. &fitün 
bu muhitteki insanların gözfine de 
cehalet milinin geçtiğini farzedelinı, 
köpeğin ısırdığı bu çocuk bir eczacı. 
nın, bir doktorun da mı eline dü§· 
medi?... Devlet memurlarından hiç 
kimse de mi haberdar olmadı?.. E. 
ğer bu hadise hakikaten kuduz kö. 
pekle, kapıcı ve kapıcının çocuğu a. 
rasında geçmiş hu kadar mlinferit '\' t" 

gözlerden nihan kalmış bir hadise 
ise, bu kör cehaletin alnına kırmızı 

mumla bir çizgi çizelim, ve üzerinde 
duralım ... Madem ki Pasteur dünya· 
ya geldi, kuduzdan ne bir çocuk, ne 

1 ~nsan ölemez. 

lozlan oldukça gördük. 
Biolojiye ve çocuk tabahetlne ve 

çocuk ruhiyatına bihakkın ,•Q.kıf 
olan doktorların ders aded.i ve sa. 
atleri tesbit edilirken ~ocuklann 
fizyolojik kabiliyet \'e imkiınlannı 
göz önünde tutarak ona göre mek
tep programlarının tanzimine işti
rak ettirilmeleri pek ıiynde arzu e
dilir bir idealdir. 

Nihayet on iiç, on dört yaşlarına 
,·aran gençlerde e\'vclıi kızlarda 
bilahare erkek çoctıklarda hakiki 
şebabet yaşı haşlar '\'e bu devirde 
de gerek doktorlar \'e gerekse mu
allimler ~·eni yeni problemler kar. 
şısında kalırlar. Şebabet devresi 
her e~·den e,•,•el ifrazatı dahiliye 
guddelerinin şiddetle faaliyete gir. 
mesi~·le nliıkadardır. Bu guddeler 
doğumdanberi tam bir U)'ku '\·e a
talet halinde olmayıp şebahet dev. 
resinde birden hiiyük bir hız al· 
mak üzre zahiri bir sükun içinde 
hazırlanmışlardır. 

Fakat bu faaliyet o kadar fiz:yo
lojiktir ve o kadar hayati maksat. 
lan istihdaf eder ki hu \'azifclerini 
ifaya mani her tiirlü marazi tesir. 
lerden uzak bulunmaları çok esas
lı bir arttır. Çocuk ifrazab dahili
ye guddelerinden herhangi bir ge
rilik ye kusur olmadığı takdirde 
şebaheti tam olarak vaki olur ve 
hu guddelerin faaliyete geçtikleri
ne dair ilk alametler belirir: Şeba. 
betin birinci atameti iki cins ara. 
sında hedeni te ekkiile ait farklar 
''e ruhi husustyetle.rdir. Denhchilir 
ki artık kadınlık ve erkeklik mef
humu kiiçiik delikanlının \'e ~enç 
kızın ruhlannı delmiskr \'t: oraya 

dir. 
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Uii Sulh 

a i ir mi? 
(Ilaşı. 1 incide) 

henüz sulh mannsına oturma zama
mnın g~lmcdiğini beyana mecbur ol
du. 
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Mülakat2,5Saat Sürdü, 
Mussolini Veli esi 

Busıün l(abul Edecel( 

Almcn Tayyarelert 

lsviçre Üz:e:rinde 

iki Defa Uçtukı:r 

Röno'nun Yağmakerlik M aamafih, bütün tekziplere rağ. 
men iki tarafın da zemini 

yoklamakta oldukları, ilnde bir sulh 
şartlarını tı>krar etmelerinden anJa_ 

(Başı 1 incide) 
Bu yüzden Brenner mülakatı ik 

l\lister Welles'ın seyahatini tehir at
mesi arasında bir münasebet bulun. 
duğu tahmin olunmaktadır. 
ltalya11 mahafiline göre 

lcr, Alman Hariciye Nezareti ve Alman 
propagandası t.ıru!ından başlanan sulh 
taa. rruıunu daha a~· _k .surette y<ıpmak is
tiyor gibidir . ., 

Exselcior gazetesinde :'>Iarc~I P~vs, 
rührerin Bal_kanlarda bol:;eviz~in 
yolunu kesmek ve bu suretle Roo
sevelt'in ve Parisle Londrad.ı sulh 

Londra, 18 (Hususi) - Bugl1 
bir İtalyan gemısı nazistlerin 
vüzüne uğramıştır. Bu gemi 
tonluk olan Tima Rimo'dur. !ta 
gemisi, İngilterenin cenubu şark 
cie torpillenmış ve ikiy<l bolün 
tür. 

İki Danimarka balıkçı gemisi 
Alman tayyarelerı tarafıııdan b' 
bardıman edilmi:ı ise de !rnc;mıy~ 
va!fak olmuşlardır. Damarları K b 

şılıyor. Bu defa, Amerikalı müşavi-

a t rin, Londradaki gurüşmclerden son-a rmış l ee i ra, bir defo daha Hit!erin son s'Jzünü 

1 
oğrenmek istemesi her halde ortada Bütün siyasi mahafil ve matbuat 

Bütün haçlılar, Rönonun ortadan pılan ahdi bozuyorlor. Din k~rde,le- kati bir pliln ilzerinde yürünülduğu. Brenner mülakatı ile me~guldür. 
ka~masın_ı istiyorlardı. Papanın kor. rini mızraklarla öldürüyorlai·, so;>ra nü gösteriyor. İtalyan gazetelerine göre. mülakat, 
k~.ama?ıgı, kralın durduramadığı, da Hazreti isaya mansubiyet iddia Falrnt,. Amc;ııta Cü~ıhurreisinin Fon Ribbentrop"un ziyareti esna<ıtı. 
Bızans. ıınpar~torunun başa çıkama- ediyorlar. Bu haydudu artık tedip neşultığı mesaı. Avrupada ir anlaş- rla knrarlaştırılmıştır. Führer ile Du
dığr Ronoyu bır de Halep ;ult:.nı Nu- etmoli. Zannederim bundan daha i- manın ana hatları b~kkında bir fikir çe l\Iünih Konferansındanberi görüş 
reddin tecrübe.etmek isledi. yi bir fırsat ele geçmez. Şeytan fren- verebilir. l\lister Roos~velt Avrupa- memişkrdi. Bu itibar ile görüşmeleri 

İkı hasım, b:r ç?k defalar çarı;ıı~ gin boynuzunu ahdim olsun ben e- da .esas lı v.e dev.n~lı bir barış için 

1 

gerek leşi yordu. . . . 

lehinde tavas~utunu umduğu Papa
nın tevcccühtinü kazanm3k üzere da
ha sıkı bir Alman - İtalyan el birliği 
yapmak istemesi ihtimalim uzak gor
memektedir. 

Amsterdamdan da şu haber veri
liyor: 

Holandaya ait Sint Annaiand 
mür vapuru bir mayine çarparak 
mı'=ttr. 

Norveç bandıralı Liosrn va 
batmı<tır. 

5225 tonluk Tiberfon i<miJı'' 
İngiliz şilebinden bir aydanberi 
ber alınamamıştır. Vapurun b•1 

zannedilmektedir. mışlnr, ~akat hayli zamandanberı ı- !imle koparacağ1m. şu uç şartı ılerı suruyor: İtalyan matbuntı. vazıyetı şu şekıl 
kı tar~f ıçın ?e.tek'..ar harp etmek fır Eyyup, derhal süvarilerini topla- 1 - Kiiçük Milletler büyük kom-jde}ulirna ediyorlar: . 

"Bazı ecnebi müşahitlerin kanaati. 
ne güre, Ilitler - l\iussolini mülal<atı, 
otoriter memleketler arasında sıkı 
bir ittifak aktedileceği tehdidi ile 
"son bir sulh fırsatı,, hazır~amıya 

matuf bir Alman teş.,lıbüsünden lıa~
ka bir şey değildir . ., 

satı du.şmemıştı. ı:tono, Hdlep Etabe- dı. Nureddine hadise hukkmda ma- ~ularının korkusu içinde yaşamama- . Parıs ve Londrada pek derın bir 
kine aıt bazı şchırleri ele geçirmek lfımat gönderdi. Ve oküz hırsızları- lıdırlar. ıntıba., ''Be1gratta büyük bir mem
istiy_ordu: Evvela 1160 da hududu tc- nın peşine düştü. 2 - ~ffüterck anla~ma imkanını nuniyet., "İsviçrede end:şeli bir inti-
cavuz ettı.. Ufak ufak taarruzlar yap_ Eyyup, haydut şövalyelere öğle uy- veren iılealler hakkında serbest mü_ zar . ., 

Alman frıyyareleri 
1 sviçre üzerinde 

Alman tayyareleri bugün iki 
İsviçre bitaraflığını ih'.iıl ederek. 
viçre toprakları üzerinde uçrıııl 

dır. Tayyare dafii toplar ile !s' 
tayyareleri bunlara karşı derhal 

tı. Nureddın hiç sesini çıkarmıyordu. kusu zamanında yetişti. Ka,·ıııa kan- daveleyi inktır etmemelidir. Messagero gazetesi bu ınülaksta, 
Rönonun kendi toprağında isted'ği şık hayvan sürı.ilerinin yanında sü- 3 - Adalet ve kardeşlik idealleri Berlinde senenin en mühim hadisesi ıJJ üşterek bir plô.n yapılmış 

gibi doıaşmasına müsait ;ıörünüyor- variler uzanrnış:ar <linleniyorlardı. mınaffor olmalıdır. nazarile b·..'<ıldığını yazmaktadır 
du. Röno, bu ufak hare!<etierd~n son- Şiddetli sıcaktan dolayı zırhlarını çı. Geçen harpte dokuz prcnsip;le Av- Lo11dra ı•e Parise uöre Amsterdam, 16 (A.A.) _ Reuter. aliyete geçmiştir. 

ra Antakyaya avdet etti. n;r gün karmışlar, hayva_nlarmın . eğeri.erini rupaya yeni bir nizam v~rmiye kal- - --·- -- - - - alınan ma•iımata nazaran Berlinde-
Çinden ta Rum diyarına kadar gelen alrnı~lardı. Hepsı uzandıkıarı gölge- kan 0 vakitki Amerika Cümhurreisi Londra mahafili, H;tlcrin bir ta. ki bazı mahfiller bugünün Avrupa 

Holanda sahilleri açığına 
Alman tayyaresinin mürettebatı 
gün tevkif edilmişlerdir. kervancılardan biri Antep ovasında likte' Antakyanın serin bahçelerini, Vil "b" b .. k .. A 'k c·· raftan mihveri canlandırmak, diger tarihınde kati bir tarih olacag~ı kana. 

· • 'b· k ak! d.. .. . son gı ı ugun u merı a um-
bır ço.ı: hayvan sürülerine tesadüf buz gı ı ayn arını Uiunıiyorlar. . . .. taraftan Sovyet birliği ile <lostluğu_ atini ısrarla göstermektedirler. Ayni Hüviyeti meçhul bir takım ta · 

reler de N orveçin Bergeıı limaııı 
zerinden uçmuştur. Tayyarelere~ 
şı ateş açılmıştır. 

etti. •ı·nı· anlatmıştı. Bu habnr saraya dı. hurreisı de daha zıyade mu?he:n ve ·ı . .. .. k . İ 
6 c . nu ı erı goturme ıstediğine ve onun mahfillerde, Almanya ile talya a-

kadar geldi. Rönonun yağmakerlik Röno doğruldu, bir gürültü işit- peygamberane konuşuyor. Fakat bu için bu görüşmeyi tertip cttil!ine ;.a- rasında müştereken hazırlanan bir 
damarları depreşmişti. Hele sürüle- mişti. Gözlerini açarak: şartlardan anlaşılan şudur: Avrup~- nidir. programın iki hükumet tarafından 
rin Nureddine ait olduğunu öğrenin- - Havada bulut yok. Gök gürlü- da tecavüzlere ve haksızlıklara n~- . Bu mahanıe göre ntdef, So~·ctle-1 iıan edilmek üzere bulunduğu ve bu 
ce Halep sultanına adamakıllı mey· yor! dedi. Acaba fırtına mı olacak? hayet vermek lazımdır .. Sulh daha zı- rın Balkana sarkmas,na miini olmak programın Avrupanın yakm istikba-
dan okumak için fırsattan ıst:fadeye Etrafına bakındı. Ta ufukta bir si- yade adalet v~ ~_erde~lık esasın• .. d~- l\in Alman ve İtalyan siyasetim te- !ini tesbit etmekte oldugu bildiri!. 

• Garp cephesinde \ı osges ne • 
arasında müteaddit çarpışmalar 
ku bulmuştur. Fransız •ebliğin• f 
re bu çarpışmalarda Almanlar z3 
ta uğramışlardır. 

karar verdi. yahlık gördü; anlamıştı. yanmalı, ve ktiçuk mılletlerın hurrı- lif ederek ve Sovyet birliği ile İtaL mekted'r. 
Bir sabah en cesur süvarilerini - Kalkın, dedi, fırtına değil süva. yet ve istiklfıEcrini tanımalıdır. Sulh- ya arasında bir mukarenet vücude ge Bazı farazıyelere göre, Almanya, 

maiyetine alarak yola çıktı. (Kons- ri! Kalkın, silih başına! l\lı.islüman- ten son~a da milletle~. ıırasınd~ ser: tirmektir. Hitlerin Sumner Velles'e Berlini zL 
tans) ın içine doğmuştu. Ona kocası. !ar geliyor! best mudavele ve mubadele sıstemı Fransız gazetelerind~n Petit Pa- yateti esnasında tebliğ ettiği pro.<ı-
nı son defa olarak görüyor gibi gel!. Birkaç dakika zarfında haçlılar si- kurulmalıdır. risien vaziyeti şu şekilde izah ediyor: ramın esasında bazı tavizler yapmı-
yordu. Sarayın yüksek tarasasından liihlandılar. Artık İsliım süvarisinin Bu fikirler, daha ziyade demokra- "Mister Welles, Romada, Sinyor J\lıısso- ya amade bulunmaktadır. Bu prog-

Sovyet Rusya, lsve' 
ve Norveçc Yeni 

Teminat Verdi 

Röno kayboluncıya kadar beyaz ôr. atlannın nal sesleri gümbürdüyordu. silerin harp ve sulh gayelerine uy- lln!ye müttefiklerin kararlan hakkında ramın ezcümle Almanya tarafından 
tüsünü salladı; a.O:layara.k odıısına Röno: gundur. Almanya idealleri ile bu gö- bazı sarih malômat vermiş, Mu<solin! de zaptedilen yerlerin muhafazası csası-
kapandL _ Sürüleri bir ar:ıya toplayın. ı üşleri banştırnıak biraz güçtür. İn- bun lan Hitlere bilrlirmiştir. MülAkata bu nı ihtiva ettiği bildiriliyor. 

H alep sultanı ne hıristiyan 

prensleri arası~da imzalanan 
muahede sayesinde sulh teessüs et
miş, tacirler kıymetli eşya yiıklü de
ve katarlarını serbestçe şehirJen şe. 
bire sevkediyorlar, çiftçiler mahsul· 
!erinin atların ayaklan altında çiğ
nenmek tehlikesinden korkmuyor. 
!ar, çobanlar sürülerini Fırat sah!Ilc. 
rinde otlatablliyorlardı. 

Rönonun ahdi bozarak o havallde 
görünmesi herkesi korkuttu. Ahdi 
bozmak! Müslüman da, hıristiyan da 
bunun affedilmez bir cinayet oldu
~unu biliyorlardı. Halep çobanları 
birdenbire karşılarında 500 süvari i
le Rönoyu görünce müdafaa bile et. 
(Dediler; sürüleri bırakıp kaçtılar; 
Rönonun haydutları biçarelerin çoğu. 
au mızrakla vurdular. Etraftaki ka
le muhafızları vakayı ~eç öğrendik
leri için yardım edemediler. Röno, 
sürüleri önüne kattı. Biraz evvel 
;;obanlarını öldürdükleri mızraklarla 
öküzleri, inekleri dürterek yola dü
züldüler. Hepsi neşe içinde idi. Biri
birlerile şakalaşıyorlar. Reislerine: 

- Hey Röno! Harp türküleri söy
liyeceğiz ama öküzler anlamaz! diye 
alay ediyorlardı. 

Sürüler geçtikleri yerden bir toz 
bulutu kaldırıyorlar, sa~a sola dağı
lıyorlar, haydut ve şövalyeler ilk de
fa yaptıkları çobanlık sanatini bir 
türlü beceremiyorlardı. 

Röno, bir an evvel Antakya top. 
.-aklarına kapağı atmak istiyordu. 
Mızraklanmaktan kurtulan Halep ço
banlarının Nureddlne haber verme. 
!erinden endişe etmlye başıamıştı. 
Onda da garip bir his vardı. Bir kaç 
sürü hayvan için ahdi bozmamn doğ
~ olmadığını düşünüyor, arkadaşla
rının şakalarına iştirak edemiyordu. 

Sürülerin gasıp haberi Ualebc 
geldiği zaman Nureddin Ha

lepte değildi. Kendisine veziri ve bi
raderi :\iecdettin vekalet ediyordu. 
Derhal Eyyup ile müzakere etti. İki
si de evvela hadiseye inanamadılar. 
Eyyup çobanlara: 

- R<ino çlö Şatilyon şeytan bir 
heriftir. Fakat kahraman, cesur bir 
şövalyedir. Bôyle dört öküz için ah
di bozmıya tenezzül eder mi? Mutla
ka sürı.ileri çalanlar :ıdi haydutlar
dır. Siz yanlış görmüşsünü<dur, de
di. 

Çobanlar: 
- Hayır, dediler, yanlış görmed;k. 

Bütün süvariler Antakya armasını 

hami!<liler. 
İçlerinden biri, arkad3şJarının söz. 

lcrini teyit ederek:" 
_ Ben Sir Rönoyu tanırım. An

takvada görmüştüm, dedi. 
Sı.irÜ sahiplerinin içinde Halep te

baası hıristiyanlar da vardı. Onlar 
da ağlaşıyorlar, mallarının Röno'nun 
ldığını iddia ediyo:ıqrdı. Eyyup: 

- Bir dinden olduğunuz ha1de si
ze ne yaptıklarını görüyorsunuz. C'e. 
... bı '-Jp tkın ismine k:ısem ederek ya-

Dört nala kaçalım. Daha uzaktalar, giltere ve Fransanın da, Almanyayı, yüzden karar verilmiş olması muhtemel-
A b 

.. ük" , ti" de dlr. Fakat filphe yoktur ki, bu gilrfııme- Diğer bazı Alman mahfilleri ise 
Yeti=mezler. , vrupanm en uy ve ;cuvve ı v. , .- ni 1 . ler esnasında Alman - İtalyan mUn"5e- buııünkü harbin daha büyük. bir j (Başı ı incide 

İhtiyar bir asker itiraz etti: !eti halinde bırakmak me aat crıne baU geniş surette bahis mevzuu edile- mikyasta genişliyeceğini deroıs et- lundukları haber veriliyor. Buna ~ 
- Sürüleri yürüterek dört nala uygun değildir. <ektir. Bu da ispat eder ki, Von Ribben- mektedirler. ~ 

gidemeyiz. Hem çobanlık, hem de Onun için, biz bugün, henüz sulh trop bu mevzuu tamıunen tüketmemiş ve şı İskandinavyalıların "Allah t 
muhariplik bir arada olmaz. İntihap teşebbüslerinin müsbet netice vere- Romayı İtalyanın, harbin bidayetinden- Amerikanın kanaatı dost şerrinden korusun,. tarzında 
etmeli: Ya çoba.. olalım, ya harp e- bileceğine inanmıyoruz. borl aldığı gayr! muhariplik vaziyetini tavır takındıkları anlaşılıyor. ,f-
delim. cteğistlrmr.k zaruretine ikna edemedi~! g!- Vaşington, 18 (A.A.l _ ::,ıyası ma- Sovyetier birliği ile Finlanda 

Her kafadan bir ses çıkıyordu. Ki- bl, bir ltalyan • Sovyet yokınhğı husu- hafilin bütün dikkati, Hit!erle Mus.. sında yapılan sulh muahedesinin fll 
misi: "Sıirıileri bırakalım!., kimisi unda do keza ikna erlomeml• r... sollnl arasında yapıhrak olan mü! - landa ştm il 1 1 
"Bir kısmımız sürülerle meşgul ol- Le Jour gazetes;nin .diplomatik kat üzerine teksif edilmiştir. Fakat sına taaliilk eden madde 1sveçi ~· 
~un, bir kısmımız da dövüşelim., di- Girer sek 'llUharriri, Hitlerin Balkan devletle- şimdiye kadar ve hiç değilse Vaşing- kulandırmakta devam ediyor ' 
yor, kimse 'kimsenin dediğini anla- rinl kendi menfaatineİ olarak bita- tonda, bu mülakatın Velles'in vazi- Afton Bladet gazetesinin :\fos':! 

d (Başı 1 incide) raflaştırmak arzusile talyayı kendi fesile münasbettar olduğuna dair bir muhabiri, Sovyetlerin İsveçin &' 

mıyor u. bl ib' 1 ril • k dairesi içine alm1ya ve İtalyanın Sov. a'amet görülmemiştir. Tahmin edil- sahilinde bir hava limanı tesisini 
Böyle rı ır e e muna aşa e- garp devlet1erinin ug-radıqı siyasi yet teşebbüslerinden hiç korkusu O- tcdı'kleı·ı·ne daı·r dolaşan rıvayetJI 

d l k fuk t b b" h t be dlg-in<:> göre, İtalyan kuvvetlerinin 
er er en u a eyaz ır a - ğl • b. tten sonra gerginlik Fran- !amıvaca"ı temı"natını vermeg-e te- b 

1. d' z hl ·· .. ·b· lı d ma u ıye J " Alman kuvvetlerine iltihakı dci!il den bahsetmektedır. Ba muh~ 
ır ı. ır ar gumuş gı 1 par yor u. sızlarla İngilizlerin nazarı dikkatini s,ebbüs ettiğini gösteren alametler- - · 

R .. b•ğırdı· sulh için, Almanya tarafından bir Sovyetlerin, Norveçten de aynı ,. 
ono " · şarka ve bilhassa Türkiyeye tevcih den bahsediyor. Bu muharrir diyor Yı _ Susun! Artık ökiızl<!rl götüre- ki: gayret sarfı mevzuubahis!ir. l\Iussoli- leple bulunacaklarını zanlleJiyor 

lı"m, bırakalım diye münaka>a etmek etmiştir. ninin Velles'e Hitlerin son kararını ha başka siyasi değişiklikler be!<~._ 
' S l d T- k" l "Hltler - Mu.sollnl g6ı11$IY1e•lnde bir , 

Zamanı geçtl·.Partiyı· kavbettik.su·· ru·· - on zaman ar a lir ıyeye ge •n bildirmesi için bu mülakata karar yor ve şimdi Stokholmde umurııı .;ı 
.ı k rl. başka hedef daha bulunabilir: Paskalya "ıv 

!eri bırakın. Bugün canlarımızı kur- harp levazımı makbule geçmr tc ır er!fesinde Sumner Welles'in Avrupadan verilmiş olm:ısı muhtemel te. \.ki e- naat Başvekil Ryti ile Paasikivı ~ 
tarabllirsek ne devlet! Fakat bu, Türkiyenin Garp devletle- ayrılmak ilıere bulunduğu fU sırada, Hit- diliyor. vaziyeti çok vahim gördükleri rıı..:l" 

Şövalyeler, saffı harp nizamını a. ri için Sovyetler Birliğine karşı harp zindcdir. 
lırlarken: •ahnesi olmak istediğini henüz gös. 

- Düşman adetçe bizden fazla! Ne terınez. Bilakis bazı mahafi!de 
yapacağız! diyorlardı. Türk - Rus miizakPrelerinin tekrar 
Artık, İslam süvarisinin beyaz başlanılması beklenilmektedir. 

sarıkları, sivri miğferleri gö- Bundan başka ayni gazetenin Pa 
rünüyordu. Zafer naralarına atların ris muhabirine göre. ötedenberi Frarı 
kişnemeleri karışıyor, bir taraftan 
da zavallı sığırlar, ne olduğunu anla. >ızların ağzı Sovyetler Birliğine kar. 
madıklarıbu gürültüye böğürmeleri1e " mümasil tehditlerle doludur. An. 
iştirak ederek sağa sola dağılıyorlar, 0 ak fiiliyata gelince is değisir. ftalva 
şövalyelerin hatlarını bozuyorlardı. nın hattı hareketine gelince. İtalya· 
Röno ile arkadaşları o an için hay- nın harbe karısmamnsı Alpın vP 
dutluktan çıktılar. Muntazam muha- Manş denlzinin öte tarafındaki bir 
ripler gibi dövüşmiye başladılar. Fa- rok kimselerin hulyalarını bozmakta 
kat pek az sonra bir tanesinin bi'e 
sağ kalmıyacaklarını anladıkları için 
muhakkak öleceğini bilen adamlar 
gibi delicesine saldırıyorlardı. Her 
iki taraf ta bı.itün cesareti ile çarpı
şıyordu. 

Müslümanlar için Röno, Al'ahın 
namına yemin ile yapılan ahdi bo
zan bir hayduttu. Bunun vücudlinü 
kaldırmak lazım geliyordu. Şövalye. 
ler de ne olursa olsun hayatlarmı ;n
halıya satmak istiyorlardı. Rönonun 
maiyeti seyrekleşe seyreklese niha
yet ceset yığınlarının arasında yapa 
yalnız kaldı. İslam kumandanları ba
ğırıyorlardı: 

- Öldürmeyin! Şeytanı diri tutun! 
Uzanan mızraklar, havaya kalkan 

baltalar. eğri kılınçlar, gürzlcr dur. 
du. Rönonun üstündeki zırh1n örgü
lerine oklar takılmış, kafasındaki tol
ga yamrı yumru olmuştu. Evvela atı 
kaydı; Röno atladı. Fakat ayakları ö· 
iülere takılarak yuvarlandı. Davran
mak istediği zaman kım1ldıyamıya
cak halde olduğunu anladı. 

(Dnamı Varı 

htersinden Hilsamettin Tanrıkulu tm
za!ile gönderilen mektup sahibine: 

Tarihi tefrikamız dolayı.sile iltif:ıtnııza 

teı,ekkilr olunur. Şark Aleminin bu bi.iyük 
~iması hakkında bütfın temennilerlnfz tef
rikamtzın devamı ile temin olunmu$tur. 
TıirLhi vukuatın merhale mt>rhale takip e
diln1esl bir ı::ırurct oldui:unıJ Uıbil ıiz dC" 
takdir buyurursunuz u 

ve plutokratların gözüne batan bir 
röo mahiv•tini almektsrhr. !talyar 
kömiirlcrinin serbest bırakılması o 
nıın bir delilid;r. 

Ciornele rlitalya ııa•Pfn<i d• J<ov 
~ediyor ki. Fran<ad• olduııu gibi fn 
~ilterede de hiç r'l-l~ilse r>üoıaviski\• 
'>ir hareket is•enill .. or Daha bundor 
'>ir kar ay evvel tn~•ıtprpnin nrn'' 
"aiktveti ve krıvnakl::1r1 varp d ... vlrt. 
lerinin f"'n müthicı ı;ıi1·.}ı1~,.., olrlı 1 V1 ' 
1ıu.~usnrıda ısrı:'lr Plii'rt;f'ii hnJı1o ı:;imrl~ 
"~ro e"Pr buyiinkii ~eklind' rlal>• r'fn 
vam P<lt'"~ı:ıo Alman •ıırı111 hf'rh..,lrl 
Tarp devl~t'erin~r-ın dbhR ivi " ... tf;1h 
1Z"'" 'TIÜdd{'t m1'' .. ııvc-m1>t erl .. hi1ır.-.r•l· 
'"l'l.'lr-Ji \""? rno..,ovi hi" v ,7;v~tta hıılu. 
'13C'8 .. nı1 cf;,r1j,,,.n hir çok k:..h.inlcrr 
'esadü! ed•lmcktcdir. 

Sıhhat l\liitliir ve l\fiifotfi,leri 
Arasında Terfi ve Nakiller 
Anknrn9 18 (T'.ln '-'Iuhablrlnden) -

ı;;thh.;ıt m1iftıılti..,lertrır1en S it A'<">ernen 
b· ş mfıtc•ı: liı\P, Faik V: ~ıcı hl· 'nC'i sı~ 
n·1, Hi --rıet Fırat lk'Tltt 11n1f ınhf<"tt4liği
ne t('r(i ·ın taylrı ed ~mi terdilr. 

Diyı:ırhakır sıhhat wüdilrU F:ı.7:ıl Ghkrtı 
Evren Knv~erl:ve, F·-zlrıt'an mürlC .. U c"ıAı 
P:ıysun Kilbthvrıyıı, Kütahy~ mHdürü Rf'
tt Tolirr n~lu Erzlncına. Edirne mOdıirfı 

Ô!:"Tl"n '11.!{1 tr Ank r· rım l, trrfA mUt1n
"Ü Sull 1 T ır'<:oc l\t .. $3, • "arııs miic'UrP 
~ ~ırı S nb ıl l"rf va Zorıı:ul hık m -i, -f. 

\b ulJah A'von , Kıv!leri mU~ U ZWı· 
til D y rb ıra 'lakl trr. şlerd.r 

Müttefikler Bu Harbi Yeni V oroşilof lıatlı 
-- ~ 

Finlandada terkedilen arazının ıl 
liyesine devam ediliyor. Bir hn 1ır göre, Sovyetler tahliye edilen yet f.' 
de örfi idare ilan etmişlerdir. ') 
gazetelerinden Ulusi Suoın~ So'j, 
Rusyanın, yeni Finianda hudud.ıl et' 
yunca Voroşilof hattı ismı verile~:· 
muazzam bir müdafaa hattı inşası ,.f 
yetinde bulunduğuna dair Mos1'~~ 
dan aldığı bir haberi neşretmcltt ).! 
Bu yeni hat, Kareli berzahına ve 1,. 
doga golü mıntakasına uzanaca.-1< 

Süratle Kat'i 
Neticeye Götürmelidir 

,na., 1 lnrlde) 
hiçoırı. ı, ran~te ve Londrada bir 
nn bile nazarı itibara alınmağa değ'. 
mtz.,, 
Diğer taraftan Dail Mail gazPt~si, 

harbe devam etmek için Lloyd Ge
orges'un beş azalı kabinesi nevinden 
bir harp kabinesi sistemine avdet e
dilmesini i>tiyor ve şöyle diyor: 

1·Bü;yük Brıtanya kendi vaz.iyctine 
hükim olmahdır .• , 

Fransız gazetelerinden Figaro'nun 
yazısı da bu yolda bir örnek teşkıl 
eder Figaro diyor ki: 

"Harbi, azami şiddetle idare etmrk 
için her şeyi yapmak lazımdır. Har
bin mukadderatı Garp cephesinde ta
ayyün edecektir. Ka•.i muharebe an
cak G:ırp cephesinde olabileceği için 
bu harbi yapmalı ve kazanmalı. ~far
bi bitirmek için başka r,are yoktur.,, 

"llarbi sonuna götürmeli,, 

Amerika gazeteleri de ayni şe1<1l
de düşünüyorlar. Nevyorl< Times, bu 
gün yazdığı bir makalede, harbi so
nuna götürmekten başka bir çare bu
lunmadığını anlatıyor. Hero ld Trı-
bune, ancak müttefiklerin kati bir 1a 
fer kazanmasile kücı.ik milletlerin de 
haıiıs bulacağını tebarüz ettiriyor ve 
Avrupadakı vaziyeti şu şekilde tas
vir ediyar: 

''İskandinav memle-ketlerl bu meyan-
1adır. Ualkonlard;:ı; da endişe, eski d $

nanıı: ları unutturıcoktır. 

"Asla unutm:ım11lıdır ki, ahiren aktf"· 
.1ılcn mıntakavt bil"1n lttifo\l ırda ya Al
m n vı•v Rııc; aleyl: ~rlı~ı temavüh.i ve.r-

dır. Avnıpa k!lçUk devletlerinin tstıklAll 

yalnız Almanya veya Rusyanın tehdidine 
maruzdur, müttefiklerin dt>ğil. .9u küçük 
milletlerin endiş6i de bundan miltevel-
littir. 

uHalen İ<ikandinavlan tehdit eden teh-
tike, Rusyadan ziyade Almanyadan geli
yor. İskadinav men1leketleri, Almanya
dakl ta<ırruz fikri ve kuvveti m:ıhvedil-

medikçe, rahat nefes alamıyacnklardır.,, 

"lla,.p uzu11 sürecektir,, 

İnşaata yakında başlanacaktır. f 
Fin landa tarafından terked~le~ ,( 

razi, sivillerin giremiyeceği bır (il 
keri mıntaka haline getirilecektr. r 
zete. Sovyetlern yakında ViMt8~. 
mara başiıyacaklarını illve edıY0 

• ~~ıı 
Yeni Sovyet _ Fin hududuna eıJe" 

R 18 (A A ) C
. .

1 
. şekli verecek ve bir ticaret muah 1 ;ı oma, . . - ıano aı esı- .. 1 ik. t f d d. ıoııı' 

h b
. sı ı e ı ara arasın a ıp ;( 

nin gazetesi olan Telegrafo, ar ın ·ş "" 
uzun süreceği tahmininde b 1 ·münasebetlerin iadesini derpı ~I 
maktadır. u un- cek Paasikivi ile arkadaşları ~~ 11J 

Stokholm yolu ile Moskovaya g.:ı 
Fin _ Sovyet sulbü ve Sovyetler üzere hareket etmişlerdir. 

Birliğine karsı harbe girmek niye-
tinde olmıyan Türkiyenin vaziyeti, • .. ı' 
harbin vayılmasına miıni olm•kta- Almanyanın Moskova Bii:-"11< d'' 
dır. Diğer taraftan muhariplerin çisi Kont Von Der. Schulenberıl· ı~" 
miistahkem hatlara karsı bir t•ar- '!ece 11.Iolotof şerefine bir ve<i• .. ~,:er• 
ruza gccmeleri az muhtemel oldu- fetl verrrli•tir. Chulenb<>rl!. fıa tl'" 
~undan. harp hir y1pratma harbi ma- lP tem•s etmek üzere yakında ' 
hiyetini gösterrrıekte ve her iki ta- ~" ,,.;-ıPrPkt;r. ,./ 

raf bu vaziyete katlanmıya ayrd de. b h ed . 
1 

k . .,ısııd.11, 
recede hazırlanmış ve boyun eğmiş a s ~n şayıa ar atıyen a. 111' 
bulunuyorlar. j Bu muhabir, ayni zamand• .. ~6ıt' 
I 

. . .. . ı kiye ile İtalya arasındaki ınu ~,r 
lalyamn vazıyetı degışmıyor batın çok samimi olduğunu ve dt' 

iki memleketin Balkanlara ,·e"-~1~J 
Berne, 16 (A.A.) - Correire Del oıize Sovyet nüfuzunun yayı~rıı:.;.ı.? 

Tic•no gaze!P,inin Roma muhabiri mani olmak icin avni siyasetı 
İtalyan siyasi mahafilinin. Sovyet Pttiklerini ilave ediyor. <"1'' 
matbuatı tarafından İtalyava karsı Diğer taraftan Türkivenin. :ıı~c~i· 
•lınmı~ olan vaz;yette bir de(H,iklik ya karşı olan vaziyetinde bır. 61!• 
olabilPcPjtine dair cıkan haberi ka. •iklik vukuunu gösteren hicbır 'J'ilr' 
tiyPtlı> tPl<zip rttiklrrini hildirmek- 'llet mevcut olmadıktan başka·. •'" 
tı>dir. BinePnalevh Mnskova ile Ro kivenin müttefiklerle olan ınur 
ma aı asında vakınlık vuku undan ba·tı daima gayet sıkıdır. 
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H ayriye tüccanndan Htıcı Vil. 
dan ef .. ndi hakkında bir 

rivayet vardı: Bu adamın evinin 
Yıkık duvnrıru tamir ettirirken, 
bir define bulduğu ve bu sayede 
Zenginleştiği söylenirdi. Bu te. 
"atür, evvelfı ıruıhallede çıkmış, 
SOnra yavaş yavaş yayılarak, İs
tanbul muhitine aksetmiş, oradan 
lllemleketin her tarafına yayıl. 
rnıstı. Hacı Vildanın az zamanda 
geniş bahçeli cskı evinın yerine, 
kaca bir konak yaptırması, Kan. 
lıcadn bır yalı alması, kızlarına 
Yaptığı düğünün pek şaşaalı olma.. 
sı, bu rivayeti büsbütün sağlam .. 
laştınnıştı. Konağın küçülen bah. 
Çesine ilave için Hacı Vildan efen. 
~inin, bitişik komşusu Kasım a. 
gayı çağırtarak, onu satın almayı 
teklif eylemesi de, bu rivayetler. 
den dolayı tabiatile, Kasım ağada 
bir şüphe uyandırdı. Zengin kom
§Usuna: 

- Baba ocağıdır Hacı efendi, 
satmam, dedi. 
Bacı Vildan: 
- Sen bilirsin Kasım ağa. Be. 

lliın, sana teklif ettiğim fiyatı btı
larnazsın. Çoluğun yok, çocuğun 
Yok. Sana iki odalı bir ev bile ye
tişir. 

- Bilivorum. Fakat satmak 
fikrinde d~~ilim. Allah bağıslasın, 
saray gibi konnğınız var. Benim 
küınes gibi evı.ml alıp, ne yapa. 
caksınız?. 

- Kasım ağa. Ben kimsenin 
?nalına göz dikmiş değilim. Fakat 
bahçe merakım var Senin evi a. 
lıp, bahçeme ilave edeceğim. Bir 
tarafına da ayn bir ahır yaptıra
cağım. 

- Beni mazur gorunuz, sat. 
~anı. Yalınızın bahçesi büyük. 
onağa ahır yaptırmak isterseniz, 

lnahnllcde orsa kıtlığı yok ..• 
Rasım nğa. evine geldiği saman', 

llek düşünceliydi. 
_ - Bu herifin benim evime gö
~rıü dikmesinde bir maksat var. 

d 
!'tık Hacı Vildanın define bul.. 
Uğuna hüve hüvcslne ben de L 

llllnd J\fotl 'ka bulduğu sandık
ta, Yaliu kavanozda benim evde 
d: bir şey olduğuna dair bir kayıt 
gorınüş olacak ki, ne pahasına o.. 
lursa olsun, evimi satın almak iS
tlyor. Yağma yok, Hacı katakuL 
U .... Evimdeki define. senden ziya. 
de bana yakısır.. Yarından tezi 
l'ok, işe başlamalı!. 

K asım ağa, ertest gün erken
den kazma, küreği aldı, 

bahçeye çıktı, öğleye kadar kaz. f t \1 a~ından umulmaz bir kuvvet. 
e çalışıyordu; öğleden sonra be

djtstana gidemedt. Alışmadığı bu 
ınnast"k kolunu, kanadını kır. 

lnış.' fena yorulmuştu. Bütün gün 
~edıre uzandı; dinlendi. Ertesi sa. 

nh mafsallarında kınklık olma. 
~na rağmen, yine işe başladı. Kaz. 
~ tnütemadiycn kazdı. Ücüncü 

gun vücudü ahc:mııı kırıklıktan 
~er kalmamıştı." Yi~e işe ba~1adı. 
k er kazmavı vurdukça dinliyor, 
d az.nı~nın .. hemen bir boşlıı~a gi. 
lt:cel!ıni umit ediyordu. Toprağı 

Urekle atabilmE>k için çukuru 
ge0c:fotmeğe mecbur oluyordu. 
ii ğleden sonra bedestana Plttl, 
b ç Rfindenberi ka"'lalı olan dola.. 

ı.rıı artı, ko~ular"ı: 
l'ed Rasrm ağa merak ettik. Ne. 
evı eydin? Bu~un de gelmeseydin, 
tik ne t<' 11.fıl İsmaili gönderecek.. 

· dediler. 

Alliepsine sudan cevaplar verdi. 
l\f ınan, satılanla meşgul olamadı. 
dı hıdından evvel dolabını kapa. 
ğ~ Eve koo;tu. Yine kazma. küre
k Yapı"arak. cukura indi. Her 
s~Z.~a darbestnden sonra. derileri 
h rı an avuclarına tükürüyordu; 
l'~: karardığı zaman. kazmayı bı. 
İ"ak ı. Elle'ri ateş ~lbi vanıyordu. 
... at uğradığı müo;küliıt daha zi. 
.rade h 
ı,__ • ırsını arttırmıştı; kendi 
~dıne: 

\tık;° Kolay ını? Kimbflir Hacı 
ta d~n neler çekti? Böyle bir haf. 

ı~lını sutarsnm.-

E l'tesi gün tekrar işe başla.. 
kür . ınak istedi. Fnknt kazma, 
'Vuc~ğı tutmak kabil değildi. A
:E:ıı a.rı su do~muş ve patlamıştı. 
lıc;tı r ;c> P.aravra lar sardı. yine ra. 
i . · akıt knvbetmC"k istemediği 
çın YC'm k • k l' zamanı çukurdan çı. 
ıyor top ~ b" ı.· ; i . - . ne t ır C'.tnt nın uzerı. 

'Ve ~ urarak Z<-'ytin, ekmek yiyor 
ııe ,:~~ lokmasını bitirmeden, yL 

"<"U\Urn iniyordu n· . 
tııa: hn~ta geçti. kazılan ve kapa. 
tık çu urlar üçü bulmuştu. Ar. 

bedestandaki dolab 

iME 
seyrek gidiyordu. Bir gUn nesi var. 
sn sattı, dolabı bırakarak evine 
döndü. 

- Günde üç, beş kuruş kazana.. 
cağım. dive vokit kaybetmekte ma
na yok. Asıl dolabım benim evde. 
Sermayem de gücüm, kuvvetim. •• 

Avuçlan yelken gcmilerlnde ip. 
lerle uğraşan gemici elleri g!.bı sert 
leşmiş, nnsır tutmuştu. Kazmayı o 
derece maharetle kullanıyord~ ki 
b'r başkasının dört saatte yapacn
ğı işi bir saatte yapabiliyordu. 

Yemesin!, içmesini, giyimini ku. 
şnmını tamamen ihmal ediyordu. 
Ayağında parça parça elifi b!çim 
§nlvan çamurlar içinde, aırtındaki 
gömleği parçalanmış ve kirden si.. 
yah b:r renk almıştı. Kırçıl saçları, 
uzamış sakalı sigara dumanı ne sa.. 
raran pos bıvıklan kf"mikli cehresi 
ne korkunç bir mana verıyordu. 
Bu çehrede bilhassa gözler hir hırs 
atesi ile parlıyor: mahallede yüzü. 
ne bakanlar gözlerini indirmcğe 
mecbur oluyorlardı. 
Kasım ağadaki değ1şfklik mahal. 

le kahvesinde dedikoduya sebebi. 
yet verdi. Herkes. hasta olduğuna 
ve yahut delirdiğine hükmcd:yor. 
du. İmnm: 

- Geçen gün rastladım, kendi 
kendine konuşuyordu. Ne olur. ne 
olmaz diye yolumu değiştirdim, dL 
yordu. 

E ahçede kazılacak yer kalma-
dı. Bütün ağaçlann kökleri 

m"'vdanda kalmıs. kösedeki kümes 
çökmüş her taraf altüst olmuştu. 
Kasım ağa araştırmayı muntazam 
bir plan dairesinde yapmadığı için 
rast gele kazıyor, bazan evvelce 
kazıp, sonra doldurduğu çukuru 
tekrar kazmağa başlıyordu. Bah. 
çeden fimidfni keser gibi oldu. Dü. 
şünürken birdenbire bağırdı: 

- Hiç aklıma gelmemişti: Hac1 
Vildan bana bahçeden bahsetmedi. 
Evi de beraber satın almak istedi. 
O halde define mutlaka evin oldu. 
ğu yerdedir. Burayı nasıl kazmalı? 
Evi yıktırsam 

0

herkea Jfl anlar. Ev. 
vela avludan başlayalım, d~di. 
Malta taşlarını söktü, bahçeye da. 
yadı. Avluyu kazmağa başladı. Av. 
lu birnz loş olduğu için ufak idare 
lambasının ziyasında çalışıyordu. 

Avluyu delk deşik yapmak için 
iki hafta kiı.fi geldi. Kasım ağa mer 
diven altını da kazdı. Artık merdL 
ven ancak direğin üzerinde tutu. 
nuyor, cv'n alt katı bir dalyana 
benziyordu. 

Kasım ağanın bu acaip meram 
mahallede söylene söylene Hacı 
Vildan efendiye kadar aksetti. 
Zengin adam komşusunun derdini 
herkesten iyi anlamıştı. Zaten e.. 
vin önünden geçenler kazma ses. 
lerini işitiyorlar, Fakat evin içl.ı:ü 
1örcm:yorlardL 

Kasım ağa bir aylık uğraşma 
neticesinde köhne evi tama.. 

men askıya aldı. Birkaç dülgerin 
el birliğile yaparrııyacağı bu işi ha. 
ris ihtiyar bir başına yapıyordu. 
Yı~ılan topraklan bahçeye nakle.. 
diyor, tekrar çukurlan doldurmak 
llızım geldiği zaman yine toprak. 
lan zenbillerle, kazevilerle taşıyor 
du. Bu kadar uğraştığı halde bir 
bakır para bile bulamaması cesa. 
retini kıracağına daha ziyade kuv. 
vetini arttırmıştı. Artık onun için 
bir define bulmak meselesi kal.. 
mamıştı. Bu hırs kazma kürek de. 
lillği şekline girm·şti. Bazan sokak. 
ta giderken bir duvar görüyor, 
kendi kE>ndine: 

- İki saatte şu duvarı indirebi. 
lirim! diye düşünüyordu. 
Şimdi evin ana temellerinin yan. 

lannı kamllya baslamıştı. Son Ü
midi burada idi. Kazma muntazam 
hareketlerle inip kalkıyor; ondan 
sonra sıra küreğe geliyordu. Kasım 
ağa küreği bıraktı, tekrar kazmaya 
yapıştı. Bütün kuvvetile indirdi. 
Birdenbire müthiş bir çatırdı kop. 
tu. Gürültüyü işiten komşular, pen 
çcrelere koştular. Kasım ağanın e. 
vinin yerinde enkazdan başka bir 
şey kalmamı§tı. 

* Mlrascısı olrrnıdığl için mahlule 
giden arsayı. Hacı Vilıian efendi. 
ucuzca satın aldı. Kendi konağının 
bahçesi ile arsanın arasında!d kalın 
tonoz duvarı yıktıkları zaman du. 
varcılar bir ufak kavanoz buldular. 
Hacı Vildana getirdiler. Kavanoz 
Ceneviz zamanına ait altın sikke
la .. 1.Q doluvdıL 

*** 

TAN 7 

[-AMERiKA NOTLARI ) 

Başında Dünya Dekoru 
Çelengini Taşıyan Yer: 

,- H IRA ILA 1 ., 
"Topçu malzemesinde tekemmlı. I 
llıt,, hakkında alınmış olan 27 /8 
/1930 günlü ve 946 sayılı, •'Dev. 
var mermiler içın mıhaniki teeh • 
hürlü tıpa,, hakkında alınmış o
lan 23/ 5/932 günlu ve 1364 sa. 
yılı,"Siper veya piyade refakat to 
pu denilen hafif toplarda islahat, 
hakkında alınmış olan 8/5/1936 
günlü ve 2102 sayılı, "Uzun men. 
zil için kanatlı menni,, hakkın. 
da alınmı~ olan 8/5/1936 günlü 
ve 2103 sayılı ve "Mermilerde 
ıslahat,, hakkında alınmış olan 
9/5/1936 gtinllı ve 2105 sayılı 

ıhtira beratları bu defa mevkiı 

fiile konmak üzere ahere devrü
ferağ veya icar edileceğinde::ı ta-

M~şhur Brodvey ~addesi 
Amerikan cazı, Amerikan filmi, vtım etmektedir.. Baştan, veya son. ---- dan görmenin, önde veya arkada o. Yazan: 

Amerikan girl'i dünyayı dola.. 
şarak Brodveyl ona tanıtmıştır. 
Brodvcy hakikatte bir caddedir 
Hattii o, yalnız bu sıfatla bile. şöhre
tine istihkak kesbedebilir.. Manhat. 
nanı baştan aşağı kateden bu cadde, 
onun, aşağı, orta, ve yukarı şehir di
ye ayrılan bütün kısımlarında mü. 
him bir mevki işgal eder.. Başında 
bir dünya dekoru çelengini taşımak
tadır. Amerikalılar ona dünyanın en 
uzun caddesi diyorlar.. Ve uzunlu
ğunun otuz kilometre olduğunu icL 
dia ediy,•·lar .. 

Nevyorkun en temsili caddesi hiç 
şilphesiz Brodveydir .. O. aşağı şehir. 
deki başlangıcında, Nevyork \'e A. 
merika finans aleminin azametini ta. 
şır .. Gratsiyellerin yerdeki ve gok. 
teki manzaraları Brodveyin bu kıs
mında en tipik şekilleri ile göze çnr· 
par .. Her biri bir servet dünyasının 
merkezi olan muhtelif bildingler. 
sanki bir dağ silsilesi, ve Brodvev de 

Zeki Mesut Alsan 

geçit veren dar bir boğazdır .. Büro. tıııır.°""'• 
tar muayyen saatlerde, içlerindeki 
ni caddeye boşaltınca, Brodvey bir 
mahşer manzarası alır .. Ve insan ne. 
fesi tutulmuş gibi, maddi ve manevi 

turmanın seyirciler için de pek e 
hemmiyetl yoktur .. Seyirci oraya c~
lenmek karnrlyle girmiştir.. Hangi 
zahmete mal olursa olsun, gülecek 
eğlentcek tir .. 

Brodvey tiyatrolarında da insan 
ölçüsü aşılmıştır.. Mikrofon artık 

tabii insan sesinin duyulmasına, mak 
yaj tekniği de tabii insan yüzünün 
görülmesine mani olmaktadır.. Her. 
şey kalabalık içinde.. Ve herkes an. 
cak bu kalabalığın gözU ile, onun ku. 
lağı ile görmek ve işitmek mecburi
yetindedir. Artist nasıl. salonun los 
luğunda şahstyetstz bir kOtle görü. 
yorsa, kütle de, sahnenin göz kamaş. 
tırnn aydınlığı içinde, sesi ve yüzü 
değiwıiş bir heyula görüyor.. Renk. 

~ l ler projektörlerin kaprisine tabidir. 
· Orada herşcyi kendi kuvvet ve an
layışımız ne değil, başkalarının gö
zü ve idraki ile görmek ve onların 
zevkini, kendi zevkimiz yanmak za. 
rurcti içinde bulunuruz .• 

lip olanların Galatada Ik!ısat ha. 
nında Robert Ferri'ye ınuracaat. 
tarı ilim olunur. 

-----1---m'ı 
Bozöyük Asliye Hukuk Mahkeme

sinden: 

B rodvcy orta şehrin yukarısına 

bir tazyik içinde kalır.. Çarpılmak. doğru uzandıkça Amerikanın 

Bozöyüğün Kasımpaşa mahallesin. 
den Hasan oğlu istihkam yüzbaşılığın 
dan mütckuit Vehbi Sakaryanın te
kaı.it maaşını aldığı esnada Devlet 
Demiryolları idaresine intisapla san
dığa dahil memur olarak maaş almış 
bulunduğundan hazineden fazla m~ 
buzu bulunan 821 lira 52 kuru§un fa_ 
iz ve ücreti vekaletle birlikte tahsı.li 
talebile müddet hazinei maliyeye iza.. 
!eten Avukat Sami Turganın muma.. 
ileyh Vehbi Sakarya aleyhine açmJŞ 
olduğu işbu davanın icrayı muhake. 
mesi sırasında: müddeialeyhin ahiren 
ikametgahının meçhul bulunduğ".ı ve 
namına çıkarılan davetiyelerm ika. 
metinin meçhuliyeti dolayısıle tebliğ 
edilemediği davetiyelere verilen 
meşrubatlardan anlaşılmış ve muma. 
ileyhe ilanen davetiye tebliğ edilme.. 
si mukarrer bulunmuş ve munakeır.e 
18/4/940 perşcşmbe günü saat 9 za 
talik kılınmış olmakla mumaileyh 
Vehbinin yevmi muayyeninde ya biz.. 
zat veya bir vekil göndermesi aksi 
halde muhakeme gıyabında yapılaca
ğı lüzumu teblığ yerine geçmek üze.. 
reiliın olunur. 

çiğnenmek tehlikesinden bir saniye diğer bir karakterini, otomobil en-
kurtulup başını yukan kaldırsa bile, düstrisini temsil eder.. Columbos 
dar, ve az çok gökü andıran bir şc- Circle civarındaki Brodveyde bu. 
ritten başka bir şey göremez .. Burası yük otomobil firmalannrn mağazala. 
Brodvey'in para kazanan, para ka- rı ve hatta bildlngleri vardır. Ame-
zandıran mıntakasıdır.. Bankalar, rikada her otomobil alan zengin sa 
bürolar kapandıktan sonra Brodve- yılmamakla beraber, otomobll meş. 
yin nabzı başka yerlerde atmıya baş_ herlerlnin yakınında oturanlar çok 

lar.. Dünyamn en yüksek binası defa kibarlar ve zenginlerdir .. Onun 
Brodveyin Hcrald Square ile Co. için Brodveyin bu kısmında bazı bü. 

lumbos Circle arasındaki kısmına olan me§lıur Enıpire State şey arzctmez .• 
ı yük oteller ve güzel apartımanlar Ben kendi hesabıma. asıl Brodvcyi "The Great White Way,, deni iyor.. 11ratsi11eli vardır.. Fakat burası ancak Ne"·-

• "B- ük ·o-• Y ı d r sinc:mnlarındn, tfyntrolnrındn değil. Manan uy ...... .Taz 
0 

" u · yorklulann malQmu olan Brodvey 
Zannederim ki, dünyanın her tam ması kiüıdlr .. Bu kalabalığı hayrete onun bin bir ışıklı reklamlannın te-
fında Brodvey denilince, onun asıl düşürmek için, seksen Girl'lik bir ba. dir. Asıl Brodvey, dünyanın Brodve. barüz ettirdiği büyük ve çeşitli kala. 
bu kısmı hatıra geliyor.. Çünkü in- ıet heyetinin sahnede talim yapması yi m,c;~_u~unda temcrkü~ ede.n ~r~ balığında, ve bu knlab<tlıkta oyna_ 
sanlan tahrik eden, alakalandıran kifayet eder .. Bu kalabalığı heyecana vey Buyuk Beyaz ~ol .. ıle bıtm.~şt~r nan ve her dikkatli göze çarpabilen 
bir çok ihtirasların merkezi burası. getirmek jçin, şu veya bu artistin öte tarafı hcrhangı. bir avenunu.rı "htirası komedi ve facialarında tez. 
dır .. Öte tarafta para kazanılıyorsa bilmem hangi plaj, veya hangi mes manzara ve karaktennden başka bır diğimi sanıyorum .. 
~tam~~~ p~ilifu~~l~g~~~~l~~~~unu~~-----------~---~-------------

küm sürüyor5a, burada paranın vo ıemck yetişir.. JAKSl•M KRI• S AL 'de_. .. 
adleri tahakkuk ettiriliyor, ve parıı ı ~-- ..,. 

kudr~tiniknl. imd kiınblnndbirerh~tirlas fı. I B rodvey'in eğlencelerinde de, A· \ s A N AT K A- R bidesı şe ın e ura a teş ır o unu "k . t"h al · t · tat. • 
P · · k ını· d"" k.. merı anın ıs ı s sıs cmı yor.. arısın artı ıyar ve uş un ı bik 1 k d K d b ld la 

M · k"d 1 b .. · o unma ta ır.. a ın a ır r 
_onmarterı, es ı edn nalsı utkun ve göğüsleri standardize bir şekild. SA• M E s Evı· M dunyarun eğlence amar arını ·a t h. 1 s · · k lab lık 1 

bartıyordu ise Brodvey de şimdi onu eş ır 0

1
kunl uykork.. ~y~rcdı a .. ad .. 

O b ·· k"" k. nı· ter ve a o o usu ıçın e, gun m 
yapıyor.. , ugun u es ı ve ye 

1 
tl h t" ke 

d .. ,,1 f ··rn il ğlen yorgun uğunun ta ı re ave ıne n s • 
unyadnın efı ence t ormu 1 nak, le bt. disini bırakırken, caz. vahşi feryatla- G E C E 1 ce mo asını yara mış o m a ı . . 

noktadan da bir rekora sahip oldu. n ıle kulakları sersem edıyor, ve ba 
ğunu iddia edebilir. let heyeti de pırıltılı kostümleri, hen. 

Eğl ''B od i .. desi hareketleri, ve bilmem kaç çıp 
ence r vey,, gece, gun. 1 k b ğ bir k d · t• ·ı 

d - ı ·b· k k 1 b 1 ğı g a acn ın uman aya ıtaa ı ı c uz sc gı ı a an a a a ı . ve e. 
ce gündüz sönmeden yanan hareketlı gözleri şaşırtıyor, kalabalık. bir ta 
reklamları ile sergi ve panayir eğlen. raf~ dolup. b~şalırk~n, artıstler de 
celerinin en mütekamil ve en :ıengin aynı Jcsteler~ gunde kım bilir kaç de 
bir şeklini arzcder. Burada para ye· fa tek~ar e~ıp du~y~rlar .. Brodvey. 
mek zevki kadar, para kazanmak ıh. de artıstler ıle seyırcılcr arasında blı 
tirası da hiikfim sUrmektedir.. Rek rabıta, bir alaka yoktur.. Seyirciler 
IAmlar çağırıyorlar, çığırtkanlar vu her an değişen anonim bir kütledir. 
dediyorlar .. Resimler körüklüyorla:. Artistler de muayyen saatlerde, mu 
Kim bu kalabalıkta.n bir kısmını al. ayyen rollerini oynıyıın otomatlar. 
da ta bilecek, parasını koparabilecek? dan ibarettir. 
Çünkü bu kalabalık hepsine kafi. Brodvey, karının hesabında keyfl
çünkü bu kalabalık her dakika de. yetten ziyade kemiyeti göz önünde 
ğişmekte.. Her Nevyorklu, ve her tutar .. Tiyatrolarında, sinemaların. 
Nevyorka gelen mutlaka oradan ge da numaralı koltuk sistemi pek &z 
~e~ek .. Ve oraya bir ihtiras vergıs tatbik olunur .. Her gelen, her an gi· 
ödiyecek... y b 1 . . bi b kl rer.. er u ması ıçın. raz e eme. 

Büyük Beyaz Yol, sinemalardan si kltfldir .. Çünkü temsil de zincirle. 
gazinolardan, tiyatrolardan, .. barl~ı · me usulüne göre, !asıla vermeden de. 
dan, lokantalardan, gece kluplerın 
den ibarettir, yenilecek. içilecek .. A ... 
merikalıların yeme, içme zevkleri A 
kendilerine göredir.. Onların hcnuz BORSA mllli bir içkileri olmadığı gibi. şöhret 
kazanmış milli bir tabahatlcri de 
yoktur .. Nasıl, Fransadan şarabı, A1 
manyadan birayı. İngiltereden viskL 
yi almışlar, ve kendileri ancak kok 
teyl denilen halitayı bulmuşlarsa, ta
bahatlerinde de o yolda hareket et. 
mişlerdir .• Her milletin mutfağından 
birer yemek almışlar, ve bunlara 
kendi salçalarını ilave eylemişlerdir 
Makine hayatı Amerikan mutfağını 
konserveleştirmekten ba~lıyarak kim 
yevileştirmiye doğru götürmek. 
tedir ... 
Eğlence şekilleri de. Brodveyin 

yiyip içmesinden daha kibar, dahn 
rafine değildir .. Zengin değildir d~. 
miyorum. Zenginlikte, dekorda. ka. 
labalıkta Avrupa, Amerika ile reka. 
bet edemez... Fakat bu kalabalığı 
güldürmek için, sinema perdesi üs. 
timde iki komltin alız dolum konUJ-

Londra 
Nevyork 
Patis 
Miltıno 

Cenevre 
Amstcrdam 
BrOkscJ 
Atına 

Sotya 
Madrld 
Budııpeşte 

B(lkre$ 
Belı!rad 

18 - 3 - 1940 
5.21 

130.Ul 
2.71444 
7.1125 

29.105 
69.1611 
22.0075 
0.96S 
1.7025 

13.4625 
25.1075 

0.62 
32!>75 

Yokohnma .!3.0875 
Stokholm 30.8275 

BSllAl\f VE TAHViLAT 
Ergani 
Sıvas - Enunım 5 
t $ Bankası nama meşin 

20.-
19.46 

~ ... ______ ,,. 

BAYAN SAFiYE 
Sekiz Macar kızından mürekkep bir heyetle en son eserlerini dinle.. 
tecektir. Saz aleminde hnd:se teşkil edecek bu yenilikleri görmek 
için geliniz. . 

Bu akşam Saime Sevim için hazırlanan gala müsameresıne Şehir 
tiyatrosunun kıymetli san'atkarlar mdan 

1 iştirak edec•k ~ !.~ iN?,! ve =~l~k~d!şler de mflM oyun. 
\ lnr göstereceklerdir. Telefon: 40099 , 

Kapalı Zarfla Münakasa İlanı 

Belediye Sular i~aresinden : 
İdaremizce satın alınncnk muhtelif cins ve ebatta bronz musluk ve teferrüatı ka

palı zarna milnakns:ıyo konulmuştur. 
ı - Bu iş için tanzim edilen ısartnııme idaremiz levazım scrvlslndcn parasız ola· 

rak alınabilir. Ve nümuneler ayni serviste görülebilir. 
2 - Talipler ıartnamey göre hazırlıyacaklan kapalı 7.Drfltınnın ihale gtlnO olan 

ı - Nisan - 940 Pazartesi günü saat (1~) e kadar Taksimde idare merkezinde mO-
dOrlOle vermelldl[ler. Bu saatten sonra getlrllecck zarflar kabul edilmez. (2088) 

lst. Lv. A. Sa. A1. Ko. Rs. den: 
Ordu lçln seyyar mutbah alınacaktır. Nilmunesi Sirkecide Demirktıpıda M. 

M. v. muayene komisyonu Rs. ne müracaatla glSrebllirler. İmale talip olanlann 
Mayıs nihayetine kadar kaç adet ve kaç kuruşa vcreb leccklerlnc dair tcltlifierlııl 

26 - 3 - 940 salı gfinü saat 14.30 kadar Tophanede 1st. Levazım Amirliği satın 
alma komisyonuna vermeleri. (7211) (2130) 

. --

. ıs te1nbu.I · · ı~ı.e,c;1~J!~!r~Ut!~#:r~ 
Senelik 

kirası 

ilk teminatı 
(1) ıenellk 

S!\4,00 41,50 Floryada çarşı So. ltAln 4 No. dOkktın 
531,00 39,83 .. " ,, " 3 .. .. 

98,00 7,35 " •• .. " 12 •• " 
Yıllık kira muhammenlcrl ile ilk teminat miktarları yukarıda ya7.1lı dtlk· 

klınlar 1 flA 3 sene müddetle kiraya verilmek O zere temdlden açık arttırmeya ko· 
nulmuıtur. Şartnameler Zabıt ve Muamelat MOdfirlilğü kaleminde g5rilleccktlr 
ihale 29 • 8 - 940 Cuma g{lnü saat 14 de Daimi Encnmende yapılacaktır. Talip
lerhı ilk teminat makbuz veya mektuplan ile ihale gilnO muayym saatte Dalm1 
EncQmencSe bJunınaJ•n. (2W) 
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BAŞ, DIŞ, 

Nezle, Grip 

.ROMATiZMA 
NEVRAUİ, 
KTRIKJ,W 

Ne fena tenvirat. 

ve bütün ağrlları der.hal keser, icabında cıünde 3 kaşe ahnabilir-. 

Yeni 1UNGSRAM K Rf PTON ampulların• 

l<ullanmal< sureflle. a11nı para ile cofl dalla 

bol ısıl< elde edece§lnl Patron, neden anıa. 

malf lstemıror J 

~ - . . .. . ... . .. 
• (1 ... -

Dis Doktoru Diyor ki: 
1 

Kısa bir müddet "RADYO. 

LİN" kullandıklruı sonra dişle. 
riniz inci gibi parladıktan baş· 
ka mikroblann karnilen mah

volduğunu; zararlı salya ve if. 

razatın kesildiğini, diş etlerin. 

deki iltihablann durduğunu ve 

nihayet ağzınızda lfltü bir rayi

ha başladığını duyacaksınız. 

Gayet temiz 
Gaye s hhi 
Gayet ucuz 

Hergün Sabah, Öğle ve Ak anı 

yemeklerinden sonra günde 

üç defa dl leriniıi 

İle Fırçalayınız. 
.r.~ *""' ... •1.1 JsA • .. ": • • . • ~ . . 

Kapalı Zarfla l\Iünakasa İlanı 

·Belediye Sular idaresinden: 
İdaremizce sabn alınacak muhtcllf cins ve eb'atta Mi dökilm parçalan kapalı 

zarfla münakasaya konulmuştur. • 
1 - Bu iş için tanzim edilen şartname İdaremiz Levazım servisinden parasız o

hnabilir ve nllmuncler ayni serviste görü lebillr. 
2 - Talipler şartnameye göre hazırlıyacaklan kapalı zarflarını ihale g{lnü olan 

1 • Nisnn - 940 Pazartesi gilnil saat 16 ya kadar Taksimde İdare Merkezinde ma
dilrlüğe vermelidirler. Bu saatten sonra getirilecek zarfiar kabul edilmez. • (2089) 

, ET i B A N K MWI C\ 

Garp Linyitleri işletmesinden: 
Balıkesirdeki idare l\lerkezinde Muhasebe kalem amirliği 
yapabilecek liyakatte 

Bir Muhasip Aranmaktadır. 
Talip olanların Balıkesir Posta kutusu 5 numara 

adresine tahriren müracaatları ilan olunur. 
'9 e•, K 

Muhammen bedeli 1478 lira olan 18000 adet Mars.Iya tıp! ve 400 adet Mahya ki· 
remit açık eksiltme usulile satın alınacaktır. Münakasa 30·3·940 Cumartesi saat 
11 de Sirkecide 9. İşletme binasında A. E. Komisyonu tarafından yapılacaktır. Mu
vakkat teminat 110,85 liradır. fstcklllerin ayni gün ve saatte ;Komisyona kanuni 
vesaik ve temlnailarile milracaaUarı !Azım dır. Şartnameler parasız olarak komis-
yondan verilmektedir. (2030) 

Clnıl Miktarı Ekılltma tckll GllnU 8Htl 

Gaz yağı 16 ton Pazarlık 23-UI·9~0 11 
Siklop çemberi O~mt 170 " " 1-IV-940 •• 16 

ı - Şartname ve siklop ecmberi nilmu nesi mucibince- yukarda yaz.ılı "2" kalem 
m~lzeme pazarlıkla satın alınacaktır. .. 
n _ Pazarlık hizalarında yazılı .gün ve saıtlerd,e Kııbata!lta l-cvazım v41 mtlba-

yaat şubesindeki alım komisyonunda yapı lacaktır. · 
IH - Şartname ve nilmuneler her gün sözO geçen şubeden parasız alınablllr. 
ıv - İsteklilerin pazarlık lçln tayin o lunan gün ve şaaUcrde teklif edccclderl 

flyııt üzerinden % 7/, gilvenme parala rlle birlikte mezkılr koı:nişYô%141 mllraca-
ailart. (1993) 

TIJNGSRAM 
. ' 

~~D~Y@J~ 
lt,. oe ttaealJO 

~ &ot OiJdt~t.k 

BDURLfl ili fi fi [Jf fi L f ff iSTANtsUl. 
ANKARA -~-2=Mj" 

1. GENÇLi.< 

2 • GÜZELLiK 
3 • S~HHAT 

fşte yÔksck 
0

btr kremde araÖıuı bu 
meziyetlerin hepSfnl size • 

KREM PERTEV . 
te.m:n edebiJir 

1 - KRE1\! PERTEV: Bir tua 
Jet müstahzarıdır İnce bır 
itina ve yapılışındakı bu. 
susiyeti itiparile yüzdeki 
çizgi ve buruşuklııklanr. 

teşekkülüne mani olur 
Deriyi genç ve gergin tu· 
tar. 

2 - KRE~! PERTEV· Bir gü· 
zellik vasitasıdır GPr.iş • 
lemiş mesamatı sıkı~tıra 

rak ' c1lddeki pürtük Vt' 

kabarcıktan giderir ~il 

ve lekeleri izale eder re. 
ni mat ve şeffaf bir bale 
getirir. . 

3 - KREM PERTEV: Bir clld 
devasıdır Deri S(Uddele • 
rinin Urazatını düzeltir 
Sivilce ve siyah noktala. 
nn tezahürüne manı olur 
Cild adalesini bcsliverek 
kuvvetlendirir Kuru cilt· 
ler için vağlı . ve V&ğsı2 

ciltler için vağsız l'ıu~usi 

tuo ve vazolan varriır 

saça 

elvada 

iPETRO İZA 
ı !-laçlarınıza parlaklık ve güzel

lik verir, cazibenizi arttırır. 

'ır. SUPHI SENSES 

l 'drar vollan hn~tııhkları mütPh8!: 1 
·ısı Beyo~lu Vıldı7 sineması ıtnrşıı::• 

•rpm,•nv ilıı,.n~ LeklPr ,.,..,,,.t..,,..ı•" 

1 

"'el : 43" s , i 

1r. Hayri Öm~ 

ığJt>deıı sur:ra Bt-yuğltı AğıH·arı 

· usrsıncta "llo 133 rE'•t>fnn 4~!'-ı-

.:-=-~..---m~· 

ETi BAN 
Garp Linyitleri 
.Müessesenin Soma, Tavşanlı, 

işletmesinde : 
Değirmisaz İşletmelerinde 

çalışmak Uzcre 

Bir Maden Mühe disi 
ve 

Bar ~1akine t.1ü ow 
aranmaktadır. Talip olanların Balıkesir Posta kutusu 

5 numa~alı adresine tahriren müracaatları ilfm olunur 

sitlubi ve Neşrlyat MildilriJ Ualll Lutfü DÖRDÜNCÜ Gazcı1-ciUk ve 
' Neşriyat T . L. S lla!>ıldıC, yer. T A N MathnaSl 

T. IS BANKASI 
194 O Küçüle 

Cari Hesap!ar 
İKRAMİYE PLANI 

l adet 2000 liralık = 2000.-llrıı 
3 .. 1000 .. = 3000.- .. 

6 .. 500 
" = 3000.- •• 

.2 .. 250 " = 3000.- .. 
40 .. 100 .. = 4000.- .. 
75 .. 50 .. = 3750.- .. 

210 .. 25 " = 5250.- .. 

Keşldeler: 1 ıubat, 1 mayıs, 
1 a{justos. 1 lklnclteşrln tarih· 
lcrlnde yapılır. 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden~ 
1 - İdnre ihtiyacı lçln 190.000 metre tek nakillJ saha kablosu kııpalı %Arfl• 

eksiltmeye çıkı;ınlmıştır. 
2 - · Muhammen bedel (16200). muvakkat teminat (1215) lira olup ek~iltn'I~ 

26 - ! '!san - 940 Cumn ııOnO sıı at 16 da Ankrırnda P. T. T. umum ırıO· 
dtl lük bina~ınd'llti satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler muvııkkat teminat mıı kbuz veya banka teminat mcktubUe ırı• 
nunl vesaiki ve teklifi muhtevi kapalı zarflaruu o gün saat 15 e kadaJ 
mezkLır komisyona vereceklerdir. 

4 - Şartnameler Ankarnda P. T. T. U?vazım, İstanbulda P. T. T. Levaz:U't' IJ1)• 
nlyat şubcsJ mOdilrlüklcrlnden bedeltiz olarak verllccekUr. (1053) (178!1 


