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ti'amberlain evap Veriy~r 
MOEAKATTAN .soN~A "Führer- Duçe Mülakatının 
11 Maddelık Bır • • 

Sulh Plinı Netıcesı Ne Olursa Olsun 
Ortaya Atıldı Onu Karşılamaya Hazırız,, 
FAKAT BU 
Pıan Ciddi 
Sayllmıyor 

Welles, Duçe Yerine 

Ciano ile Görüştü, 
Brennerde Balkan İşi 

Üzerinde Konuşulmuş 
.. Londra, 19 (Hususi) - Bu
~ Her Hitler Berline, Sinyor 
lq 'llssolini de Romaya muvasa-
. t etmişlerdir. Bütün dünya 
~ast mahafili ve matbuatı, 
,;ı~enner mülakatı ile meşgul-
1.llJr. 

··~'--~ 

" Bizi Hiçbir Kuvvet 
Harp Hedeflerimizden 
Uzaklaştıramaz,, . 

Chamberlain, Fin Harbinin Safhalarını Anlattı, 

lsveç ve Norveçi Muahaze Etti, Muhalifler, 

Hükumetin Kararsızlığını Tenkit Ettiler 
Londra, 19 (Hususi) - Başvekil Mister Chamberlain, bu

gün Avam Kamarasında mühim bir nutuk söylemiştir. Kamara, 
baştanbaşa dolmuştu. Süfera locaları da son derece kalabalıktı. 
Mister Chamberlain, sürekli alKışlar arasında kürsüye gelmiş 
ve altı haftalık vaziyeti hulasa -eden, günün bütün meselelerine 
temas eden nutkunu söylemiştir. 

İngiliz Başvekili. nutkunda en -

~u lnilnasel:iet1e ortaya atılan en 
"ılh ecan verici haber, 11 maddelik 
~ Planıdır. Vatikan knynaklann-ı 
~ti alınarak Amerika gazetelerinde 
~a.p ~r eden bu sulh planı hakkında 
<ı~ an tahldkat, onun bir kıymeti 
~ dığuu göstermiştir. Vatikan ma
~ bu pümdan haberd~ olmadık. 
fili de temin ediyorlar. İngıliz maha. 
~ ..... bu plitnı ciddiy.:?tle telakki et-

nıühiın olarak, Mussolini - HltJer ,r------------• 
Dün mühim beyanatla bulunan ~!ister Chamberlain, Garp cephesindeki tetkikleri sırasmda mülakatına temas etmiş ve bu SÖ- Acı s·ır Kayıp rüşme dolayısile ortaya atılan şayi-

i alan mevzuubahs ederek demiştir 

1 ki: 

-ı~ıcrcur 

WELus : clANo 
)f~araftan Amerika Hariciye 
~ Swnner W elles, bu akşam 
~adan hareket etml~tir. Yaram 
~ ~oda bulunacak ve Savonya 
"ttt ~e Atnerikaya dönecektir. Mis
'olbıi elles, Brenner dönüşünde Mus
'e d tarafından kabul edilmemiş i
te ~Kont Ciano tarafından yeme
'· onmuş ve ikisi de konuşnıuş-

SGktin 
);~ etini muhafaza eden Mister 
~: bugün yalnız fUDlan söyle-

~~ teklifieriyle meşgul olma· 
bı " ç bir taraf bana bir sulh pla
'lllh ~~~~ Kendim de hiç bir tarafa 

'Ullınde bulunmadııa,. 
'-----... (Sonu Sa. 7; SO. 3) 

Berlin, Temjnal Verdi: 
Sovyetlerin Romanya Ü zerinde . 

Tazyık Yapmasına Hiçbir 
Şekilde Müsaade Edilmiyecek 

Bükreş, 19 (A.A.) - Bükrcşteki İngiliz ve 
E'ransız müşahitler, Almanyanın Romanyada 
takip ettiği siyasetin, Sovyetler Birliği tarafın
dan yapılmak üzere bulunan diplomatik manev
ralara marn olmak esasından mülhem olduğu 
mütalaasındadır. Sovyct Elçiliği ile bazı alaka
lan bulunan mahafil, Sovyetler Birliğinin Ka
radenizdeki vaziyetini muhafaza etmek mecbu
riyetinde bulunduğunu söylemekte, fakat, Ro
manya sahilinde üs istemek niyetinde bulun
duklarından haberdar olmadıklarını ilave et-

mektedirler. 
Alınanlar, Sovyetler tarafından Romanya 

üzerinde bir tazyik yapılmasına Hitlcrin müsa
ade etmiyeceğini Romanyaya vadetmişlerdir. 

ve bu vait, Romanyanın, Almanya tarafından 
tasavvur edilen bitaraflık siyasetine iltihakını 
intaç etmiştir. Sonzamanda, Almanya, Roman
yaya, sahil muhafazası için hava dafi toplan ve 
Rumenlerin muhtaç bulunduklan diğer silah
lan vermek teklifinde bulunmuştur. 

(Sonu Sa. 7; SO. 1) 

"Brenner'de vuku bQlan Hit. 
ler • Musso1ini mülôkatı bizi yeni 
bir hadbc karşısında bırakmakta. 
dır: İki diktatörün mülakatı. nu 
miiliıkat, Alman ve İtalyan devlet ı 
adamlarının takip ettikleri hedef. l 
for hususunda bir~ok fara7.İyclcre 
yol açtı.· Bazılan, yeni bir sulh 
planının tanzimini istihdaf ettiği. 
ni söylemektedir. Bunun doğru 

olup olmadığını bilmi~·orum. illin 
bir Alman mayinine çarparalt ha. 
tan bir İtalyan vapurunun na~ıl 
batmış olduğu da münakaşa edi). 
mi:ı olabilir. 

"Bu mülakatın neticesi her ne 
olursa olsun, onu karşılanuya ha. 
zırız . Harbe girmemizin saiki olan 
hedeften bizi hiçbir şey uzaklaş. 
tıramaz." 

Finlerin harp desta1u 
Çamberlain bugünkü nutkuna bnş 

lamadan evvel, kendisine Finlan. 
daya gönderilen harp malzemesinin 
istirdat edilip edilmiyeceği sorul. 
muş, Mister Chamberlain şimdilik 
bu meseleye dair bir şey söyliyemL 
yeceğini kısaca anlattıktan sonra 

(Sonu; Sa; 7; Sü 3) 

Gri. Doktor 
Besim Ömer 
Vefat Etti 

lngiltere, lcabınd~ 
Sovyetlerle de 

KARADENiZDEN lngiliz Tayyareleri Sylt 
Almanyaya • 

Ankara, 19 (Tan Muhabirinden) .:: 
Bilecik Mebusu General Doktor Be. 
sim Ömer, bugün şehir lokantasında 
kalb sektesinden vefat etnıişili'. 

Harbi Göze Alacak 
gilıı 14dra, 19 (Hususi) - Hariciye Nazırı Lord Halifax, bu
' rdlar Kamarasında, Mister Chamberlain'in Avam Ka
tet .. ~~daki b~yanatına mümasil beyanatta bulunmuş ye Sav-

ın harbınden bahsederken şu sözleri söylemiştir: • 
"Bizim başlıca hedefimiz Almanyanın mağllıp olma

s.ı~r, size şunu temin etmek isterim ki, tevessül edeccği
rnız herhangi bir hususi hareketin Sovyctler ile olan mü-

• !!~betletinıizi ihlal edebileceği endişesi bizi asla azmi
~delt döndürmiyecektir. İngilterenin siyasetini bun~ 
~ daha sarih bir t ful~ edebileceğimi zannetrni-
Yoruın..,, :1, ı 

tiJtt~rd Halifax, Bre 
lıtıyo ne hazırlarsa h 

ruz .. demiştir. 

Giden Petroller Adasındakı Alman 
Londra, 19 (A.A.) - "Reuter,. A

vam Kamarasında Mander, hükfı. 

metten şu suali sormuştur: 
"Almanyııya, Karndcnizi aşnrnk Tuna 

yolu ile petrol gitmesinin önüne geçıııek 

iizerc hükümct.ln al'dığ1 tedbir nelerdir?., 
İktısadi Harp Nazırı Cross. şu ce. 

vahı vermiştir: 
"Karndenizde harp kaçağı kontrolO ıctn 

bir liman mevcut olmndığı için Almanyıı
ya dcnlz yolu ile pdrol gelmesine mAnı 

olmak imkfınsızdır. Montreux mukavele• 
namesi mucibince, muharip mernleke~l·r 

harp gemllcrl, K:ıradcnlzc gim1ek Qz1>.re 
Boğazları geçemeı.ler.,. 

Bunun üzerine Mander, şu suali 
sormuştur: 

'Bu nakliyata nlhnyet vermek ve ab•o
kayı sıkılaştırmnk için hükümeUn teşeb
büslerde bulunmak niyetinde olup olın:ı

dı{tını söyliycbilir misiniz? Bugünkü vazt
yetln devamına tahammül edilemez." 

Cross, şu cevabı vermiştir: "Acaba 
Mandcr, bu hususta ne düşünüyor?., 

Ussünü Tahrip Ettiler 
Londra. 19 (Hususi) - İngiliz ha

va kuvvetleri, bugün Sylt adasında
ki Alman üssüne geniş ölçüde bir ta. 
arruz yapmışlar ve Mister Chamber. 
lain Avam Kamarasında bu hadiseyı 
bildirmiştir. Taarruz devam etmeldt: 
olup verilen ma!ı'.':ımata göre, bu AL 
man üssü. fena halde tahrjp edilmiş. 
tir. Almanlar. İngiliz sahillerine ve 
vapuı:ıarma taarruz için burasını 
kı:llanmakta idiler. Mister Chamb~. 
\ain, bugün Avam Kamarasın-:ia 
Scapa Flow'a karşı yapılan taarru 
r.un .faillerine, icao eden dersin veri. 
leceğini sövlemi.ştir. 

Zayiat bilançosu 
Londra, 19 (Hususi) - Amirallık 

tarafından resmen bildirildiğine gö. 

re. geçen hafta zarfında. düşman 
müttefiklere ve bitaraflara aıt 9 gc. 
ıni batırmıştır. Bu gemilerin mecmu 
tonilatosu 23.900 dür. Gemilerin :~ u 
İngiliz, 2 si Fransı7., 4 ü bitaraftır 
Bu gemilerin hiç birisi, harp gemile. 
rinin muhafazası altında bulunmu 
yordu. 
Muhasamatın başlangıcından 1 ~ 

Marta kadar. harp gemisi muhafaza 
sı altında seyir eden müttefiklerlt> 
bitaraflnra ait 12.816 gemiden yalnız 
28 i batmıştır. 

Geçen hafta içinde İngiliz gemileri 
3 Alman gemisi zapt ve müsadere et. 
miştir. 

1624 tonluk Capitaine Augustin Is. 
(Sonu; Sa: 7; SU: !) 

General Besim Ömer, öğleden e\·
vel Meclise gelmiş, kü~üphanede bir 
müddet meşgul olmuş, dostbrile sa. 
mimi hasbihal yapmıştır. Besim Ö
mer oğle yemeği vakti yaklaşırken, 
yanında Antakya Mebusu Numan ol
duğu halde. Meclisten çtkmı~. şehır 
lokantasına gelmiştır. 

Değerli alimimiz. yemeğe haşlu
madao oncc, bir fenalık hissetml§. 
bu esnada lokantanın dığer bir sa•o. 
nuna ~eçmiştir. General baygın bır 
halde istirahat ederken. Nümune 
hastanesinin doktoru celbcdilmı~ ve 

kendisine müteaddit E>nj ~ksiyon va
pılmışsa da, sarfedilen gayretler 
beyhude olmuş ve kıymetli alim bır 
an içinde hayata gozlerini ebedıyen 
kapamıştır. 

Memleket kültürüne ve memle..kct 
tıbbına çok hizmet etmış olan Gene
ralin aO: üfulü. Mecliste ve memlo. 
kette büyük bir teessür ve ıstırapla 

(Sonu, Sa: 6; Sü: 4) 



Tclıika N o. 3 

a 
Mülaz~m Stewart, Marie Lulse

den aldığı mektuplardan bahse. 
derken, bu mektupların bir per. 
deden ibaret olduğunu, onun bu 
kadına borç vermediğini, bila!ds 
bu paranın kendisine bir hizmet 
mukabilinde gönderildiğini, bu 
hizmetin, a~ hizmeti olduğunu, 
fakat Marie Louise'in kendisini bır 
jigolo mahiyetinde göstermemek 
için, bu şekilde yazı yazdığını söy. 
lemiştl 
Mülfızlm Stewnrt.. utanmadan 

ve kızarmadan bütün bunları an· 
lattı. 

Daha sonra müliizımdan, Marlt 
Louisc'in adresi istendi.Fakat mü· 
llızim bunu bilmediğini sı:iylcdi 

O halde Otto Obst kimdi? 
Mülazim Stewart. bu adamın 

adresini verdi. Filvaki bu adam. 
Berlindeydi. Mülfızim, l\farie 
C..Ouisc'lc muhabere için bu adamın 
verdiği adresi kullanıyordu. Bu 
adres ise, madam Reimer'in adre
siydi. Ayni Reimer, Kayzcr ViL 
belm'in baş casus1anndan olan 
Stienhauer'in müstear isimlerin
den biriydi 

Elhasıl mülazlm Stewart'ın fe. 
d bir hiyanet işine daldığı anla· 
plmıştı. 

Tahkikatın nihayet bulmas1 Q. 

rerine, müliızim divanıharbe veril· 
di. Ve muhakemesi üç gün devam 
etti. 

Gazeteler, muhakemenin tafsl· 
tı' ile dolup, taşmaktaydL 

Divanıharp Maric Louise bahsi 
lizerinde sualler sormuiSll da, mü
liızim, avukaUannın kadınla te. 
mas etmek istediklerini, fnkat mu
vaffak olamadıklarını söylemekle 
Cktifa etmişti. 

Millazimin anası, oğlunu kur
tarmak için uğraşını~ hatta mnh
keme karşısmda, bir sürü eski. 
püsküyü satarak. ona para yetış. 
lirdiğini soylcmiş. fakat satılan 

şeylerin 90 sterlin getirmesine im
kan bulunmadığı anlaşılmıştı. 

Şahitlerin mülAzlm Stewnrt le
hinde söyledikleri sözler, vAkıt za. 
yi etmekten ba~ka bir işe yHrnrnı. 
yordu. Hakikat, onun Almnnyı:ı~a 
cattığl sırlar yüzünden, Alman a
rın Büyük Harpte mühim bir rol 
oynıyan "tank., silahı hakkınrla 

bnyatl kıymeU haiz mıılümut e-
dinmlş olduklanydı. 
Divanıharbin vazif~ni hUlrme· 

sile, Stewart'ın mücrimiyetı ta
hakkuk etmiş ve miıllı7.ım b se
ne ağır hapse mnhkum olmuştu 
Bu suretle hadisenin de kapHnuı
ğına hükmediliyordu 

Fakat bu zanna kapılanlar, ya
mlıyorlnrdı. 

Almanyadilki Ohst ne ıırkndac:. 
lan faaliyetlermı gcvşPtnıenıış.. 

terdi. Ve bunlar kah i\lar\r- Loıııse, 
kiıh Obıı-\ imzaJı:ırılr. mektuµ1 rır 
göndermeğe devı.ım edlyurlar<lı. 

D hanıhıırbln toplanml'lcımrhn 

altı gu n önc-e, 14 martta 
gelen ve mulnlım Stewnrt'ın avu
katlanna hltnp ed n bir mektup
ta, şu sözler soyh•nıyordu: 

"l\lül:izıın Strwnrt ile l\fnrie 

Louis'i tanı hnnış oldufrumu ikrar 
ederim. iki l!'l'llÇ birbirinden on 

derece huşnııt g1i•linii~ orlnrdı. 
lnrie Louis'in hlr takım lstihbn. 

rnt ile nıesgııl olduğuna kaliycn 
Uıtiınal Hrnıı·m ... ı:limden gel C)'• 

di İngiltere e gdir \ e bizzat :ılın. 
dctte bnlunurdum. Fakat mcşgu. 
Uyctlcrirn hunn mi'ıni olduğu gibi 
l\lnının:rıdn umumi \•aziyctin güç. 
liı~ii de n.) rı hir miıni tc~kiJ cdi. 
ror •• l\1aTİ(' Loui 'in hnlihazırda 

nrrcde? ikamet ettiğini hilmiyo. 
rı m Çiinkil tahsilini bitirmiş \'C 

ı>rtn Alm:ıny:ıda gczmeğe gitmiş. 
tir." 
Mıılllzım Stcwart'ın Mnrle Loul. 

e't: borç para ver.mesi hakkında 

:>hst şunları yazıyordu: 

.. Asil centilmenin bu şekilde ha. 
rckct etmekle h:ıta ettiğini znn. 
net mi) orum. Onun iııerimde bı. 
rnktığı intıha (c\ knliidc idi. nivo. 
nıhnrhin de b<'rnetinc hukmcdece. 
~ine ve serbest bırakncn~ınn inn. 
Ol' Ol'l'm.'° 

Marie Lnuıse'den r!e, faknt dlvn· 
•hıırb n l·ararını v<>rmesind n 

Yazan : 1.bcodore 

te a 

sonra, bir mektup geldi. Mektup 
Magdebur~'tan yazılıyordu: 

"A?.iz ) D\ rum: 
"l\lngdcburg'dnn gcccrkf•n n''ll· 

katlnrını7.ın 9 mart tarihli nıck. 
hıplarmı aldım. Alcyhini~d<' llı•ri 
sürülen ithnmlardı:ın ttivlerim iir
perdi! Siz cosu nlnhillr ıni.;inil? 
Buna inıkiin mı \nr? H~natıındn 
nlfıkııifar olmadığım hir . ey, ns. 
kcrlik olduğuna giire benim nn11 
hiçbir hnh<'r \'cnncme imkiin vok 
ki. Hele aziz do tumıız Oh t. d

0

iin. 
nntn t'n nınsum adnmlnrınd n hi. 

ridir. Bu hnhcrlcr yfıziinden ne 
derece mnh:ınn olduğumu tfırif e. 
demem. Be.nim ann ynpnhilı>rc. 
ğim en hiiyiik ,·ardım, derhal in. 
-giltercyc gelerek divnnıluırhe kor. 
şı mnsum oldnihınu 5övlcnırktir. 
Fakat imktın mı vnr? Ail('min adı. 
nı açığn vurnmnm Allnh eninle 
beraber olsun. S<'ni snacilcrle ö. 
perim. Sevı:i ve sn~ gılarln •. 

/J1 aire Loui se 

.Marle Louise, bu defa da adını 
ynnhş yazmıştı. Mulazim, Stewart, 
bu mektuba da cevap verdi vece. 
vapta şu satırlar goze çarpıyordu: 

"Divanıharpte senin aleyhinde 

bir şeyler söylediğim irin hclki 

de heni fena bir ndnm \!!1\yn~aksın. 
Fnknt hen, k<'ndimi, temize çıkar. 
mak fçin söylediklerimi söyledim. 

Hapishanede ynşadıkçn seni hatır. 
lı~·af'ağım. Hn ·at böyledir ve fn. 
giliz ad5leti de hu m<'rkczdcdir. 
ICnJbimin biitiln sevgisi ile seni 

kuf'ak1nnm .. " 
Bu mektuplardan mü15ztm Ste

'\vtırt'ın hiHn aklını bıışına topla. 
mndığı anlaşılıyordu. Onun hapis

haneden Krnla bir istida yazarak. 

ailesinin memlekete ifa ettiği hiz

metlerden bahsetmesi, memlekC9 
te katiyen hiyanet etmediğini söy. 
liyerek, bütün askeri şerefini mu
hnfauı ettiğini ıınlntmnst, onun 
hata üzerinde ısrar cttı~ın.1 goste. 
rtvordıL 

Çok f?'<'rm,,.11pn yPnl btr naoer 

yııvılch Mane Loui~e. zati.ır. 

naeyc LUtulnıu:;; ve olmü:;:tıi. l•'akat 
nı.ırı·de oldıığu gostt!rılmiyordu. 
Bu hıle de eskidir. Bunu anlnt. 
mnK ıçın. Alman ba ca usu Steln
hauer ıle dPnız topçusu Parrott a. 
rllsında geçen bir vakayı anlnta· 
cagım: 

Purrott, Londrada garsonluk e. 
dPn Har) Hentschel adında bir 

garson vasıtasile Alman casusluk 

şebekesinin eline dü9muşti\. Al

man baş casusu Steinhauer'in 
maksadı, bahrıyeye aıı bir takım 
sırlan elde etmekti. Bunun ıçin, 

Karı Hentschcl'i Londrnya gön. 

dermiş, o da deniz top"ıısu P.ır
rott'u bulmuş ve Parrott iki sene 

kadar bu iş!cre devam Pderek, bir 
hnyU şeyler satmıştı Fakat gi.ınıın 
birinde bir tukım mutavass tlar 
marifetile değil, Berlindcki "l\fa_ 

dam Reimers., ile doğrudan doğ
ruya temas etmek istcmiştı. 

Arada mutavassıtlık vazifesini 

yapan Hentschel bu hnreketten 
memnun olmadı ve Pdrrott'u <lPr. 
hol c1c verdı. Bunun nctıcl'si o'a
rnk, Parrott, O.stend'e yrıpt•ğı hır 
seyahat esnasında Skotlond Yard 
tarafından takıp olunmuş ve grrl 
dönduğü zaman. Alman casusu o.. 
lıırak yakalanmıştı. 

Parrott, bu ithamı reddetti ve 
O:ıtend'e sevdiği bır kııdını gör
mek için gıttiğini. kadının cvLi el
ması dolayısile onu ı:ıncnk aradn 
bır zıynret ettiğmi soylcdı. Bu•ıa 
mukabıl onun Ostcnd'de bir er
kck'e göriıştüğü anl~stldı. fı'akut 
Parrott da muliı.zim Stewart gıbi 
itiraf etmek istemedı. Bunun ÜZP

rine vnzifosınden tnrdedildı Ve 
asıl fac1a bundan sonra başladı. 
Takip edildiğinın farkrnda olmı. 
yan bu adam, Berlin ile muhabere 
ye girişmiş, bütün muh<ıbereleri c· 
le geçmiş ve nihayet dcirt sene a. 
ğır hapse mahUım cılmuştu. 

(l)e, nmı var) 

ıuocıactakı heyelan ahasında C\ lcrin <:nün de ve hoş nrazıde hfüsıl olan ~aHaklılda. 

r 
lbrantm Hakkı Ronvalı tarafın. 

dan, Cumhuriyet gıızet;si aleyhine 
açılan şahsına hakaret ve göndP.rdlği 
tekz.lpnameyl n retmemek dlıvn ı. 
na dün de yedinci asllve ceza mahke
mesinde devam edilmlc:tir, 

Mahkemede İbrahir:ı Hakkl ne 
Cumhuriyet gaıetesl neşriyat mü. 
dürü Hikmet Münif ve avukatlıın 
hazır bulunmuşlardı?'. 

Hikmet Münlfin vekili, geçen eel. 
sC'<le mnhkemeye ihraz edeceklcrlnf 
bildirdiği e kl Arap harflerlle yazılı 
tekzipnameyi zarft ile beraber mah. 
kemeye vermiştir. Verilen 5 ayfahk 
mektup fbrahim Hakkı Konyalmın 
imzasını ve "Afrodit d~vası mfinac:e. 
betile Peyami Safaya cevap" başlı
ğını taşımakta idl 

İbrahim Hakkı, bu mektubun gön. 
derdiği mektu? olmadığını, bunu ar. 
kadn!'fl olduğunu söylediği H ikmet 
1vt nifc bizzat verdı lnl, bu v unm 
fstiklcil gazett> inde neşredild ~ıni ve 
kendisinin Hikmet Mi.inife detril, Yu. 
nus Nadiye hasım olduğunu söylrmlş 
ve gönderdiği tekzipnamı>nin Tüı·k 
harflerile yauldıfnm bildirml ir. 
Hik~t Milnif de, İbrahim Hııkkı 

Konyalının kendi a}Pvhlne lkl mah. 
kemede dava actığı~dı:ın, arkadas1 
olmnchi'!ındnn. birhirlı>rile dost ol
mnciık larını kavdettikt~n sonra mPk. 
tubun ken~ıcıine verilrnPdlğini bil. 
dirmış ve Korıyalırlıın valnız hıı tek. 
zipmmlC'yi aldıf!ını iliive etmi.,tir 

Tekrar söz alan thrı:ıhirn H11kk1. 
mektubunun iki sayfa olduğunu soy
liyerek demiştır ki: 

••- Bu cevabı bf>n eski Aran harf. 
1C1"11e yazdun. Balıkpazarında Ka. 
naat Han 13 numımıdn muakkip Ah. 
mc-de verdim O da Nahide shvliye. 
rek makine ile ynzclırmıştır Bunlar 
tarafndan da po$tnya v<>rllmistir. 
Bunlar çağmlıp dınlenildıklen tak. 
dirde yazılan cevabi mektubun Arap 
harflerilc dc'7il, yeni T11rk hıırflerile 
yazılıp benım namıma postaya. ve. 
rilmlş oldu~u mt-ydana çıkar" 

Müddeiumumi bu şahitlerin celhL 
rl ist<>dı D5vacı v~kıli 20 birıncikiı. 
nun tarıhli Cumhuriyet ıı-a7.r•tP)erin. 
den sonraki nushnların rruıhkemece 
tr.tkikını istedi 

Tekrar söz al n tbrnhim Hnkk1, 
hasmının Yunus Nadi olduğunu tek. 
rarla· 

"- O. gelip karc:ım17a nturmnh, 
onunla hı.>sap gonnelı idlk Yunus 
Nadi tC'srii masunıyeti vardır dıye 
herkesin haysıyetıne tec-avuz ediyor" 
demi tir. 

Hikmet Mt!n•fin vekili hu ş:ıhltlr. 
rin celbine lüzum olmadığını. Is şa.. 
.,it ce'bile isbntı:ı dayanırsa kPndilc>. 
rinın de bu zarfı açtıklıın vakit için. 
den çıkan yazının nP oldu~unu gören 
blrrok şahit celhcdcbileceklerınl bil. 
dtrdi 

Mııhkf'm('O. arlrec;lrri nlımın fki mü. 
dnfaa ~ahldinin C't>lbınp karar vere. 
rek duruşmnyı 28 marta bıraktı 

f opret~< Cay;ac::ıı 
Ynnn Roma bf':mPlm•lf"l z:lrıınt 

enstltiisü.,iın knrrmle biitün clftri 
m<.'mlPkPtlf'rln kabul ettiği toprak 
havramıdır 7ir at odns1 hu bayrrı. 
mın kııt1anm:ıo::ı vr> miic:tah<;illr>rln hu 
e:ilnfı <'l!lPnC'<> llP PPC'l•-mPc;I icin ka7.ı:ı 
:z.ir:laf nr11lıırınıı hlr tnmim annder. 
rnlc:tir Ziraııt orlpc;ı krını 1irMıt mi'. 
mıırlıırının istir{IJrilp z1rai tonlnntı. 

111r vııpı,mmıı ve ciftdlr.I"(> 7'ivafet ve. 
rllmpc;i !cin de ayrıcıı tnhsisat gön
dPnnic;tlr 

o 
e 
da 

e 
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Heyelana Mani Olucu Tedbirler 

Çöküntü!er de Zarars ız Bir Hale 

Alındı, Diğer 

G etiril ece~ 
Başta Vali Lutfi Kırdar olduğu halde Belediye Fen Heyeti 

Mi\dürü Nuri, İmar Müdürü Hiisnü, fen müşaviri Mustafa Hul
ki, Yollar Müdiırü Galip ve Mühendis Mektebi Jeoloji Profe· 
sörU Malikten mürekkep bir heyet dün Modaya giderek bura
daki heyelan :mhasını tetkik etmiştir. 

Heyet tetkikatı netıcesinrle hazır. mlş buhınmnktadır. Mal sahipleri 
ladıaı raporu dün akşam Bclcdıye c\ltcrin t ·m Jlerinln metanetini fen. 
riya etine verml~tlr Heyetin rupo. rıt bir raporla t bit ederlerse bun~ 
runa göre Mod da Devriye sokağllt• l&rda uturulmasına müsaade edile. 
çocuk bahçesi ara ında heyelana ma. cektır. • 
ruz kaltın saha 25 m tre murabba. 
ındadır. Arazinin vaz\ycti <ltil\O dlr 
Bu killi snhanın üzerinde znmıınla 
v imlA ile bir tabaka tcşekkul et. 
miştir. Son zamanlarda yağan ftd
detll yağmurlıırın tcsırlle imlanın 

gevşediği ve dik sathı mailde tutu. 
namıyar k Ozertnden kısmen kaydı. 

ve narlardan d •nlz.o duküldUğO 
göriilmüştür. 

Hı.>yet htıdls1>nfn ônüne g~ilmek 

için bazı tedhirlere lüzum gnstermış. 
tir. Bu arnda yolun kcnanndan baş. 
lamak ü1.ere, sn~lam zcmlne otura. 
cak bir istlnnt duvarı inşa edil('{'ek
tir Böylelıkle mııtebakl trnl~nın 
knvmasına m!\nl olunacaktır Duva. 
n~ plnnını teshil irin de yrnlden hfı. 
d 1se mahallinde fenni cındnjlar ya. 
pıl caj{ ve alın11<-ıık nPticPyt' gore du. 
vann drrinh~i karArla<'tırılar:ıktır 

Heyetin cıahac;rnı:ı iki ev ıc;abet eL 
m.Pktedir Bu evlerde henüz çökün. 
turlen miit velllt hir fınıa ~ilriilm•·

~n gıınıeroe devamlı ;·P'kflrte ya. 
~an yağmurlıınn tc irile Eyilptekl 
Gümiissuyu mPzarlıf(ı duvennın Uç 
metrelik kısnu dun ahah yol kena. 
rıntt yıkılmıştır Eyüp kavm~knmı 
8alt Yücel v kıı yer\ne derhcıl ame 
le göndert>rC'k yolu t mıımen ctır. 
mt!: ır u hfıdl enfn bir h ve tin ba • 
lan~cı olmııtııt;ı anlaşılmıı;tr 

Kartalda Ekin !iıoka~ncta Asafa 
ait 1 numaralı ahsap ev de. c;on yrı. 

ğan ya{!mur\Arm tesirile cökmıı~tur. 
B nnnın iclnde kım " bulunmRıiığın 
d8.Jl nı.üu ça ı.:ıylat olmanuştır. 

• 
Son v11mnıırlar dolayı ile BelNft. 

ye ~ehirdrkı ba:1.ı duvarlnrm maili 
inhidam bil' vaziyet ııldıklnrım gör. 
müstür Rck'<five. bir kazaya mahal 
kalmadan bu dııvnrların tPtkik edil. 
mec;lnt. maili inhidam olanlann da 
dPrhal vıktınlmasını alakadar şube. 

mPk le hPrahf'r ikicıi de tnh1 ye roil- IPN' bilf"lırmi~ir. 
=================:==-======== 

Köy .u!ltaırını J Karaden~zde i Fırtına 

j ş ·c:~eHe Devam Ediyor 
Geçenlerde Şilenin Kervan nrav R11r11rlımluJe fırtın şiddPtle d -

koyunde Nevzııt ı~minde bır gerıç vRm etnıekt"dir Be gundenberi 
koy muhtan Ahmet Cevriıati çiftt ıı .. Buvükclrre oniinde bPkliyen bıııı şi. 
oldurmuş. sonrn da gaıyağı dl'ık .. ro:k IPplerlP velk<>nlilPr tıfıl~ Karadent. 
yakmış, kol ve bncaklarını kcsmıs 'l<' çıkemamı~larrlır Fırtına yüzıin. 
beyninı p<ırçahımış. govdeyı de cı. den iııtl1amım kp' hf>(fpn v11pıır ı-c-
vardakı ormıınıı a mıstı ferlnı dP henüz dü1.elmemistir. 

Bu cinayl'tİn mtıhnkPrn<'slnt" tkirı. (<~vvr>lkl grce sa:ıt 11 den sonrıı 
ci Ağırceza Mnhkernesmde basloıı· tipı ile beraber şıddeUnl arttıran 
mış ve dı=ıva, cınay(•ti ısliyen N"vzıı fırtına sabaha krıdar ayni ~tddPtle 
dın karısı Fchlme ile diger şahalcrııı dt•vı.m Ptmıs ve bazı tahribat dıı yap. 
et lbı tçın dune bırakılmıştı mı.,tır Yaını:ı: henüz bir deniz kttuı. 

Dınlenen .,.ahıtlPrdPn Me>hm••t 
sı ıpc;hit erl ılmış degild r 

Remzı rınayetın erte ı günu suçlıı 
Ne.vı.ırlıu: lstn~tıııl <'İvarınıi"lki dağlar VP Bo. 

_ "Asker knncıınıt tC'<'avfıı f'denın {?a1ıri c;ıı tlan tammn"n kar altındn. 
holı bôylt' olur., dPriıqını ışlttığır• ı dır Ve hnvalar onı 1 klııgu•1u mııha 

fnnı PtmPktPdir BMo:ıl:lrının ffs<le. 
·oylemış ve cesedı Qrnıand11 kuru bır 
kutuk şeklinde gordıiklPrinı bıldıı IPr'ne l[ON> de bu fırtına ve so~ııldnr 
mı ·tır nıaı1 dokuzundan ılerı gelmektedır -------D ~er ahit Hn al) Adem de şur 
ları ı;oylcmı$tır: Maha~~c~ercle C:":p~e;-c 

- "Nevzat kahvede ıdı Kalktı. 
tıraş oldu. dıığune gıdt< tğ'ıııi soyledı 
Dükkimdan çıktıktan ı 5 dakika ıııırı. 

V ·ı •• er.tc..l 
ra sıliih sesı ışıttık MuhlAT Ahnwt Pasıf ko'"ıınmı:ı ı,.in gPtlrtilen nuı. 
Cevdet. Nl"vzndın karısı ile müna.ı" hııl!e tıılumbaları vnnıtın !!Ohdürme 

i 
• 

rac 
• • 
~zın • 

1 
Bugüne kadar ihracı memnu ola~ 

peynirin memleket ihtiyacından ts1' 
la o!an kısmının ecnebi memleketle' 
re saulmasını temınen \hracı Hsand 
tabi maddeler orasına obnmıısııı• 
karar verilmiştir. 

Bo kararın p ı y a s a y a yrııl 
çıkacak yem peynir mahsuliı fiyatla. 
nna hayırlı tcs'ri o!ac!lğı ~bi müS
tahsillcrtn yüziınıi güldüreceği de §llP 
hesi7.dir. Tı·akya peynırcifori lhrncB1 

için dr,rhal hnzırlıkhıra ha~lamışlaf• 
dır Piyasamızdan yapak tıılep edt~ 
Sovyet Rusyn ticaret mumessiline D 

lfıkarJarlar t.Rrafmdan veril n cevaptı 
istenilen mahn ancak yapaJ' ıhrllr•1 

bırl ğ nden temın edılebilecPği bild1
• 

rilm iştır Yapak bırll~I tesbit et:t ğ 
tıpl""Mn bırer n•ımune~mı ihrAc-nt l" 
manlarımızrfan oları lzmlr Mersın ~ 
<=-anıı;una gonderrnıştlr Nisanl'l bır111 

dt>rı ıt;barı>n v11lnız venı tıµıerle J" 

ttınC1uro t mt r • . n " k 
muş ohm yapek ve tıitık tıp erı ~ 
raç edıleb lt('ektır 

Sterlin Diisü~·or f 
lngiltcredPn maada diğer uıııhttl~ 

ıneınleketlı>re l ·terlin ile SHlılan Tur• 
mnllarınm bedPllerıni ödiw•n 1P,.1;e• 
Bankası bir tsterlinl 485 kııru'i tıeı;•• 
bile mumncle yopmağa baı; nmıştıf 
Yolmz trıgıltereye satılan maların b~ 
nellerı resmi kur uzPnnclcn ynn1 fı' 
kuruştan ödenmektedir. Bu vaıiyet 
sterlinin dış m mlekC'tl 0 rde fıvstıfl 
da 35 kuruş kadar bir düşukllık otdıJ. 
ğunu gnstcrmektedir. 

hha'at ve thracat 
Martın birinci gi.inündcn ittba~ 

plyasamır.a to 200 çuval kAhve. 44 
kilo çay, !0300 kilo kRley. 100 b1~ 
kilo çivi, 256 bin kilo benzin. 330 
ton petrol getirilmişur. Kahve pıY" 
ası genişlemiş olmac;ına rnğmerı k!Jtı

veuin kilo u 150 kuruşa fırlamı9ut· 
Bunun c;ebebi bır tiirlü ım'aŞllsJl'\11' 
mıştır. Jhrncat olarak d\ın bs§1' 
F'rnnsaya olmak üzere 300 bin Ural~ 
muhtelif mallar gönderllmiştır. thrıı. 
cat tein iki bin çuval suc;am satıldı
ğından pıyasa canlanmıştliır. 

-~--
·l~elcdive RiHrcsindcki Açı1' 

M ~ d' 
Veni Pn~ RPlr.dlv~ biitrf"Sil'l 

• ... )(I'' 
mf'vcut bir buçuk mflyon At'tt?ın < 
patılmaoıı için diistinülen tedbirle,. 
mevırnındrı bım k11rlrolara vnpıl~ 

d I• 
ilfıvp memurlııkhırm kaldırılma!i'I t 
-mnü mil~tiir Bunun IC'tn bu uhelrl"1 _ ..ı, , 
ait butr<>ler e Uık11rlarhıra iade e<' 

"llictir Daha ba11 fı:ısıllflrcla da tac~ft• 
1' 

ruf vııpıları:ıktır Ru tf>f'ih rlı>rlf" tl' ,, 
('edeki arık mikHın 900 bın ııra) 
inmıcı nhr kt1r 

Köy l' an un•• ' '(' Çanaklcıı!c 
;ll~"ri .. ,,,,. 

18 marta te nd ·11 '('! n ltl'ı\• "~ 1 

bette olduğunu sovlenıışti. .. 
Katilin knrısı 17 \'a ındnlc:t li'ehı 

me de mııhtnr Ahr•wt Cevdetin keıı 
dısıne bir kaç defn tt>t•avi.ı:z.e vt•lt ... , 
rlif?tnı. bir gc-ct' fH'nC'l're ônündc tı-• 
banra flp hiwuma mHrıı? '<"'-lının 

nc>tıredc dP ('Pvdettrıı g!'bt' 1• l,l•ğırH, 

<io~an çorujiun bir hafta C" ra öldı 
ı'-Ünlİ. k(ICflsl l\'ev1 ı<iı:ı muhtarın b 
hart"ketl<'rını c;ovlpdı(!ıni knca.:ıı ııc; 

~Prde iken yine hir eece Ahmt't Ce\ 
rfctin yanına !lı>l~e~ini hildirmı>s• iı 
7.f'rine o fl~<' lrnmı;;ulsu·ı Alinın E'Vinı 
V:İttıl!inı sövlPms VP ('lnayrtin o Sfe<'«' 

nunun knbuli> ılc C'ı:ınukkıııe rl"' 1ıt 
ıareruıin v1lcio firnl• rı Tr~5'"'''

1

11, 
hM tı rrıtınli-a k< v'u ı,rqfındDfl er 

k ınh•rıne tvvzı t>dılrnıstir 110 ta . lPı,nelPr-le tt ı t r· _~ _ tt'ı: n ımmuc; ur ~ ~ 

lc;JrT'ıil{rini bildirmiştir. 

MahkPm~ dıf?er Mhıtlrrin 

ıcın h11ıJk11 l!Ünt> kalmıştır 

kımôan ıb~rt>t 'lhın bu tulıımhnlM. _ ~ ~ 

lı;tnfıhul Hamı Bf'\'nclıı F'atih Hn. 

lır (l{flu lı;tlnVl' ~evlmz Ü!il<:\ıctar 

Kndıkoy ı<"rton!ı:ö • f\"ktrltôv Ve~il· 
ko\' Biıv• k:ıt!a Mryh<·li ve Rurıuı:t 

r•klplrrlnP verilmı-:t•r MAhı:ıll .. h•rtipn 
vane.ın oırı.,rlii rm,. .. kıf't,.rınf" avrı lıH\ 
).rırın mlktıırı ~ onn lric;•<irn ;hıtrr>Hlf 

Avrıl'A dPvnir VP miiP<'c:f'c;;:tt·ın hu e. 
lupl(>rr> t<>frilt f"(fll.,.nlf"rln m•ktf!M dıı 

'l22 kı~wlir F:li!Pkı t11lıımh11hır hu e. 
klnlerr lçiff!vı>t etm'Vf'<'f'ı)f ırın v,.. 
rıiciPn 1 Hl takım (fahı:ı c:ipı:ıri!'I r rlil· 

celbi mistir Ru Pkipl .. rin kurs mitddetı. 

~(i C:AAtf Prı ih11r(>ttir 

1 A C< v 1 

20 Mart 1040 
Ç AR ŞAM B A 

l(Mım. ıs: 
nurr' 'q"' 

\'! unrfl av Gün: 31 

Ghr !'$" fi 4 - , •l!ıe. 

tı.tT1rh l fl U - A k11 m: 
V:ıt!lı • Hl fı l - fmı::Ok• 

Mıırt· 'I 
12 ıl' 
18 21 
4 2 .. 
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Master Chamberlain'in 
Nua;.ku 

Yazan: Onıer Rıza DOCRUL 

M ister Chnmherlnin, dün, uzun. 
en bir nutuk ile İngiliz efknrı 

nınurniycsinin mernk ile knrşıladığı 
birçok mc cleJeri aydınlntmağa ça. 
lıştı. Nutku::un en bilylik kısmını 
Fin • Sovyct hnrhi teskil ediyordu. 
Ve Mister Chamberlain, miittefikle. 
tin bu hrrp karsısında nldıklan va. 
~iyetin clürüstlüj{ünU iznha büyilk bir 
ehemmiyet ,·ermiştir. 

Fin Harbi ve Müttefikler : 

c hamhcrlain'in \'erdiği izahata 
göre, müttt-fikler Fin mnka. 

lnah tarafından '"ıku hnlan her mü. 
racaatc miisbet 'hir şekilde mukahe. 
le etmic;lcr: n:hnyet geren şubatın 
baslarıncln Finlnnı'nya seferi ku\•\•et 
göndermeyi knrnrlnşhrmı4'1ar \•e bu 
kuvveti J1nzırlnmısln,.dır. Bu kuvvet 
lsvec ve •orveç yolile c-öndcırilecek. 
li. Almnn~·anm hu vndvct knnıı;m. 
da fsveri tehdit etmesi de hcc:aha ka. 
hldığındnn bu kuvvetin miihim bir 
kısmını burndn yerlest:rmck mesc. 
lesi düsiiniilmiis. ''e ).jiz. hin mevt'ut. 
lu, tnm techİ7:nth bir ordu hazarlan. 
hlıştt. J\laresnl l\fnnnrrhelm bu (trdu. 
hun Mn ısta 1?öntlerilmc İni iısth•oJ' .. 
du. Fakat müttcf'kler mnrhn h~şla. 
tında dahi hn7.ırdılnr. Fakat Atman. 
Yanın Vn?lvettcn hahcr.dar otarnk 
1svec ile 'orveci mfilfnhnle ile tehdit 
ctm~si en nihayet Finln"rl:tvı sulhe 
lllccbur etti. Yani mfifteCikler tavya. 
te, top, ml'M11i V('c:nfTe öndrTerelc 
h~r yardımı )'nptıklan gihi Finlan. 
dayn sevkcdihcck nT"ffuyn do hıu:trln. 
?nışlnrdı. Onlnn Finlondava vardım 
c~nı('meklc ithama yer yok. Ortun i. 
Çın Fin muknvem,.tinin kınlmn~ 

htesuliveti, mlittef"klerc llit değil, 
fakat Almanyaya nittir. 

Ritler - Mussolini Mülakah : 

C hamherloin, llitler • l\tussolfni 
mülakatından bahsederken, 

TAN 

Finler, "Hangoe,, Şehrinin 
Anahtarları ı Cuma Günü 
Sovyetlere Teslim Edecek 
Fin Kabinesinin Yakında istifa Edeceği Söyleniyor 

• 

Londra, 19 {Hususi) - Fin hükumeti, şimdi mu· 
hacirleri yerleştirmek işiyle meşguldür. Sulh mu· 
ahedeliinin musaddak nüshalan mübadele edildik. 
ten so:ıra hükumetin istifa edeceği ve Başvckıl 

Ryte'rün, eskisi gibi Devlet Bankasının başına geçe. 
ceği sbylennıektedir. Fin harp malullerinin (30,000l 
oldu~u bHdirilıvor. 

Fin murahhası Paasivikt ile arkaıi:ış~an bugün 
Moskovnyn muvasalat etmişlerdir. Yarın Fin - Sov· 
yet sulh muahedesinin musaddak nüsha!nrı tP:ıti "

dilcccktlr. 

H angoe fehrinin analıtarları teslim ediliyor 
Ilelsinkiden bildirildiğine göre, Hangoe şehrinin 

anahtarlı:m gelecek Cuma günü gece yansı binbaşı 
Per Vickstron tarafından Sovyct makamlnnna tes. 
lim edilecektir O umana kadar ~ehrin on bini bu. 
lan nüfuru Uıhliye edilmiş bulunacaktır. Şehrin ke
ı !f bombardtmanJan esnasında atılan 9000 bomba· 
nm tahrihbttndan kurtulan yegane şey. 30 Nisan 
1918 de Bolşevikleri tardetmek içln Finlere yardım 
etmiş olan Alman fırkasının karaya cıkısı hatırası 
olarak dildlcn iıbidcdh. 

Hangoe yarımadasının siyasi ve ndlı rejimi ağle. 
bi ihtimal bugün Moskovnda cereyan edecek olan 
Sovyet Fin müzakereleri esnasında mevzuubahis 
olncaktır. 30 sene müddetle kiraya verilmiş olan 
Hangoe yerli sekcnesi tamamiyle tahliye edilmiş Fin 
hiıkimiyeti altında bir arazi olarak kalacaktır. Fin. 
fondada bır Sovyet üssü ve askeri bir istinat noktası 
olan Hengoe, Estonyadaki mümasil üslerden farklı 
ola<•aktır. Bu üslerdeki Estonya.Iılar kendi arzularilc 
kalm:~lardır Sovyet makamlarına yalnız bir deniz 
füsü iç:n liızırr. gelen binalar kiralanmıştır. 
Sovyctlerin gaı·ple frtibatım temlrı e(/ecek yol 

Resmi bir İsveç membaından öğrenildiğine göre, 
Sovy<>tler Birliği hükumeti Finlanda ve İsveç hükô. 
mP.tlerine T<enijaervi - Kandalnschaka demiryolu
nun inşm:ın1 Balttk denizi kapandığı takdirde Garp
lc kolaylıklr. irtibatı temin etmek maksadiyle tnlep 
ettiğini bildirmiştir. 

• 
Isvcç hükiımeti, Sovyet Birliğinin üç rsvcç li-

manında, Ü(' mıntakanın kendisine ayrılmasını ı~te
dlğine dair intişar eden haberler! tekzip etmiştir. 

ı-- Reisicümhur __ 
: 1. 

Fransız Profesörünü 

Kabul Buyurdular 1 
Ankara, 19 (A.A.) - Reislcüm· S 

1 
bur ismet İnönü, bugiin 11aat İ 
16.30 da Ç~nkaya k8ş1dlnde Fran. ! 

1 
sız. ProfcsUrii Siegfriedi kabul bu.. 1 

Bir Sene içinde intaç 
Edilmiyen Takas 

işleri Tasfiye Edilecek 
vurmu~lardrr. İ 

·········-················ • w ......... • Genel ithalat Tadil Ed~di 

1 

K 
S 111e ar ve Filmler 

Yazan: B. FELEK 

p Saracoğ 

Grupucıda z 

izahat Ver 

r ~· S inema zaruri ilıtiyoçlar arasına 
girdiği için olmnh ki; bunla. 

rın dülıuli~ elcrini ucuzlatmnk için 
ii1 uzı•n uzndı~ a tetkikler \'C tnhkiklcr 

l apılmaktadır. 
• Sinemacıları tutmuş olmak tehli

kesine de olsa, bir hnklkati söylemek 
. znrurctindeyiın: İstnnbulda, birinci 

Ankara, 19 (A.A.) - C. H. Parhsi nıf denilen ve yeni film gösteren 
Meclis Grupu, bu~n "19 • 3 - 940" 1 ;nemaların iicrctlcri Avrupanın hiç 
saat 15 de reis vekılı !rabz?n mebu. bir hii~ ilk şehriyle kıyns edilemiye.. 
su Hasan Sokanın nyasetınde top. 1 cek ı adar ucuzdur. Hnttô bizzat film 
landı: 1 k tl d b"l 

İl .. . . . yapan mem c e er on ı e. 
~ k" defa soz alan Haricıye. yekıh Denebilir ki, bizim memleketin 

Şu~1:1 Saracoğlunun, Meclısı~ kı~ tediye kabiliyeti oralarla kılas cdi· 
tatilı esnasında .. cereyan eden sıyası lemez. Doğru ciğerim amma, bu ka\ .. 
nhvnl ve veknyıı ve devletlerle olan dt!Yİ neden dilYer mnddelere de tatbik 
temas ve münase~etler~ ihtiva eden ed~rek, otel ,~ nakliye ücretleri ile 
uzun beyanatı. dınlendıkten ve so. gırtn ve r;i~ın kuşnm fiyatlarının bl. 
r~lan suallere ıcap .ed~n cevaplar ve. ıaı is diinynnın en pnhalı yerlerine 
kıl tarafınd.an verıldıkten so~ra bu taş çıknrncnk halde olduğunu görmü .. 
b.eysnat .":e '7:ahat gru~ umumı heye. yoruz. l\:aldı ki; bir sinemada pahalı 
tıncc muttefıkan tasvıp olundu ve ·ere oturamtvnn adam ucuz verden 
ruznamede başka bir madde olmadı. de seyredebilir. Lô.kin zaruri· hacet-
ğından toplantıya nihayet verildi. ter, nnkliye iicrctlcri böyle midir? • 
~~ Ne loıe bu ciheti sinemacıların yü. 

rcğinc biraz su serpmiş olmak suçu 

B l•r D •1 pahasına sö~ lcdikten sonra ge~lyo
rum asıl mc\'7.ua: Yabancı 

Bilen Me 
İmtihan E 

Heyetler ru 
Ankara, 19 (TAN Muhabirin 

den) - Halen müstahdem bulunan 
veya yeniden vazifeye ahnacak olan 

mcmurlordan yabancı dil bil nlcrln 
imtihanlarını yapmak üzere Maarif 
Vekaleti tarafından seçilen heyet1er 
listesi, Vekiller Heyeti tarafından 
tasdik edilmiştir. Heyetlere dahil O

lanların lslmlerini bildiriyorum: 

Fransızca imtilıaıı heyeti 
Fransızca imtihan heyeti şu zevat 

tan mürekkeptir: Yusuf Şerif, Bcd. 
rettin Tuncel, Cevdet Perin, Mehm<>t 
Karasan, Necmi Üsten, Peyami Er. 
man, Fethi Çelikbaş, Hamdı Atadc 
mir, Nurullah Ataç ... 

Almanca lıcyeti 

Son giinlerde, hizim film işlerinde~ 
sinema giistermelerindc bir laübaü
lik, bir bnba,nnilik hüldim siirüyor 
ki , biraz dikkatli sc\'İrcllenn bundan 
inirlenmemesi kabil değil. l\fesell: 

Bir kısım sfnemnlnrın kapısında 
bacn ında saat dokuzdn ba lıyacntı 

·azılı olan gece göstermelerine do.. 
ku:ıu çe~ rek geçe dahi başlanmıyor. 
Yemeğini, hnn knpısındnn teyeltl a. 
tnr gibi çiğnemeden yutan ve dokuı. 
dnki ha,·ndis filmini kaçırmamak için 
kosup gelen seyirciler orada yirıni 
•lnkikaclan far-la boşunn beklemekte.. 
dirlcr. Eğer dokuz hu~ukta baslanı· 
coJ,sn, Ö;) le il<ln etmeli, dokuzda illn 
edilince de halkı dokuz huçu~a kadar 
bekletmem li. ayıptır. El, ı;inemacı· 
nm esiri dcğiltlir. ' 

Bnzı sinemalar, hil11nc:sa mc\• imin 
~u sert gUnlerinde icnhı kadar ısıtıl
mamaktadır. Hele filmin sonlanna
!foğru miiştcrinin ı:ız olduğu zaman. 
lar, insan n<'fcsi de yardım etmediği 

lnülakotın neticesi ne olursa olsun 
•nu karsılnmoğa hazır olduklannı. 
ınüttefiklcri yoltanndan çevirec<'k 
hiçbir km'\•ct bulıınmadığını öyle .. 
1li. öd rdcn. Ch mbcrlain'in hu _ ___:Tar;Ja KilaplannclaJd 
hltilakattan ayırh hır şey ummadı. 

Ankara, 18 <A.A.) - Ticaret Ve- lerf intaç ettfrflmedfğf takdirde. alA. 
klı.letinden tebliğ edllmlştır: kadarlar ithnl hakkın1 kaytleclerlcr. 

.Almanca heycdne dahJJ olnnlar 
şunlardır: Sadi Selen, Bedi Ziya, Mc. 
lahat Özgü, Müller, Cemil Ziya, Ni· 
yazi Çıtak, Danyal Gediz, Şinas1 Al 
tındağ, Şevket Raşit, Şükrü Akkaya 
Baki Balta ... 

için hnrar<'t derecesi ndamnkıllı dü
c;iiyor. Ru da ayıntır. El oraya ~ğ)e.n
mlvc gclh or. soğuk oJnuya değil. 

Üçlincll bnp: 
ğı apaşikar anlaşılmaktadır. y anlsşlıklar 
Müttefikler ve Bitaraflar : 

2/8099 sayılı takas kararnamesi. Ve ithal hakkı takas limitet şirketi
nin tatbikine mütedair talimatnnmı:ı ne devrolunur. Bu hususta alakadar. 
hUkümlerl dairesinde bir sene zarfın- ların Türkiye Cümhuriyet Merkez 
da tekemmül ve intaç ettirilemlyt'n I Bankasına ve takas tetkik heyetine 
takas muameleleri aşaljıclaki esaslar müracaatları lazımdır. 

Bizde film ynpma'k i i artık dddi 
bir mesele telukki edildiği için bun
dan on be~ yirmi sene e\•\•el olduğu 
glhi uydurma film knralamnlarına 
çok iikiir rastlamıyoruz. Hattfı son 
:vapılan <Şehvet Kurbanı) ismindeld 
Tiirkçe film 7.ararsız ve bizim kıt ve· 

M ister Chamberlain nutkunda 
bitaraflardan ve bitaraflık ı;i. 

5"ascıinden de bnhsetti. Ona göre, bi. 
taraflık her eye baş ei:mek ve mcf. 
luç bir ''n7.lyıcttc knlmalt değildir. 
hltnra(lıl·, bifnraClağlna vuku bulan 
her tecavüze knrşı müdnfna vaziyeti 
nlrnnk ve mlidnfanyı yapmn~a ha7.ır 
olduğunu göstermektir. Yoksa, bita. 
l'aflığın bir manası kalmaz. 

Eiarbi Canlandırmak Meselesi: 

Mister Chnmberlain'in temas et. 
tiği mühim bir mesele de 

h_nrht canlnndırmak için yapılan ne • 
tiyata mukabelesidir. Ona göre toh. 
l~kcye atılmak, yahut maceralar pe. 
§lnde koşmal<, cnnlılık alameti del?il. 
~r. Onun için, hasma k:ıhir dnrbcler 

dirmek ve bunlnrın nerede ve ne 
tarnan indirileceğini tn •in etmek, nn. 
tak n1Utehassıslarn aittir. 

llllhalefctin Şiddetli Tenkitleri: 

Fakat Mister Chamberlain, şid. 
detlice tenkitlerden kurtula. 

~adı. Muhalefet liderleri, müttefik. 

1
erin hii nü niyetinden emin olduk
trını, fakat bu hilsnü niyetin bir 
Urlii Cnaliyete geçemediğini söyliyc. 
~k hiik\ımcte itiraz ettiler. Hatta 
e uhafazakurlığln crkiınındnn olan 
s~ı llarbiye Nnzın lloare Bellsha da 

es f efini bir hayli hırpaladı \'e rin 
cephesinin yıkılmasına müsaade et. 
lneı;ini ıniittcfikler he ahına son do. 
~ece 7.arnrlı gördii. Çiinkü Fin mu. 
~\·eınctinin devamı Almnnyanın de.. 

:ır \'e edikten mnhnım olması de. 

1 ekti. O hnlde ne yapıp yapıp Fin. 
ere Yardım gerekti. 

0 .. ~ngiltcrcdc muhalcf<'tin şikflyet et. 
h ~1 betaet, gnlibn hiitiin dün\'ada 
vıs:olunuyor ve mUttefiklerln ku\'. 
l~hnden enıin olanlar bu hetaet yı1. 
~ıın1den derln bir rahatsızlık hissedl. 
.ror ar. 

1::::::::::::::~===============:=::======= 
3ulh İçin Dua 

AyAtina, 19 {A.A.) - Atina ajansı 
Üse~~roz'dan bildiriyor: Aynaroz ki. 
gosl ne baqlı 17 Rum, 1 Rus, 1 Yu-

ü av, 1 Bulnar ve 1 Rumen olmnk 
zere b ht"" g u un ortodoks manastırları 

d~Çen .. cumnrtesi akşamı sabaha ka. 
e r dunya sulhünün teessüsü i~ln 
ua etmislerdir. 

Maarif VekAletl, Use birlncl, ikin. 
ci ve üçüncü sınıf tarih kitaplarının 
yanlışlannın nelerden ibaret bulun. 
duğu, han.~i kısımlarda ne gibi tL 
diller yapılmasının zaruri bulundu. 
ğu hakkında lise tarih muallimleri a. 
rasında bir anket açmıştır. Bu anket 
neticesinde her sınıf tarih kitabı 

hakkında 200 kadar rapor gelmiştir. 
Bu raporlar, şimdi talim ve tcrbL 

ye heyetinde kurulan bir komisyon 
tarafından tasnif ve tetkik edilmek. 
tedir. 

Bu tetldkler neticesinde. lise tarih 
kitaptan ya geniş mikyasta tashihe 
tabl tutulacak, veya yeniden yazdı. 
nlacaktır. 

Macar Başvekili 
Romaya Gitti 

dairesinde tas!lye edilecektir: Genel illıaUit rejimi 
1 - Evvela ithalat yapılmış olup karanıarneBinde tadilat 

ta, mukabilinde bir sen? zarfınd<ı 
Ankara, 19 (Tan Muhabirinden) -ihracatta bulunulamad·ğındnn dola

yı tekemmül ve intnç ettirilmemış Genel ithalat rejimi kararnamesinin 
takas muamelelerine 20 • 3 • Hl40 tadil! hakkındaki kararname Heyeti 
tarihinden b<ı~lamak ~artilc üç aylık Vekilece tasdik edilmiştir. Bu karar· 
bir tasfiye müddeti verilir. Bu müd· uame esaslarına göre, 1) - 6/ 7 / 937 
det zarfında evvelce ithnlatı yapmış tarih ve 2/7005 sayılı kararnamenin 
olan tüccar doğrudan doğrl!ya ibra· 15/lı 940 tarih ve 2 / 12669 sayılı ka. 
cat yapabileceği gibi, gerek ithnllıtçı rarname ile tadil olunan dördüncü 
ve gerekse ecnebi mü~encm taraf- l maddesinin enterşanjablite hak. 
fından cari prim tediye edilmek su. kındaki hüküm!erinin mallarımıza 
rctile dahi ihraç hokkı tnkns limilct karşı serbest döviz vermiy~n mem
§İrketine devredilebilir. lcketlere tatbik edilmemesi, 2) -

Bu tasfiye müddeti zarfında takas Haklnrında enterşanjablıte hiik· 

t ngilizce lıeyeti ' · 

Ingilizce imtihan heyetine alınanlar 
da şunlardır: Hazım Atıf, Şekip En
gineri, Bakcr, Orhan Buryan, Niyazı 
Berkes, HA mit Dereli, Saf! et Dengı 
İrfan Ştıhinbaş, Nureddin Sevin ... 

İstanbulda :mtihan yapacak olan 
heyetler ayrıdır. Bunlardan Frans1z 
ca için Ragıp Hulusi, Overbach, Ha. 
lil Vehbi, Sabri Esat, Şükrü Baban 
Ziyaettin Fahri, Ali Yar, Hüscyir 
Nail, Enver Ziya, Almanca için Ra
gıp HulUsi, Overbach, Bürhanettir 
Kfımil, Mümtaz Tırhan, Nebil, F'uchs, 
Austock, Kerim, Ömer Celal, Hırş 
Neumark. İngilizce içln de Overbach 
Madam Nuarsan, Samiye, Vabit Ali 
Ccliıl Kent, Elliott, Ömer Celıil BY· 
rılmışlardır. 

nitiınize güre hakikaten muvaffak 
bir eserdi. Demek ki; film yapmak 
tarafından günHimiiz rnhnt. 

Llıkin ı.imdi bir (doublnge = duh... 
laj) deııitcıı Tilrkçclc tirmc \'ar ki; 
bazı filmleri mnhvediyor. 

Bunn dn pek ses çıkarm1yonıx. NL 
hayet komik veya populer film!eri 
hozan ·bu marazdan da kendimizi 
kurtarmak için, o filmleri görmüyo. 
ruz. 

Lô.kin bu sefer başka bir kurnazlık 
bulmıı lor. Amcrikodo çevrilmiş htr 
~üzcl filmi Tiirkçe film haline getir .. 
nıek için filmdeki sahnelerden birine 
hiç miinnscbct almadığı halde mese-

Budapeşte, 19 (A. A.) - Kont ve 
kontes Teleki bu sabah lt.alyaya git. 
mlc::lerdir. Macar devlet adamı 24 ve 
25 martta Mussolini ve kont Ciano 
ile görüşecektir. 

muameleleri intaç ettirilemcdigi tak- mü tatbik edilmiyen memleketlerle 
dirde, bankada bulunan ithaliıt be· yapılacak ihracata yabız mezkur 
deli ecnebi müteneffiin muvafnkatı memleketlerden her birinden vaki 
alınmak şartllc kliring hesab:nn ithalat. bcdc1lerine ait olmak lizore, 
nakledilir. bu kararın meriyete girmesinden i-

2 - Evvela ihrncat yapılmış olup tiboren Cümhuriyet Merkez Bankn
ta, mukabilinde bir sene znrfında it- sınca tutulacak hcsaiann disponi. 
haiatta bulunulmadığından dolayı bililesi gözönünde tutulmak şartile 
t~kemmül ve intaç ettlrilcmemi~ bu. müsaade olunması, 3) - Bu gibi 
lunan takas muamelelerine de 20 • memleketlerin lisans rejimi bal<ı-
3 • 1940 tarihinden başlamak şarti. • mından 2/7005 sayılı kararnamenin 
le üç aylık bir tasfiye müddeti veri- ı üçüncü madde memlcketlerilc nyr:l 
lir. Bu müddet zarfında mücbir si?. hüküm~crc tabi olma:;ı knrarlaştrıl
bep olmadığı halde takas muamele- 1 mışhr. 

tô. koınik Ha an Efendinin hir pas· 
kallığını il.'.\\ e e.diyorlar. Ost tarafını 

Yeni Posta, Telgraf Bütçesi Türkrelcştiri~ orlar. llem film kepe. 
Ankara, 19 (TAN) ·- Po ta, Tel. zc oluyor. hem biz. Bu. hakkımız cıl. 

graf ve Telefon Umum müdürlüğü- mnrJığı kndnr hndclimiz de dcğildiJ'. 

Gazeteler başvekil kont Teleklnin 
İtalya seyahati hakkındaki haberlere 
sOhınlannda ı:reniş yer ay1rarak bu 
görüşmelerin İtalya ile Macaristan a. 
rasında mevcut dostane münasebeL 
lerin tabii bir neCcesi olduğunu yaz. 
maktaclırlar. 

nün yeni yıl bütçesi, 14 milyon ku- Bir d{irdiincü şekva şudur: 
sur lira olarak bağlanmısur. Bu ye. Filmleri kusn henzctiyoru7.. Başın. 
kun, mczkiır ida.renin bu seneki büt· dan. lmyruihmdan, hatta gövdesin. 
çcsinden iki milyon llra lrnd <ır fazla.. den keserek. 
dır. Bu tahsisatın bir kısmı, vnrida. San ôriin ynptığı kırpmaları hir 
tın fuh:hğına. bir kısmı dn adli teb- ı ldnri zaruret snl snk hile filmleri kı.. 
ligatın bu idareye bnğlanmış olma. altınnk ihl herhangi bir müliihaza 
sından ileri gelmektedir. ile ~ aptıi:rınm: hak'iız mUdahalclerlc 

onları bcrhnt edil oruz. 
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G rçl hnlk bunun her zaman far

kında olmuvor. Yaln11: bnzı dikkatli 
e' itril('r, hüyle mallı) filmlerin ek· 

o Sovyetler Birliğinin, Finlandadan aldığı [(arcli 
berzahında, bir "Kareli Cümlıuriyeti,, kuracağı 
söulenilmektedir. Bildirildiğine göre, Finlan
dalı komünistlerden teşekkül edecek olan bu 
cümhuriyetin başına, ~imdiki: "Fiııla11da llalk 
Devleti,, geçirüece/.;tir. 

~ 
Arnavutlukta. faşi~t polislerin bütün ihtiyati tedbirleri 
almış bulunma:ı;ına. İtalyan casuslannın sok ~ıkı neza· 
retlerine, mütemadiyen yapılan toplu tevkUato rağ. 
men, gizli faali:'·et de~·am etmektedir. Bu arada halka 
miitemadiyen gizli beyannameler dağıtılmaktadır. Bu 
bc)•annnmelerde, bütün Arnavutlara neticeden ümitle. 
rini kesmemeleri tavsiye edilmekte \'e her çareye hnş. 
\•urarak mukavt:met etmeleri bildirilmektedir. Zntcıı 

Jıerşeye rağmen hallı ta, ümidini kesmiş değildir. Çiin. 
kii halk, hugirnkii harbin neticesinde, kiiçiik milletlerin 
tahakküm altında ezilmelerine niha~·ct verileceğinden, 

o 

ve demokratların da, tazyik siyasetini yıkarağmdan 

emindir. Onlar, kiiçük milletlerin, hodbin menfaatler 
uğrunda feda olu111:ıcnklnrını hiç sanmıyorlar. 

• Jllültefiklerin, Orta Şarka, yeniden 100.000 kişi-
lik bir ol"du gönderecekleri söylenilmektedir. 

• Il D. C nin bildirdiğine göre, Alman donanınnı;ının, 
son "Cornna., hAdlEe&iyle birlikte, kayhettiği zabit ade· 
di 4836 yı lmlınu~hır. Alman Amiralhğı, hu z.ıynın do· 
nanmaıla l•ıraktığı insan açığını kapatabilmek üzere, 
"Hitlcr gençliğini,. cağırmak mecburiyetinde kalmıştır. 

• Önümiizdeki ay, lnoiltere 600.000 askeri daha 
sildlı al.tına rağıracaktır. Bu suretle. hıgilterc
nin si/.ô.h altında bulıındurduiiu ordurmn men
Buplarr, 1.850.000 ki. iye um·nuş olacaktır. llıti
yatlar, ve göniUlüler, bu yekuna dahil değildir. 

ikliklerini ·cz<'rek: 
-Bu filmde bir sev eksik ammn!?. 

Diye sö:vleniyor. Filmin a hnı başka 
\'erde g'irmlls olanlar ise opernsyo. 
"itin d<'rlınl f rkınn vıp·nrak biçare. 
nln idis crlildii'ini dostlanna söylii. 
vorlar. l<ihi de filmin dı arub ba. 
ılmış lliltılnrııulnki esnslan. sahne

leri. perded<' l"Örmiyenler bunun far· 
1ura varıyorlar. 

Dnstlnrımrlnn nilktc ve nese mem. 
hnı Hacı B<'kir Zarlc l\tuhfarın bir 
rıkrac:ını naklederek sözlerimi biti. 
""""~im: 

Bu 7nt ('nl,.:maktp 01dııih1 ffafrcd<'n 
"lk a•uları erk•n c;ıknrnn . Bir gün 
'•endiç:ni mi"rfiirii ;\'nknlnmı~: 

- l\l11htar Rcv. nerevP l:!'idfvnrsu. 
"'ltt7.. he;, 1.. erkf'ıı!len. Henllz imza 
icftrri r•kmnrlı. n .. ,.inre: 

- Vnllnlıi R<'vefrnrH Henct1eri, 
nhahl11rı e.rkt>n ır,.f,.mivnrum. bari 
nksaınlnn erk<'n çıkayım da bunu te. 

"A+ı .. " uvf11vı revirtnı.• 
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B ÜYÜI\: SİNEMA 
l\fÜSAl\fERESİ OLARAI{ 

Fransızca Nüshası 

BU 
AKŞAM 

Türkçe Nüshası ros 
•• uss a a , 

Rumenlerden sonra Bulgarlar da 
hazırlıksız olduklarını ileri si.irerek 
Balkan Kros şamplyonasına iştirak 

edemiyecekler"ni, takımlarının miisa. 
bakaya iştirak etmemek üzere mü
şahit sıfat"le gelmeğe hazır olduğunu 
atletizm federasyonuna bildinnişler
dir. Müşahit sıfatile gelme teklifi ka.. I 
bul edilmem:ştir. " 

Talimatnameye göre, üç devlet iş
tirak ettiği takdirde şampiyona yapı~ 
labileceği için Balkan kros müsaba. 
kalan, Türk, Yunan ve Yugoslav ta. 
kımlan arasında icra edilecekUr. 

Fener - Galatasaray 
Voleybol Maçı 

Fenerbahçe • Galntasarap voleybol 
t&kımlan cuma günü saat 18 de Ga. 
tatasarap kulübü salonunda hususi 
bir karşılaşma yapacaklardır. 

Taksim Kı,Jasının Yıkılması 
İşi İhale Edileli 

Taksim kışlasının yıkılma işi müte. 
ahhide ihale edilmiştir. Evv.eıa hari. 
ci duvarların. haziran sonunda da iç 1 
duvarların yıkılmasına başlanaceık. ' 
tır. 

ASKERLi[( iŞLERi: 

Şubeye Davcı 
EmlnlSnD Vsrell Aıkerllk Şubesinden: 
Piyade (Ysb) atğm. 30974 ismall oğ. 

-
Sinemasında Sinemasında 

K 
Senenin en büyük ve harikalar şaheseri 

ılŞK - ARKADAŞLIK MACERA 
f( A il R A JJJ A N L I /( Şaheseri 

na~ roHcr<lc ; 

O A 
FRANCES DEE - BASİL RATHBUNE 

Ve on binlerce figüran. Dikkat: bu akşam için M E L E K te loca kal. 
mamıştır. Numaralı biletler her iki sinemada satılmaktadır. 

i'lmEillmslDmllimE:a:ııtı:m;~:::;:::,:~:ımmmı~~~·'1Ki.lml:m:Jmllllmlıt.: 

Meh. Nahit Akman 1320, piyade (Ysb.) 
1 ıtğm. 31069 Mehmet Esat of. Ömer isten- 1 

diyar 1320, piyade (Ysb) atğm. 31238 lb- I 
rahim oğ. Hasan Turgut 13~ 7, piyade I 
(Yı;b) atğm 2435 Ali Ahmet oğlu Mh. Ali , 
I'unçarslnn 1315, piyade (Ysb) atğm. 29107 j 
Samih oğ. Mehmet Feridun Bellis:ır 313, 
piyade (Ysb) atğm. 1067 Şakir o:. Mch· 
ıqet Selim Gür 1317, piyade (Ysb) atğm. 
22705 İbrahim oğ. İbrahim Ethem Gorşa
cun 315, piyade {Ysb) atğm. 17152 Emin 
oğlu Emin 1314, piyade (Ysb) atğm. 30664 
Ta!At oğ. Ahmet Salim Erden 1319, piyade 
(Ysb) atğm. 19181 Abdullah oğ. Osman 
Kolat 1315, piyade (Ysb) atğm. 17240 Ah· 
met oğ. Mehmet Zeki Çelikol 1314, piyade 
(Ysb) atğm. 14780 Kadir oğ. Hilseyin Na
zım Milldilr 1313, piyade (Ysb) atğm. 
44342 İrfan oğ. Rıfat Yclkin 1328, piyade 
(Ysb) atğm. 39941 Ali Rıza oğ. lsman 
Hakkı Balamir, piyade (Ysb) atğm. 30716 
O man oğ, Hamdi Sabnr 1319, piyade 
13:?9/76 Hasan o~. Nurettin Erdıl 1323. 

,.mmz-.mE:E1~a:z~m~~~~~~:·lE5JmD11---• 

İşbu subayların 25 Mart 940 gilnUne ka
dar nı:ıfus ve askeri vesaik'ile ~bede bu
lunmalan muktezidir. 

Doktorlan Davet 
TDrk Mlkroblyolojl Cemiyetinden: 
Perşembe günü saat 18.30 da Etıbba 

Odası konferans salonunda yapılacak top
lantıda "Basilli Dizanteride tedavi" Dr. 
Osman ŞerafctUn Çelik ve "TUrkiyede 
Ekinokok hastalığı" Dr. Perihan Çambcl 
tarafından tebliğlerde bulunulaca~ından 

muhterem meslckdasların te~lli rica o
lunur. 

YENi NEŞRlY AT ; 
HOCA NASRETTiN - "Hoca Nasret

tin" gazetesi intişara başlamıştır. Nasret
tin Hocanın nadide fıkrnlan, TlmOrlenk
le siyast sohbeti, halk tUrkilleri, halk ma- 1 
sallar:ı ve Hocanın falı gibi gOzcl yazılar
dan başka Togo'nun gilzcl resimlerile süs
lenmiş olan bu halk gazetesini tavsiye e
deriz. 

tafi edeyim diyorum. Cevabını vcr
niş. Biz de: 

- İyi '!ilm yapamıyoruz, bnri iy' 
filmleri -..ozalım! Diye mi biitün hu 
yıksız ve haksız müdnhnlelerle el 

Uemin sanat eserlerini berbat edlyo. 
ruz?. 

1 ~ ................................................ 
Milli San'at Mucizemiz 

ise v ANlj 
mnda 

CA DE ve e GRU HS N'i 

i 
L 

: 
! 

i 
i 

. ... ! .. ...I 

görmek için hücum eden halkı 
sinerrıalarımız almıyor.. Onun için 

l~drnci Ha~~"'a ela Gös~·er•·ı ora:/!! 
Şimdiye kadar bu milli san'nt 
mucizemizi seyredenler, okullar 
hariç, 250.000 kişiyi buldu ... 

Halkımızın bu tc.:şkın kadirşinaslığ1na mu
kabil aynca başlıbaşına bir Program olan 
Dünyanın en korkunç san'atkfırı olan 

\YALL C B RIE 
ve 

Dünyanın en sevimli san'atl":ırı ola:t 

ROB RT AYLO 
un ilk defa birlikte çevirdikleri harika filmi. 

1 E İR T 
~--~ ilave olunmuştur. Fiallarda 

l 
E 
M 
D 
A 
R 

'··········· 

llALK gVLEHIN DE: fzzct Mclıh D~rlm tarafından verilmek-

.Beyoğlu Halkevlnden: 
cdir. Bu milhlm dersten istifade etmek 

Türkçe _ Frnnsızc lcrcOme dersıerı ou isteyenlerin e'Ylmize müracaat ederek kny-
sömestr başından i 

Yarın Ak~am SARAY Sineması 

T arzan'ın En Müthiş ve Fevkalade Maceraları 
Esrarengiz ve balta girmemiş orman... Dünya hakimleri 

Filler... Amerikanın en büyük ve Dev Goril Maymunu ... 

AR A 
( Maymun Adam ) nT 

mücadele ediyorlar. Kuvvetine karşı 

TÜRKÇE SÖZLÜ 
Harikulade maceralar harikası. 

Baş rollerde: Joluıny Weissmüller • JJlauren O Sullivan 
..__.._._._ _________ a ... _.._ ______ ._._._~.-~---~ 

. 
Mevsimin en giızt!l filmi ve en müstesna 3 büyük Fransız artıstın ıştirakile çevrilen emselsiz şeheser 

BIRAKILMIS KIZLAR • 
Baş rollerde: MARCELLE CHANT AL - JACQUELlNE DELUBAC - ANDRE LUGUET. 

Yapılan ve belki de ehemmiyet verjlmez bu hatanın bütün bir ömür ve muhit üzerinde yaptığı elim te. 
siri gösterir bir eser 

BUGÜN 
O P E 

Matine~erden itibaren K A D 1 K O Y 

A Sinenlasında 
'--~--~--ıı.nm-----

Başlıyor. Tel: 60.821 

FERAH ÇEMBERLİTAŞ 
Sinemasında. Tel: 22531 s:ncmada. Tel: 21359 

Bugün matinelerden itibaren 3 film birden : 

1 a DON KAZAKLARI 
Senenin en büyük aşk ve ihtiras romanı 

Görenlerin tekrar ve tekrnr gnrccekleri hissi ve içtimai büyük eser. 

l .. SAHRA KAÇAKÇILARI 
Kızgın çöllerde l!eçen meraklı aşk ve macera filmi 

3 a ENDÜLÜS SEREN.ADI 
Baştan brıc:a müzik dansı, melodi ve revülerle dolu fafıtazi film. 

···tt··ç·b·i;·r i,·~y·h~;iJ·c~a~~··r ;~·.-~··~·~ki~·~··y·~p~~·;:~~···~·~···ıi~;;i;;;~;;d;·· ! 
yalnız hakikati ifade eden sinemalanmız büyük fedakarlıklarla i 

............................ elde etmeğe muvaffak olduğu •••••••••••• ••••••••••••••··' 
DON KAZAKLARI !ilminin bir şaheser olduğunu 

<:yan eder. 

Pek yakmda Türkçe sözliı Pek y kmde. 
Türkçe şarkılı 

,,_....,_-.z:::mm;a-------~, 

~.\TROLAR 
~eh·ı fiyı\lro .. u 

Dram Kısmında 
• PEMBE SOKAK 0 

Komedi kısmında 
ÇOCUI' OYUNU 

8 HERKES VERLI VERINOF 8 

EVLENME 

1 

Erzurum mebusu Nafz Dumlunun 

1 kızı mehpare Dumlu ile Defterdar
: lık kontrol memurlarından Cclfıl üz. 
denin nikahları Beşiktaş beledıye 

daircs"nde İstanbul Komutanı Gene. 
ral İshak Avni ile iki tarafın aileleri 
ve güzide bir davetli huzurun:ia ic. 
ra kılınmıştır. Evlenme törenleri de 
Bay Nafizin Şişlideki konaklarınria 
yapılmıştır. Genç evlilere saadet dı. 
!eriz. 

1 

BORSA 
19 • 3 • 940 

ı .ontfra I> ıı 

'llpvvorll 120.19 
Parts 2.9726 
\1illino 7.065 
Cenevre 29.1050 
O.mı:tC'rrlam 69.1611 
1-iriiksel 22 12a9 
o. tına 0.965 
ıi;ofya 1.6975 
\1ııdrid 13 4625 
tiudııpeste 24.965 
tiilkres 0.62 
Helerad 3 2575 
'l'okotıııma 32 8050 
.:ınkholm 30.8275 

ESHAM VE Tı\IJVft ,\ 'I 

Ergani 
Sıvas-Erzurum 2 
'"• vas-Erzurum 3 .,.. 

20.-
19.47 
19.47 

Radvodifib:von Poııtaları 
Rarfyo!u Ankera Radyosu 
Oal!la Uzunluğu 
31 ? m 946!'1 Kes. 20 ltw. 
1648 m.. 182 Kes 120 Kw. 

Çarşamba, 20. 3. 1940 
12,30 Program ve memleket saat ayarı, 

12,35 Ajans ve m~teoroloji haberleri, 12,5Q 
MOzik: Muhtelif şarkılar (Pi.), 13.30-14.00 
~üzlk~ KOçük orkestra (Şef: Necip Aşkın) 

1 - Jac Grlt: Çiçeklerin gOzelllğl, vals. 
2 - Mendelssohn: Sözsüz romans, N. 20 
3 - Leopold: Hungnrya (Macar fante-

zisi • 

18.00 Program ve memleket saat ayarı, 
18,05 Müzik. Çalanlar: Vecihe, Refik Fer
•an, Fahire Fersnn, Ccvdl't Çağla. 

a) Okuyan:...Radlfe Erten 
1 - İshak Varan: Suzin4k 6arkı (Bir 

ıon gC'lec'eksln diye), 2 - Refik Feraan: 
Suzintı)t şarlu (Canım kimi isterse), ı -
Rakım: Uşşnk şarkı (Silemem bir gün), 
4 - Arif Bey: Uşşak şarkı (Saki ye°*)· 

b) Okuyan: Mahmut Karındat 
1 - TürkU (Sarardım ben sarardım), 
2 - Türkü (Akşam olur kervıın iner), 
3 - Türkil (Dağlıır daf;ımdır benim). 
e) Okuyan: Semahat Öz1&enses 

1 - SalAhattln Pınar: Hicaz şarkı (An
ladım sevmlyeceksin), 2 - Refik Fersan: 
Hicaz şarlu (Geçti rüya gibi), 3 - Türkü 
(Sarı gülüm var benim). 

18.55 Serbest saat, 19,10 Memleket saat 
ayarı, ajans ve meteoroloji haberlcrl, 19,30 
Konuşma (Dış politika htıdiselerl), 19,45 
Müzik; Fasıl heyeti: 20.30 Temsil: Muhta
rın Kızı. Yaı;an: Orhan Bürçe, 21,00 Ser
best saat, 21.10 Konuşma (Haftalık posta 
kutusu), 21,30 ~tilzlk: RlyaseUeUmbur ban• 
iosu (Şef: İhsan Kilnçer) 

1 - Raoul Lı:ıppnrrn: Paseo (İspanyol 
dansı). 

2 - J. Mayan: Serenade RomıınUque. 
22,15 Memleket saat ayarı. ajans hııber· 

\eri; ziraat esham - tahvilat, kambiyo -
nukut borsası (Fiyat}, 22,35 Müzik: Caz· 
band (Pi.), 23,25 - 23,30 Ynnnki prog
ram ve kapanış. 

- Ona acıdı, çok acıdı, fakat o kadar. Annen o 
zaman parlak ve giızel bır asker olan nışanhsını deli 
gıbı sc:vdiğı içın kalbınde başka bir er.kt:~e yer ayı. 
ram azdı. 

- Babamın bu vakadan haberi oldu mu? 
- Tabıi ... Fakat o da bunu bır gençlık çılgınlı-

ğından başka türlü görmedi ve Mehmede pek l\cıdı. 
Annenin ciddıyetine ve kendisine karşı o.inn n~kının 
sağlam.ıtır.a o kadar emindi ki başka türlu duşunmc.. 
sine ımkiı.n olamazdı. 

E-ı;KIZli-
., ••••••••• f l .s:- • - ~ 4( .. _ .... , ---

mette etratarında mühım bır vaka geçm;mıışti, Ia. 
kat ııusının de o gun olan şeyterı unutm!lk ıstedik-
1en her hallerinden bellı oluyordu. Ne bu.ı, ne de 
otc!ti; o ~uu.ku ağu sözlere tt!kr<tr <&v.ioet etmı.:miş
ler; bilfuc.s b'1"bır.erıni tizmuş o!mnı<tan gelen bır 
nedametle kar~ılıkh bır mutareke yapmışıurdı. Ar
tık ne Ay~e Mehmede ağır bır kelime so~lü~·or ne 
de Meh~et gen~ kızı üzecek bır harekette bulunu
yeırdu. Bilaku• aralarına siıkin olduğu kada; tatlı bır 
·brgunluk ginr.ış, ikısı de mücadeleden yorulmuş

lar gıbı, m.ı1ııır. tavırlar takınmışlardı. Biı bi: ıt>r:ni 
ıncıtmemelr ıçın, ellerınden gelenı yap:ıkları b-:!ilıy

di. Hatta hyŞt artık ondan kaçacak tuvvetı bılt 
kendinde; t.ıuhımadığından, her akşam gid~ ·ıcen, o
nun ertesı f!Ür. için hazırladığı gezme prOJesmi ka
buı ediyor ve kendinı etrafındakilerın elir1~ ~es!jnı 

- Bu mesele annemle babam arasında bir sui
tefchhüme sebep olmadı mı? 

- Hcıyır. hiçbir zrunnn .. Onlar öldükleri güne 
kadar bıribırlerine itimat ederek ve birbirini severek 
mesut yaşadıhır. aralarına hiçbir golge girmedi. 

- Pekı. Şimdi suallerimin hedefim Öeğiştirıyo
rum. Biraz da Mehmet Beyden bahseaeliın: O bugü. 
ne kadar hiç evlenmedi mi? 

- Hayır, zannetmiyorum. Filhakika senelerce 
uzaklarda yaşadı ama eğer evlenmiş obaydı bunu 
mutlaka dayına söylerdi. 

- Acab3 niçin ~v!enmedi dersiniz~ 
-Ilkin basta idi. Sonra mektebe gitti; ondan 

sonrn da dünyayı dolaşmıya baş!.adı. 
Böyic bir kuş hayatı siıren ve !lir şehirde ver

leşmiyen adamlar, hayat!.arını nadiren bağlarlar. Bu
nun için, fevkalade bir macera, müthış bir sevda, 
veyahut bir tesadüf lazımdır. Mehmet bey nasılsa, 
bunlardan uzak kalabilmiş ve servetinin keyfini sür. 
rneğe muvaffak olmuş ... Onun gibi adamlar ekseri
ya. kadınlan kolay bir zevk vas:tası addederler, 
haklan da var; çunkü para kuvvetile öyle sağlam 
kapılan açmıya muvaffak olurlar, öyle maniaları n· 

T AHSIN BERKAND No. 59 
şarlnr ki.. 

- Annerr.den sonra kımseyl scvdı mi ac.1ba'! 
- Bihnıyorum. 1'abii bırçok macer,ıJarı olmuş-

t•Jr ama, tam miınnsile sevip, sevmediğini bıttabi 

bılcmem. l'nkat sen, bunları niçın soruyor:; un?' 
- Hiç .. Sırası geldi de ondan ... 
Bunu söyll) erek, yerınden knlkmı:;tL 
- Ben, şımdı gıdıyorum venee\!ıııını. nivetim 

birkaç saaı kürek çekmek ... 
- ~n:n z mı? 
- Bel.Kı Nihali de alırım. 
- Gilı .. gi.ıle kızım, kendıni çok yorma. 
- Bıl3kı~ yoruluncaya kadar kürek çekıncğe 

n:yetliyım. lJç, dört gun sonra iıç kişiyı Pcııdig.! Ka
d&r götüreceğimı unutmuyorum. 

- Jnaaında hala sabıt misin? 
- Tabii, gerek dayım, gerekse Melımet bey, 

beni kurek çekmcsinı bılmıyen. daha do~rusu, bı.ınu 
eğlence ıçın yapan zayıf bır kız zannediyorlar: on
lara Modn yarışlarına girebilecek kadar antrenma
nım oldugıınu ıspnt edeceğım .. 

- K1mııııe yarış edeccksın? Her halde bit de. 
niz kurdu olan Mehmctle değil, de,gil mi? 

-- Yok canım; birkaç gün sonraki, sadece bir 
rmıkavemet gosterışınden ıbaret oıacak! Sız, Bos
tancıdan alıp, Pendığe kadar sandalla gotı.ircccgun. 

- Bunu yaptığın takdirde de ... 
- Mükemmel iki hedıye alacağım ..• 
- Bcu,m böyle delice şeylere aklım pek ermez 

nma, sen nasıl istersen oyle yap; her halde hasta 
oırna da ... 

- Ne münasebet! Şimdilik Allaha ·smarladık 
yengeciğinı 

- Güle güle kızım; çok geç kalma. yemek sa
ati için dayııun titı.z olduğunu bilırsın. 

Genr kız, sandala blnerken, bir1<aç gün evvel, 
dayısı ve Mehmetle aralarında geçen munakaşnyı 
hatırlıyarak. gülümsüyordu. 

Onlnr bırkaç saat mütemadiyen kurek çekemi
yeceğıni ıddıa etmişler ve kendilerini Pcndığe san. 
dalla goturduğü takdirde, ıstediğı hed•yeyı al&. 
ca.klann• vııaoetmişierdi. 

Ane hem kürek çekiyor. hem o Akşamı ve er· 
dan evvelki günleri birer birer zıhnınden geçırıyor
du. Kotra gezıntisi yaptıkları günden sor.ra Meh-

ediyordu. . 
\ alovaya gittikleri günden sonra bir hafta ~eç

tiğı halde,_ aralarında bır munakaşa olmnıruştı. ~leh· 
met. her gun sabahtan gelıyor, yemeği bcrllbcr yi. 
vorıar ı::ı(;~euer. sonra kotra ıle gezıyorıar ''t- aKşam 

yemeğıni de. Mehmedin davetlısı olarak ıttıh Sua
dıyL>de. l:tclh Biıyukadada, bazan da Boğazda ~ıyor

lardı. 

Bu ha~attan herkes memnundu. Arif bey, se
vincını gız1ıvemiyor: 

- Allah senden razı olsun Mehmet. yalnız bn. 
vatımız.1 -:an \·erıyorsun . dıyerek; arkac!aşına kat"•1 

olafJ mınnethırlığını ı?Östermek ıstıy(), .iu. 
Mehrcet t r neşe içındeydi. Ayşeye :rsrşı ~orü

l'Ürde hıçbır vakınlık gbstermeden. onu kendısme 
cekmel?e calısıvor. sözlerile. hareketlcrılc genç ım:ın 

(Devnnu var) 



20 MART 040 

TAN 
ABONE BEDEt.I 

'torklye Ecnebi --1400 Kr. 'f Sen ?800 Kr. 
7&o S Ay 1500 
40() .. 3 Ay 800 

• 
• .. 150 • 1 Ay 300 

~-------~~....:..~~~~~~ 
ltilleUerarıw posta ittihadına dahil 
01nuYlln memleketler için abone 
bedeu mOddet sınısiyle ao, 16, 9, 
ı.ıı liradır. Abone bedeli peşindir. 
Adres değiştirmek 25 kuru$tur. 
Cevap 1cln mektuplara 10 kuruşluk 
Pul ilavesi IAumdır. 

"'' 311: 1t1,,49494;J1 
Besim Ömeri de 
l<aybet+Ht 
B ilecik Mebum General Doktor 

tı Besim Ömer Akalının ölümfi 
l llberiııi, bilaistisna bütün ,·atandaş. 
~l"llnJıuı çok tabii ve haklı bir tees
de karşıladıklarından eminiz. 

ltı~k tababetinin bagünkü tekfL 
. e kavuşmasında büyük hizmetle· 
~Öriilınü§ sayılı insanlardan biı·isi 
8() Besinı Ömer, tertemiz geçmiş 
Sif l'lllık hayatiyle, taşıdı'rı "Akalın,. 
li~'lıııa bihakkın liyakat kazanmıll 
b~ baJıtiyardL Çünkü, ihnin geniş 
İJa '1llan içinden dışarı taşmadığı, ta •• ___ • • •• d 
ı.,ıı1:;"°uıııı genı§ çerçe,•esı ıçın e ya-
~ siyasi ihtiraslara kapılmaktan 
ht ı bir itina ile sakındığı, ve 
İfh~ kadar temiz bir yürek taşıdıı:'I 

llldQ ki, Besim Ömer Akalın, yaşa. 
~ ~uhtelif devirlerin hiç birisin. 
d, föhretlne leke sürülmesine nıey. 

il bıl'ak.tnamıştır. 
~~.ı.a çok kısa bir zaman evveline 
r, ;r, Vatandaşlannın sıhhatlerine 
1~ llncı olmak uğrunda bilfül {L 

~ ' Ve ~ine daha çok kısa bir za
d-.ı 'O. evveline kadar, yorgun başın· 
•• 1 ' olgun bilgi meyvalan ikramınn 
''"'1faıı B · ö "''1 e.•um mer, çah~mnnın ma. 
~'-b .. ~anını, hiç unutulmamıya hak 
•e --.unaııın meşru, haklı gururunu, 
1a4~eı-gün biraz daha tekamüle yak.. 
"'' llın Yüksek zevkini, çok sevimli 
ıtılf~ı°k sıcak bir tevazula, bol bol tat. 
bit .~t: Bunun içindir ki, o, 80 yılhk 
" 

0trı.rün sonunda, gözlerini, bütün 
IJ~elerini fadasiyle başarmış bir 
t~n tıtikfuı \•e huzuru ile dünyaya 
.. ~lll'. Besim Ömer kadld""'!n:r
••ctı· b" 
lllilJ 

1 
• ll unsurunu kaybeden her 

'-'•hetın, çok değerli bir uzvundan 
11\ tunı kal~ bir aile istırabı duy-
~llldan daha tabü ne olabllir? 

tiıı ~~u~ içindir ki, biz, Besim Öme· 
,, esıne, yani bütün millete: 
- n~lb aağ olsun!" deriz. 

" . ıı .. ~enıe Koridorlarındaki 
Clleheıer 

Çok ırıai-nf bir vatanda~nnn:, bi. 

~)ot ~~ göndeı"dlği bir mektupta .. . 
~ h İstanbul adliyesi ltorldorlan. 
lS _ t;gün sabahtan akşama kadar 
~ t. O :Yaşlannda ortamektep ve 
~~ebe~eriyle dolup boşaldığı gö. 
~ tedır. Adliyede hergün i~ o. 
te ~o~ bu talebelerden çoğunun adli
~e~orlarırun, ve mahkeme cel· 
~~devamlı ziyaretçileri bulun.. 
~ aöylemektcdirler. Hatta, 
~ bir lçısnu, çantalannda 
'dl.ite le.rt öğle yemeklerini bile, 
tirıcıe blnasının münasip mahalle. 
tı~ f tınektedirler. Adliyede yap
it\Pa. c §ı:, sabahtan akşama kadar, 
~ de lerini ta.kip etmektir. Bun_ 
~1'beı ersıen ve mektepten kaçmış 
Lt~tcper olduktan da muhakkaktır. 
'altltl?\d idarelerinin, bu talebeler 
:t değu a da takibata girişmesi zaru-

..,,,1·ıL ltlfdir'> .(' utııJü ···tt 
;ıalerıe ka,. bazı davaların, bazı se-
1 •te:r nıaf;hiş bir alaka uyandıracak 

1~ ld)i Yet almalan, son haftalar. 
1llleYict~. koridorlarında, -diğer 
~helerin ~ıya':tçilerle birlikte- ta. 
'"t'rhı.ıştu e Çogalması neticesini •lo
'•eu.nıün ·~· Fakat biz, bu taJche te. 
1:t•Iacağı tın de, o davalarla birlikte 
r.••anı n~ sanıyoruz. 

...... •fıh bt t h • • • . l 
""l!lı •• ' ı a mınımızın yan ıc; 

tı '- • "e n c tı e~tub'1 .~ •cede, bize yukandaki 
•sı da gonderen :zatın haklı çık

ıleıı.f tok hlÜınku- d"" ç·· k •. 
\ıı .... , 'kah,. n ur. un u mn· 
~o 11 ttı>J ediJ:le~, gazinolar kadar bilr 

.-ı,_ ...... krnıyen mahkeme kori. 
f • 1' ·•oıe t 

r l)'erı tal b epten, dersten kaçmak 
f!teJc bir c eler için, emin sayılabi. 
~lerbıd~aldir. Fakat. so~k ktF 

~ltıa\ ' -sadece bedu·adan o. 
it.'.._,_ ~le b;:aksadiyle değll, biraz: 
t'ı "'-hk Yerde ısınmak ihtiyacı 
~ "• da"a ~'?e koridorlanna dolnın. 
ı ~tler lcaı bınJenıcyl Adet edinen bir 
'·~le.Jini d: al~ğı içinde, mektep tn· 
~U11q11 i . gorınek, elbette acıdır: 
~ 1 bit d çı~dir ki, o ''atandaşınıız 
ti flerirıi ~· •lakadarlann nazan dik-

hlr "•ti; bokta üzerine tekme. 
e san~oruz.. 

TAN 

I ÇARŞAMBADIR ÇARŞAMBA 
'-----------------~--~-------------------~--~ 

iSKEMLE ve 
K im kimle, iskemle de be

nimle! 
Ne zaman otursam şikayete baş.. 

lar. Biraz kıpırdasnm gtt'.ırdar ve 
azıcık yaslansam çatırdar. 

Be mübarek! Madem ki; böyle. 
şeye tahammülün yok, ne diye is
kemle olursun? 

İskemle denilen şey niha ·et Ü· 
zerine oturulmak içindir. Ben otur. 
masam bir başkasının altında gıcır. 
dıyacak değil mi? Llıkin, ağaç laf 
anlamaz. Benden şikayet eder, du
rur. 

Biliyorum içinden geçeni. TalL 
ine küssün, ben ne yapayım! A
ğaç var, ağaç var. Kimisi Madam 
Recamier'ye yatak olur, kimisi ba. 
na iskemle. Lakin bunlann içinde 
kazma sapı, balta sapı, hatta tene. 
şir olanlan düşünüp memnun oL 
ması, haline şükretmesi lazımken, 
bilmem ne oluyor da iskemlelik
ten şikayet ediyor. 

Bütün iskemleler için böyledir, 
diyorlar. Hiç birisi memnun de_ 
ğilmiş. İyi amma iskemle baş tacı 
değildir ki! Takunyalara, nalınla
ra ne dileyim! Hiç gJcırdar, şika
yet eylerler mi? Kimin ayağına gi. 
yilseler onların yürüyüşüne göre 
tıkırdnrlar. Yalnız dikkat edilecek 
şey yaşa basmamaktır. Yoksa in. 
san kayar, takunyalar ayağından 
fırlar ve kafası yere değer. 

ıı_y;_a_z_a_n_: _B_._F_E_L __ E_K-ıı 
Demek oluyor ki; az para verin

ce çorbamızdan bulaşık paçavrası 
çıkmasına razı olacağız. 

Benim lokantalarla arom iyi de
ğildir. El sofrası ne de olsa yadır. 
gadığun bir yerdir. Fakat zaruret 
olur da dışarda yersem, en çok ti. 
tizlik ettiğim şey çatal kaşıktır. 
Şehrimizde lokantalarda maalesef 
bu avadanlıklar pek bozuk, Bıçağın 
kesmediği, çatalın saplanmadığı 
şöyle dursun, ekserisi yangından 
çıkmış gibi eciş bücüş şeyler. 

Size bu münasebetle bir hikaye 
anlatayun. 

Sanının Parlste btr avare, ce
binde on parası olmadan lokanta. 
ya girmiş. Yemiş içmiş. Parayı ver
meden nasıl sıvışacağım düşünür
ken karşı tarafta bir müşterinin 
bir takım çatal bıçağı havluya sa. 
np cebine indirdiğini görmüş. Bi. 
raz sonra, herkes ycmclt yemekle 
meşgul iken ayağa kalkıp hıtap et. 
miş: 

- Muhterem Madamlar, Mös_ 
yöler! 

Ben, meşhur hokkabaz. spir_ 
tizma ve manyetizma profesörü 
falanım. Yakında şehrin en büyük 
tiyatrolanndan birinde hünerleri
mi göstenniye başlıyacağım. Her 
bulunduğum yerde yaptığım gibi 
burada da size bir küçük meharet 
göstermek isterim. Fakat daha ev. 
vcl şunu sorayım: İçinizde beni ta. 
nıyan kimse var mı? 

Süküt! .. 

Hemen meraklı müşteriler, b~
r ikinin cebini karıştırmış ve tabii . 
herifin çaldığı kaşık çatalı çıkar. 
mışlar. Herkes gibi tabii hırsız da 
bilmecburiye hayret etmiş. Ve bu 
hayret sırasında meşhur hokka. 
baz da hem parayı vermed~n. hem 
de çatal bıçnl!ı nsırnrak lokantn
dan çıkmış. 

Kadınlardan İtfaiye 

Allah Allah! Daha neler görüp 
işiteceğiz? .. Kadından itfa

iyeci olur mu efendim! Bu, gaz ya
ğı ile yangın söndürmiye benzer. 

Gazetelerin rivayetine göre böy. 
le bir teşebbüs Mcksikada yapılmış 
ve gayet jyi netice vermiş. 

Acaba bu itfaiye takımına kay. 
dedilen kadınlar ne mene şeyler
dir ki; alemi yakıp kavµrma cibiL 
Jetlerini bir tarafa bırakıp yangın 
söndürüyorlar? 

Eskiden amatör tulumbacılık et
miş yaşlı bir arkadaşa bu bahsi 
açtım: 

- Sade erkeğin olmaz ya! Kadı
nın da sulusu vnrdır. Belki ondan 
istifade edip yangın söndürmede 
kullanmışlardır, diye alay etti. 

Şoyle bir düşündüm, bizim ba
yanları bir itfaiye takımında. Yani 
Allah saklasın amma, insanın sırf 

BEN 
onları görmek için, çıra gibi çayır 
çaytr yanacağı gelir. Bakalım 
nasıl söndürecekler? 

Tuna Taşmış 

"Tuno nehri nkmaın diyor,, 
"Etrafımı yıkmnm diyor,, 
"Şanı hii:rük Osman Pa a., 
"Plevneden çıkmam diyor,, 

Ne zaman Tuna lMı olsa, benim 
aklıma bu güzel, bu melankolik ve 
yanık asker şarkısı gelir. İstanbul 
konservatuvan müdürü kıymetli 
sanatkar Yusuf Ziya Dcmircioğlu. 
nun geçenlerde bahsettiğim Ana
dolu halk türküleri ismindeki kL 
tabında bu türkünün tamamını 
buldum. Ne kadar sevindim bilse
niz. Orada bu türküy ü terennüm 
eden talihsiz asker, Süleyman Pa· 
şa kolunun P levneyi kurtarmıya 
gelmediğinden bile şiknyet ediyor. 

Adeta, siyasi, askeri ve edebi bir 
eser. 

Gazetelerde Tunanın taştığını 
okuyunca aklıma bu geldi. Hatta 
yine gazetelerin rivayetine naza. 
ran Tuna nehri etrafını yıkmıya 
da başlamış. 

Bu taşış, bizim gnleyanımızı 
temsil eder. Biz onun suyundan 
içtik ve onun suyuna kanımızı 
döktük ... 

Tuna, kaynağı Almanyada ağzı 
Romanyada da olsa gönlümüzdeki 
yatağından aknn bir Türk neh
ridir. 

İskemleye oturanlar içinde gö
rüşürken kol yerine yumruk vu.. 
ranlar, yemekten sonra yaslanıp 
horul horul horlıyanlar ve benden 
yirmi beş, otuz kilo daha ağır ba
sanlar olabileceğini bilse şikayet 
etmez amma, neyliyelim ki; is
kemle ağaçtan mamuldür. 

O sırada, kaşık çatan aşırmış n. 

lan müşteri bu nutuktan bilistifa. 
de parasını verip çıkmıya hazır
lanmış. Tam kapıdan çıkarken be· 
riki seslenmiş. 

• LOKMAN .. HE K 1 Mİ N Ö G·Ü.T LE R i · . 
' ~ ' . . .. 

Liiks Lokanta - Mösyö! Rica ederim. Siz de 
dinleyiniz! 

Şeker Hastalarında Gangren 
Lokantanın da lüksü olur mu? 

(Va • Nu) dostumun ri. 
v'!l:et~e Jri:)r_ç. varmı . Bu lüks Li
'fı (lükus) lambadan liaşlamak iL 
:ıere başımıza bir bela oldu. Sine
mada lüks koltu~ vapurda lüks 
kamara, otomobilde lüks araba, 
bisküide lüks, sigarada lüks, içki
de lüks, çorapta lüks, kundurada 
lüks. Hepsini anlııdık, lakin lokan. 
tada lüks ne demek? 

Rivayete nazaran bu o demektir 
ki; müşterilere artık yemek, kul~ 
]anılmış peşkir ve yalanmış kaşık 
vermezler. 

O halde lüks olmıyanlarda bun
ları bulursak tiksinmiyc lüzum 
yok. 

Desenize bu, içinde paçavra ÇI

kan işkembe çorbası hikayesinin 
başka şeklidir. 

- Evet ammn! \;Acele işim 
var. 

- ZIJ,l'&rı, yok efcndbnl 'Bir da.. 
kika beklemek lütfunda bulunmaz 
mısımz? 

Daha fazla şüpheyi celbetmc. 
mck için herif kapının önünde 
durmuş. 

Hokkabaz olduğunu iddia eden 
adam da hünerini gösterrniye baş
lamış : 

- Bakınız efendim! Şu kaşık çrı
talı bu peşkire sanp cebime ko
yuyorum. Kimse kıpırdamasın! 

Bir ... İki... Üç ... Uçtu... Gitti .. ., 
Şimdi şu kapının önündeki Mös
yönün cebini arayınız!. 

B u acıklı gangren bahsinin. oku-
yucularımı sıkacak kadar u. 

ztın sürdüiünü kendim de hissedi· 
) orum. Fakat gnngrenlerden söz 
açınca şeker hastalarını unutup 
geçmek hakru.lık olur. Biliyorsu
nuz ki şeker hastalarının sa~·ısı 
hnylice çoktur. Şimdi o hastalığa 
tutulmuş olmıyanlar, ilerde de tu. 
tulmı~'acakJannı bilemezler. Şc· 
kcr hnstalannın yüzde onu gan· 
grcne tutulur ve ondan gider, der. 
lerdi. 

Vfıkıli, şeker hastalığını daha iyi 
tedavi etmek usulü (iğrenildiğin. 
dtlnberi o <ıöz artık doğru değildir. 
Bir kere gangrene tutulan şeker 
hastasının mutlaka bundan git. 
mcsi şart değildir. Şeker hastasın
da gangren ha ladıktan sonra da 
şekerin tedavisi ile gangren ken
disi geri gider. Sonra da, şeker has-

! BALKAN MEKTUPLARI I \.: _____________________________________ ./ 
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SESSiZ MELODi 
Rusçuk bir şerit. Diken diken, bara baca, 

tümsek tümsek, eğri büğrü bir şerit. 
Sivri külahlı, al yanaklı, şişko kayıkçı bu şe
ridin düğümü. Çözülürse ne mutlu sana! Çö
zülmezse ne yazık ona! 
Jtus~ukla karşısı biribirinden apayrı iki alem. Öyle 

apayrı ki biribirine geçecek bir köprüsü bile yok. Ne 
ayıp Balkana! 

SoCyndan aynlırken 5empntik konsolosumuz Sadi 
ICa':'sel'e bir daha uğrayıp tokalaştım. Bu özlii, hu 
~crçek. hu t'scrli ses sanatkarı benden notalık şeyler 
istedi. Br.U<İen notnlık sözler! Ne acı Knrscl'in sa. 
zına! 

Eski bir melodinin örneğini karşıya geçerken mı. 
rıldand1m: Kar~ınuza gar geliyor - Arkama baktım 
knr geli;\•or - Şişko koHarın kırılsın - Bu sal bana 
dnr geli~·or - Aman, oman, aman! 
Garın r.ıhtımında nazik gümrükçüyü ve g(jzü fıra_ 

sık <lövizd~·i beklerken içime sessiz hir melodi çök
tii. fa·ct sessiz. I•'akat olduğu gibi, gelişi giizel kaydet
tim. Bu yaştan sonra ses mi kaldı, saz mı? Hiçte (Ya. 
zık oldu Süleyman Efendiye) değil. Asıl (Yazık oldu 
bu :nıştan sonrn bana!) 

Dostum Ozansoy'un Baykuş'u beni didiklemek için 
gCiJgcmi gngnbmasın. Yorulur. Ben znten kendi ken. 
dimi se.c:siz bir melodi ile ine cckiyorum. Suda ayak 
izleri hırakurak .• 

Su<la Ayak izleri 
İzli m köpük köpük. 
Köpükler dalga dalga. 
Dalgalar kiiçilk, büyük. 
Dalgalar keskinleme. 
Dalgalar phrem phrem. 
Kıyı Aslı, ben Kerem. 
Köpükler si\'rİ shTi. 
Köpiikler büklüm bükHim. 
Büklümler süklüm püklüm 
Bilinmezlikten gelen 
Dehri yan çizen, çelen 
Tükenmezliğe giden 
Suda ayak iıo;lcri ... 

Tilki izi, kurt izi, 
f t izi dizi dizi. 
İnsan izi, at izi, 
Bir nice hoyrat in. 
Sal izi tombay izi, 
Oku kırık y&y izi, 
Beş on günlük ay izi 
Suda ayak izleri_ 
İki öküz tezekle 
Suya bir şiir yazdL 
İki meraklı adam 
Suyu kürekle ka7.dı. 

Su iistiinde bir manda 
Boynuzunda bir ser~. 

Minimini ser~enin 
Sırtında ran kulesi 
Kulede rüzırô.r sesı. 
Kulenin başı köpük, 
Köpükler dalgn dalga. 
Domuz, malak izleri. 
Suda ayak izleri ... 
Suya kargalar kondu. 
Anla be! Tuna dondu. 

- 1940-
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tahğı tedni edildik~e gangrene 
tutulmak ilıtimali §imdi yüzde on 
delildir. Bununla beraber. iosan 
şekerden hasta olunca gangrene 
hiç tutulmamak elbette daha iyidir. 
Şekerli gangrenin büyük hir fena. 
lık yapması ihtimali ne kadar azal. 
mış olas da, bu iki ak<ıiliğin bir a
raya gelmelerinin fena bir hatırası 
''ardır ..• 

Gangren, ~eker hnstalarının se. 
mizlerine, hem de yaşlıca olanlan
na musallat olur. Ellisinden önce 
gelmesi nadirdJr. Bir de epeyce za
mandanberi şeker ~ıkaran -me.c:e. 
lıi on senedenberi- hastalara ge. 
lir. 
Kadınlardan ziyade erkekerde 

olllJ'. Bunun sebeplerinden biri al. 
kol, biri de temizliğin aksidir •• 
Gangren, kanında fada şeker olan 
'\'Ücude musallat olmayı se\•erse 
de o viicut alkolik olursa daha zL 
yade keyfine gider. Bayanlar ara· 
sanda "arada bir çakıyor,, şarkısını 
hatırlatan ra'na dilberler bulunsa 
bile, akşam sofrasında karşıların· 
da bulunan erkekler kadar içe. 
mediklerlni kendileri de teslim e • 
derler . .Sonra da kadınlar yıkanma. 
yı, temizlenmeyi ötedenberl sever. 
ler. Ayaklarını da --daha kısa e
tek ve ipek çorap modasından ön
e~ erkekJere nisbetle daha sık 
yıkadıklan şüphesizdir. 

İnsanın kanında Jiizumundan 
Cazla şeker olunca viicudün h~r
hangi bir tarafında mikroplar ufa. 
cık bir yer yapınca o yer gnngre
ne yol açar. Mesela ensede bir kan 
çıbanı şeker hastalığının adetidir. 
Ense temiz olmazsa gangrene yol 
nçılır ..• Bunun gibi nyok parmak. 
larının birinde bir nasır iskarpin· 
ler içinde çok acı , ·eriyor, diye ke· 
silir, oynk ta temiz tutulmazsa ge. 
ne öyle olur. 

Bir de, gangrenin şekerli hasta. 
lara en zi~·ade, yiizde 95 nisbetin. 
de, soğuk \"C rütubetli mevsimler. 
de gddiğine dikknt edilmiştir. Bn· 
da, tnhii, riitui)etli havada mik
J"opların daha fazla yüz bulmala. 
rından ... 

Demek oluyor ki, insan şekerli 
hasta olunca. şeker hastalığının en 
tehlikeli ihtilatı olan gangrenden 
korunmak için üç şart vardır: Al. 
kolden, mikroplara yer '\"erecek 
kir111ikten hlr de, J"Ütubetten ve 
soğuktan çekinmek ..• 

Şekerli hastalarda da miizmin 
damar iltihabından gangren olur. 
Fakat hu tiirlüsii, şekersiz ~htiyar. 
larda olduğu gibi, her vakit arada 
sırada durmak mecbur,·etivle ve 
bacaklarda ağnlnrla beİli ~lmaz;. 
Onun için şekerli hasta olunca ya. 
takta bacaktaki derinin rengine 
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M.,!!1i!a 
Avrupanın iskeleti 
Yazan: Sabüıa Zekeriya Sertel 

•2. o. ':) ... ') 
S ndri Ertem, "A '\'TUpahın fske • 

leti,, ismiyle bir eser neşretti 
Kitabın ismine bakıp ta, A vrup:ı 
medeniyetini "tek dişi knlmış cana· 
var,, diyen şairin zihniyetiyle iske
let olmuş bir A nupadao bahsecliyoı 
zannetmeyiniz. Sndri bu kitaba yaz. 
dağı mukaddemede diyor ki: 

"Bu kitabı hazırlamaktan maksat, 
Avrupalılaşmak, Avrupa medeniye. 
tine intibak,. sözlerinin bedihi biı 
hakikat ifade eder gibi konuşulduğu 
zamanlarda modern Avrupa bünye. 
sini vücude getiren amilleri gençliğe 
hatırlatmaktır. Bu sebepten yalnız 
tarihi seyir içinde kalınmış, harp 
sonrası rejimleri bu kitabın kadrosu 
içine sokulmamıştır.,,. 

'l'arilıi seyri nazan itibare alan bu 
eser, Avrupa medeniyetinin geçirdi
ği tekamül safhalarını, bu tekaoıü
lftn içerisinde devrini ynpıp çürüyen 
iktısadi gidişlerle, yeni doğanların 
ve bunlann arasmdnki çnrpışm:ıln.. 
rın tnrUıi bir ifndcsinden, objektif 
bir mütainasmdan ibarettir. A '\TUpa 
kapitalizminin teşekkiilü, liberaliz. 
me geçiş, müstemlekeciliğin doğuş~ 
liberal iktısattaki iktısadi mezhepler, 
siya etin ticaret '\'e iktısat mekani:z_ 
nıasının tnhakkiimüne geçmesi, tica
retle mali sermaye arnsındnki müna
sebet, sanayi ihtilalinin tesirleri, ik. 
tısadi emperyalizm , . ., doğurduğu 

harpler, liberalizmin çöküşü, hulasa 
A vrupanın · içtimai, iktL.ıı;adi. siyasi 
biinyesini veren bu mevzular bize 
Avrupnnın iskeletini göstermekte. 
dir. Bu içtimai bünye buhranlan 
içerisinde, iktJsadi mekanizmaların, 
bilhassa liberalizm ve onun çocuğu 
olan emperyalizme dayanan Av.ru. 
panın nasıl bir buhran geçirdiğini. 
ve niçin geçirdiğini anlıyoruz. 
"Avrupnnın iskeleti,, harp sonun

da doğan rejimlerden bahsetmiyor, 
fakat bunlann nasıl ve niçin doğdu· 
ğıınu anlamak için bize mazinin a. 
nnhtarlnrını veriyor. Bu anahtarla 
Avrupa tekamülünün muhtelif de-
virlerini açtığımız zamnn, medeniye.. 
tin bugün gelip takıldığı hnrp çıkma
zındnn niçin çıkamadığını, çıkamıya• 
cağını anlıyabiliriz.. Tarihi ve iktı.. 
<ıadi seyri objektif bir görüşle veren 
bu eser, Anupa medeniyetinin daha 
yüksek bir medeniyet safhasına Sef
miye namzet olduğunu gösteriyor. 
Daha doğrusu bugüne kadar katettL 
ğimiz merhaleleri gösterdiği gıôi, 
bundan sonra geçilecek merhaleler 
hakkında tahminler yapmıya da im
kan ' 'eriyor. 

"Avrupalılaşmak, Avrupa mede
niyetine intibak sözlerinin konnJuL 
duğu bir zamanda,, hatta Avrupalı. 
laşmıya karşı znman ır.aman gösterL 
len ric'i mümanaat karşısında, han· 
gi medeniyete intibak etmek gerek
tiğini izah etmese bile bu eser, tek:l. 
miil eden ve daha yiiksck tekamlille
re namzet olan A vnıpa medeniyeti
nin şemasını çizmektedir. Avrupa 
medeniyetinin tekamül rotasını hiç 
şüphesiz bugünkii hnrp çizecektir. 
Ancak bu harpten sonra Avrupa is
keletinin giyineceği elbiseleri, '\•e 
insanlığa bnhşedeceği seyri, \"Uzuhln 
görebilecek tekamiilü çizebilcceği:ı: .•• 
Bir dünya tekamiil process'inin dö. 
nüm noktasında olduğumuz bu devir. 
de bu kitap gençlere geçtiğimiz ve 
geçmekte olduğumuz devirleri bildir
mesi itibarile enteresan, \ 'C kıymetli 
bir etüddür. l\1iiellifinin gençlere ha· 
tttlotmnk istediği tnrihi nmiller ma
zinin olduğu kadar, i tikbnlin de dü
ğiimlerini çözmiye yarıyacnktır. Bu 
itibarla bu eseri kültür kiitüphanc
miz için bir kazanç sayabiliriz. 

Mehmet Celi1. Hapishanede 
Öldü 

Sofya - Bulgaristan Türk Vakıf· 
lar müdiirü ve son yıllaTda çıkan 
Rehber, Doğru Yol gazeteler inin sa. 
bibi Mehmet Celil, casusluk töhme
tile mevkuf bulunduğu h apish a nede 
ölmüştür. 

Kartal ve Beşiktaş 
Hakimlikleri 

K artal sulh ceza hakimi Alaeddin 
Kirman. kendi talebilc Besiktnş hiı
kimliğine nakledilmiş, yerine Tokat 
sulh hakimi Naci Öztın tayin olun. 
muştur. 

dikkat etmek iyi olur. Tabii. her· 
gün değil, o zaman bu da bir illet 
olur. Arada sırada, isterseniz sık 
sık, fakat hergün değil: 

Müzmin damar iltihabı başlamış 
ise, çok defa, bacak yatakta düz 
dururken renksiz, solgun görünür. 
Sonra bacağı yukarı kaldınnca, er
guvani renkte uzun konçlu çorap 
giymiş gibi, mora yakın kızarır. 
Bu muvakkat çorabın rengi hoşu. 
nnza gitse bile hekiminize haber 
vermekte ihmal etmemelisiniz. 
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Acı Bir Kayıp 
'8aşı 1 ıncıde) 

karşılanmıştır. Cn değerli unsurunu 

Cl1am erlain Cevap Veriyor 
ıı:oybedcrek matem içind~ bulunan <Başı 1 hıcidc) yiik hir süratlP yapılrh Ve mart ba. 
1:im alemımizlc Büyuk Mil'ct Mec- Fin1anda nwselesinden bahsrdc.re!< <;1ınrlü yenı Men: al Mnnnerheım'ın 

ı nutkuna ba"'l"n"ctır· tc~bit etti.ııı tarıhı.en ikı av evvel 100 ıısının ncr arını payla~ır, kedeı dıdc Y " .,r · s 
.ıill's.ne tiızıyetlc.rımizı bildirırız "Finlancio harbinin htıyı•k hlr f14. bin kişılik hit kuvvf"t harPkE:'te hazır 

Cenaze lll"'ı·ası·~nı· cin teşkil ettif!ı hııkkınclakı ılı.. ırııı. lıır haf,. get rıldi F'okat bu Aırarla. 

lfıkf bir sulh için harbediyonız. 
wyede dunyayı )ıtşatnııya degcr l> 
hcılt- getırmı k ıstıyoruz .. 

Yazen: ULUNAY 

Prens •• 
·Y an o o 
a·le e Göt·· •• 1 •• 

"' '· baları değiştirec k yem h•çhır ilmi! mii•tpfık kııvv •tlPrın t .. kfinrhn11vva. 
Merhumun cemııesı, bu akşam mcvdomı cıknıamıı.tır Sulh '»il t'urı. dun get•ı'("f•eı hı:ıht>rı Almanya tara 

Ankanıd ın saııt 17 de harPkt•t ede· nın tetkiki de te~ it e<fı, nr ki bu rın~tın rfn tH?rı>nı'dı v., ~ lrnmıva n I<> 
cek olnn trenle yarın :.ahah llavdHı- "'artlar nne ıl{ en a'1ır rnn·ıl< ;ıltında hır hôci sp vııkııu takrHri.,dı> m•ll'f ... 

paşaya getirilecek, burııdan bır mu· kabtıl Prlilebilmic:tir Rıı artlnnn F n hale '"" • .,."'f;ını hildırerak ~sveçlı· Ncır 
tor veya \•apura konul::ırıık, 8trkl'ci '. •iklltlmi ve h•itıınlııt!iır•i vahim b r vPc! tf'hrlit Ptti 
r;htımına \;lkarıla,·ahtır. lnr7da lh 1ill Ptme-rnı nlrfnfru ıdrlıac:ı "Ru BrAıhı F'iıılJınri:l"''O P~rı \'l' 

Mulıal"f 11ti11 /1111killeı·i 
Mııhıılt>fPI l•rlPrı M sıer Atlrl 

Chı:ımht-rlaın'ın nutkunu hltırTne ıf. 
nıutPakıp nı AlflrHk rlt>nıı tır ki· 

• - M Hı>ll!!r t ... ·:ı\ İ7.t' kıtr!lı b•rl cme11 

rıer !:Ilı.. fl rçı tıı•rlıın nıytlm1111ırıı ,,. "' 
n•yıırııır. r;o kaı. Aln111rıv11111n bııR•cıı fi .. • 
IPıl"rl blteoıflıfı ırıı ta teııı•n rıl ıncı" 'I r 
1ım nahntı ıı.ıtırrıw 111~ de ııııı"Ut .. cıe t'tn e
trıPlıvlı ' 

Röno, smısıkı bnğlandıktan sonra 
etrafındakiler hurmetle gerı çekıldi· 
)er. Rono'yu Şapı çeliğinden suslu bır 
.zırh giymış, miğferinin uzcrine ye1iil 
ı;arık sarınmış, uzun boylu bir adı m 
ile karşı karşıya bıraktılar. Rôno, 
Eyyubu ttırudı ls!iım kumandanı h.ıs· 
mma müstehzi bir tebessümle baktı. 
Gayet nazik ve ayni zamund.ı al.ı~ cı 
.bır cdn ile: 

- Efendimiz Sultan Nureddin çok 
zamandanberi Şövalye Sir Rono do 
Şatılyonu nezdinde misafir eylcmeği 
arzu ediyordu. Sizi kendisine gcitur. 
düğüm zaman son derece memnun 
<>lacak, dedi. 

Sonra çehresine daha ziyade bir 
tatlılık vererek ilfıve etti: 

- O kadar memnun ve mahzuz o
lacak ki, sızı düşUnduğiınüzden çok 
fazla, ama pek çok fazla zaman nez... 
dinde alıkoyacak .•. 

l yo~· Cennze, burndarı buyuk merasını. ho..ıur Biıtiın hıırrıvet sPvPnler irin l.ond .. p ef,.ılf'ri mııttPfiklt>rin blr ıı,· 
le kaldırılıp, Beyınıt C&mıınc •otu· Ji'fnl~ııdı lıl:ırın U:/ll~ Vf' kahranrnm·ıı rindP ı;n oon kısı ımnnı>rin ~mncler,. 
rulecek, namazı orada kılımır.ık, mıidafoalarınırı nHuıyet ol'letçı ve mıvPef'{f•nı ormı•,.lar<lır NRl·Jıve va 

mUŞ ufnk bir Çin şi~esin:fe!;j kol;u. ,M•~:kczefeudıdekı aı}e medfcntne lACh•?. fCfl kPr1 rf1lı•rınr ezfı"i Olr tar1_ ilfı:tJan hU''11'iU'1~ 'llk1'1tl rf'lrl"lPffll"k 
yu kokluyordu Çehresınl <:k~ıtt:r .. k, tevdi edllccekt,r. -fa foik nlRrı muar17.hırın11 C?;ılebt- e ... artilP 'ı::ıtM bu lı:uvvettı>n fa7lnının 
ıgrendtğlni go:stcrirken, ş<ı.hın goı. e· Alerhumun hususi ı aJ rfrnıemiş olması cıdden elim btr ha qö,, Jrır·l0hi1P<"Pf[; """Ahını vercHk 
rinın keskin nazarları .!t:ı dii önun· wy 

1 dısf'rfır ·nu lıu-ııısta Flnlanrf,.hhırın hiv' 
de, a~akta duran Rono''U sitZlıyordu Merhumun hemşıre zade~ı olan 

ol ol ı_, d "F· k11t, fi'ınlanrlRlılenn bu ct•tjn verı <"Pkl ri <'C'vııhırı miihlr>ti FinlAn. Rehavetli bır eJa ile anır n!?ır -ıuy ur )aşa Nü mu ne hastarıt!sl dok-
b ~ l z ve knhrRm;ın mukııvf'meti OQ!;urı:ı ıfa hııkCıın tı hkbir k11rar vnrmor!Pn c:övle suylcdi: tor nrın an eki Tcktnş dun kendı<sl 

10 
ol ·ı P. tm"miı;tir· fi'inlıınrlalılıır erPflı>rhı• ır,,fip ~PNİ ve bu mühletin ı.,\rıva 
- Bugünkü tc~errüfümüzü hır ı.er go~uşen. ~ır ark~daşımıl.a GC"ne- kurtarmışlar. hiitiin düpysının hiır. hulnui?u hırihin ertPc:; f!iinii F'inlıın 

harbe borçlu değıllm .. Yalnıı. .. Na~ıl ı ıa ın ususı ayau akk.nda şu ıza- mPlıni kııv.11nmıc:lnrdır Hiikiınıetleri. fialılnrın Snvyetler Birliui hırafınrlan 
soyltyoymı? Kıyınctli mulakutımııı 'ı hatı vermiştir. nf muhaf za ediyorlar ordıılerı dn yapılım sulh 'mrtlPrmı kabul etm:ş 
tarafınızdan yapılan ve rnuvl'fiak o- "- General ~ok muntazam bir e- uycıkta duruyor. milletin azmi sarsıl. oldukhırını i)ğrenrl k · 
lunamıyan bil' ok üz hır:sızlıl!ın.ı damdı. Akşamları saat 1 o - l] ;ıra. mamıştır. ··sayanı tnkdır hir N'SBf"Ptle ~on 
medyunuz.. ısında yatar, sabahleyin 5 - 6 ara "M 1 k .ı k"k k d h . 

1 em e etimiz. hiitiin yantıklan ıııı • aya ·a ar arhPtmış n 11n bir 
Rono, bir şey demedi. Zincirli el- sında kalkardı. Uykudan uyanır u. mı rağmen, ~,inlandnvı fPCİ akıbetin 'Tlilleıin k:Jrllrını tPnkıt f'tmek hir.e 

lerile yuzunu siliyordu. Sultan. yanmaz, akşamdan .rışıp, hazırlanun den kurtaramamış olrrıekla beraber rfüc:me7. Fin mi11oti vantıltı mlir-ıu'f('. 
- Mukaddes blr muah~>de yaptık soğuk kahvcsınl içtıkten sonr ku- kc-nrfistne diğer tıı"rhangı oir V<' ile le ilP hl"r t'"nktnın fPvkinf' viıkı;el. 

Bu muahedeyi yemın ile ınUhurll'· tuphanesıne kapanır •. saat dokın:n ı..a. ile daha müessır bir tar7d8 yar<lını mivtir Faknt bl;ı:im de muı:ıhoı1p f'(ll. 

dik. Her Ş'..!ref sahıbı adamın rıayı:t 1ar, 0 gun verect>~ derslı:ıı hü.tır· etmrk hıısusundakı azmimiı e ki i IP<·,.k lıichir kıısıırumıız vn!ff.,I' C'in 
etmesı lazım gelen bu ihdı bozar ... t- ar~ı. - - gibi t akırlir kii c:ııhııtın c:on vprıc:ıpn.ıı J<';nla•vh-. 
slliıhl:ındınız, arazimize tt.'Ca\iUZ et F ukultedcn öğle 07.~ri gelir, olrHi. "F nhınr'unın tPlnor ~f'f'<:sfüııii hi. va hfitı!Tl orc"•P1orimn•i onhıtnmı f'>, •• 
tlnız Nıçtn? Neden? Bırkuç ı:;ıgıı cele yı:rııeğını ycdıkıeı. til•rıra, hustu- tlrn tarafımızPan Pn rlerin hfr c:erTJ. m r•tnn C\'V••' ~i7.P ,,,ı,,.~rRa' .. ,,vı 
çn'mnk için... O kı:ıdar aç mı kaldı. larını kabul ve nıuay~ne ctnıeğe bu~ pnti ılP tnkip oo 1P<>Pktlr MemlPkt>ti ııi ı<:tr.,,ı...tik 1'u1••p viıl.l ,,ı._A, ı 
nızdı? Öyle idlyse, benden ısteme. !ardı. mi;, diğn mPm!f'kı tlnle lıirlikte hu ''t>clr !\!nrvf'rtr•n kııvv•·tlpr•P"' • 

U zun mesaf<.'yi dcvenın Ozertnde lıydmiz. Sızc bırkuç suru gouclerır- Akşam snat beşten sonra da soka· kahrHman nıillc>tin ıhyasına yardım mesl icln mii 1t$\dt> !c:tiyP<. ı. 
bağlı olarak kateden Röno, dim. ğa çıkar, bir saat kadar yayıın olarak Ptmnwlp hııhtiyar olPnııktır. mii"(Hıı1P.,in vern .. ,.,,trj,,,; ·ı • ~ 

Halebe yaklaştığı zam3n, baygın gi- Röno, birdenbire sözfinü keserek: dolaşır, hava alırdı. Donuşte çok /Jlesul, gene Almanyadır ("ünkiJ Flnlanrlava cu ·• • • ,,,11 
biydi Eyyup, derhal bir stıi gundcre. - Sultan, dedi, i.stihz:ıyı bırak. zengın olan kutuphan~slne tekrar "Flnlande mukavemetinin gevşe. kuvvE-tln \'&rıcımı h... l"' fiti•· loırsı 
rek, Mecdettino haber verdi, Mcc. Su. ikimıze de yakışm:ız. Eğer knfa· kapanır, yatınc1tya kndur ynu y.ız.. mest bütün dünya~'1 mühim surette C'elm~k mak!;arlilr l11v ... •1ı> hıraka. 
dettin de sultana bir sili gondcrmlş mı sarayın kapısına mıhlamak, ya. mokla meşgul olurdu. müteessir etmJ tfr Sonuna ktıdnr im r-11ktık A ncı11k '""''-'(' fi'mlfln(1nv11 mPn 
Rönonun yaka!andığını muid ~ıemiş.. but bır mızrağa geçirmek istiyorsa. Gcnçlığınde de müskirat namına hasma tevessf11 etmlcı bulunduğumıız fi l!PVap vı-rıii R'r bıı ·r>sRrPt kırıcı 
ti. Şehrin haricinde mola verdilc r, nız, fazla lafa lüzum ıok. Celladı hiçbtr şey kullanmamıştı. Öğle ""e tecavüz 8ıyas<>tine kilelik bir mille. rev·1ha rsıb.,,,•rı hwrırhklıınrrıızs dP. 
Şeytnn şovalycye biraz nefes nldır- çağır, fş bitsin. Para isllyorsnn, (fıd- akşam yemPklerinden sonra blrl'r tin bir kera d1tha kıırh:ın ,l!itmeo;! ııf varn ptfik p.,ı._41 F''n'·•rııi;:. hh~e mfi. 
dılar, su içirdiler. Fakat yaralarını ye) nin miktarını tayin et- Sekiz tane püro ıç~rdi. hl elim bir hl\dl"'"Ye ŞHhit o1dıık Ru .. a,•ııf!t ,., rnı-d• "f malum olan bfıdl 
yıkamadılıır. Rönonun ı;uratuıda bin- günde ödenir. Fransar'!a bulunduğu 51rada "tütfin yeni tstllAClakl mesııllyetten de AL ~"1 ' • ,,..ı,,, h l-1,, '' 

Jcrce sinekler vızıldıyordu. - Fidye mi? Kendinizi o kadar ve tuti.ıniın maznrrntlan., isimli bir manya kurtulnmıız. ('iinkü. Alman . 'f<•hlikı· 1'41.:mufin,,,.yamn 
Kufi derecede dinlendiğini gör. ufal_{ mı görüyorsunuz ki, hürriyeti~ kitap yazmıştı. Onun hfıltı sigara iç- Sovyet rı::ıktı oım11savd1, F•nlı:ında as. ılJIJI. wdadır 

dükten sonra, devede bagvlı oldu'ru nizi altın ile satın almak istiyorsu. mesi bı7.e, garip görünürdü. la istilayn uğremıwdı (Alkı lM) MI f r 
Li nuz. Fırsat bulduk•·a bun-'ııı11 va• g<.'Ç- o; m,.r h11mhorlain. dııtıe snrırı:ı hald II l b · "ld" .. u '" "MUrıhn!;ırAn Alman tPhril~' ııltın Pj ı 

e, ıı c c gırı ı. mesini rlı·a ederdik. Son zamanlar· rı rnıı Hıvı>r'lPtinin kırtlme~ına ki. 
Haber, şehre yayılmıştı. Halk ala.. - lstihznyı bırak, dedim. Ne pn. da piroların adedıni ikiden, bire ın.. dadır ki korkuvfl knpılıın lııkRnr1ı ·nin 11;,-.hf"p nlflıı~urıu İ7.ah eıirrek Al 

11 k E ilk navya memlPketlerf lrnhrnnısırı '<fı ~ ı ı k k yın geçeceği yo ara o~uştulnr. •v· ra istiyorsun? Söyle! Ne kadar y·· - dlrmı"ştt. mnıı"ı:ınırı • ovyf't ere on t vstJmR 
1 1 cük FlnlandAyı kurtflrsılıil<><·• k olan t"l b ı t :r.. k ı erin damlan, minare erin şerctdc- sek olursa olsun vereceğim. Merhum azim ve sebatın adeta bir c:ııı"f• ı P ıına vo Rr h:ını te rar a. 
rl, il ı d l . k ı..b l miittefik yardımhırının l?ı>f'rıı<'ı:ine ,,,c; bitarııflı"';n rruıhivPt ve mMuli. cam er n, me rese enn · Uio.J e e- - Altın mı! Çok sn!sıruz. Sir Rö- I tim aliydi. Bunun size kuçuk bır nıı· tı ı t • M fik ~ · 
ri ins 1 dolm tu Kadını r "I m n. o m. usuırrlır ıııte lı>rin tsı •• I . ,.t .,.,. fc;oq,.nt pttft.t ... n ,,.n.,,.a sözleri. 

an 
8 uş · a ' ~'1- no.' Ahın bende pr.k çok. lln.,.in••le- sallnı anlatacıığım: hh J f d k 1 ..ıı •-1 ıul 1 dl b .11o. ı eh B · .. ~ ıı. l't erın llırn1ı ı lıın yo tın<ıP><• I n~ ~öyl<'ce devum etmiı;:tir; 

u, u.,, ye a6.nyor ar • u- rim, sandıklarım altınla dolu'. F·~g·ur K<'ndisi, Avrupadıın nvdctinde, o h 1 h "... li 1 ır .,,. 
tun halkın nğzından blr kelime çıkı- • "" nki 1 hl 11. "": ar . ~r nım~ıl•n ge r e l?P c:ın. ··- T ~hhke, lskandhta\ varıın ka 

d daha fnz1 istersem birkaç tnn ndi zama s~' ye umu~ mudur'ugu· lbır hıh7~. ıı:ın olsun nazan itıb.ıra a pı1u .. ır.:ı dnvRnrnı tır tsk,.;..,dlnn' va. 
yor u: 1• ne muracaat etm1ş, bır vıfodeUı ııe "11H"'."" • • ılar. bltarıı fl •k arını muhafaza nt 

- Şeytan, şeytan! Şeytanı yak&- haçlı kaldırtırım. stedlğim fidyeyi ıtcmak tasavvurunda buJundu"unu 1 lt d l .. 
, s ngı erenm 11aptıgı 11nr un ar !T'f'k yant hıırhı;> sn,..;;ı<J-..,rnemPk \çln ladık!. alırım. Fakat Sir (Röno Şantilyon) u soyliycrek, ruhsat lstemışti Fakat Mist~r Chıımherlain dahıı sonra her c;rvi ynpm.,Vl lf'rclh etmiş v .. 

Artık islamın bu cbcdt düşmanı yakaladığun zaman, onu altın ile ol- kendı kendinr. bu runscıu veremly~ İnglltrrt.-nln Finlanchıva vaptığı •nr. kf'nrillPrlnl m<>flıic: bir halP f!<'tlr!T'ış 
ortndnn kalktıktan sonra, herkes ra. f'p.r mı·yı·m ya'. sı· .. 1·n ı.1ı"bi bı"r adam", mudur, teklifi padıo.:ah Hamıde ar- d 1 1 f 11 1 

F' 1 d" B 
1 

h ıı L i • Al 
11- .. D n ~ ını nrı an attnış VI' ""' ff>ren n ın. Pt tr ıın Ar, UPHn ·ıarb •ster -

hat bir nefes alabilecekti. Halepli- dünyanm altını fidye olamaz. zcttirıniş, Hamit: landaya şunları gödcrdığlni blldir. marıya lst('r miittcfiklPr kaznnsın 
ler, Hönoyu harikuliıdc bir mahl(ık "- Ben oyle sey istemem demiş. mi!'tlr: hm•oı IA1tpvt luıı,,,...,;ı ... ,...,.ırı,.,.;nl vıırı• 
tasavvur ediyorlardı. Bu frenk şey- - O halde bitirellm. Çnğır cellb· tir. Padişahın l~u ıradesıne ·~ağmen, "101 tnyvore, 11~ ııer nevi top. tl'l5 bin bu vaziyetlerini muh:ıfaz3 etmekle 
tanın boynuzlu, kuyruk

1
u olmadığı. dı. Nezdinizde daha fazla kalmak, O, bundun m e y u s olmamı~. mermi. ıoo mftr •lvfü~ 400 tanka kor~· h<ırhln hakikaten tamam ile dıc:ınch 

oı görünce hoyretlcri, hiddete d1Jn. benim için bir şeref değıl1ir. Gulhancde şımdıkı parklar mudtırlü. kullıınılan mııv•ıı. 50 bın el b•mıbaııı, 611 i(ı.lahllecrkl<>rlni ""'"lMivnrlar Hal. 
dü. - Şere! ol a da, olmasa da nezdi· ği.ınun bulunduğu mahaldeki sura bin Ra7 mııt=!f .. .,I, lfi700 bomba, nukl kOçük milletfori kurta,.aNı~ 
Muhafızlar kamçılarln, kılıç tersi I mizde kalacaksını:1. Sır Rono. Heın biti~ık kuı;uk bır binada gızlice bır "Bunlıır r'ırılıındAvo vııııdolunıın hıırp hh t"'k ~Y verı>A 

0 
da hitııraflıkla. 

ile deveye hücum eden nalkı dağıt- cıe tasavvur cdemediginız kadar ıı- viludcthane açmıştır. hıılrPm•·"'" 1" kmnı kUllisıni teşkil ediyor- rını kortımak fı7ere tec;ıvih~e kar 
1 mıya mecbur oldular. Yo~sa Nured· zun muddet kalacaksınız. Sizi blduı. Son 8 sene içınde haf1f romatlzme ı:lu kıı ıl ııdan bıı'5ke Y•l:ın yığın tıhhl le-

.., vımnı kum k,.~l'lcri. mOhlmmat vesıııre ~clmcvı oi'ize almak ve bu uğut·da dinuı huzuru.on çıkmadan, Ronoyu mek mı? Bız o kadar barbar mıyız? ile Astım'a tutulmuştu. Bunun ıçın ti,. eflnt'lerilmlsllr hfM' ....,..,.,,.,,." 
parça parça edeceklerdi. O kadar uğ. Hayır .•. Sız, blzim esirunızsıni'z Sı her yaz 1''ransanm Monodur kaplıca. "Müttef•klerin Finlanıinyo gnntte. U'eUes'le 1Jnpılnn femnslar 
raimıya rağmen, deveden liarkan a.. zi, ilelebet muh faza ~dccegiz larma gıderdı rilm<.'k üzere hazır18dıklan askeri Mister Chıımberlain, daha sonra 
ynklannı tırnaklarla parçaladı~ı:ır... - Fidye!.. Yola çıkarken: "Sıhhat dağarcığı- kuvvetin mPvcııdu 100 blndt fskan. ~mPr'k11 C'OmhıırrP1c:frıln hu~us, mu. 
Suratına isabet eden bir taş, yiızunün - O başka1an fçln .. Ben, sizi şim· nı doldurmıya gidıyorum.. Jerdı dinavya dlvletlf'ri mfisaBde etmis ol. rflhhncıı Mister Wellnc;'ln zivaretln. 
derisini sıyırdı. Bir avuç pıslik, agı- diki şahsıJetinıze, yani haydutlugu. Hakıkntcn Fransadan donduğiı zu. salardı bu kuvvE>tlerin ilk kafilesi dPn bııhoıetrnioı "~ "hnıt tP-k hlr he. 
zının üzerınde czıldi. Saraya dogru nuza layık bir zindana koyı:ıcağını man, onun daha sıhlrn•Ji ve daha mar• ayı icinde harPkPt edecek v<> nl. ıief takip rttt~lmlz h11kltınrhı ı:!ayet 
ilerlendikçe, vaziyet daha fona ohlu. Oradan nneak lfığımlan tenıızlcmck z.uıde olduğunu gôrurıJıık. c:nn sorıuna kadar sevktvat tamamla. c;;ırih bir fiHr verdiğimize i.nanıyo 
Sokaklann darlığı, nhallyi dnğılmı. için çıkarı'acnksınız.. dem de elle. Ölumu heopnnız1 dilhun ettt. Ye- nRroktı. rııı" n1>mıc:ıtlr 
ya mimi oluyor, devenin yukst.kliği rinizle temizllyeceksfniz. gane lt!selliıniz, onun ebediyytm "Biz bunlan, !'!011 dPr<>ee muht11r Almrmlnrm 1tnn laorruzu 
Ronoyu pencerelerın, damların hıza- Size fidye yok! Ve bu haı, hayatı- Turk mm ve fikir iı.lt!minio kalbuı. oldu({umuz kuvvetlerden ayırarnk 

t . d.,,,. için evle d R d • d ,.,0··nderı·yorduk Bu kuvvet. Sı"nısıl l\1ıstPt Chmnbcrlaın, d::ıha son. sına ge ır ı61 ' r en ono- nızın sonuna kndar boyle devam e- e yaşıyııcagı ır.,, ... 
· k l la pi lık b l ra sh:ı:iı HSkeri vazıyc>te naklederek nun uzcrınc ova ar s • 0~ tı· dccek. Bunun için uzun omurlerle 1\1crhumun Hal Tercümesi denizinıi<>n ve Finlıındava komsu iki , 

lı d ıek t t kl _,~ kt" Almanların ScnpafJow a yant1klm•1 
yor u. muammer olmanızı dilerım. J8lH de İstıınbulda doğmuş otan mem e opra arınnan (?ece"" ı h d b h . 
Ş ı D ı ü rl b "1 ıı. F k t b" b··ı·· t 1< .. ,.t 1 avsı taarrıı7ıın 11n a sctrnış ve ~u 

eytan. cvcn n ze ne 
8

t> ı, u- - Ne kndar ~ra ısters~nız vere. General Besım Ömer, dlı senedenl.Je. 1~ a ' ız 11 "'' JU mı_ı~ 11 • _ 1 ~nze 1 c;foJ .. rı ı;nvlrıııi tir: 
ciz, kendisinden en ufak bir taar. ;..; rı cserlerıle, hocalıgılc nalkın sıhha- a ık VP Fınlan~:ının n·IPklennf ye. .. sı · klnrı b uııu-nl h mı t 

CCc;•m. . rlrıP ""';rmnk · tl'>rl 0 lt .. - rço u 7.B ~ em ve 
:ruzu bile defcdemıyecek hald~ ol:ın - Size kıymet bıçilmc.z. une, memleket kulturune çok hız.. • 1 1 .. verdfklerı hıılde hnklkattt: bu uuırru1.un 
;Şeytan bu idi ha!.. - Butun haçlılar birle~i•ler, r.c- mel etnıış, hakikı scVt$1 ve :;aygıyı 1 Fılllnnrlanın murflrnalları hfcbır ehl'mmlvf"tl yoktur Bu tanrru:ı: ı:lo-

Urler. Halcbi yerle beraher ederler. kazanmış bir ustattır. Mı tn <'hıırnlwrlaırı daha sonra. nAnmA' A kııışı yupılnıı!i lııcı, tanı bir mu· 

H crkes kahkahalarla gu•uyur, 1 Beni kurtarırlar, sem de paz.ır ku- Bubası 1876 du lifi açılan Mebusnn Finl11ndı111ın vardım ır1n vııktı bnlıın \"Rffnt<ıveı .. 17llklı: ""tlrPIPnrıı§ bıılunuvor 
"Yuhn!,, diye baı.1rışıyor<lu •. 1 pısına asarlar. Mcclısınde mcbu .. olarak bulurıuı. ve rııurnr~atlııruıdan bahsederek dc~miş. •:ünl<fl ynhm bir ı:ırhlımı7 haı;ıırıı uı;rıı 

c tır ki· mısın vu bu dıı bir sııfıharrı ıırhlısı 1e· 
:Sutün bu gurultu arasınJn \Ifono) - Allnhın dediği olur. Hepimız 1 sonru l\.astnmonuyı:: ol>ıırıı'erck. Sı· lc:llr Atı ızfbı tAarru?lıın dıılmı bekle· 

C t t f ·k ı N d 'I ·•- MarPsnl Manrınhefm. l!'CC'l'n diJ:tni sıkıyor, kendi kendınc: ennbıluıkkın elındc bıH:r oyuncak nop a m. u aımrrı 1 en o en ar a ı rr.~·k ı:'llırnt'lır ve bl7 bu taarrıı:ı:lıın karsı· 
~ o ş k p d c:onki\nunda Flnlrındıırlakı miirıı<'c:c:i. - Dayanmalı, dıyordu, aciz gös. gıbıyiz. Fakat onlar, ı;enı daha kur- mcr ev 1 U\a r. ı.ınııy.ı trnvırı1 . .<\ ımıınlıır hu dPf11 riıı k1tr,.. 

1 Ô limizt> mf'\'('tıt kuvvetlr>r•nln bıızlar terınemclı. l\laliJ(tbıyct te galebt.:ııın tnı aınadılar. Şımdılik bı:rılm clım- Hesım mcr, Gulhane Askeri Rüş- va "f' ıııt,•ıl hnlkın üzer:nı• hnnıhıılnr ııt•ı· 6 C'Ö7.İiliinreve kadar meml.-1<t>ti miidı arkadasıdır. desin, ne olu, ne de aırı olarak bu- Uyesıncıe ve Tıbbıyc ldadıol>ınde o. t11r R!.'ı; yıb vsınınn uoırınııııııııiım t-n<ıkıı 
~ foav. 11 kiıfl gelecnt'i'ini. mıı.vıs 11vıntJa 121 t hrl .. .., 1011 ıı ,..._ Bekçılcr, muhaf'ızlnr, sarayın et- radan kaçamazsın. Hayatını, bızle- kudukhın sonra. Askeri Tıbbıycye :ı P ,,nın 11~ 1 nı m mıırrı '·' ı 

d b 3 d k iyi tiılhn ve t<'rhive ı?Örnıüş 3'1 hin l!rnl~lıiiin~rkı tıır ~Mıny11 vqıMıı rrıı>I<"'" :rafını guçli.ıkJc boşaltabildı.er. Hono- rın yanın a ıtırmeğe cnzı uL Zalcn gırmı~ ve J88 te 0 tor çıkarak, a kere ihtiyaç hi sP<IPrP[tini bildir. cckirımedllPr ~ımnnler l'>Utt·n tıu .,,,,.., 
nun mLJhafızlarının dn, Ronodan ka- bıraz sonra alışırsın aa... 1 coelık dersı muallim muavınlıgıne misti.. Avni uım11nnıı hu v11rdımın tıaı.ırı a11kflrl hl'dPfitırf' ıııııkl:ırını .. nvıo 
hr yerleri yoktu. Atılan tukrukıt-r, tayııı edılınıştır. Merhum. 1885 terı. Almanv11"a ff'na akic:lnr oırakarRi!l vorlıır F'ıılcHt "tlll<lkl!I rtwlf' fin{!llrlh V" 
iyı nışanlanamadığı ıçm, onlar da tt!- R önonun ellerine, ey-ıklarına bu- 181i9 za kudar Parıste bulunmuş, tah- da hilr'irilf'r"k hu kııv'rf'tin f!tıvri mcııulleı d .. bunıın k .. rsılıt(ını gıw ... •el<ll"r 
pcdcn tırnu0n kaunr pıslige ~ulan- kağılor taktılar. Kaley•.: go.. sılını bıtırerek, donunce Askcrı Tıb- rec:,,.,f bir sf'kilrle ıril""''r~lmf'sl lnzım rilr" 

mış'ardı. tiirdi.ı]cr, bodrumlara ındirdiler. Ha. bıyeye mual'ım olmuştı.ır 0,.1r11~1 An1ntılmı~ı Bunun İİ'7<>rine NihavPf MıMn C'hı:ımhı>rlııin tuır. 
Hoııonun devesi iç avluya sokul- fif yuğ knndlllcrıle aydın anan uzun Hiç evlenmemı~ olaıı J3~sını Ômer, fnl!iJi7 knhin»si va7 •vPtl bii"iik hır 

du, çukturuldu, ipler ~o"'uldu, ŞL'/- uzun korıdorlnrdan geçirdılcr. henuz pek genç ynşta şohrC't kııu111. itina ile tf'tklk etti 0 ~•ıhatttı viilrspk 
hi ciAhH nvarf<> r-ıııılı:ını ırmak mes1>lp 
Ciilt• rneSJ.'UI olnııış Vf' ŞU ı;i)zJen SOV 
•eınlştır tan şovalyc avlulardan, kuı·ıdor.:.ır. Rutubetli duvarlardan sular a- mış, terfı ctmış, Fcrık olmu ıır. U. ham me<·lisinin toplantıs•rıcfa F"in. 

dan geçınlerck, sunan Nure<lurnın kıyordu. Hono geçt•rkcn, bazaa kapı- mumi Sıhhat ve Mulki T lıb•ye ınt:c- t11 nnR\'A bir nc:kt>ri hPvPti c;pf<>rı\·P 
huzurunu çıkarıldı. Inn açık kalan zindanlora bakıyor, lıslerinde reis ve aza Qlanık bulun. rröndıorilmP~I mı>s<>lPı;i erirfı•illrHl VP 

karanlıkta yerlel'e uzanmış tnsanlık- muş, bir aralık sıhhıye umıını nıu- lrnrrır1ııc:tırılnı A<ıkrr1 ., 1171 rlılc1Hr hii. 
tan çıkmış bir tnkım şekiller goru- durıü ınu, Tıp Fakultesı rcis'lğini -- ----

·•- HıikilnıPtfrı hrıo.:ınrlsı hıılıınmıık 

mPsııliv .. tırıı tA ıv::ın t-İ7l<>r mııvHI 

faldv<>tlt" nPtırPh•rımivP<'ı>k vahııı 
tı>hlikf'li nhı"ııl< twrhımgı hlT mı>r·e-S ultnn Nureddin Zeng\, oymalı, 

bir sedire bağdaş kurarak, o
turmuştu. Sırtına pembe ıp ~k bır 
kaftan giymiş, sangının i.ızcrine ko. 
caman yakut ile bır tuy sorguç tak. 
mıştı. Elbısesinde o kadar kıymetli 
ışlemclcr vardı ki, incıd:!n bi.r zırh 
gıymış zannolunurdu. 

Ronodan ve muhafızlardan çı. 
kan pis kokulardan rahatsız olma
m k için, yekpare zümru~ten oyul-

yordu. Zlndanlnrdnn tıkayıcı blr ko- ve Cum~urlyetin llfının?a.n sonra çok es .. rler ya.ıınıstır Runhtrın ıcııı. rava 11 tılmııvız Ha!'mu ifFıtı rfnıotwvı 
ku taşıyordu. Dehliz'erde ince sesler da Darulfunun rektorluğunu yap· de "Serirıyatı Villı<lıye, , .. Emrııl.ı inrlirmPnın 7.armın vtt mP-kiınını 'H' •n 
çıkararak, iri iri fareler koşuşuyo'"- rnıştır. Nisa .. , "Hıfzıss·hh;ıt,, '"Tah.bı 8t. ptrnPk miit,.hR«ı:ıslsıra ıııttıT 7ııf<>rı. 
du. General Besim Ömerln Hili\liah. fal., eserleri meşhurcltır mi7ı sarc:ılmavan ıı7mımı:ı: v .. hırlı. 

Helezoni bir merdivenden indiler. mere çok hızmetlerı olduğu gıbı. e. Bizde ılk ve m•ikemıneı tıp salrıa-
Merdivenın kademeleri, sankı arzın bcliğe, çocuk bakımına ve çocuklun melerınl Besım Ömt>r hazır1amışur 
ciğcrlerınc daldırılmış gibi, derinle- korumnyn aıt teşt>bbuslerde de ıı:;mı "Nevsali Afiyet .. adını •aşıvnn "e 
re ıniyordu. Son basamaga vru-mca, daima saygı ile yiıdedı!ecektir. Be· dort sene çıkarılmış olan bu !;afna

fr;m,7 o;RvPsinıfP mııtl?k" kı:ı7.F1n11r;. 

~ız KuvvPtlı miittpf:kı .. rirnh v<> ım 

c:uz kavn?kl1trımı1 s;ıvpsincfp fınıit 

lerimiz tahakkırk Plf .. r .. kti!' m, Mıs. 

gıcırdaya gıcırdaya bııı b.npı açtılar. sim Ömer, bırçok defala~. Kızı~ n.aç melerden hırıncı.c:l 1899 tMihırıde ter Ronsf'velt'in ('P(·en hAftaki nnt • 
(Devamı var) kongrelerine ıştır, k etmış. tıbbı bır. ne:ı;redilmiştır kunda ı:;övif><fl~ ,ihi 41ı1rPldt ve ah. 

• 

Mıster Atlee hıHciımrtın v•raf oııı 

ya etını tt•nkıtlt> ıktıf.a cderı.Jt ı.:uı 
1 orıne nihayet ~l·rrrııstır 

Muhcılif Ulu·rHlleı nıonıne s"7 Fi'ı" 
llyt•n Arc•h[hnld S n~l t h.Ho tnf-f 

ht>hJl'tİnı tl.'llhıt f'dPrPk hıınıırılR )11-
(?il•z prpı;tilinı düı.;\ıı duğunu ·o~ lerl'l 1 

ve ş()vle <f Prılst ir· 
··-

0 

l\111ltt'fıklP1 ın hlhrıO nlvf'tl 'ıır ~1 

vezık kı sOr ıtle hRrı k~t edı ı ııvnrlıır B 
na mukabil film. nlAr suın!Ytıtlı-ınnP r 
rnen 11Umtle h ırc~ .. ı Nier k i'<t• dıı.:h 

YllPll•tık ııırlırl. r 

"Bız.. h.ırbl kıınınıır ~'f. '"'"'"' • 

tlmlzl ıırltırmnk ve tıı~l.ınriı• • 
dıı' Bltarorlnrıı d11 11nl11"' 
110n1 et v ııtıklfıll• .. ,, • 
rufıııdıın knr.ıırı•lıı• •ıı 

... , 

ğurluı " 
Paha 

Mı. t(>• • ı 
"'n1 ... • 

._..A .. ı ıyp Nn"flf' 

"· cııaıak ıJ• 

... ... c:, h1r tnr• .. ':ı da,,~ı 

rıııkırıwt ı..ı:ırııı-.:•ıl 
r \'ardıma vett~•,,enır~ 

1:11 j, lmnnvJı rnuvRffak ol~~ 
. b~ 

' ıtırbı bltirdı Çünkü, ancak 
tıttrbi bltiJ mnlf "nyı>shıde muhtfıç <'1' 
tfuğu ÇPllk ve demiri kn1eyhkla eJd' 
f'debllir A lmıtny11v1 hu maddPlerdtl' 
mahrum etmPk için Fın harblnın d• 
v1ırnı lôzımdı " 

Fransı2 f'arUimentmmnda 

gizli celse 
Paris. 19 <Hususf) - Finlancta 1'1~ 

hü, Mı ter Wclls'in ziyaretı ve h•'' 
bin JdaresJ htıkkında Par19ment()lf' 
soruhın mutıtelıf suallere ccvep vBr 
m~k i~ın gizli bir ccl'le akdi hiikıı~ 
met tarafındırn teklif olumuş 'bı.ı tr 
lif ittifakla kahul edılmlştir M 0" 
ladier. sorulan bütun suvllerc cev' 
verecektir. .. 

f 
Parts. rn f/\ A. l ~arnt11vett~ 

mnhffller, Dalad1rr'nın Mussolıni 1 
Cenevede ~ah ı?unu bir r,ıirflo•:mt' :~ 
pacııııı httkkındal ı savlaları ı.,)cf 
tm Jct:c!>dir f? rtl9-I t,.baı::Qıı satuT'IY' 

it n ı!OftC f ladte h1tlPn f?AM!: t l!I~ 
lunmftktadır ve buaun, Mebuf' 
meclisinde oı alacaktır. 

" 
İngilfcrcdc JTurp istikraf.'I 
Lond~a. ıe IA A.J - Sır John $Y 

mon Avum Knmarasmda, nın-p uıtıı 
razırıın, iEtenılPn meblôğı ıışıın ,,,~ 
bette satıldığını sövlemiş ve bu b"" 
yanat butün İngil\erede derın bl 
mcmnunıyct uyandırmıttıt. 

İtalya. nulgaristandan da 
Kömlir Alıvor . .. 

Sofya 19 IA.AJ - ltaiye 'BolgıV 
ristana 100 bin tondan fazla koıf 
slpar1v etmiştir. 

- -----
TATLICI ŞAMLINI~ 
Ö~dü~ü!mcsi~d elıi 

C!srar Çözü!emcdl 
Geçen cum11rft>sl gfincJ Vezneerlı' 

deki dükkanının üstündeki odada~ 
ğ\Almıış olarak bulunan meşhur.*' a 
lıcJ Şamlı Abdülkadir hakkınd11kı" 
kiknta dun de devam edilmi tir. ~ 

Dun murgta ~·apı~sn ikıncı otOP"
11 

nt>tirrstnde Ahdulkactlrın bovnı.ı; t 
arka tnrafınrlaki kemik lordcn 

1
, 

kaç tanPsınin kırılmış olduğu aıOf 
hede olunmuştur. . ~~ 

Hıı A Mıılkadlrin bir kfııi tqfll t1"' 
dan değil hir ke~ kişi tRr1ifındaı1 
P.ııtıiıı{rıınıı gnııt1>rmPkt<>rJit ,ı 

F.\'velce nn:Hrt-t altına alınan tP11~ 
Suphl ıle mnktuhın ~ı::kl çır1t~ı f'.tl'l 

hen 112. serh .. ı;t hırı:ıkıtmemı •Jtrrl•r fi 
Tn• k k1ttın dıırıkıı cvrlne e" 

11 
f~nııııin cinc:thıı ınr1.ın S:ı nııh.ıt ıcrı~,1 
ele hir karlın fA Ahrl•ılkıd• .. •fl fı 
ri.ılmt->sııw varrlırn f'tmıo:tır fi akll1 ~ 
'icı•n hf•t"" toltfhqtınA ... ,.,.., .. n t11• I' 

'lın !ı"""' ..,,,,, n rn::ımırf r 11 

T:ı~·lt l< ıı ıri •tt ıit>n rrıfı i"f '''~ 
' , ,,.,. ""'••v• 1• 1 lı: ıl """'' .ıu•·u m"'r""' ~ıf'I 

rı dıirı t.dııllca.iırln rf kk~nıntlsı 
•• hh ""llı>Hı ~oh;ı \'l'll\mı.,ıp .. ~1' f 

D••kltAT'ırı h"ı •11 rı'• ır'"' l..ltı t>fl ııı t ,, 
mıoklll)p Alf hır IPI<. 1(111 it" h" 1P nl' v.' ,, 
nam.•nıı tıı tlftl> ııkı hıı i•• ~ 

··sr11 
•1H1r'a SIC •pı"1 ~(l 11!8 hlJ<;!Jıtl • 

tı•!ı:'~
0

t prJIJm•l11ır re• 
ıtır•ffl nııkk:ln ıc·ınrfP hnlıınmR•ın ıcP' 

lerı •uııuının mPvdanda ol~avıııı ıı"fJ 
tillerırı Ahdıilk11dıri öldıirdukterı tı9' 
nı kRl'illVt ıfa Alıp JrntıırdıiklPri ıt,, A 

hnıı VP~•ocw ,.4p """' ıın tfnl!'rt~ ~ I"'!'( 
dıttı AnlaşılrnıstıT ~lirıkii ı\MI' 11rş 
bundan ~ av evvel k11sasını 17fl 
ya ıratmştşr 



ıı 
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20 - 3 - 940 

Bir Maddelik Sulh 
· inı Ortaya Atı!dı 

,'Başı 1 incide) , ... - ........... - ............ ·-·-·· .. •• .. : 

tlrcnncr muıaKatı hakkında dün. i B "• • i 
j'a gn_z"telcri tarafından ileri SLİrÜlen 1 e rı 1n1 n 1 
tahmınler ve yurütulcn mutalfıalıırın r 

hulasası şudur: 1 s u L H 1 
At,~oıaelıkıyı·sacdhaer • 1 

Beobaclıfor gazetesi ! 
diyor ki: i C ti i 

••Puhrer1e D~çenin dün Brenncr'de f ~ CiJ r ar 1 i 

TAN 

Eski Izmirde Kıymetii 
I-leykeller Bu!undu 

Yaptıkları mulakat, uzun izah.ata ka- İ : 
tiyen ihtıyaç gostermıyen bır Jıiıdı. : NeVyôrk, 19 CA.A.) - Romad~n i 1 
Sedir. Bır tek kelime yeter: "hali i Nevyork Tlmcs gazetesine bildirildi- i 
harpteyız.,, Dunya, Brenncr müliı- : {;ine sore; Vatlkan mah:ıfill, Von RJb- i ı 
katının manasını, netice!erinden un. f bentrop tarafından Papaya tevdi edl-
lıyacaktır. ~"'uhrerle Duçe, şundiye len HiUerln sulh teklifleri asağıda!tı 
kadar her ne zaman buluştularsa, 11 noktayı ihtiva ettiği zannındııdırlar: 
daırna Avrupayn şnmil kararlar ıttı• 1 - Kntndn. denizde ve havada 
h_azı için bulu..şmuşlardır. Plutokrat 

1 
derhal ve ayni znmanda umutnt siltıb

tırnamdarlarının muliıkatlar.nda dai.. ı sızlanma. 
rna zemın yoklama fnalıyeti, Adolf ı 2 - Dört bOyQk devlet aramnde 
liiUerlc B~nıto Mussolininin görüş- yapıtacalt bir paktla, Avrupa nilfur 
... 1 mıntııkalarının taksimi ve Rusyayı kn-
.... e erındc katıycn yoktur. Binaen. 
ııl_eyh, Brenner de her hangi bir çü. mOnlzmden kurtarmak Ozere tcabında 

k iil6ha da mllracııat edilerek bir anU 
r~ an!aşma muzakeresi yapılmış de-
ğıldir. Bu mühim günlerde yalnız bir • bolsevik siyaset takibine başlanması. 

3 - İngllteredekl Alman Yahudile-
§eyin chenuniyetı vardır. Kudret ve rtnln Fillstınc. İt.alyııdak!lerln Habe-
lıim... - Sfstina ve F'ransadakllerln Madagas-
rtalyada kara g6nderilmesf ve ondan sonra ! 

Si. G d b _ Jurnale mutlak bir din scrbestın. : ,. nyor ay a, ugun i 
d halında yazdığı bır k l d 4 - Mutlak bir tJcaret serbestlsl. 
B ma a e c, İptidai maddelerden mahrum memlt'· 

renner muliıkatında wlh meselesı. 
ilin bahis mevzuu ol.trtadığııu söyU- ketler bu maddeleri &erbest~e tednrlk 
ferek, "Sinyor Mussolininln, blr edebileceklerdir. Birleşik Amerika ile 

lt_inıse tarafından istenmiyen sulh İ- Avrupa kıtası arasında sıkı bir lkti· 
sadl elblrliğl yapılııcııktır. Atman ve 

kın kapı kapı dolaştığını sanını'.< a• ftalyan muhaceretlerine kolaylık g6s-
~stır. Çunku hiçbir kım::.e, sulh için terilecektir. 
Sınyor Mussolinıye mutacaat etine. 
tnıştır., dıyor. Ve mulcikatııı iki he
deiı gozcttığinl anlatıyor Bu iki he- 1 
defin bırı hukuk müsavatına istinat • 
eden ve adaletı tamyan bir Avrupa ı· 
kurmak, dığeri İtalyan menfaatları· • 
nı Alman menfaatlerile birlikte go. İ 
tetmekllr. 

g - Almanya, 20 sene uırtında eski 
mQstemlekeler!nl geri alacaktır. yahut 
kendisine bunlara mukabil mOstemle· 
ke verilecektir. Veyahut da hlc olmaz
sa Almanlar Afr!kıının muayyen mın
takalanna serbestçe hicret edebile· 
cekleri!lr. 1 

Bir müşahidin fikrine göre ise. : 
Mussolini, Hıtler Balkanları alaka
d.::r eden bir İtalyan • Alman • Sov. 
Yet bloku kurulmasını isti!1daf eden 
lllüsbet bir plan vücudc gotirmek ü
Z:ere buluşmuşlardır. Bu blok hiçbir 
devlete karşı mı.iteveccih olmıya.:-ak 
Avrupanın Şarkında ve Tuna havza. 
Clnda sulhün idameslne yarıyacak, 
fakat nyni zamanda iki mlhvct dev· 
leline bu mıntakalarda ekortomlk a-

htılnde tstlklflll iade edilecektir. 
6 - Polonyııya, asa!ıdııkl şartlar da· ı 

cı lzı.r ~ o;yli;yeookt.l.r. 

1 noUtercde 
~ngiltetc moha!ili neşrolunan sulh 

P~nına hıçbir k.Jymet v~memekte
dir. BununJtı beraber müteatldit gn. 
~eteler Brenner mülakatının sulh 
l esabına vukubulduğunu anlatıyor
~r. Fakat gazeteler baş makalele.. 
rınde bu mevzua henUt yer verme
tnişlerdir. 

li'ransada 
. Jurnal gazetesinin Zurllı muhabi. 
~~ göre, Brcnner'de iki mesel~ gô. 
tüşulmüştür. Biri Sumncr Welles'in 
tlyareti ile nliıkadar sulh, diğeri Av. 
~pa Cenubu Şarkisinin vaziyeti 
b Uhabir bilhasa ikinci meseleye c. 
enuniyeı vererek diyor ki: 
.. Al rı rnanyanın dikkati, Avrupa Ce· 

a - Polonyada merkezi bir mınte· :. 
ka ihdas edilecek ve burada 10 milyon 
Polonyalı nü!ua toplanacaktır. li 

b - Gdynla aerbest bir Polonya 11-
mnru olacaktır. 

c - Polonya Ue4rettne. D:ıntzig'den : 
transit serbesUs! verflecektlr. f 

d - Polonya hududu, beynelmmıl • 
bir heyetin mOrııkabesi altında yapı- 1 
lacak bir plebli1t esası Ozerlnden ta· • 

: ~n""'CdO_..,lrtb"I; f 
: e - Polonyada ve botQn Tuna hav- • . : 
: zasında ekalllyeUer meselesf gen!s : 
5 mikyasta bir ahall mUbadeleslle hal- i 
i ledilecektlr. ı 
1 1 - Cektet, Slovaklar ~ Maear1u 
i ı.~ setıe mQddeUe Alrnanyaya bağla· İ 
1 nacak otan Oc tıirallı bir devlet t~ı.-U i 
! edeceklcırdlr. Bu Ocı biranı devlet, sa- i 
İ na)'i ve mUnakıılflt bakımından AI- 1 
i manyaya ba:ı:.ı lmtl7alUar verecektir. ı 
! 8 - Avusturya Alihıınyaya m!llhak · 

kalacaktır. 

9 - Bir nevi gQmrOlcler federasyo
nu teskll edilecek ve bu federasyon 
b!lyllk ve küçQk devletlerin menafii 
arasında bir tıhenk tesis edecektir. BıJ 
CederMyona Alman7a. lt.alya, Yugo::
la\'ya, Romanya. Bohemya. Slovakya 
ve Macaristan d hll olacaktır. 

10 - Balkanlar ıt.aUlkosu tekeUW 

lJenıeler Jıeykell 

İzmir, (TAN mulıabirinden) -
Eski İzmir halriyatına devam edıl. 
mektedir. Burada, yedi metre derın. 
likte iki heykel bulunmuştur. Srın'nt 
bakımından fevkal5de mühim olan 
bu heykeller denizler ve yağmur'ar 
mabudu Poseidon ile toprak ve bere. 
ket mnbudcsi Demetrlndir. 

Her iki heykel de restore edilerek 
hafriyat sahasında.ki meydanlığa yer. 
leştirilccektlr. Poscidon heykelinin 
bir kolu kırıktır ve henüz bulun:ıma. 

nııştır. Diğer heykelin de ba7!1 parça • 
hırı noksandır. 

Poseidon. ayaklan yunus babklan 
ü~erinde duran bir tahta oturmuş 
olarak temsil edilmiştir. Elinde üe 
bir yunus balığı vardır. Demeter hey. 
kelinin yüz ve yanlarında bir no)(. 
sanlık yoktur. Bu mabudenin ayağın. 
daki ayakkabılar, Izmir kund:.ıracıltı. 
nna yeni bir moda temin etmiş, bu 
zarü iskarpinlere İzmir kadınları 
fevkalade rağbet göstermişlşerdir. 

Berlin Teminat Verdi 
(Başı 1 incide) 

Bükreş, 19 (A.A.) -- Doktor Clo. 
dius, dün öğleden sonra tayyare ile 
Berlinden Bükreşe gelmiştir. Doktor 
Clodius'a bu seyahatte refikası ve 
sekiz ekonorrtl eksperi refakat el. 
mektedir. 

Haber alındığına göre, Alman ik· 
tısatçısı doktor Clodius Romany:ıya 
Alman ihracatını arttırmak istemek. 
tcdir. Malum olduğu üzere, Rom:ın. 
yaya Alman ihracatı mark kur unun 
leye nisbetle yükselmesi üzerine a 
zalmıştı. ' 

Diğer taraftan Clodiusun. Roman. 

yadan Almanyanın iki milyar ]eylik 

mal satın alabilmesi hususunda ıs 

rar göstermesi de bekleniyor. Bu 
mebl6~. Altnanlann Romanyada ya 
oactıklan nafıa işlerinin mukabili. 

dir. Bu husustaki mukaveleye naza 

ran Romanya bu yardımı dört sene 

de ödiyecektir. Binaenaltyh Roman. 

ya milli bankası bu kredinin derha' 
Alman ihracatçılarına açılması hak 

kında Almanyanın talebini knbul et· 
mcmektedir. 

Gafenkonun beyanatı 
Bükreş, 10 (A.A.) - Kralın nutku

na verilecek cevap müzakereleri f'S 

nasında ayan meclisinde nutuk söy
liyen Hariciye Nazın Gafenco, Etnik 
ekalliyetler mümessillerinin beyana. 
nalını büyük bir memnuniyetle kay 
detmiş ve ha.rici siyaset hakkında ez. 
cümle şunları söylemiştir: 

"'Balkan Antantı konseyinin sor 

bahtfyardır. Hfç kimse bfzlnı hilsnfi 
niyetitnizden,sulhperver niyetlerimiz 
den ve bize ait olanı müdafaa azmi 
mizden şüphe etmemektedir. Şlmr'U 
ye kadar vanlnn neticeler, lstikblılt• 
tam bir rahat ve huzur ile bakmamı 
zı mümkün kılmaktadır. 

"Romanyanm harici faaliyeti, eko. 
nomi ve ticaret mfinnsebetlerini de 
nazan dikkate almnk mecburiyetin 
dedir. Fakat, bizim mahsullerimizin 

herhangi bir kimsenin sulh emelleri 

ne yardım etmesini kabul etmiyoruz 

"Bizi komşularımıza yaklaştıran 

ve muhtellf Etnik gruplara rrıensuı 
Rumen vatandaşlarını biribirine ve 
daha lj"i olarak birleştirmeyi istihdaf 
eden teskin sfyosetı, bütün Rumen 
vicdanlarına ancak sulh getirecektir 
Bir tek kelimelik "Romanya .. vecize. 
si ile istisnasız bütün Rumenlere hı. 
tap eden böyle blr faaliyet eski hırs 
tarın uyanrrıasını müstebad kılmak 
tadır. Esasen bu eski hırslnnn bu 
~ünkü vaziyette artık yeri yoktur.,. 

Bulgarislam11 harici siyascli 
Sofya, 19 (A.A.) - Bulgar Başve. 

kili Filof Mcbusan MecUsinde bugün 
uzun beyanatLa bulunmuştur. Başve. 
kil Bulgaristanın sulh ve bitarafiık 
siyasetine devam edeceğini ehemmi
yetle kaydetmiş ve demiştir ki: 

"Fakı:ıt bu, yalnız Bulgaristanın e
lınde değildir. Bulgar milleti mütte. 
hiden her türlü tecavlizü tnrdede. 
cektir. Bulgar ordusu yabancı men
faatler için harbe atılmıyacaktır.,, 

t llbu Şarkisine ve Yakın Şarka mu 
~~e:cihtir ve Berline göre buralardeı 
o~hun hiıdiselcr hazırlanmaktadır 
tiun akşaı;h Bcrlinde dolaşan bir şa-

aya göre. Ribbentrop'un bu mın 
~aları yakında ziyareti mevzuu ba 

e<:ı:lecek tir. 
l1 - !tatyan mannn Clbutfde güm-

rOk resminden muaf ve ticaret serbes
tlsine maihar olacak, SOveys kanalı 

mukavelesinin !nklzıfsı tıirlhl olan 1945 

1 

tebliğinin başında "Sulh, nizam ve 
emniyet., kelimeleri yazılıdır. Ro 
manya, bütün devletlerle iyi müna 
sebetlerlni inkişaf ettirerek tam bi. 

Belgrnt, 19 (A.A.) - Yugoslavya 
dan Almnnyaya bir milyon kilo tü 
tün verilmesi hakkında Yugoslav ve 
Alman ticaret heyetleri arasında 
Dubrovnik'de yapıhtiakta otan görii• 
meler dun bir nnlaşma ile neticelen 
miştir. Rumen iktısat heyeti de dün 
Belgrattan ayrılmışur. 

Stir.,, 

lo l1rnurnlyet1e Fransız mehaflli 

b ndra mnhnfili gibı sulh planına e. 
ernrn· A. ıyct vermemektedir. 
iner ikada 
~eraJd Tribune dtyor kt: 

Alzn~ussolıni'nin (münasip görürse\ 
lun anyaya askeri bir yardımda bu. 
ken~~;:ı alenen vaat edecek kndar 
kü d ını bu oyuna kaptırınast müm • 
ka~ ur_. Şımdiki vaziyette işin bu 
lçin ar. ıle~i gcitürülmemesi Almanya 
.ı g·~1Yası bir hezimet olur. Daha ile. 
•l Ot .. ""} 
titıd uru mesi ise İtalyanın siyasc. 
!ela~ bir değişiklik hasıl olduğuna 
ıidde~t. e~er ki, bu takdirde İtalya 
bilfr li bır mukabeleye maruz kahı .. , 
~\'york Times ise şu miltaleada: 

re su7::1ncr geçidi mülakatında hnrr 
Ftiph meselelerinin görüşüldiiğüne 
culh e Yoktur. Hltler bir taraftan 
laraft t kliflerinde bulunmuş. diğer 
liğı t: ?a Mussolini harp devam E' 

laç ol dırde Almanyanın pek muh 
'"'lrııi ~~ağı iktısndi yardımdan balı. t ır . ., 
8Viçrcde 
Zürib 

richten ' 19 <A.A.) - Basler Nach 
Mussoli~n~ctC"sf,!1in Berlin muhabir• 
ınuıak ıle Hıtler arasında yapılar 
~Hınvnat~ nl'ticclPrfnd,.n biri. Al 
tarafıııd; ovy;.tıı-r Birliği ve ftalyr 
:ıcF'rC't n rnust"rek bir bevannam 
~edp ~ek olaC'a/hnı ve bu beyann:ı 
SUlhü u tnemleketlerin Balkanla:-rl" 
lirecek~u~afaza etmek arzusunu bil 

erini söylemektedir. 

seııeslne kaı.1ar. Kıtnılldan serbest ge
çecektir. Tunus ftazyarilat1t1a blr sta
~O verileeekUr. 

Nevyork Tlmes gazetf'Sf. Von Rlo
bentrop•un, bu sulh teklinerlnl Sum
ner Welles'e bildirdiğini 115ve edJyl'\r. 

SISylendlğlne glire. Alman Hariciye 
Nazırı, Filhrerln tekllfierl kaoul edıl
medlğl takdirde. bQy{lk bir taarnızt 

intizar edilmesi !Azım geldll!lni tıltçok 
yerde tekrar etmlttlr. 

SUtnner Welles'in bu sentlt dııhl-

Unde sulhOn aktedllemlyeceğlne Mus
ıollnlyt ikna ett!AI ve Mussollnl'nln 
ıulh pJlınını bir hayli t.AIUI etmesi Hi-
rumunu F\lhrere anlatmak maksadıle 
Brenncr'e gltUli Söylenmektoolr. ................................. -................... . 
Sylt Üssünün Tahribi 

CBa'l1 . 1 inridcl 
mindckl Fransız vapuru fngilterenin 

Şark sahilinde ve Annaland ismin. 

deki 2248 tonluk Holanda vapuru ..Şi. 
mal Denizinde bir mayne çarptırnk 
batmıştır. 

Fran31 zların taarruz lan 
Alman tebliği 19 Martta Moselle 

ile Palatinat ormanı arasında keşif 

1 
kollan ve topçu fRaliyeti olduğunu 
ve taarruz eden lki Fransıt grupunun 
geri püskOrtOldliğilnU bUdirmektedlr. 

Brükse1den resmen bildirildiğine 
göre, Belçika hududu, hiçbir vechile 
ı?ecilmez ve asılmAz bir hale getiril. 
miştir. Hudut 36.000 ton çelikle tak. 
viye olunmus ve Belcikayı hosnut e.. 
den bir netice alınmıştır. 

taraflık yolunda devama azmeyle. 
miş bulunmoktndır. Romtınya. İtal 
yadan eski bir dostluğun yeni bir te. 
zahürünü almış olmaktan bilhassa 

Muhammen bedeli 1950 Ura olan 3000 metre idare monoğrnmını htıvı perııelık 
kumaş 4-4·1940 Perşembe gilnO saat (15) de on beşte Haydarpaşada Gar binnsı 
dahilindeki komlsypn tarafından kap:ılı za rl usulilc satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 821 Ura 25 kuruşluk muvakknt teminat, kı!nunun ta
yin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi z:ırfiarıru aynl glln saat (14) on dörde 
kadar komisyon reisliğine \'ermeleri lflzı mdır. 

Bu ıse ait ~rt.namcler konüsyondıın parasıı olarak daı:tıtılmnktadır. (2164) 

* * Bedeli Türk - fnglllz kredi anl::ıgmasın dan tediye edilmek Qzere mfibayaası te-
karr!lr eden t.tıkdlben 1.043.747 kilo lokomotif bandajı pazarlık surctile milnha
sıran İngiliz rırmnlnnndan satın alınacaktır. 

Bu husust.tı ttın:z.lm edilmiş olan şartnameler Londra'da Türk Ticaret Atageliğln
den ve Anknrada Devlet Demiryollnn Mal 7.eme dairesinden tedarik edilebilir. Şart
name almak isteyenlerin bu kabll malzeme imal eden bir tn~mz fabrikasını temsil 
ettiklerini firma ismini vermek suretile bl ldlrerck, tahriren vcyn Şifahen yukarda 
sozO geçen yerlere müracaatları lllızımdır. 

Verilecek teklirterln en nihayet 8-5-1940 t11rfhlne 'kndar Ankarada Devlet De
mlryollan Merkez Dnkuwncu Arttırma E kslltmc komisyonuna tevdi edilm~ olınası 
lfwm geleceği llAn olunur. (2096) 

* * * Muhammen bedeli 2920 lira olan 10 kalem muhtelit cins bbb! mOsU.hzarat 
25 - 3 - 940 Pazartesi günO saııt (11) on birde Haydarpaşada Gar binası dahi
lindeki Komisyon tarafınoan açık eksiltme usullle satın alınaeakt.ir. 

Bu işe girmek lstlyenlerln 219 liralık muvakkat teminat ve kanunun tavın 

ettiği vesaikle birllktc eksiltme gilnü san tine kadar Komisyona mQracaaUan "ıııı
zımchr. 

Bu işe olt şartnıımcler Komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (1838) 

Türk Hava Kurumu İstanbul Vilayet Şubesinden: 
Kurumumuz tıırafl['dan her on beş mlnde bir neşredilmekte olan "Ha\'acılık ve 

Spor Mecmuası" nın tstıınbutda tabettirllmesl tckarror etmiştir. 
29 • ?>fart • 040 Cuma gQnO saat on beşte münakıısası yapıltıı:akt.ır. istekli mat

baa sahiplerinin münakasa gün ve saatinde ve şartnameyi g!irmck için de her gQn 
Cataloğlundakl Şube Merkezine mllracaat etmeleri. ) 

7 , __ ...__ Ti -.; _____ , 
Garp Liny· er· · en: 

llahkesirdeki ldare Merkezinde l\1uhascbc ı~alem amirliği 
yapabilecek liyakati( 

ır. Bi • sa 
Talip olanların Balıkesir Posta kutusu 5 numara 

adresine tahriren müracaatları ilan olunur. 

Konya • • 
Çu!llra knzn merkezinde yapılacak olan ilk okul binasının 15000 lira 

keşif bedelli birinci kısım inşaatı kapalı zarf usulu ile ve 20 gün müd. 
dctle eksiltmeye konulmuştur. 

1 - E~iltme 28 3 940 Perşembe günü snat 15 de Vilayet daimi en
cümeni od:ıstnda yapılacaktır. 

2 - Muvaltkat teminat 1125 lirndır. 
3 - Bu işe ait keşif, proje, hususi ve fenni sartnnmelerle mfiteferrii 

evrakı fenniye her gün mesai saatleri içinde Konyn Nafıa Müdiırlüğün
de görülebilir. Ve (3) lira mukabilınde istiyenlere gönderilir. 

4 - Taliplerin Ticaret Odası kayıt vesikası ile 1125 liralık muvakkat 
terrıinat mektup veya makbuzu ve ihale gününden en nz 8 gün evvel 
ellerinde mevcut evrakı müsbitcleriylc Konya Vılayet makamına mü.. 
racaut etmek suretiyle alacnklan ehliyet vesikaSl ile birlikte 2490 sayı
lı kanunun tarif ettiği şekilde hazırlıynC'aklan t<'klif mektuplarını iha.. 
le santlnden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Vilayet ~ 

kamına tevdi etmeleri lnzımdır. 
Posta gerilemeleri kabul edilmez. (1780) 

l - 2259 sayılı konunun tııtbfkine d:ılr olan talimatnameye gl5re ort.ıi ticaret O• 

kullarının 3 UncO ve 4 ündi sınınnn için iki ciltten müteşekkil bir "Ekonomik Coll· 
rafya" kitabı yaz.ılmıısı mllsııbakaya konul mu tur. 

2 - MUsabnka mUddetl 15 - IV - 1940 tarihinden başlamak ve 15 - ll • 1041 
Cumartesi mına akşamı bitmek üzere on aydır. 

3 - MUsııöııklıya lştlrnke karnr verenler 15 • XI - ıg40 cuma gtlnQ akşamına 
kadar bir dllekçe ile Maarif Vekllliıtine müracaat ederek bu mfümbaka7a gire
cekler defterine adlannı yazdırarak bir numara al c kl rdır. Müımbakııya giren• 
lerln yazdık lan kitpları 15 - Il - 1941 Cumartesi günü saal 13 e kndar Maarif Ve
kllliğl ne$riyat mOdurlilğQne teslim veya göndermeleri 811rttır. 

4 - Müsııbak11dıı birinciliği kazanan ki lap scrlııl Oç yıl süre ile okullarda oku
tulacak ve mllellltine her yıl için 1200 11 ra tclıf hakkı vt'rllı:ocektlr. İkinci tıkım 
kftap serisini yazana bir deraya mahsus olmak Qzcrc birincinin müellifine veri· 
lenin blr yıllığı milkAfat olarak verilece kUr. 

5 - l\IUsabakaya glreec>klerln e.c;erler! ni ü~r na ha o1mnk Qzere makine fie ve 
ktılıUnrın yalnız birer yuznnc yazılmış ol rak 1\1' rif VeklllUtı neşrlyat mOd!lrlQ
ğOne makbuz mukabilinde vermeleri ve ya gönd rmelerl 15zımdır. Kitaba konu
lacak resim, sekil, harita, grafıkler vesa !renin o 11 nnı'l y lnız bu nUshalardan 
birine ve yerlerine konulmuş bulunması klıf"dir. '1ü bak ya basılmış bir kitapla 
girenler de kltnbın ne nOshasını verecek veya gôndereceklcrdlr. 

6 - Müsabakaya ıdrenlerln eser mU!!Vcddelerllo birlikte e e"lerl kabul edfldlll 
takdirde eserlerini ittin edılen telif hakkı mukabil nde ve h r türlil tnsarnıt hak
kından vazgeçerek Mnarlf Vekllll~IM Qç yıllık bir d vrc için terkettıklerlnl n 
kitabın o devre içindeki her ba ılışının on tashlhl rln!n kc>ndllerl veya kendi 
mesullyetlerl altında tayin edcceklel'. di "er bir zat t rafırıd n yapılacağını göi
tr.Jir noterUkfcn t sdfklJ t>fr te hhOt senedı 'enn l rl d 1 ımdır. 

'I - Kitaplarda bulunması ltızım c>len ped oj k v te nlk v <110arı g5steren :ı.rt

name ile noterliğe ta dik ettirilecek taah hUt n d n n f rmült.l Maarif Vekllllti 
neşriyat mOd!lrlUğünden alınııb"lir. M ktuplıı l tcy nler n blr kunı luk po t-ı puhi-
nu da birlikte gondermelerl icnp eder. (1150) (1881) 

• e 1 en: 
ETİ 

Garp Linyitleri 
l\lüessescnin Soma, Tavşanlı, 

ş 
Dcğirmis!iz lşlctmclcriude 

çalışmak üzere 

Bir e •• 
~ 

• • 
ısı 

ve 
• • r e :,ı 

aranmal<tadır. Talip olanların Bnhl;c ir Posta kutusu 
5 numaralı adresine tahriren müracaatları ilfm olunur • 

Cins! Miktarı 

Mlıhnm

men B. 
Lira Kr. 

7.15 gUvenmc Ekalltmcntn 
Lira Kr. ıckll aaatl 

Yamalık kanaviçe 10 000 kilo 3000 450 Açık arttırma 10 
Islearta 10.000 " 1800 270 " " 10,30 

" Ç'Ul 6.000 " 900 144 .. • l1 
" çuval 6 000 " 800 120 " • 11,SD 

Marka bez.l 900 " 90 13 60 Pazarlık 12 
J - !dnrcmı:un Ahırkapı bakım ve işleme evinde m 'eut yuk rda cins ve mik· 

tan yaz.ılı ısktırta malzmıeye 7 - ın - 940 tarlllınde talıp zuhur etmediğinden art
ttrma!l seram sabıka dalresınde on gUn te md t cd !dl. 

lI - Arttırmanın 30-111- 940 Cumartesi gurıU K batnstıı levaz.ım ve mObayaat 
~ubcsimdcki alım, satış komisyonunda ya pılae ~ı lifin olunur. •!166" 

* Cinsi Mlkdırı Ekılltmc ,ekli Saati 

Kapnlı kapsül ıuu nur 20 000 kutu Pnznrlılr lt 
Madent av kovanı 10 ooo det " 14.30 
6,05 kovan kapsUlU 20.000 kutu " 15 
Muhtelif cins Rovelver !ışeı:ı 275.000 adet " ltl 
Dolma tüfek kapsUlil 40 000 " 16.30 

I - Şartnameler! mucibince yukarda cins ve mikdan yabılı a\"'malzemesi pa
zarlıklı! sa,tın alınacaktır. 

U - Pazarlık, 22 - ili - 940 Cu?TMI ıronn Kabatasta Levazım ve Mubayaat Şube
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

ili - Şartnameler her gün s6z{i g~n şubeden p rnsız alınablllı. 
IV - Miınakasaya girecekler teklif cd ect'klerl f t lizC'r nden C?. 7,5 temfnat J'a

rasiyle birlikte pazarlık için tayin ed len gün ve saatlerde mezklir komisyona gel-
mclerl. ( 1598) 

Ankara Memurlar Kooperatif Şirketinden : 
1939 yılı itibarile, ortaldımnmn tenıcttii hi~scsi tcvziinc \'C milbayaat 

risturnu icrasına haşlanılmı~tır. 
1938 senesi nihayetinde şirketimizin ortaklık hakkını iktı53p eylemış 

olanlarn h'sselerıne ayrıca 7c-40 nısbetinde ilfıve de yapılacağı cihetle An 

karada bulunan hissedarlartmızı:ı hız.zat, Ankara haricindekilerin hisse se. 
netlerini göndermek suretile şirket merkezine müracaat eylemelerini di
leriz. 



~'~ıFA 1AN~A~M~I ~T~E~S~-i-
3

i 
-- - 8 

.-.--·Saf .ve 

lmuş 

AGRI I 
Bay J O C. Vozıyor: 

~serıya okuyoruz fedavı göre?' 
.açlaı varmış fakat ALLC'OCK vn 
kısından bahsedilince kat'iyen mu. 
~atağa değildir Bır zat akc:am tatbı~ 
•ttiğr bir ALLC'OCK yakısı. bir ı:c 

re zarfında tesirim göstererek vt 
"levamh sıcaklık tevlit ederek ağrı. 
•an mnhnllı teskin etmıştir. 

ALLC'OC'K Romatizma Lumba 
~o. Sıyatik dPliklı ALLCOCK yakı 
'ıırivle sıfavap olmuslardır. 

ALLCOCK vakılarının tevlit ettl 
ğı sıhhi sıcaklık OTOMATİK BİR 
\1ASAJ gibı hemen ağrıyan yerir 
•trafını kanlar ALLCOCK vakıla 
rındaki Kırmızı daire ve Kartal re 
"imli markasına dikkat edinız. Eczr, 
... .,1~ .. ,.:ı • .,., h.,, .... ~ı, "'"' ... ''«:+,,,. 

mg , ______ ._., 
GÜL l\'.lerakhlan 1 

İstanbul Asliye üçüncü huku ha. 
kimliğinden: Saliha tarafından Be. 
yoğlu Yenişehir Vişne sokak 33 nu. 
marada mukim iken hali hazır ilca .. 

200 çeşit, aşıları kuvvellı, yedive
ren etiketli nuvote güller, güzel çam
lar, mavi çamlar, süs fidanları ve 
saire.... Ortaköyde Ankara Bahçe
sinde bulabılirsiniz. İsteyenlere ka
taloğ .ı:ıönderilır. VASi L l•mmm••••m•••-' metgahının meçhul olduğu taayyün 

P;rinç Unu • Mercimek • Be2e:ya - Yukaf 
. ve sair HUDUilAT UNLARI Ku\-vct kaynağıdır. 

Fatih sulh üçüncu hukuk hakimli. 
ğinden: Kocamustafapaşa lzcıtürk so 
kak 6 numarada oturan l\lusa kızı 
Kıymet Konuğun hacrile şifayap o
luncaya kadar bilumum umuru vesa. 
vetini ifa etmek üzere kardeşi ayni 
yerde oturan Ibrahim konuğu:ı vasi 
tayin edildiği ilim olunur. 

eden Mustafa Kemal aleyhine ınnh
kemenin 939/1368 No. lu do:;ya ile 
açılan boşanma davasının icra kılınan 
muhakemesi neticesinde kanunu me
deninin 134. 138 ve 142 inci madde. 
leri muc'bince tarafların bo~clllmal~. 
rına ve Mustafa Kemalin bir sene 
müddetle evlenmemesine ve masari.. 
fi muhakeme ile avukath~ ·icretinin 
ubdes;ne tahmiline 12/2/940 tarihin. 

ÇAPAMARKA MOSTAHZARAil 
M. Nuri ÇAPA J{uruluş tarihi 1915 

BU CAZİP 
, , •••••••---mı••--• c:m -------• ' de karar verilm;ş ve yazılı ıilam mah 

KIRALIK VE SATILlf{ KARGIR KONAK ~;;a:i~n~~;;~i~u::;~~~e~~~~~ 

D E G• ı• s ı• K L ı• 1 Her türlü depo, hastane, sağlık yurdu yapmağa çok elverişli '10 
odalı geniş salonlu beş bın metrelik arazisi bulunan fevkalade havadar 
ve nezareti kiımilcsi olan kfırg;r bir konak acele kiralık ve satılıktır. 
Görmek istiyenler her gün göreb lirler. Beşiktaş: Y&Jdız Posta cadde. 

tarihi ilandan itibaren on beş gün zar 
fında temyizi dava edebilece~i husu
su ilan olunur. 

iki fotografı 

YALfffZ 
7 60NO( 

OLOU 

l si No. 35, Tel: 42282 Beyoğlu 3 üncü sulh hu'lrnl( bit. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ kimlilinden:Hasan N~in tarafirdan 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Avgerlnidb aleyhine a~lan 3~ lira a.

1 lacak davasının duruşmasında dı:ıva 
edilen vekili Pangaltıda ls•iklil cad.. 
desinde Surpaı;?op npartımanının hi. 
z-;nci katında mukim Nuri Narine ih. 

HER AYI 
1 

baratta bulunacağını beyan etmiş o. 
lup ve Nuri Narinin de ikametgahı 

1 
meçhul olduğu zabıtaca ven len meş.. 
ruhattan anlaşılmakla ilanen ihbarda 

1 bulunmasına mahkemece karar veril. 
miş olduğundan mahkeme ~ünü olan 

1

10.4.940 saat !Oda mahkemede bu'un 
ması veya musaddak bir vekil gön. 
denn~i aksi takdirde mahkemenin 

ROMATiZMA, SOGUK 

A L G 1 N L 1 b 1. K 1 R 1 K L 1 K 

ve bütün ağrllarını derhal keser 

Lüzumunda giinde 3 kaşe ahnabilir. 

NEDEN 
Bütün mütehassıs diJ taDiblerl 

RADYOLIN 
ır11ı macununu tavsiye ed:yorlar? Çünldh 

daima kullanın..., 

RADYOLİN 
Diılerl beyazlatır. Diı etlerin• 

kuvvetlendirir. Diılerin 

çürümesine mani olur •. 

Ağız kokularını 

defeder 

Sabah, Öğle Ye Ak,nm 
yemekten ıonra .ıtındf 
üs defa fJrça.Ja~aua. 

her 

Muhtelif ıergilerden 
18 diploma, 24 altm 

madalya 
kazanmıtbr 

Rn inam\mayacak Q\b\ gefiyor 
fakat 

B\Z1Al tECRÜBE EO\N\Z 

gıyaben görüleceği ihbar makamına 
kaim olmak üzere ilan olunur.(25424) 

' ~ ,l~~----------------------------
, • ... ' 1 ..... 

Ancak bir hafta zarfında, binlerce 
kadın buruşukluklanndan kurtuldu. 
1ar ve birkaç sene gençleştiler. Cil. 
dinizi kendi tabii ve kıymetli gençlik 
unsuru olan "BİOCEL" cevherile can 
landınnız. 1 

Cildiniz hemen tazeleş!p gençleşe.. ' 
cektir. "BİOCEL" Viyana Universite. 
si profesörü Dr. STEJSKAL'i!l keş. 
fidir ki, halihazırda cild unsuru olan 
pembe renkteki Tokalon kreminin 
terkibinde mevcuttur. Her akşam yat 
mazdan evvel tatbik ediniz. Siz uyur. 
ken cildinizi besler ve gençleştirir. 
Gündüzleri için de yağsız beyaz renk
teki Tokalon kremini kullanınıL.. Bir 
kaç gün zarfında, siyah benleri eritir. 
ve açık mesameleri sıklaştırır. En 
sert ve en esmer bir cildi yumuşatıp 
beyazlattırır. 1 

Dostluk ve 

Yardım 

Cemiyetinin 

yeni nizamname-j 

si mucibince ida-1 

re heyeti intihabı yapıacağından aza- 1 
nın 30 mart 1940 cumartesi günü sa

ıt bir buçukta lstanbulda Etıbba 0-
:iası binasını teşrüleri rica olunur. 

4üvük İkr~mive 

, 
MI LL 1 
PiYANGO 
150.000 Lirndır 

Maarif Vekilliğinden: 
1stanbulda Maarif Vekilliği kitap depo 'arı ve yayınevıl';l"I mOdilrlüğünde çalış

mak üzere. ayni zamanda fransızca yazın 'lğa ve muhabere' dosyalnnru takip ve 
tanzime muktedır bir daktilograf alınac:ı ktır. Aylık ücreU 75 liradır. Stenografi 
bilen ve tahsil derecesi O tün olan tercıh !'dtlE'<' ır. 

Taliplerin hilvtyet cüzdanı, tahsil veslk ası veya uretkri, çalıştıkları yerlerden 
aldıkları iyi hiz.mct vesikaları. ikişer foto ~rafları llJştirllmiş birer istida ile 
25-111-1940 pazartesi günü akşamına kadar (Maarif Vekilli[:! neşriyat mOdurlO-
ğO - Ankara) adresine müracaat etmeleri. (12:i7) (2102) 

Dahili konforu alakadar eden , •••• - ••••••••••••••••--... 

~!h~~==l ;:ı!~ ~~~~~a!~ıs~: K 1 z 1 L AY c E M 1 y E T 1 odaları ve salon takımla;ı, Bric 
oyunu için Amerikan mobilya. 
lar~ her yerden müsait şartlaı 

ve ucuz fiatlarla 

B A K E R (Eski Hayden 
Mağazalarında bul:ıcaksını?. 

MÜNİR N~RHTf N ~ 1 CTIK 

·~~u~r~~9cu • 
•YÜCE ~ ~INDA • 

TÜlllCÜ 
PLAK llt 2709!7 

ODEO~ 
(1) 

Umumi Merkezinden • 
Cemiyetimiz harp. kıtlık, muhaceret ve emsali ahvalde zuhur ed~n 

hastalıklarla yapılacak mücadele ve bilhassa seferberlik esnasında 
hastanelerde Kızılay esas hemşirelerine yard;mcı sıfatile çalışmak 
üzere Istanbulda Aksarayda kain: 

KIZILAY HASTABAKICI HEMŞİRELER l\fEKTEBİ 
lahilinde 

GöNULLU HASTABAKICI 
yetiştirmek için 1 Nisan 940 tan itibaren üçüncü kurs açılacaktır. 
Meccani olan bu kursa aşağıda yazılı şartları haiz olanlar alınır: 

1 ~ 20 ila 45 yaş arasmda bulunmak. 
2 - En az ilk mektep ~ahsili görmüş olmak. 
Kaydolunmak VP df'rslP.r hakk·nda maliımat almAk istiyenler yu. 

karıda adresi yazılı mektebtmiz«' müracaat etmelidir. 
İkinci devre kurs için kaydedildiği halde üçüncü kursa kalanlıınn 

tekrar müracaatla kaydolunmaları. 
Şefik ruhlu. hayırperver hemşirelerimizin bu insani işe hevesle ko

şacaklarına kaniiz. 

r• Jksürenlere: KATRAN HAKKI EKRE~ -9' 

'-· '-f nkkı K11fr11n P11~lill@ri d,a vardır J 
Sahibi ve Neşrivaı l\'lfühiru l:afit Lütfü DÖRDÜNCÜ Guet>:C'ihk ve 

Neşri~·at T t. S fla:ııl•h~ yer: T A N \tathaas1 

MAZON MEYVA TUZU 
INKIBAZ, HAZIMSIZLIK, MtDE BULANTI ve BOZUKLUGUN~A. BARSAK 

KULLANILABILIR. TEMDELLIGINDE, MiDE EKSiLiK ve YANMALARINDA EMNiYETLE 
Müferrih ve Midevidir l\IİDE ve BARSAKLARI temizler alıştırmaz ve yormaz. MAZON isim ve HOROS markasına dikkat. 

NEZLEsiz, GRIPsiz, Öl<SüRUKsüz, bir kış y A L D A Pastilleri Sayesinde Kabirdir. 
IIAKİKI PASTİL VALDA ismi üzerinde ısrar ediniz. Her eczanede bulunur. Yalnız toptan satış İ(in MAZON ve BOTTON ena deposu. Yeni Postane arkaıg No. 31 


