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l\f A R T 
1 9 4 o 5 KURU$ GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi 

•Her tacir ba kitapı. r&stercFitm aııuTterf tatb~ etme~ 
suretiyle bir iki sene ııibı kısa bir oman ıdnde mfisterile 
rinin adedini bir misli arttırabilir Ben ba lcftabımda ıizt 
bu aanati ötrefr~tırum.. Fivatı Sn lru1'1JI 

aladier Kabi·nesi istifa. Elli 
o--

Almanyanın 

DiPLOMASi 
TAARRUZU 

::raıan: M. Zekeriya SERTEL 
}{ iUerle Mussolini, ancak mü

him hadis!!lcrin ve kati ha
~etlenn arifesinde buluşup goril-

ler, Kati bir harekete geçmeden 
~ iki mihver hükumetinin gürüş. 
\>1i 1 arnsında bir ahenk ve anlaşma 
ll CUde getirmek ihtiyacı Führerle 

12 
Uçerun karşı karşıya ve başbaşa ko-
U§nıaıarını icap ettirir, · 
1'4uıver, çelik bir ittifaka kalbe

~iği, Polanyaya tecavüz vnki ola
~e Çekoslovakya işgal edileceği 
g.. lar iki devle'. rücülünün şahsen 
~tüşnıiye lüzunı gördilklerini bili-
11 uruı,. 

bı l3u defa da Ritlerin Berlindeki 
kaesai odasını tExkederek Italyaya 
h dar gitmek zahmetine katlanması, 
./r h~lde mühim ve kati hareketJe
lelll arıfesinde bulunduğumuuı dela-

t eder. Bu ani ve gizli mülakatın 
ıtı!n,a ve cbemrııiyeti buradadır. 
13 lfitıerle Mus.c:olini ne gorüştüler? 
lınunu henüz bilmiyoruz. Bu mülaka.. 
Old evvela bir '>ulh p1iını ile aiakadar 

Uğu tahmil' edildi. Amerikali mü
~\'irin Romı>da bulunduğu zaman 
bu ntülakatm vukubulmuş olması da 
"!/ u ~mine kuvvet veriyordu. Fakat 
ıtı at~anda.n. çıktığı işae edilen ve A
d~rikan pazeteleri tarafından neşre
lto en on bir maddelik sulh planının 
~illa v~ Berllnin eseri olmadığı an.. 
kllt ldL Zaten sulh §artları iyice tet. 
l) t"'lilirse görülür ki, bu Berlin ve 
uy~"i'\~ - . 
• 1 11ıın bir· sulh pfonıcur ve a tehi ih-
:;uaı Papalık tarafından tertip edilip 

taya atılmıştır. 
k 5 Ulh planı ile değilse de, bu müla
lo atın .liitler tarafından yapılan diP
tıa tna::ı taarruzu ile alakadar olduğu. 
};'~Phe yoktur. 

reni kabineui leskile memur edilen PAUL REYNAUD 

Moskova, Şimal 
Devletlerinin ittifakını 

Kendi Aleyhinde Sayıyor 
Londra, 20 (Hususi) - Tas A. 

jansı, şu tebliği neşretmiştir: 
"Yabancı gazeteler, hedefi Fiil

landa Jıudufüırlnltl a keri miidafa-- ...--.... - .. .._...... 
ismi "'erilen ittifakın akdi için Fin. 
landa, İsveç \'e Norveç arasında 
müzakerelerde bulunulduğunu bil
dirmektedir. Finlonda. İsveç ' 'e 
Non·cç rasında höyle bir "tcdafiii 
ittifak., a karşı So\·~·etler Birliği
nin hiçbir itira7.cln hulunınıyacağı 
da ileri siirillmektedir. 

"Tas Ajansı şunu beyana sala. 

hiyetfardır ki, Sov~·etler Blrl'ğinin 
hattı hareketine dair olan bu ha· 
herler, hakikate tc\·afük etmemek. 
tedir. Zirn. Norv,.~ parla111f'nto!iu 

__.... ..._..... . . .., ......., 
diği nıalöm Sovyet aleyhtan nut. 
l·undan da anlaşılacağı \'eçhile 
h()~·lc bir ittifak Sovyetler Birliği 
aleyhine miiteveccih olacak ve 
So,·yetler Birl'ği ile Finlanda ara
sında 12 Martta imzalanan mua. 
hede ile tam tezat halinde buluna. 
cnJrhr . ., 

(Tebliğin akisleri 6 ıncı sny!ada) 
tu ın - Sovyet harbi Al:nanyanın ar

ettiği şekilde bitince, Hitler, müt
(Souu: Sa: 6; Sü: 3) 

--------~~~~~~~~~~~~~~~~..,..~~~~~~~~~~~~~~--~~~-----
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11 Sylf ., Alevler icinde 
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Yeni Kabineyi Paul 
Reynaud Kuracak 

Hiç Beklef!,miyen Bu 
istifa Başlıca iki 

Sebepten ileri Geliyor 

1 
2 -

f iN · RUS HARBiNE MÜESSiR BiR 
SEKILDE MÜDAHALE ETMEMEK 

HARBi EN CANLI VE EN TESiRLi 
BiR TARZDA iDARE EDEMEMEK 

Paris, 20 (Hususi) -Başvekil M. Daladicr ile kabinesi, bu
gün hep birlikte istifalarını vermişler ve Cümhurreisi M. Leb
run istifayı kabul eclerek Daladier kabinesinde Maliye Nazırı 
~olan M. Reynaud'yu yeni kabineyi teşkile memur etmiştir. Rey
i · · o " " Ilaladie.r ilaaö
rüşerek onun müzaheretini temine çalı§ınıştır. Reynaud, yeni 
bir kabine teşkil edip edemiyeceğini yann (bugün), Cümhurre 
isine bildirecektir. Jleclis Reisi HERYO 

M. Daladier'nin mensup olduğu 1 
radikal sosyalistler grupu bugün top- ı ~ V l l M .. f. ki . . 
lan~rak vaziyeti t~tkik ctm!ş· netke- e es utte 1 erın · 
de ıki senedanberı Başvekalette bu. ' 
lunan Daladier'ye ifa t>ttlği hizmet-
lerden dolayı teşekküre karar vermiş H b • s K d · I . 
tir. Daladie.r, bu t~planttd:ı söz ala· ar ) ona a ar 
rak B:ışvckıl, Harbıye; N:ız!rı ve Ha- . . 
riciye Nazırı olarak hizmet c>ttiği da- G •• •• • d 
vaya bir mebus olarak hizmete ama. otureceg"" ın en Emı·n 
de olduğunu anlatmıştır. 

İstifanın Sebepleri 

Daladier kabinesinin istifası sebep
lerine gelince, dün parliımentonun 
akdettiği hafi celse neticesinde buna 
lüzum hasıl olduğu anlaşılıyor Çün
kü hükumet, itimat reyi istediği za
man bir reye karşı 239 reyle itimat 
kazanmış, fnkat 300 mebusun müsten 
kü kaldığı göze çarpmıştır. Sosyalist
ler, büyük sağ cenah .qr'!.lpu· ile Lou
is Marin grupu müstenkülcr orasında 
idiler. 

Meclise aleni celsede iki takrir ve. 
rilmişti. Birincisi Chichcry tarafın. 
dandı ve şu mealde idi: 

"Meclis, Finlıında milletine \'e or. 
dusuna, gösterdikleri takdire değer 
cesaretten dolııyı hayranlık hislerini 
bildirir. Meclis, Fransanm kuvvetini 
azami hadde yiikscltmck ve bize 
zorla tahmil edilip mcmleketlerimi. 
2in ~elimetini, cmni:retini, hiirriyet. 
terini ve bütUn dünyanın hürriyet. 
terini müdafaa kin devam ettiğimiz 
harbi müttefiklc;lc sıkı bir anlaşma 
halinde zafere götürmek Ü7cre ebem 
olan biitün tedbirleri, her sahada der. 
hal ittihaz etmesi için hükumete iti. 
mat beyan edt-r." 

İkinci taktjr, Louis Marin tarafın. 
dan verilmişti. Herriot, hükumetin 
Chichery tarafından verilen takriri 

•Sonu SR 1; ~ıı 4 • 

Koordinasyon Heyeti 

iki Yeni Karar Verdi 
Ankaradan bildirildiğine göre, ko. 

ordinasyon heyetinin iki karan Ve
killer Heyetince tasdik edilmiştir. 
Bunlardan biri, Türk bayrağını taşı
yan vapurların ecnebi limanlarına 
sefer yapmalannı hususi müsaadey.e 
tabi tutan, diğeri de limanlarımız a. 
rasmdaki azami nakliyat navlunu
nuı tesblt eden kararlardır. Bu hu· 
sustakf tafsilatı üçüncü_ .sayfamı.tda 

bulaoa.kSına. 

Roma • Berlin • Moskova Arasında Yakında 

Görüşmelere Başlanacağı Sc>yleniyor 
Londra, 20 (Hususi) -Amerika Hariciye Müsteşan Sumner 

Welles·, memleketine dönmek üzere, bugün saat 11 de Cenova'
dan hareket etmiştir. Bindiği vapur Conti Di Sovoya'dır. 

Londra gazetelerinden Daily Sketch tarafından verilen malu
mata göre, Mister Welles İngiltere ile Fransanın sonuna kadar 
harp edecekle

0

rine inanmıştır. O kadar ki bu sırada sulh müza .. 
keresine binde bir ihtiınal bulunmadığına kani olmuştur. 

Mister Velles'in edindiği diğer bir,--
kanaat, Avrupanın her şeyden fazla B · • 
emniyete muhtaç olduğudur. Bütün e 51 m 
konuşmalar, ona, bilhassa bu kanaa. 

• • • 
Omerı 

ti vermiştir. Onun Almanyada hasıl 
ettiği kanaat, Alman mıllelimn fikrE n 
"zifiri karanlık,, içinde yaşadığı_ 

dır. 

Vcllcs, Romada İtalyan milletinin 
emperyalist bir devlet olmak ıçm 
beslediğı emellere vakıf · olmuş, fa_ 
kat İtalyanın harbe girmek niyetinde 
olmadığını da anlamıştır. Onun anla. 
dığı diğer bir mesele de. Mussolinı· 
nin. İtalya imparatorluğunu daimi
leştirmek ve bunun ıçın de denizle
rin hürrjyetini sağlamlama.it istediği
dir. 

Brenner mülakatının akisleri 
Roma, 20 (Hususi) - Berlin ve 

Roma kaynakları, sulh taao-uzuna gL 
rişmiş olduklarına ait her ha ben te~
zibe devam ediyor ve hiçbır sulh 
teşebbiısü ile alakadar C1lmadıklli!I!ll 
anlatıyorlar. Jurnala D'ta~ya. buqün 
de bir makale yazarak Brener· mi!Ja
katı neticesinde bir ımlh teşebbüsü 
beklemenin abes olduğunu söylemek. 
tedir. 

Fakat bu,gün nazan dikkati celbe. 
den bir nokta, İtalyan J?azetelerinin 
ilk defa çılarak yeniden İtalyan - AJ. 
man işbirliğinden bahsetmeleridir. 

(Sonu, Sa: 6; Sü: 4) 

Bugün Topr4ğa - . . 
Veriyoru~ 

Ankara, 20 (Tan Muhabtrlnden):...:: 
Dün vefat ettiğini teessürle bildirdi
ğim Bilecik mebusu değerli ilim a
damımız General Do1ctor Besim Ö
merin cenazesi. bu akşam saat 17 de 
hareket eden trenle 1stanbula gön
de;ilm;ştir. İstasyona toplan.:ın me
bus, profesör ve doktorlarla yüzler· 
ce talebe, göz yaşlan arasında kıy. 

metli alime son ihtiram vazücsini 
yapmıştır •. 

• 
Merhum G~neralln cenazesini ha. 

Mil bulunan tren, bu sabah saat 8,15 
de Haydarpaşa.ya gelecektir. Cenaze. 
belediye tarafından gönderilecek bu. 
susi bir cenaze otomobili ile Haydar. 
paşiıdan Üsküdara nakledılec..·ek. Us. 
küdardan da araba vapurile Sirkıx.-i.. 
ye getirilecektir. Cenaze, vapurdan 
alındıktan sonra Babıaliyi takiben 
merhumun Türbedeki evıne götürü. 

• <Sonu Sa. 6 Su: 5> 



Tefrı1m No. 4 Yazını: Theodore Fclsteati 

y e e Es ar 
T a an d .So 

Pairott'u igfal eden Hentschel ise ren'le beraber Fransaya dönm~ 
Dk fırsattan istifade ederek Avus. tü. 
tralyaya gitti ve oradan baş ca- Fakat Almanlann burada bı-
sus Stienhauer'i dolandınnakln raktıklan bir sürü şeyler arasında 
meşgul oldu. Bir aralık para çek.. Emil Dresd ile kansı Sofi de var-
meğe bile imkan buldu. dı. Bunlar Metz civarındaki Saint 

Stienhaucr'in bu adamın elinde- Ovoid köyünde parlakça bir iş sa-
ki adres: Büyük erkanıharbiyede hibiydiler. Bir kahve işletiyor ve 
Miralay Torncr'di. askerler de buralara devam cdiyor-

Fakat günün birinde Berlin ga. lardı. 
zcteleri şu haberi verdiler: Alınan gizli istihbarat dairesi, 

"1\firalay Torner, Atlantikte bir Emil'i kolaylıkla avlamış ve o da 
seyahat ynptığı sırada, vapurun gü- Almanlara hizmet •etmişti. Bu hiz.. 
vcrtcsindcn denize düşmüş ve bo_ metlerin mahiyeti hakkında malıi-
ğulmuştur.,, mat yoktur. 

Hentschel bu hab_cri okumuş ve Fakat F r a n s ı z 1 a r, onun 
maksadı anlamıştı. Maksat onun halini anladıkları zaman. hudul-
"Miralayla,, muhaberesini kesmek.. tan kapı dışan atmakla iktifa et-
ti Fakat lfentschel aldanmadı ve miş ve geri döndüğü takdirde, en 
bir mektup göndererek Lordraya feci akıbetle karşılnşncağını nn-
döneceğini, orada bir ıskandal çı- latmışlardL 
karacağım yazdı. Londraya da don- . 
dü. Burada ilk yaptığı iş Chntaın 
polis merkezine müracaat ederek 
bir Alman casusu olduğunu bildir. 
mck oldu. 

Merkez memuru Skotland Yar
da haber vermiş, fakat Skotland 
Yard, onun bu müracaatma aldır· 
mamış, o da kendi işile meşgul ol. 
maktan başka çare bulamadığını 
anlamıştı. . 

M filıizım ıstewart çok geçme. 

" den unutuldu. Fakat birçok
lan, ezcümle anası ile babası onun 
masumiyetine inanıyorlar ve onun 
serbest bırnkılmasrnı temin için 
her kapıya baş vuruybrlardı. Bu 
teşebbüslerin hepsi de. boşw1a git. 
ti ve mülazım nncak 1936 senesi 
başında tahliye olundu. Tahliye O

lunur olunmaz, gazetecilere şcre

ime sürülen lekeyi mutlaka temiz. 
liyeceğini söyledi. Fakat iki üç oy 
sonra Almanlarla olan bütün ma. 
ccralarını neşrederek masumiyeti
ne inananların hepsini hayrete dü
şürdü. Bu itirafata göre, Stewart 
Berline gittiği zaman Alman har. 
biye nezaretile temasta bulunmuş 
ve memleketin esrarını satmayı 
teklif etmişti. Alman harbiyesi bir 
aralık ondan şüphe etmişti. Bunun 
üzerine Stewart emniyet kazanmnk · 
istemiş, bu emniyeti temin ettikten 
sonra pazarlık yapılmıştı. 

Stewart geri döndükten sonra 
en yeni tanklann projelerini aŞlra
cak, bir hafta sonra tatilinden isti. 
f ade ederek bun lan Röterdama gö
türecek, orada bunların fotoğrafı 
çekilecek ve asıllnn kendisine ia
de olunacaktı. Bu iş tam:ımlandı'k.. 
tan sonra, Stewart lngiltereden 
aynlacnk ve ruhunun yurdu say. 
dığı Almanyada yaşıyacakt1. 

Fakat Stewart, orada yakalana.. 
rak mahkum edilmiştir. Onun bu 
sıradn Almanyadn bulunduğunu ve 
İngiltere aleyhinde Hamburgtan 
neşriyat yaptığı söyleniyor. 

Gü%~1 Sofi 

j ngiltercde yerleşen doktor 
Rosel ile arkadaşlarını bir 

müddet için bırakarak, yine ayni 
sıralarda vukubulan diğer bir hiL 
dise ile meşgul olabiliriz. 

Yine nazistlerin henüz iktidar 
mevkiine yüksclmedikleri sıra idi. 
Rayştag yangını henüz tutuşma
mış ve Felemenk komünistlerin.. 
den Lubbe ile Bulgar arkadaşları, 
bu suikasdı hazırlamakla itham o.. 
lunmaınış, elhasıl nazistler, henüz 
geniş casusluk şebekesini kurma
mışlar ve istedikleri yerlere, iste
dikleri memurları göndermeğe he
nüz imkan bulamamışlardı. 

Bununla beraber, Berlinde dev
let esrarı satan hainlere verilecek 
para vardı. Bilhassa Fransadan bu 
mahiyette esrar getirecek olanlar
dan bu paranın esirgenmesine im
kan yoktu. Zaten iki memleket a
rasında bu çeşit ticaret, ananevi 
bir mahiyet alınıştı. 

Fransnda Almanların nazan 
dikkatini celbeden iki nokta vnt'

dır: Bunlardan biri Metz, diğeri 
Belfort'tur. Metz, Fransanm Şiına
li Şarki hududu üzerindedir ve 
şöyle böyle 100,0000 nüfusludur. 
Fakat bu şehir, Fransa müdafaaSl
nın anahtar mevkilerindendir. 
Metz, kırk yedi sene Alınan idare
sinde kalmış, daha sonra geçen 

· t.Slllde bütün ~ • Lo-

E mfl, Metz•aen çıkarak sat'bru- · 
ka gidip yerleşti ve Metz'in 

esrnnna vakıf olmak istiyen Al
man casuslarına yardıma koyuldu. 

Fakat Fransızlar Emil'i kapı dı
şarı ettikleri halde, kansı Sofiyi 
de onunla birlikte atmayı ilımal el
mişlerdL 

Çünkü Sofi, Fransız olduğunu, 
memleketinde kalmak istediğini, 
kocasının hiçbir halile alakadar ol
madığını söylemi" ve yerli yerinde 
kalmıya muvaffak olmuştu. 

Kendisi kırkına yaklaşmış. fa
kat çok güzel bir kadındL Kahve
ye devam eden Fransız askerleri. 
nin ona dayanmaları her halde 
güçtü. 

Sofi, bunlarn hizmet ediyor, ye_ 
mek ve icki veriyor, .paralarını a
lıyor ve dul ynsamnktnn hosnut 
olduğunu gösteri ordu. 

E mfl'in sürülmesinden sonra, 
kahvehanesi serbest bıra

kılmıştı. Kahvehanenin tarassut e
dılmediği besbelliydi. Bundan ce_ 
saret alan kan koca, bir plfın ha
zırladılar. Plfmın hedefi hangi yol
dan olursa olsun, para kazanmak, 
sonra. geçinip yaşamaktı! 

Planın tatbikatına gelince; bu, 
basitti. Metz'in askeri esrarı Al
manlara satılacaktL 

Sarbrug'da yaşıyan Emil, Al
man casuslarilc temas halindeydi. 
Ve Almanların tahkimata ait sır
lar mukabilinde bol bol para ve
receklerini biliyordu. Çünkü bu 
tahkimat, ·Büyük Harpten sonra 
yeniden insa olunmustu. 

S ofi, kahvesine devam eden-
ler içinde kimlerden istifa

de edeceğini çok iyi biliyordu. O
nun için gözlerini çavuş Alphonse 
Choppec'nin üzerine diktL Onun 
hem aska müstait. hem iğfale mÜ
sait olduğunu anlamıştı. 

Bu yüzden Alphonse kahveye 
düştü mü, ona bizzat madam hiz_ 
met ediyor, yemeklerin en nefisi
ni veriyor ve şaraplıırın filüsını 

sunuyordu. 
Alphonse'a karşı gösten1en bu 

iltifatlar, üç ay kadar devam etti. 
Sonra bir akşam, herkes gittikten 
ve kahve kapandıktan sonra, Al
phonse'la madam baş başa kaldı
lar. Aralannda bir şişe şarap du
ruyordu. 

Alphonse bir hayli keylfiiydl. 
Madam söze başladı: 
- Sevgili dost! Ordudan ayn.. 

bp, hayata yeniden atılacağın SI

rayı hiç düşünmüyor musun? 
Alphonse cevap verdi: 
- Daima düşünüyorum. Başka 

bir endişem yok ki... Fakat sen, 
niçin soruyorsun? 

Madam, Alphonse'u tepeden tır
nağa kadar süzerek, anlattı: 

- Çünkü endişe içinde yaşa
mnn için sebep yok! 

- Anlamıyorum. ne demek isti
yorsun? 
Kadın sustu. Çünkü en ehem-

miyetsiz yanlışlık hapse atılması
nn kifay.et ederdi. Fakat Madam, 
bir Wıza. sül."lıttan sonra devnm t
ti: 

- Elinde bir takım evrak ola
cak. Bunlan bir iki mm lcin bnna 
vermez misin? 

-Ne dcmck.7 
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ithalat ve İhracat 

Şirketlerinin Yerine 

Birlikler Kurulacak 
Yeni kurulan ihracat ve ithaJat li

mited şirketleri yakında feshedilecek, 
bunlann yerine ihrocat ve ithalfit 
birlikleri teşkil olunacakt1r. Simdiye 
kadar çay - kahve, deri, demir _ çe-
1 ik, manüatura ithalUt limited şir
ketlerile tiftik ihracat şirketi kurul
muş ve işe başlamışlardı. Yeni şir
ketler on sekizi bulacaktı. Bu defa 
verilen kararla:· on sekiz ithalat ye 
ihracat birliği teşkil edilecektir. Şir
ketlerin masraflı olduğu anlaşılmış
tır. Tahmin edildiğine göre, şirket

lerin masrafları 20 bin lirayı bulmak.. 
tadır. 

Yeni birliklerin masranan, satahi
yet dereceleri vesair işleri hakkında 
Vekiller Heyetinden bir kararname 
çıkacaktır. İhracat ve ithalat limited 
şirketlerinin tasfiyelerine yakında 
başlanacaktır. 

İhracat İşleri 
Dün bazı ihraç maddclcri-;niz üze

rinde iyi satışlar olmuştur. İngiltere 
ve Fransa için tiftik, Macaristana de. 
ri ve barsak, Romanyaya susam, Çe
koslovakyaya portakal ve İtalyaya da 
kuş yemi, keçi kılı ve paçavra satıl
mıştır. 

Diğer taraftan İtalyan bandıralı 
Bosfor vapurile şehrimize odun talaşı 
ve Türk bandıralı Feyyaz vapurile 
de sandıklık çam tahtası eetirilmiş
tir. 

Noksan Ölçüler 
Ölçü kullanan esnaftan bazılanmn 

halkı kand1rm:ıkta n ldul< ~n luı rlcrn. 

da belediyeye şikayetler vaki olmuş. 
tur. Bilhassa seyyar esnaftan çof,'U
nun damgasız ölçü aleti kullandıkları 
giOi sattıkları malı m~ayyen sıklet
lerde olduğunu iddia ettikleri taşlar. 
la tarttıkları görülmüştür. Bunun Ü

zerine keyfiyet ehemmiyetli şekilde 
bütün şubelere yeniden tamim edile
rek bütün bakkal ve seyyar esnafın 
sıkı surette kontrol edilmesi bildiril
miştir. 

Diğer taraftan Ölçü ve Ayarlar 
Başmüfettişliği de ani teftişlere de

vam etmektedir. Bilhassa toptancı
larm tartı filetlerl dev:imlı şekilde 

kontrol edilmektedir. Bundan bir 
müddet evvel belediyenin sebze hali 
de teftiş edilmiş, noksan ve damgasız 
ölçü kullandığı tesbit edılen mütead
dit kabzımal hakkında takibat yapıl
mıştır. 

Haliçte Çarpışma 
Dün sabah, portakal yükü ile Ha

liçteki meyva hali önünde durmakta 
olan Erdek isimli motör ile limana ait 
655 numaralı mavna çarpışmıştır. l\fo 
tör hasara uğramıştır. 

ADLiYEDE: 

Dün 1\Iahklım Olanlar 
Sabahat isminde bir kıza tecavüz 

etmekten suçlu Kamil ve Niyazinin 
muhakemeleri dÜn birinci ağır ceza 
mahkemesinde neticelenmiştir. Ka
mil iki sene bir ay ve Niyazi 5 sene 
7 ay hapse mahkum olmuşlardır. Ay. 
nca 30 lira mahkeme harcı da öde
yeccltlerdir. * Sirkecideki gümrük antrepoları. 
na arka kapıdan giren ve 9 top ku
maş çalan Salih Sultannhmet Birinci 
Sulh ceza mahkemesinde 9 ay hapse 
mahkum olmuştur. 

Bir Ceset l\'lezardan Çıkan1dı 

işsi 1 r i cak 

i Işçi a ehane eri de ı 
İ ap ı cak İ 
1 ;ş kanununun işsizlere iş temini hakkındaki maddesini tatbik e- İ1 : decek nizamname etrafında hazırlıklara başlanmıştır. Bu nizamname • 
1 ile gerek şehrimizde, gerek diğer büyük 'şehirlerde "İş Bürosu,, ve ; 
• "Müstahdemin İdarehaneleri,, namı altında ve issizlere iş temini mak- ! 

sadile faaliyette bulunduklarını iddia eden teşekküller lağvedilecektir. • 
Bunların adedi ve adresleri tesbit edilmektedir. Hizmetçi idarhaneleri 
de J.Ağvedilecek, bu işi Belediyenin müstahdemin şubesi tanzim edecek
tir. Aynca Mıntaka İktısat Müdürlüğünde bir büro teşkil edilecek, bu 
büro, sırf işsizlere iş temini işlerile meşgul olacaktır. i 

Bakkallar cemiyetinin tezgiıhtar ve çıraklara iş temini etrafın- t 

1 
daki faaliyeti tevsi edilerek, bütün esnaf cemiyetlerine teşmil olunduk-ı i 
can sonra, birleşik esnaf cemiyetlt:rinde kurulacak iş bürosu da faali
yetine devam edebilecektir. Bu suretle Mmtaka İktısat Müdürlüğü, 

1 Belediye ve csnnf cemiyetleri olmak üzere üç belli başlı teşekkül muh- ı 1 telif branşlarda işsizlere iş bulacaklardır. • 
•----•--.....-•--- w •m--m'---·-----------

Denizyoll 
iki 

Adliyeye 
r 

• • 
erı 1 

Devlet Denizyollan idaresinde bir 
suiistimal meydana çıkanlmış ve i
dar~nin acentelerinde yolcu ve yük 
biletleri satan iki memura işten çek
tirilmiştir. Bu memurlar suiistimal 
suçile adliyeye verilmişler ve hakla
nnda adli takibata başlanmıştır. 

Suiistimal yolcu ve yük biletleri. 
nin satışında yapılmış ve mezunen 
vazifesinden muvakkat olarak ayrı
lan bir memurun yerine gelen bir 
başka memur tarafından rneydona 
çıkarılmıştır'. Suiistimalin mühim bir 
miktar tutmamakla beraber uzunca 
bir müddet devam ettiği tesbit olun
muştur. 

Gazi Koprtbü Açıfomaaı 
Gazi köprüsünü açıp kapatmak i. 

çin Almanyadan getirtilen cer motör
lerinin elektrik tertibatı bozulduğu 
ve benzinle müteharrik motör de iş
letilemediği iç.in köprü dün sabah a. 
çılamamıştır. Maamafih köprünün a
çılmasına da. sonradan liızum o'ma
dığı anlaşılmıştır. 

Köprüyü inşa eden firma. muvnk
kat teslim komisyonunun tesbit etti
ği noksanlarn ikmaline henüz başla
mıştır. Firma dün bebdiyeye mlira. 
caat ederek mühendislerinin rahnl
sızbğını ileri sürmüş ve yeniden müh 
let istemiştir. 

----o---
llalkcvi İçin Konser 

Güzide amatör sanatkar Mari Üs
tad, 10 nisan çarşamba akşamı saat 
21 de Beyoğlunda Saray sinemasında 
piyano konseri verecektir. Sanatkar, 
bu konserin hasılatını tamamen Be
yoğlu halkevi sosyal yardım şubesi
ne terketmiştir. 

Dört sene evvel 12 yaşında iken 
A vrupanın muhtelif şehirlerinde kon. 
ser verip takdir kazanan bu sanat
karın gösterdiği hamiyet şayanı tak
dirdir. 

Barbaros Parla 
Beşiktaşta Barbaros türbesının et. 

rafında yapılacak olan parkın tTam
vay caddesine kadar genişletilmesine 
karar verilmiştir. Tramvay caddesi
nin alt tarafında bulunan muvaltkit
hane de heyeti umumiyesilc karşı ta
raftaki Sinanpaşa camiinin münasip 
bir yerine nakledilecektir. Bu husus 
hakkında belediye ile evkaf mutabık 
kalmışlardır. 

a ının Katli 
Es arengiz Bir 

iyet Ahyor 
Veznecilerde meşhur tatlıcı Abdü1-

kadirin boğularak öldürillm<'si hak
kındaki tahkikat gün geçtikçe esrar
engiz bir mahiyet arzetmektedir. 

Evvelce şüphe üzerine nezaret al. 
tına alınan terzi Suphi ıle maktulün 
eski çıraklanndan Eminin vakada hiç 
bir alakası olmadığı anlaşıldığmtlan 
dün ikisi de serbest bırakıldığı gibi 
evvelce ismi geçen Sabahatın da aran 
masından vazgeçilmiştir. Çürıkü ter
zi Suphi cebinde zuhur eden paralan 
nereden aldığını isbat etmiştir. Emi
nin de hadise günü üvey babası Ha
sanın evinde olduğu ve gece sabaha 
kadar bir yere çıkmadığı anlaşılmış. 
tır. 

.1.l iJU UU a1 dl!A JlltU\LU!Uil UL ögıu \ c 

hale.n Davutpaşada askerlik yapan 
Suphi de isticvap edilmiştir. Suphi
nin son zamanlarda babası ile arası
nın açık olması, üzerinde bazı şüp
heler toplanmasına sebep olmuş ise 
de, vaka gecesi onun kışladan bir ye
re ayrılmadığı anlaşılmıştır. 

Znbıtn ve müddeiumumilik katil, 
veyn katilleri meydana çıkarmak ü
zere gece gündüz tahkikata devam 
etmektedirler. 

Dün yeniden Eminin arkadaşların
dan Müştak ile maktulün ahbaplann
dnn Kemal ve Abdülkadirin her ak
şam boşalttığı kırk dokuzluk rakı şi
şelerini alan seyyar elbise ve şişeci 
çingene Emin de isticvap edilmiştir. 
Akşam üzeri Abdülkadirin dükka
nında evvelce garsonluk eden ve ha
len Bakırköy Bez fabriknsında ~"h
şan İbrahim nezaret altına alınmıŞ
tır. 

Üsküdar Yol İnşaatı 
Üsküdar kazasında yapılacak oıan 

4471 lirn keşifli yol inşaatı dün 1540 
lira noksanile 2931 liraya müteahhi
de ihale edilmiştir. 

Örenderc Köyünde C-mayet 
Kozan (TAN) - Orendere köyfin

den Bekir on üç gün görünmeyince, 
aranılmış, cesedi bulunmuştur. Ayni 
köylü Mustafa, katil olmak suçile 
tutulmuştur. İtirafına göre Mustafa, 
giiya geyik avlamak için Bekiri gö
türmüş, bir uçurum kenarında vur
mutşur. Uçuruma yuvarlanan Bekir 
parçalanmıştır. 

Cinayete bir kadın meselesinin 
sebep olduğu sanılıyor. 

"'Kıldı Han Mahmudu Adlf kulel vlll 
bina" 

Cihangirde Güneş apa.rtmanı ka. 
pıcısı Frangül, çocuklarile beraber 
hava gazile zehirlenmiş, çocuklan i
yileşmiş, kendisi ise 15 gün sonra ' 
ölmüştü. Bu ölüm hadisesine hava 1

1 gazile zehirlenmenin sebep olduğu 
iddia edildiğinden Frangtilün mezar
dan çıkarılmasına ve otopsi yapıl
masına karar verilmiştir. Eğer Fran. 
gül hakikaten hava gazindan ölmüşse 
ailesine Hava Gazı şirketi tarafından 
tazminat verilmesi icap etmektedir. 
Ölüm bir zehirleme hadisesi ise o 
vakit suçlu aranacaktır. B,ı.ı sebeple 

8 - Cerrahpaıa hastanesinde mua• 
yene için mDracaat edenlerden para a• 
lıyorlarmıf. doOru muT 

C - Doğrudur. Fakat fakir olanlar
dan tlttet alınma:ı:. Alınan ücret 20 ku
ruş gibi cllzJ bir paradır. Fakir olduğu
.na dair llmOhnbcr ~ötOrenler veyahut 
se:rtablbe müracaat ederek fakir olduk
lanru söyllycnlcr bu 20 kurua ücretten 
Wima edilirler. 

• 
8 - lstanbulla Sıvas arasındaki do-ı 

,,;ıryolu kaç kllometredlrf 
C - 1179 kilometredir.. 

• 
8 - Yangın kulealnln Dı:erlndekt: 

"'Sanki takı çarha yazdım lzxeta tarl· 
hini" 

Beyti kulenln tırlhl lnıaaını glS.terl· 
yormuf. Bu yazıdan rakam naaıl çıka

rılır ve ifade ettlOI r.akam nedir? 

C - Bu, ebccd hesabiledlr ve tarih 
ifade eden mısra son mısradır. Şöyle 

hesap ed1llr: 

Kıldı (154), Han (651), Mahmut (98), 

Adll (114), kulel (1311), vtılA (38), bi

na (53). YckQnu 1244 eder ki bu he
szıpla yangın kulesi bundan 112 sene 
evvel ynni 1.244 Rumt. 1828 MilM! se
nesinde yapılmış demektir, Yultandaki 
s:ıtır da tarihin İzzet ismlnde bir pir 
tnrafından yapıldıı'llll gösterir ki bu 
~ir de l{eç~ zade fzı:et Molladır. 

Fran "1- cesedi d" .. -ıd .. X.."1. gu un UD CIDlT>U.-~~ 

;perden çıkarı1mışbr. 
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Tayyarelerin Gelişi 

Ekipler T arafmdan 

Hemen Haber Verildi 
Evvelce yapılması taknrrur eden 

aktif korunma tecrübeleri dün mu
vaff akıyetle yapılmıştır. 

Tecrübeye, Hava müdafaa umuın 
kumandanlığı tarafından açılan kurs
larda yetiştirilen emekli general, al
bay ve yarbaylar iştirak etmişlerdir. 
Bunlar bir harp vukuunda hava din
leme, haber verme ve irtifa ölçrne 
funiri olarak vazife alacaklardır. 

Bundan başka seferberlik müdüı
lüğü kurslarında yetişen dinlem~ 
haber verme postalan da denemede 
vazife almışlar ve cümlesi de büyük 
bir muvaffaklyet göstermişlerdir· 
Deneme şöyle yapılmıştır: 

Sabahleyin saat 8 de muayyen yer• 
lerine gidip etrafı tarassut etmiye 
başlıynn ekipler, tam saat 9,33 te üç 
tayyarenin Çatalca istikametinde 
hududu geçtiğini farketm.işlerdir· 
Derhal tayyarelerin kaçar metre jr ... 
tif ade uçtuklarını ve uçuş istikamet. 
lerini tayin edip 9,34 te telefonla ha
ber verme amirine bildirmişlerdir. 
Ondan sonra sırası ile hnber verme 
amiri hava mıntaka kumand1nlığını, 
burası da halka bildirmesi için Em.
niyet müdürlüğünü telefonla haber
dar etmişlerdir. 

Harp vukuunda pasif korunma ~ 
miri olarak vazife alacak olan emnf. 
yet müdürü 2 dakika i!;erisinde teb· 
likeyi bütün kazalara, kazalar da dört 
dakikada nahiyelere bildirmişlerdir· 

Bu suretle Çatalca üzerinden vfıkİ 
olan bu taarruzu be dnkika içinde 
outun pa:;u .1:1.oıwumı Lt:~t:AAu.ut:ıı 

duymuşlar, ve vazüeleri başmtl g€ç· 
mişler demektir. 

Bundan başka saat 10,24 te Ram~ 
den İstanbula, 10,29 da Üsküdardntı 
İstanbula, 10,34 te tekrar Çatalca· 
dan İstanbula, 10,40 ta yine Üsküdat 
dan 1stanbula taarruzlar vaki oı. 
muştur. Bunların hepsi de ayni şe.. 
kilde ve beş dakika içinde en küçiiİ' 
pasif korunma teşekküllerine kadat 
yayılmıştır. Deneme saat 11 de W· 
tam bulınuştur. 

Doçentlerin Konferansları 
Üniversite Edebiyat fakültesi der 

çentlerinden Ali Nihat Tarlanın 25 
martta Erzurumda (Nef'i), 3 nisan• 
da Bursada (Fuzuli) mevzulu, terbi.. 
ye doçenti Sabri Esadın 28 martta 
martta Balıksirde, (Terbiye ve Mil" 
hit) mevzulu, 5 nisanda (Çocukta 
mantık) mevzulu birer konferaııS 
vermeleri kararlaştırılmıştır. 

Doçent Cafer oğlu Ahmet te 29 
martta Adanada, 4 nisanda da Koilı" 
yada birer konferans vereceklerd~t· 
Bunlardon Ali Nihnt Tarlan bu,f!iill 
Eruzuruma hareket edecektir. 

Bir Köprünün Ayai:rı KayCb 
Erbaa (TAN) - Zelzelede esasb 

şekilde bozulmuş olan KarayııltS 
köprüsünün bir ayağı yerinden ts
mamen kaymış ve sulara kanşmış~ıt~ 
Bu yüzden fiç nahiye ile birçok kO? 
lerln merkezle alakası kesilmişti!• 
Köprünün bir an evvel tfuniri b~ 
}eniyor. 

Bir Dağ Ka'yıyor ıs 
Aryonkarahisar (TAN) - İshıÜt 

nahiyesine bağlı Kırca köyünfin ya:· 
nında bulunan yüz metre irtüaındıY 
ki dağ heyelana başlam1s, üç rneı: 
birden kaymış yambaşında akın~. 
olan çayın gecidini kapamı4'tır. J{o: 
tehlikeye girmiştir. Bazı evler ~ 
şaltılmıştır. Bir" fen heyeti, malı 
linde tetkikata gönderilmistir. 
==========;=::==~====~~~ .....--
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Harbi Şi d tlen irme 
~eselesi 

1
. 

l' azan: Ömer Rıza .. DOGRUL •

1 
y nın 1 Koordinasyon Heyeti 

Yeni iki Karar Verdi 
J ngfltc,rc ile Fransnda, harbin A 

""- yavaşlığından ve ağırlığından 
ı<.ıtayet ediliyor. 1: 
ili lııgiliz gazeteleri harbi şiddetlen. 
bıl'lnek lüzumundan bahsettikleri gi. 

"Yni mesele Avam Kamarasında 
~ ciddj bir mfizakcrcye zemin teş.. 
~ etnıiş, ve Mister Chnmberlain, bu 
~Is üzerinde beyanatta bulunmuş-

s erı 

;-I ğı 

! l?gilterede harbt şiddetlendirmek 
fi~1ndc olanların ileri sürdükleri bir 
b " de, birkaç kişiden müteşekkil 

1~ harp kabinesi vücude getirmek 
ıı.t ltınıudur. Bunlara göre, Jıarp işi. 
d n. daha cnnh ve daha hızlı, hatta 
:ıı. nıuvaffakiyetli bir şekilde ida. 
1ı._ı. ıçin küçük bir harp kabinesinin 
--cı> işini ele alması icap eder. 

h ~gi)terede haşgöstcrcn bu cereyan .:Uz kök salmnmıştır. Fakat kök 
?nası tok muhtemeldir. 
~~elki gün l\fister Chnmbcrlain, 
~ de İngiltere Harbiye Nazın Mis_ 
ı...~ ~tnnley Jıarbi şiddetlendirmek 
~_ile meşgul oldular ve l\lister 
~c.rlnin, bu hususta sözün, ih. 
sa a bırakılnınsı lauın geldiğini 
tıı.rledi. ımster Stanley ise tarih ta
~-:_mdan anlatılan harpler içinde 
~Yhcdilcnlcrin yansnın hareketsiz. 
~ >'ansmrn da sabırsızlık yüzünden 

11 1hcdi1dij'.1nl söyliycrck sabır tav. 
h etti. 

lltnıa ra~e:n fngıTız gnmtelcrinin 
~ hlllp kabinesi teşkili lehindedir. 
~~ l'Üzden meselenin fngi1terede 

~ası ve bir netice vermesi 

~~ 
J\. 3'Di mcsclo Frnnsnnın da en 

...__ • ınühim meseleleri sıralarına 
-."'Plllşiir. Frnıısnaa dn harbin idare. 
~eki betnettcn umwni surette şi
b~: \•ardır. Ve herkes bir harp ka. 

nin teşkilini istemektedir. Hat. 
t.l ~t Daladicr'nin bu yfizden istifa 
~ği ve yeni bir kabinenin kurul

sınn yol açtıi;;'l anlaşılıyor. 
_l>aladic binesinin bu sırada h-L ' _k' ____ .., -- _.,. -- -----·--· 

~tJ. ~udi e)"i türlü türlü şekillerde 
ll fsı.r etmesine müsaittir. Ve bu tef. 
\'derin başında, Fransanın ihtilaflar 
~ ay:rıhklnr içinde olduğunu söyle. 
~ celiyor. 

dıı• akat hakikatin bu merkezde ot. 
ltı g\ınu gösterecek hiçbir emare yok_ 
ttıir. ~ilnkis Frnnsnnm "eşi göriilme. 
taş hır ittihat içinde bulunduğu göze 
tıınıaktadır. 

Iİd~sı) nıesele, hnrbl, en cnnlı "' en 
~etli şekilde idare e1mek ve bil
~a gerek harp, gerek siyaset ô
~ Cl".indc inisyetivi elde bulundur-

Vc kaçınnnmnktır. 

~da Harbinin Akisleri: 

G erek İngiltere, gerek Fransadn 
fltı . hfiküm stiren kanaat, müttc_ 
,.\tlel'in Fin harbine karşı aldıklnn 
>tti ~~tlc lıcrn askeri, hem siyasi inis. 

lt'..1 kaçırmış olduklandır. 
lt1t llttcfikler, askeri ku"'·etlerlni 
~ett~e hanrlıyarnk Finlnndaya sev. 
~1 lllış olsalardı, Fin mukavemeti yı. 
aa:~ı, nıüttcfikler bu ikinci cephe 
~tesınde Almanyayı demir ve çc. 
ttın;n tnahrwu eder ve bir Alman 
İsJta nh?lesi takdirinde burada, bütün 
)al. lldınavlarla birlikte ve Alman
di.. • karşı geni~ blr harp açılabilir. 
~t .. 

tiist tılt~fik hiik\tmctlertn bu sahnda 
ttlt tl'dıkleri beceriksizlik gerek 1n. 
~ ere, Ccrck Fr.ınsada derin bir tc.. 

l'apnıı ttt 
t.. \'e hu iki • . 
"Şat:J memlekette görfilcn ın-
~Ihassa bu yüzdendir. 

Roma. %0 (A.A.) - Mussollni, l'rra
reşnl Crnzlanlyi knbul etmiştir. Neş

redilen bir tebliğde bu mQlAktıt esna
sında İtalyanın askerl hazırlıklarına 

mQte:ılllk bazı meselelerin gOra:ıüldQ
ğü bfldlrllmcktcdlr. 

F,.ansa da Afrikada 
talışidat yapıyor 

Pnrls, 20 (A.A.) - Fransa, Şlmnll 
Afrlkadnld nskcrl Jat'nl:ınru takviye 
edecektir. 1919 sınıfının bir kısmı ge

lecek nisı:ında Afrlknya scvkcdllecck
tir. 
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Sefiri • e ıyo. 

Yeııt Sefir Abdürralımcm UC!J 

Mısır hükumetinin yeni sefiri Ab
durrahmnn Hnkkı Bey, bir kaç güne 
kndar şehrimize gelecektir. Bir müd
dettenberi rahntsız olnn yeni sefir ta. 
mamile indei afiyet etmiştir . .MıSJnn 
yeni sefiri Abdurrahman Hakkı Bey, 
senelerce mukaddem, Mısırın İstan. 
hııl, h'l"•dlr.nncı('l,...111.llnT\n y.pnn,.,...lı: TnU
hıtımız e ço.ıc scvilmış ınr şahsiyet-

tir. Kendisi daha sonra Mısınn Muh. 
tclif scfnretlcrindc başkatiplik ''e 
müsteşarlık yapmış, uzunca bir müd.. 
det Mısın Londrndn temsil etmiş, da
ha sonra Bağdat elçiliğine tayin olun 
muş ve Bağdattnn An}~araya nakle
dilmiştir. Mumaileyh Mısrr diplomat
larmın en kıymetlilerinden ve en gü. 
zidclerindcn biridir. 

Gemilerimizin Harice Sefer Yapmaları Müsaadeye 
T6bi Tutuldu ve Nakliyat Navlunu için Tarife Yapddı 

Anknrn, 20 (TAN Muhabirinden) - Vekiller He.. 
yeti bugün Koordinasyon heyetinin iki knrarııu tasdik 
etti. Du knrarfon bildiriyorum: 

1) - Türk bayrağını taşıyan 150 gros tonilatodnn 
yukıın makineli deniz vasıtalarının (sarnıçlı gemiler 
hariç) ecnebi limanlannn sefer yapması l\lünnkı:ıJat 

Vekitletinin müsaadesine bağlıdır. Bu hususta viıki ola
cak milrar.nnt1nn tetkik ve Münakalat Vekaletine 
teklif etmek li:r.ere fstanbul lUıntaka Liman reisinin 
riyaseti altında l\fünaknliıt Vekaletile, İstanbul Ticaret 
Odası, l\fıntaka Ticaret l\Jüdürliiğü, Deniz Nakliyatı 
Askeri Komiserliği ve Devlet Denizyollan işletme U
mum Miidürlüğfinden seçilecek birer miimessilden mü
rekkep olmak fizere, bir heyet teşkil edilmiştir. 

Lüzumu halinde Mfınnknlat Veknleti, makineli ve 
makinesiz aleli'ımum gemilerin bu seferlerini tamamen 
men'e snlfihiyetlidir. 

Du kararname meriyte girmeden evvel ecnebi U. 

mantarına gitmek üzere, Tfirklyeden aynlmış, veyahut 
bu maksatla yüklemiş ve ecnebi memleketleri için mü
ruriyesini almış olan bu kabil deniz vasıtaları, yükle
rini mevret limanlarına boşaltır boşaltmaz, yüklü de
ğillerse, derhal her hangi bir Türk limanına avdet eL 
meğe ınedmrdorlar. nu gemiler, mutat avdet seyir 
lıı:ıtlan üzerindeki limanlar için yük alabilirler. 

2) - Kömür nakledilen başlıca Türk limanlan a

rasında yapılacak nakliyata ait azami navlunlar. Milli 

Korunma Kanununun 3G ıncı maddesindeki salahiyete 

müsteniden bu karnnn neşri tarihinden itibaren 15/ 

4/940 tarihine kadar muteber olmak ilzeret şu şekilde 

tcsbit dilmiştir: Zonguldak - İstanbul için ton başına 
225, Zonguldak • Derince ve biitiin Marmara limanlan 
için 250, Zonguldak _ İzmir için 2G5, Zonguldak - Fet
hiye için :!75, Zonguldak • Mersin, İskenderun için 
325, Zonguldak - Samsun için 270 kuruş. 

Garp Cephesinde 

lngilizler, Alman Ha va 
Taarruzunu önlediler 

Yabancı Bir Dil 

Bilen Memurların 

imtihan Günleri 
Ankara, 20 (A.A.) - Maarif Ve

killiğinden: 
Devlet memurlan ile bankalar ve 

devlet müesseseleri rnemurlannın 

3656 ve 3659 numaralı kanunlar dai
resinde yapılacak yabancı dil imti
hanları hakkındaki talimatnameye 
göre her sene mayıs ve ikinciteşrin 
devresine mahsuben mart 9-10 ayı i
çinde yapılması icra vekilleri heye. 
-Hnın-. wnan-e40 carlh ve 2/13007 ka
ran icabıdır. Bu imtihamn gün ve 
saatleri, anılan talimatnamenin birin 
ci maddesinin B fıkrasına uyularak 
aşağıda ilan olunur: 

Londra, 20 (Hususi) - Bugün 
Garp cephesinde İngiliz hava kuvvet
leri Almanların bir hava taarruzuna 
karşı gelmişler ve Almı:ınlan kaçırt
mıyn muvaMnk olmuşlardır. İngiliz 
kuvyetler:l başkumandanı }-':',.,.) en .. • 
ougun Tngfıız ~liavn Kar:ırgnhını zi-
yaret ederek İngiliz kuvvetlerine ba
şarılarından dolayı teşekkür etmiştir. 

Son Fransız tebliği şudur: 

Cephe boyunca temas unsurlanrun 
faaliyeti kaydedilmi~tir. Cephenin 
lngiliz kıtaatı tarafından işgal edi
len kısmında iki devriye kolu arasın
da vuku bulan müsademe tamamile 
müttefiklerimizin lehine neticelen. 

96 bine varmıştır. 
SheUand adalan civarında da bir 

İtalyan vapurundan imdat işaretleri 
alınmış, araştırmalar yapıldığı halde 
vapur bulunamamıştır. 

:A ,.;a • ...,.1 '>ll -A A ___.....r..::ı-- -J2..l 

gique gazetesinin hususi muhabirinin 
bildirdiğine göre, bir tayyare, Fran
sız hududu civarındaki mıntakanın 
üzerinden uçmuştur. Hava dafi ba.. 
taryalannın açtığı mania ateşi kar
şısında tayyare geri dönmiye mecbur 
olmuştur. 

Mebus Kazım Karabckirin 
Bir Teklifi 

Ankara, Dil ve Tarih Fakültesinde: 
26 mart 940 snlı, saat 9 da yazılı 
29 mart 940 cuma, saat 9 da sozlü 
İstanbul Üniversitesinde: 
25 mart 940 pazartesi, saat 14 te 

yazılı (Konferans salonunda) 

Amerika Donanması Gizli Bir ~. B. d ı b 
Manevra Yapacak ır vapur a ıa attı 

Ankııra, 20 (Tan Muhabirinden) -
Mebus General Ktızım Karnbekir, 
ayni aileden olup ta, askerlik mÜ
kellefiyeti hizmetine davet edilen 
birkaç !kişi yerine bir kişinin alınma
sı hakkında Meclise bir kanun tekli
fi verdi. Teklif, :Milli Müdafaa ve Da. 
hiliye Encümenlerine havale edildi. 

20 mart 1940 cumn, saat 14 tc sözlü 

Komünistlerin Muhakemesi 
Paris, 20 (A.A.) - Paris divanı 

harbi bugün komünist mebusların 
muhakemesine başlamıştır. Mahke
me, bu mahkemenin ·~izli cereyan et
mesine karar vermiştir. 

Vaşington, 20 (A.A.) - Bahriye BagQn Holanda gemilerinden Phe. 
Nazın Charles Edison 1 nisanda bus, bir mayine çarpmış, ve yarıya 
Hawai nçığmda başlıyacak olan A. kadar suya gömülmüştür. Gemi 7000 
meri.kan donanmasının gizli mancv. tonluktu. Bu suretle Alman taarru
ralannda hazır bulunacaktır. zuna kurban giden gemılerin tonajı 

HA. D i 5 ELER i N · fç Y U Z-U 
e Fülıre1·le ~lussolini al"asındaki mülcikatı hazır

lıyan Alman llariciye Nazırı FÔn Ribbentrop'un 
Romada ltalyaya şöyle bir teklifte bulunduğu 
lıaber veriliyor: 

Almanyaya dünya pazarlarını kapamak, buna 
mukabil dünyanın her tarafma /ngiliz ilıracat 
malı yaymaktır. Hatta ihracatı arttırmak için 
/ngüiz sanayi mamulatının dahildeki istihlaki 
tahdit edilecek, fakat bütün dünua piyasalarına 
Jıakim olmıya çalışılacaktır. 

6'}talya, Afrikadak-ı musıemıetceıerını rayaan olr 
1ıale getirmek için aulhe muhtaçtır. Biz size bu 
lmsusta, hatta Akdeniz lıdkimiyetini temin hu
suswıda yardım edeceğiz. Bu maksatla size Sov
yet Rusya ile birlikte Balkanlardaki hudutlara 
hürmet edeceğimiz lıakkında teminat vereceğiz. 
Bu sayede arkanızı bize day1yarak harp ha,.ici 
kalabilirsiniz. Sizin miiltef iklerle ticaret yap. 
manıza da mani olmıyacağız: Alman - /tal yan 
ticaretini arttırmak irin de elimizden geleni ya
pacağız.,, 

• 

• 

JI. 
f ngiJterede de yeni bir harp kabinesi k,tmılması lüzu-
munu iddia edenler giinden güne çoğalmaktadır. Ch:ım. 
berinin çekilerek değildir. :Fakat kabineyi kuvvetlen
dirmek için han iizalann yerine daha kuvvetlilerin gc. 
til'Hmesi ihtimali ~oktur. 

JI. 
Vatikandan çıktığı bildirilen Bon 11 maddelik 
ııdh plmıının ne suretle hazırl.tuıdığı hakkında 
~u malumat verilmektedir: 

Milli Şefle. l~n 
ŞehinşJı.\ 1 ~~lJında 
~ Ilitlerle Mussolinl arnStndakl görOşmenln sebepleri 
~ ara, 20 (Tan Muhabirinden)- Jıakkında şu maJUmat veriliyor: 

.. Geçen ay H olandada dünya kıttBeler kongresi 
aktedilmişti. Bu kongre H olandada gizli bir 
yerde aktedilmiş ve bir sulh konferansı lıalinde Şah !'Şah Ala Hazreti Hümayun Rıza ı - Almnn crkfınıharbiyesi Cenupta yeni bir cephe hlcı~ ~hlevi Hazretleriqin doğum 

btır:11llnıü ınünasebetile Reisictim.. açılmasının önfine geçilmesini istiyor •. 
~~~ tarafından kendilerine sa- 2 - Göring, Sovyet petrollerinin Karadeniz ve İtalya. 
~!iııı ır tebrik telgrafı çekilmiştir. nın Triycstc tnrikile naklini temin etmek istiyor. 
'%. ltıŞef, bu telgrafında kardeş İra- 3 - Almanyn, İtalya ile, siyast sahada olsun, müttefik 
~ Ylnetli hükümdarını tebrik et- knlmak ve İngilizlerin Balkanlardaki ticnri hare.ketlea 
llthaı~ ~nra. İrnn milletinin refah ve rine mfişterekcn mtinl olmak istiyor. 
~hı! akkındaki candan temenni- 4 - İngiltere, Romanya ve Yugoslavya De yeni ticari 

/ 

toplanmıştır. içtima o kadar gizli tutulmuştur 
ki, kongreye iştirak eden papazlar oraya nasıl 
getirildiklerini bile anlamamışlardır. Kongre 
bir sulh planı hazırlamıı l'C muhtelif kiliselere 
bilhassa Vatikana bildirmiştir. Hu defa ortaya çı 
kanlan sulh planuun bu olduğu zannedilmek

Ş~ iblldirmiştir. anlaşmalar ynpmaktndır. Yugoslavyaya İngiliz mamu.. 
~il.Pta ah Hazretleri de, verdikleri latı verilecek, buna mukabil Yugoslavyadan nıilhim ..-

tedir, 

a 

Stadyom Bir Açık 
Hava Kışlasıdır 

Yazan: B. FELEK 
• 
1 stanbulda bir iki gün evvel 

sessiz sodasız bir htidlse oldu 
ki; İstanbul gençliğinin inkişafı bıı
kımından çok şayanı dikkat idi. Bu 
hfıdisc Dolmabalıçc stadının mütcah. 
bide ihalesidir. 

Nüfusu milyona yakın olan İstan. 
bulda stad ndma layık yeni eski bir 
yer olmayışı bir modern memleket 
için iftihar cdilemiyecck bir noksan 
olduğundan sarfınazar, gençliğimizin 

karakteri bakımından da ciddi bir 
eksiklik idi. 

G.cçende, spor hiıdisclerlnin sık 
sık tekerrürü sebeplerini ve bunlara 
karşı alınacak tedbirleri mütalfıa için 
yapılmış olan bir toplantıda Taksim 
kışlasının avlusu gibi perişan bir ha. 
rabc meydanının oyuncu ve seyirci. 
)ere derli topluluk telkin etmediği 

ve nitekim Ankarann yeni stadında 
bu gibi hadiselere pek az tesadüf e
dildiği içtimaa iştirak edenlerin bir. 
çokları tarafrndan ehemmiyetle ileri 
süriilmüştü. Spor hiidselerinin baş. 
ka ruhi ve terbiyevi sebepleri olsa 
bile böyle intiznmsız bir viranede 
miisabaka yapmanın da insana inti
zam ve hlirmct telkin etmiyeceğini 
ve dekorun, efnl iizerindcki tesirini 
inknra mecal yoktur. 

Bundan başka, İstanbul gibi Bal
kanların yalnız turizm dei'.,~l, spor 
bakımından idcnl ve merkezi bir 
şehrinde bir tek stad bulunmaması. 
nın ne kndnr büyük bir ayıp tcskil 
ettiğini bizim gibi bu i in ötedenberi 
içinde bulunanlar yakından görüp 
hissetmekte idiler. 

924 senesi başlnnnda fstanbulda 
birkaç maç yapmak iizere 1\lacarista. 
nın meşhur F. T. C. i mindcki futbol 
takımını davet etml~tik. l\le\rsİm kış 
oldui:'lı için, miisabaknlnrın Kndıkö. 
yiinde o zaman İttihat Spor adını ta. 
şıyan şimdiki Fcnerbahçe sahasında 
ynpılmasına imkfın ")roktu. BiJmec. 
buri~e şimdiki Taksim n"1u unda 
~·aptık. Hava berbat olduğu kndar 
saha da miilevves idi. Adamlnr kar 
ve çnmur deryasında yii1•liilrr. P<>lc 
az olan seyirciler dondular; hiı de 
utandık. 

Aradnn on beş sencdC'n Cazla 7, ı an 
geçti. Ayni F. T. C. fokımı, lıh·ka~ 
mnç ynpmnk üzere tcl.."Tar İ'ifanbul" 
geldi ve yine Taksim n\'lu unun ca
murları içine düşfülcr. Burada :·rp. 
tıklan i.iç, dört mnç esnasında M.zim 
gibi bu işin evveliyatını lıilcnlcrjn 

diiştiikleri Jıicap çamuru, l\facaris. 
tanlı oyuncuların içinde yuvarlnn. 
dıkları çıpıldan çok daha bulaşık idi. 
Görilştiiğihn idarecileri, sahanın her. 
batlığından ncı ncı şikayet ettiler. 

Ben, biitün Balkan memleketleri. 
ni, Polonya, Almanya, A vusturyn, 
1\facaristan, İtalya, Franc;a, Holanda 
ve İngiltereyi gördüm. Ru iilkelerin 
hiçbir şehrinde bu Taksim mezbele. 
c;i gibi bir şehir için \'e bir memlc.. 
ketin spor tcliıkkisi için bir sin, bir 
leke teşkil edecek çirkef çukuruna 
tesadiif etmedim. En kiiçiik kasaba. 
larrn, en kiiçük kliiplcrin spor saha. 
lan hile bundan dnha itinalı, daha 
temiz ve daha muntnznmdır. 

Bu bir beta idi. Çok şiikiir bnsı. 
mızdan gidi~·or. Valimiz Doktor Lfıt. 
fi Kırdnrın himmctile artık bir mo. 
dern stndn kavu~mak hayali hakikate 
inkıliıp etmiş bulunuyor. 

Stad bahsinde bizim için en acı 
noktalan yukarıya dizmiş olmaklı. 
ğım, bu miiesscscnin milletlerin hn • 
yatında \'e biinyesindc yaptığı hayır. 
kar tesirden bahsctmiye mimi teşkil 
etmez. 

Stadlar, milletler için en hü;ı:iik 
halk kışlalnndır. Avrupnnın en bü. 
yük askeri kuvvetine muvaffakiyetle 
karşı koymuş olan iiç buçuk milyon. 
hık küçiiciik Finlnndanın bu biiyük 
kudreti stadlardnn doğmustur. İn
giltere gihl mecburi askerliği ancak 
harp halinde tatbik eden bir memle. 
ketin altı ayda iiç milyonluk bir ka • 
ra ordusuna malik olu unun sırn da 
hu stndlardır. Yiiz otuz milvon niiftı
su olan Amerikanın hnzcrdeki ordu. 
su 200 bin klsiden ibarettir. Bu mu. 
azzam memleketin gü,•endiği nokta 
sayısız stadlannda yeti en gençlerin 
pek kısa bir miiddette mükemmel 
asker olabileceği hakikatidir. 

Ne kadar ~ok stad yaparsak o ka. 
dar az hastaneye ihtivaç hissederiz. 
Stndlar, hayat. enerji ve disiplin 
kaynağıdır. Muntazam, modern ve 
temiz olmnk şartile •.• ~l lt.elslcfunhurumuza kalbi te- miktarda maden alınacaktır. İngiltere, ayni zamanda • ftibbentrop'un Romayı dyaretindenberl ltnlyan radyo 

~ "'-"' ~:111i bildirdikten sonra "Kar- ildi -"-4.--da ı d ı 1 hind s rad Ko"y o··gr ... etmen Okullarına ~ur'\ nıfllctinin daha ziyade te.. Jtomanyadruı da. Almany8J'a ver· 'ii ™L4U petro Ye matbaatın a, Sovyet er a,ey e, ovyet yo ""' 

lı.ğİlti ~ taalisini candan arzu eyle- alaeakhr- matbuatında da. İtalya aleyhine nepiyat durmuştur. Tahsis Edilecek Arazi 
Şeh·-...:yan etmiştir. Jıf.. Fin harbindenberl sefirlerlni çekmiş olan iki memle- Ankara, 20 (Tan Muhabirlnden)-

duııu ın~ Hazretlerin.in doğum yıl • lngiltere yen( bir fflracat harbi açmıştır. Mak- ketin tekrar sefirlc.rini yerlerine ı:önderccekleri habeı Köy öğretmen okullarile köy eğil 
\ı'~er.i nıünascbetile Hariciye sat satılık bütün lıarp malzemesini satın alarak verilmektedir. men kurslanna tahsis edilecek arazi 

lb....-:"" izle İran Hariciye Nazm a- ·-==========~~~~~------~-----~---:---------------------'""' hakkındaki talimatname, Vekille.ı ~da~ taati ~ ·~ Heyetince tuclik olwmı~ 
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TAN 21. 3. 940 

TİYATRO rSPOR 

Milli Küme 
cı 

' 

Pe Sckal<. 46 Numara 
.. ZA Y 1 F BiR PiYES . 

Ş ehir Tiyatrosunun dm~ kıs- 1 gül gibi geçinip gidecek. Fakaf aksi 
mını iki ay işgal eden (0 ~a-ıolacak ya, Pervinin nedense namus 

din) dan sonra, aynı sahnede yme damarlan depreşiyor. Bir çok defa 
meloa.ram çeşnilı bir pıyes daha ve- kocasına sezdirmeden türlü naneler 
riliyor. Eserin mevzuu her zaman te- y~diği halde birdenbire işi idare ede. 
sadüf edilen vakalardan biridir. mıyecek. kadar beceriksiz bir kadın 

Tuccardan Behçetin karısı, tuva· oluvermıştir. En büyük mazereti· 
let düşkunü Pervin; bütçesine fazla "Amanın üstüme varmayın. He~ 
vııridat temin etmek için, arkadaşı lecandan bittim. Başım catlıyacak' 
Nebahata uymuş ve Yolanda isminde Gibi cümlelerden ibare!. Sorgu sual~ 
~uhabbet tellfil.r bir kadımn . ~vine de ileri gidilse: "Sormayın fpn~ olu· 
gıderek bayağı erkeklcrın geçıcı he. yorum!,, deyip işin içinden çıkacak 
\•~slerine hın:ıet . ed iyo~, Yolandanm Y ~landa suçludur. y oha da öy ı~. 
bır de Yoha ısmınde bır şeriki var; Hatta Behçet bile kendini kabah tr 
~erine dü~ kadınlan kaç:ıı:mam.a~ j buluyor .• J:Ierkes suçlu. Yalnız Per:i~ 
ıçın haberlerı olmadan rcsımlerını suçlu degıl. Tıpkı evine hırsız gi .... 
çekiyorlar ve şayet bir gün bu ka- Nasreddin Hocanın komşulan"l k;--: 
dınlar, yaptıkları ha~e.ketten nadim 1 yı iyi kapamadığından V.?yahut ~
olarak. r~ndevu evlerının k~zançları· k.usunun ağırlığından dolayı tarizle
nı eksıltırlerse derhal ellerındeki fo. rıne benziyor. Bütün kabahat hoca· 
toğraflarla. t~hdit ed.iyorlar ve parı:ı 

1 
da ... E\'i soyan hırsızın hiç suçu yok. 

koparmak ıçın şantaJ yapıyorlar. Av- Bu gibı' ahl~'-1 · ı d'· d .. · · p · · b • dA pıyes er um uz 
ru va.zıye~ ervının aşına gelmiştir. melodramlarda esaslı surette halledı. 

Maçları İçin 
Hazırlıklar 

Dö:1 klüp murahhası ile bölge fut
bol BJanından mürekkep milli küme ~ 
maçları organizasyon komitesi bugün 
ilk içtimaını yapacaktır. Bu toplantı. 
da saha meseleleri ile hakem isleri 
üzerinde bazı kararlar nlınnca~tır. 
İlk hafta yapılacak Gahıtasa!"R.J" - F e. 
nerbahçe, Beşiktaş • Vefa knrşı1.aş.. 
malannın ayni günde Taksim stndm 
da yapılması daha evvelden düştlnill. 
mektedir Hakem meselesi üzerinde 
de bazı tedbirler alınacaktır. 

Milli küme maçlannda hakemlik 
edecek iki, üç hakem tesbit edile· 
cek ve bütün maçların idaresi bun. 
lara bırakılacaktır. 

Lig ~l açları 
Tehire uğrayan lig maçlarına pazar 

günü devam edilecektir. Haftanın en 
mühim karşılaşması Fenerbahçe -
Beşiktaş arasında Şeref stadındn oy
nanacaktır. Bu müsabaka her ne ka.

1 
dar Fenerbahçenin Beykozla berabe
re kalmasile ehemmiyetini kaybetmiş I 
ise de spor efkarı umumiyesinde yine 
alaka ile beklenmektedir. Ma~ı. Şa. 
zi Tezcan idare edecektir. 
Diğer taraftan Fener stad·nda da 

birinci küme maçı olarak V~fo - Ka. 
sımpaşa karşılaşacaktır. Bu müsaba-

, 

• 

Si 

BEYAZITT A YENi iNŞA OLUNAN 

J.~_R ____ ~I 
Sinemasını görmediniı.se Modern sinema görmediniz dernektir! 

E A Harikulade· FİLMLER Ha ik lôde 
Bugün Matinelerden itibaı·cn 

Dünyanın en büyiik artistleri 

LORETTA YOUNG 

RICHARD GREENE'in 
Af uazzam Filini: 

l 94 o ın harikası 

Göz kamaştırıcı revü - l\Iodalaı 
l\Iuazzam Film 

ıll 

Düşman Çocuklar 52 NCi SO AK 
Vamilen Renkli - ... Aşkm Zaferi - llJ 

;~~~~~~~~~~~~--J~j~ 

Sayılı bir fırtına gibi kudreili ... Büyük bir znfer gibi azametli ... Nadi<lc .. 
~ bir in.::i gi bi eşsiz olat 

KA. LP AGRISI. 
Güzel D A N İ E L L E D A R R İ E U X'un 

?/',.,.Şöhretine uygun ... Kudretine 15y1k bir muvaffakiyetle yarattığı biri. 
, p · cik şaheserdir. Bu harikayı görmek, DANIELLE DARRlEUX':.ın wtın 

c.:'.::" sesini dinlemek için günlerdenberi bütün Istanbul 

LALE ye akın ediyor. 
Siz de devam eden hu şeref seline katılınız. 

Yolanda ıle Y~ha. fotoğraflcırı iade lir. Mesela (Hakiki nedamet) diye bir 
fçin beş. yuz lira ıstiyorlar. Pervin melodramda zevk nedamet eden ka
bu para)'ı bula:nı~or, ~ocasm:n arka· rısına bir bardak zehir uzatır. Kadın 
daşı avukat Lamıe m~~~caat. ediyor. da bilfı tereddüt zehiri nnş eder. Fa
Fakat ~oc~, hıı:sız susu verılen Yo. kat o zehir değildir, kocası karısınıl'I 
hanın ilk zıya.r:tı esnasında nnahta- j hakikaten nedamet edip etmediğini 
rın ~aı;>ınm ıçındc olmasından ve anlamak için bir tecrübe yapmıştır. 
Pcrvının Yolan~aya yazdığı mektu· Pembe Sokakta Pcrvinin cidden ne. 
bun kurutma kağıdında bıraktığı iz. damet ettiğine bizi inandıracak ne ka Vefanın vaziyeti dolayısi'e mü- , llave: MlKl ve yeni Paramunt Jurnal. Telefon: 43595 
den meseleyi anlamıştır. Kansının var? 
ynzısını taklit ederek Yolandaya bir Yoh ··1·· y ı d • b k a o uyor, o an ıının cvı a-
~c tup Y_?Zıyor. Parayı tedarik etti- sılıyor, Behçet te tabii hapse gide-

himdir. Çünkü bekJenmiyP..n hir ne. , au' ••••••••••••••• 
tice Vefayı m;m küme klüpleri ara- _. •• ki*& * ••••••••••\'!l•••ımı:m:m•m•••••••••' 
sına girememek tehlike.sine sokar;ık- ır 
tır. ğı~ fotograflan camlarilc beraber cek ... Sonra Pervin bize yine t 

g~ti:e;rek beş yüz lirayı almalarını tıpış Yolandanın veya ona ben ıpbı~, 
bıldırıyor Yoh ld'ğ' k zer ır t'k B · · _ı · a ge ı ı zaman ar- başkas:run evine devam ed k .- . ı . u pıyesın mevzuu ırıemleketi-
şısın~a Pervinin yerine kocasını. bu. geli,Yor. ece gıoı miz~~ cereyan etmiş bir vaka idiyse 
luyor, Behcet tabancasını çekıyor, Ahlaki mc 1 • ne boyle başlar, ne de böyle biterdi! 

E 
. uva o anıar mev- - .. . . 

Senenin en muazzam Filmi 

TÜRKÇE SÖZLÜ 

POLTAVA MUHAREBESİ 

Al\'/(ARA RADYOSU 
fiirkiye 
Türkiye 

r. A. P. 

Radyodifüzyon Postalatl 
Radyosu Ankara CadyosO 
Dalga Uzunluğu 
31.7 rn. 946~ Kes. 2ô it.,• 

§antajc1yı öldürüyor. . tir. Bunda mvzu fanfakyazml a~ guç tŞ- Behçet Pervini kovar. santajcıya da r 
ser, psikolojik bir )·ipes olmadığı zularını dinletebilmek i . k d gucu yetıyorsa hır temiz sopa çeker, 

gibi (piyes a tez) de değildir. Olsa,,tnsvirvetefcrruatiles" 1çın.o a a~ıkapı dışarı ederdi. Başındanberi ne 16411 m ın? ~,.~ ,.,,, K""· 
Isa ahl.k. b. . . . us emıyc rnec tığ b·ı . b 1 k 300.000 kişilik ordular ... Müthi~ deniz muharebeleri, meraklı ve p b 21 3 1940 0 . . a 1 • ır pıyes addolunabılır. bur olurlar ki, adeta eserin sebebi ya~ . ı~~ .: mıycn u :ı ı kocar.ın heyecanlı vak'alar erşcm e, · · 

Muellıf bu cihete çok ehemmiyet vücudü unutulur ı:1atta· b' kl halını gordukçe acaba yakında oyna- j 12.30 Program ve memleket "nnt e.-..ı. 

(Deli Petro'nun sonu) 

. R . . ;ı ır ço arı ğ T d'l (A . . " :r ... ~ 
vcrmış. ankde1dvıku1 evlerın1.~1: dk~dı1:1:la· Deduksion'u tamamen okuyuculara nacda ı ,ı da~ e dı .. e~ d.ytnl) pıycsı bu Bugün T KS 1. M Sinemasında 12.85 Ajans ve meteoroloji haberleri, 12.so 
nn m~r~z a . 1;8rl nh CıA u~kun- veya seyircilere bırakırlar. mu ur. ıye uşun um. 1 MilzJk. Çnlanlnr: Fahri Kopuz, cevdcı 
lti.klerını tnsvir ıçın uğraşmış ve ta. Pembe Sokakt b. t k . l! t• Yohanın şahsiyeti bana şüphe ve. ••m•••••m•••••a:mmm••••ı••••ı::m .ı Çağla, Hasan Gür, Hamdi Tokny, 
bü Yolanda ·1 e iki y - h klı a ır e sevım ıp, rl H tt• . . d ' ·-ili" a) Okuyan: Sadi Ho:ae• 1 k kaf l ı e ş ~l k oı_ıayı al sahnede pek az görünen esmer krı. 'hYt?r. lin~ da pıyesın a apte olmak Al .IElll•mcm•11:1•••••••B••- ) 
o ara a an ezı ece ::>ırcr yı nn c:'ır Hiç ol .... ı ıma ı e hatırıma getiriyor. Zi- ır --------~ b Okuyan: Melek Tokg!Sz 
gibi göstermiş. O kadar kl Dehcctin bi,;y· or Yırmt kazsab 0 •

1 
nereye gkıttığını ra Yoha tipinde hcrifl<>r tamamen Mevsimin en Fevkalade Filmi 1 

- Utlf Ağa: Hlcazkdr şarla (Yoktut" 
k .1 be . ti b iğ .... · l pa uç a gezme ten ar- .. .. -ınman gen. 2 - Ha~im Bey: Hlcaı.kM 

kurhşunu ı tle ru· şerıyc nh uk . renğç tık bıkmış, biraz adam içine çıkac:ık gb~rpl malmhsuludur. Şarkın Makrosu u N G A D •ı l:ı..B şarkı (Şeptas~cr bl'n zfırüzArım), 3 - Jfr• 
ar as~ pa a gı zaman er csın a - bir kıJık kıyafet edinmek için VÜCU- oy e o az. • M_ • n t>nz şarkı (Mc' simi bahar geldi) 4 - HI~ 

zından. . . • • dünü Yolandanm dükkanında ge('ic-i İkinci perdede sahne sevırc'leri (Fedailer Alayı) . 
13.30 - 14.00 Milzfk: Karışık mOzJk..pl. 

- Oh .olsun! 8ıyc bır ifişırah r.ı· müşterilere satnuya karar vermiştir. sıkac..ak _ka~ar fazla boş kaldı. Bu" 
dası beklıyoruz. Toyluğundan ümit edilmiyccek kadar nun 8:rızı bır kusur olduğunu kaydet. Şaheseri s u·. ~~ ~ R 

Fakat biraz muhakeme edecek o. müsbet fikirli bir kız! mek ısterim. m I:; 
Sinemasmda 

18 00 Program ve memleket saat ayarı. 
18 05 Müzik: Radyo caz orkestrru;ı, 18.40 
Konuşmıı (Bibliyografya), 18.55 Serbest 
qaııt, 19 10 Mcmlekrt sant aynn, njans \'e 
mt'.!teoroloji habrrlerl, 19.30 MO:ı.lk: Fasıl 

lursak bu iki mikroptan aaha fazla • * Pervin rolünü Cahide iyi oynadı. 
mücrim olmaları lazım gelenler ver. Piyes, mevzu itibarile pek znyı!tır. Buna mukabil Talat Artemeli pPk 
Eserde kendisine bir kurban süsü ve- O kadar ki biribirini takip eden man. muttarit ve yeknesak buBum. Ne si
ıilen Pe.rVin, her hnlde umumhaneci tıksızlıklardan şaşırmamak kabil de- masında, ne de tavırlarında bir heye
kadından çok daha ziyade suçludur. ğil. İşlerinin pek iyi gittiğini söyliyen can v.ıırdı. Yaptığı .cinayeti~ lüzum-

Pervin, fakir bir kız imiş, hnlı vak- Behçetin karısına bir tilki postu a!&- s~zlu~una o da kaılmiş gıbı Yohayı 
ti yerinde bir tacirle evle:uniş, evi, maması yüzünden Pervinin sukutu, bıle bı~. makine .gibi öldür~ü. Neb~
var, bnrkı var, kocasının kendisine şantaj meselesinde velev ki, fotoğraf. h~t rolu~dc Şazıy: pek rrıu~.eı~mcl
muhabeti var, hayır, bunlar kafi de- lar (negatif) }erile iade edilse dahi dır. Samı Aynnoglunun. ~uflorde~ 
ğit ~t?nnte bir tilki istiyor ve bu- şantajcıların birer kopya muhafaza daha az muavenet dil~.m:sı~ı tem~nnı 
nun ıçın de Yolandanın evine düşü. edebilmeleri ihtimalinin düşünülme- ederim. ~mer ~z.;oiunu yapan Nev. 
yor. Üstelik cahil bir kadın da de- mesi sonra avukat Lamiin Pervinin zat Akçugıl, rolunun azlığma rağmen 
gil. Oldu~ça tahsil görmüş olımısma vazi;etini kocasına haber v~rmek ar- temsil etfği tip~ f:vka~de y:ış~tmış
rağmen hır tilki postu içhı kendisini zusu ile (meslek sırrı) dçnilen prensi. tır. B~ gen~ a:tıstı te~rik ede~ım .. 
canavarların ağzına atıyor. KJskanç pin imtizacı, Pervinin bu rezaleti Halıd:. P~k:ne ~e~ınce: Şımdıye 
bir erkek olduğu anlaşılan kocası ka- karşısında Behcetin kadını boşnma- kndar ~o:du~um. ?utun .:1~1lcrde ol
rısmın omuzlarında bu ~ümüş!ü til. ması, kovmaması, sanki suçlu ken- duğu gıbı elınde1u tabıı.:ık kozun~ 
kiyi gördüğü zaman bunun nereden disi imiş gibi seyahate çıkması ve bu kuvvetle dayanmak say;sınde p~k gu 
estığini sormıyacnk kadar pişkin bir tarz düşünüş ile şark zihniyetinin uz. zel muvaffak oldu. Artıstler haklı o. 
adamsa, sonra kızmıya biç hakkı y<.ık. laştmlması, nihayet rolıayı öldür- !arak sürek1i surette alkışlandılar, bu 
O halde eğer Pervin tövbekar olma- mcsi, düşünmekle halledilir mantık- alkışta piyesin hissesine bir şey isa
yıp Nebahat gibi yine Yolandayn sızlıklar değildir. Oynanan vaknyı ta. bet edemediğine kuvvetle kanaatim 
müliızamet etse ve ortaya bir de şan- kip ettikçe, kendimizi tabiatin fev- var. 
taj meselesi çıkmamış C1lsa herkes kinde bir alemde yaşıyoı-..ız, zannet-

ihmad.:u kazanmıya uğraşıyordu. Onun m'.lth!ş bir 
buhran geçiı mekte olduğunu anlıyor ve ona hn~ ve
riyordu. 

ULUNAY 

GörülmC'mış bir muvaffokiyetle devam ediyor. 

1 
DİKI<AT: HER GÜ ' SAAT 11 de TENZİLATLI FİATLARLA l\IA •• 
TİNE. Seanslar: 11 - 2 - 4.30 - 6.30 ve suare 9 da 

Hamiş: Suareler için biletlerin evvelden aldırılması rica olunur. 
Telef on: 428~ 1 

.amasmmmmım ... _. .... ._. il 

General Doktor 

Besim Ömer 

YENi NEŞRIY AT : 

YENi INSANLIK - 2 inci say151 çık
mıstır. Homeros'un "İlyadn,, tercümesi
ni ntıve olarıık vermektedir. 

Akahn'ın Cenazesi ı VARLIK - Bu mll!iye~i fikir mecmu· 
nsının 161 inci ııayısı çıkmıştır. 

Vefatını teessürle haber nldığ1. ~ 

1 
mız Bilecik mebusu Generııl Dr. Be. T 1 Y A T R O L A R 
sim Ömer Akalın'ın Anknradnn nak-
ledilen cenazesi bugün saat 11,30 da 
merasimi mahsusa ile Babıali cadde- Şehir Tiyfttrosu 
si 18 numaralı evinden kaldırılarak 1 

öğle namazı Beyazıt camisinde kı. 
lındıktan sonra Merkez Efendideki 

Dram Kısmında 
• PEMBE SOKAK e 

Komedi kısmında 
aile kabristanına defnedilecektir. • HERKES VERLI VERiNDE • 

1 
heyeti; 20.15 Konuşma (Sıhhat saati). 20.ıtO 
MüzJk. Çelıınlıır: Hrıkkı Derman, Şerit İÇ' 
il, Hamdi Tokay. Ziıhtü Bardnkoğlu. 

a) Okuyan: Safiye Tokııy 
1 - Udi Ahmet: Kıırcığnr sarkı (Varkel'.I 

1'6nillde), 2 - Sel. Pınar: Karcığar şııriô 
(Sanıı gönül verdim beni bırııkma). 3 .
Artnkl: Kürdilihlcazkfır sarkı (Artık ne 
siyah), 4 - Udi Ahmet: KürdilihlcazkAl 
sarkı (Derdin ne ise). 

b) Okuyan: Mustafa Ça!ilar 
1 - Şerir İçli: Nihavent şarkı (Gcc! 

-;ahlldcn açı;,J), 2 - Yesari Asım· Nihavent 
şıırkı (Yaz geldi gülüm eğlenelim), 3 -
Türkü (Aksadcler giyer nman), 4 - T(lı"' 
'tü (Şlmsir pınar). 

21.00 Müzik: Oyun havalıın. Sadi Ya\-e! 
Ataman; 21.15 Müzik: Radyo orkcstraSI 
(Şef· Dr. E. Prnctorius) 

22.05 Müzik: Melodıler (Pl.), 22.1!1 Mertı• 
lckct sııat ayıın, njans haberleri; ztra't. 
cshnm - tahvılfıt, kambiyo - nukut boJ'S3• 
sı (Fiynt), 22,30 Müzik: Opern aryalat' 
(Pi.), 22.55 Müzik: Cı:ızband (Pi.), 23.25 .. 
23.30 Yarınki program ve kapanış. 

olup baııa hucum etmeyin. 
ar. - Demek vaadinız vaat; spor otomobili gelecek. 

- Acele etme, evvela iddıaru kazıın baka1uJl. 
Ortada daha {oı yok, yumurta yok! 

- O bcnım bileccğım iş .. Şimdi sıra c;ıze geıdl 
Amiral.. 

Arif Bey korkuyormuş gibi caketinin yakasını 
iki elile tutup goğsüniı orttı.ikten sonra: 

Ay~e gibi bir kızın, kendisinden çok bllyfilt o
lan ve bi!hass:ı vuktile annesini sevmiş bulunaa bir 
odama ba~lanmadan evvel, uzun uzadıya düşünme
si ve vazıyeti tetkik ederek, karşısındaki ııdamın 

kendisine layık olup, olmadığını tartması .azımciı. 

lşte bunun ıçin Mehmet te, onu serbest bırakıyor, 
ona hiçbir tesir yapmadan, kendisini tarutmıya ça· 
lışıyorc:u 

Yazan : MUAZZEZ T AHSIN BERKAND No. 60 - Allah muinın otsun Mehmet, benden z~ngfn 
olduğun için mutlaka senden bır apartman isuyccek. 
dedL 

Fakat bazı saatleri oluyordu ki, h:ıyat ve genç
likle doh• olan bu kızı, sevmeğe cesaret edebıldiği 
için, kendi kendisini telin ediyor, onwı hayatına gir
memi~ o!s:ı, Ayşenin kendi yaşilc mutcnasip bir 
gençle mesut olabileceğini düşünerek, kendisinı af. 
fedemiyord:.ı. Ancak bu buhranlı saatleri, müthiş ol. 
duğu kadar muvakkatti Kendisini manen ve mad
deten o kadar genç ve dinç hissediyodu ki, eğer 
Ayşe de kendisini severse, dünyaI\In en me~ut çıfti 
olabileceklerine kanaati vardı. Hal böyle iken, ma
ceralarla dolu olan ömründe ilk defa ol:ırak hak:.ki 
sandet.! kavuşabileeeğini, onun elle tutulabilecek ka
dar yakınlaştığını gördüğü bir zamanda, başını çe
virip, kaçmuk manasız ve gülünç bir hareket olmaz 
mıyJı? 

Böyle büyük bir cesareti gösterebilmek için o. 
nun yaşadığı muhittenuzaklara gitmesi, :>ir daha onu 
hiç gormczr..esi ve saadete ebediyen veda etmesi Hi
zımdı ki, buııu da ancak Ayşenin kendisini katiyen 
sevmediğine inandığı zaman yapabilirdi. Şimdiki hal
de her ey cna iımit verecek şekilde idi. Genç kız. 
hı" far ında olmadan, her gün ona biraz d:ıha yak-

laşıyor, hallerinde, sözlerinde daha büyük bir sami
miyet gosterjyordu. Bunu gordüğü halde ondan na
sıl kaçabilirdı! · 

- Daha hazırıanmadın mı Ayşe? 
- Şimdi iniyorum dayı, bir dakik:ı müsaade e.: 

din. 
- Sözde yedide yola çıkacaktık, ı:nat sekiz oldu. 
- lşte geldim, sinirlenmeyin dayıcığım. 
Genç kı.ı merdivenden inerken, üç çif~ göz onu 

şefkatle, sevgile sardı. 
- Bu ne zarafet küçük hanım, kendi.mi Avru· 

pnnın en şık bir su şehrinde sanıyorum. 
- Hakkın var Mehmet, bu loy~fet Ay~eye pek 

yaraşmış, ılkin ben onun boyle erkek ç~cuklar gibi 
pantalon giymesine itiraz etmı~tım uma şundi söz.. 
lerimi geri alıyorum. 

Ayşe merdivenin son basamağında durmuş, kPn. 
dine hfıkim biı tavırla onlara bakıyordu. Sandalda 
serbestçe kürek çekmek için giydiği lacivert şort'la 
kolsuz kırmızı bluzun ve saçlarını bağlıyan renkli 
kurdeliı.nın kendisine çok yaraştığını bildiği :çin kar
şısındakilerin gözlerinden sıkılmıyor, tabii halini 
muhafaza edebiliyordu. 

- Gidiyor muyuz? 
- Biz lıc.zırız .. Haydi. 
Seniha Hanım güh.imsiyerek Ayşeyc ba!dL 
- Son bir defa daha sana bu iddi!luan vazgeç-· 

meni tavsiye ediyorum kızım; üç kişiyı Bostancıdan 
Pcndığ-:: kndar tuşımak kolay değıl... 

- Uç kışiyı sırtımda taşıyacak değillı!ı yenge_ 
- l',folüm .. Kürek çekeceksin ama sand~da re 

kaaar adanı olursa ağırlık o nısbette artar. 
- Siz bunu düşünmeyin yenge, ben kendime gü

veniyorum. Yalnız, yola çıkmadan beylerın bir defa 
daha vnatlcrtnde durup durmıyacaklarını anlamnk 
istıyorum. Evvela size soruyorum dayı: Spo= ..>tomo. 
bilım hazır mı? 

- Ay ıdcliamız bu kadnr büyük bir şey üzeri· 
ne mi idi'! Ben şimdiden vazgeçtim. 

- Yağma yok, siz bana ne istersen f-Iırım d~me-
diniz ıni'! 

- Dedim ama, senin de insafm yok kızım. 
Seniha Hanım söze karıştı. , 
- Haks·zlık etme Ari!, Ayşe şartlarını önceden 

koşmuştu. 

- !'eki, peki, sözümü geri alıyorum. Ikiniz bir 

- Bir kc>re söz verdik azizim, artık Ayşenin in
safına knldı. Boynumuz kıldan ınce, ısteısc oır balta 
He uçı..ruvcrır. 

Gülüştüler. Ayşe birdenbire ciddileşti: 
- Mademki bu kadar teliış ediyorsunuz, sizdell 

bir şey ıstıyecek değilım, yalnız iddıamı kaıandıktsJl 
sonra siz ba:ıa istediğiniz bir hediyeyi alırsınıı.. l(B• 
bul mü? 

Mehmet rahat nefes alıyormuş gibi doğruldu. 
- Çok şükür, fırtına hafif geçti. Pekala, .ıuıbul 

ediyorum 
- Oyle ise haydi yola düzülelim. 
Genç kız önde. Seniha Hanımla Arif ve Melı"' 

met oo·ın arknsında yürüdüler. Hepsi mesuttuıar. 
hepsin:n kaıb• başka türli.ı bır saadetle çarpıyordU· 

Sandala ~ırmce Ayşe. buyük btr ciddiyetle kil" 
reklcrı muayene etti ve kayışları düzeltıp kurckleri 
yağladıktar. sonra karşısmdakılere hafifça gülumı;edi 
ve knyık ma~mavı denizin iızerınde karnıya ba~ıad~· 

Ynz sonunun hafifçe serın giınlerındcn bın idL 
Sevimli bır ıiızgar suçlan okşuyor, sandalı gizli ~izU 
itıyordu. 



21. 3 .940 TAN 
'~ 

21 MART 940 
Medeniyetin Başlangıcı Olen Rönesansm Doğuşunu Muharrir, Bu Y azısmda Bugünkü 

Anlatarak ~ ÜMANIZM 11 Mevzuu ~"'AN Etrafındaki ilmi Düşünüşleri~ izah Ediyor 
ABONE 

TOrklye -
BEDELi 

Ecnebi o o o 
1400 Kr. 1 Seno 2800 Kr. 
750 '" 4S Ay 1500 • 
400 • 3 Ay 800 ,. 

_!60 " 1 Ay 800 • 

AiilleUerarası posta ittihadına dahil 
olrnıyan memlekeUer iı;in abone 
bedeli mOddet aırasiyle 30, 18, &, 
a,a liradır, Abone bedeli peşindir. 
Adres değiştirmek 25 kuruştur. 
Cevap iç.in mektuplara 10 kuruşluk 

Humanizme Ve Biz 
~ı mıvcsl ]~zımdır. --
GONON MESELELERİ 

Mersiyelerin 
Bir Cümlesi 

Beylik 

y ÜCEL mecmuasının genç; 
· değerli yazıcılan, ortaya 

yeni bir mesele, yeni bir çalışma, 
arama meselesi attılar: (Humaniz
ma). 

YAZAN: 
Şükufe Nl HAL 

Bu büyük adın ihtiva ettiği biL 
yük meseleleri görüşmek üzere, E~ki devirlerin şiir sadası sus. Bunun için örnek olarak İtalyayı 
toplanılan akşamda bulunamadı- muş, lirizm, kurumuştur. aldılar. ltalyan yolile eskiyi -keş-
ğıma üzgünüm. Ltıkin, (Humaniz- Orta çağ, kuru, haşin, korkunç, !ettiler. 
ma) kelimesi etrafında bizim için, karanlık bir gece!- Fransa ile İtalya arasında haki. 
Türk kültürü ve inkişafı için ne. İşte, Rönesans, böyle bir çağa ki temas, ancak On Beşinci asır so. 
ler düşünüldüğünü sabırsızlıkla karşı olan bir reaksiyondur; buna.. nunda olmuştur. 
bekledim. Nihayet bugün (Yücel) lan insan ruhunun bir ışığa kavuş- Eski dünyanın anahtarını önce 

' son bir hafta içinde, ölümün üç mecmuasını baştan başa okudum. mak için göste,tdiği hamledir. Bu, İtalya bulmuş, o büyük hakikati, 
(} büyük şerrine uğradık: Besim Birçok kıymetli, otoriter arkada- hepimizin bildıği gibi, bir takım eski eserlerin güzelliğini o kavra-
ıner Akalın ve Hüse;)·inzade Ali şın oradaki münakaşalarını bura- sebeplerin bir araya gelmesile; u. mıştı ..• 

ile, Uri ivi insan ve iki büyük hekim da anlatı;nıya imkan yok; yalnız, yanan insan zekasının kendini bul. Hıristiyanlık, insanı tabiatin dı .. 
~ l'ttah~ut Nedim Akdilckle tarihi bu meseleye dair duyduğum derin ma.k için gösterdiği çırpınışla ol- şına atıyor: halbuki eski kültür, 
. r §ahsiyet kaybettik. aliıka ile ben de düşündüklerimi muştur ve önce İtalyada başlamış_ inan~; insanı tabiate götürüyordu. 
~Şahsiyetleri, eserleri, yüksek kıy. kısaca söylıyeceğim: tır. Zekanın değerini. kuvvetini tanı-

tleri ve büyük hizmetleri bütün (Humanizma) yı edebiyat kitap. Artık Skolastik devirden önce- yor, ayni zamanda şekle. güzelliğe 
"-~landaşlarca malum olan Besim ki insan fikrinin en kaygusuz ve sanate büyük değer veriyordu. 

lan: "Eski Yunan ve Latin kültü. ! ı l 

~er Akalının, ve Hüseyinzade A- şekilde düşündüğü. yaşadığı ve ya- şte ta ya da, bu eskiye bakarak, 
··1.. ı · d rüne dönüş,, diye tarü ederler. Bu y b ı· kar kt .. d" 1 ..:~ o um enn en duyduğumuz de. rattığı devirden; eski unan ve eşer a ere guven ı. a nına 

·aq leesslirü, bu sütunlarda dımağı- cümleyi biraz açalım ve bu dönü- Romadan örnekler alınmasına baş. dayanan doğmatiğin kalesini ite. 
~n o muztarip haleti içinde, müm. şün sebeplerini araştıralım: lanmıştır. Bu çalışanların başında rek. Skolastiğin verdiği hazin ço.. 
~ ınertebe ifade etmiye çalışmış- gelenlere, (Humanist), bu ccreya- raklıktan geçerek, zeka kuvvetinin 
...._ Mahmut Nedim Akdileğe gelin. onuncu asırda çok hazin. fa. na (Humanizme) denir. Bu~ünkü tecrübelerile açılan hayat yolunu 
te, diğerleri kadar şöhret sahibi ol. kir, çorak bir Avrupa görü- medeniyetin başlangıcı olan Röne.. tuttu. İlmin, felsefenin hürriveti 
~an bu zat, Osmanlı imparatorlu. yor.uz. İnsan zekası husufa uğra- sam;, bundan doğmuştur. içinde, yeni bir dünya nizamı kur. 
bt. un Yemendeki son nlisidir ki, mıştır. Cahil, kaba, kilisenin ve • Petrark, 1361 de sefir olarak mıya uğraştı . 
...._~aç gün evvel hayata gözlerini batıl itikatların esiri bir halk... Fransaya geldiği zaman, kralın 
bi;"arken, ailesine ve çocuklarına, Cemiyetle, insanla, felsefe ile huzurunda latince bir nutuk söy. Eskiler, ftalyaya h11vatı sev-
l'i tek ev bile bırakmamıştı. O dev. uğraşan yok. Mektep yoktur. Sı- !emiştir. Eski ve güzel bir devir- dirmiş; hayat güzlli.klerini 
~~§arttan içinde Yemen valiliğinin, nıflar arasında sosyal birlikten faz.. den bahsetmiştir. duyurmuştu. Bu güzel çerçeve i-

lirtekip bir insana neler kazandı. la, entellektüel birlik vardır. Her- Fransızlar; o zamana kadar bil- çinde, insan da idealleşti. Maddi, 
:::ileceğlni bilenler, • en büyük se. kes kara cahildir. Bütün eserler, medikleri, tanımadıkları bir dün- manevi kuvvetlerinde uygunluk o-

ati bazan bil' kır gazinosunda, ba. 18tince yazıldığından. halk bunları yanın hikayesini dinliyerek: fikir, lan, kendine kıymet veren, bayat-
:: ~ir kı~ kahvesinde nargile içmek- anlamaz. zaten yegane muharrir, şekil ve bayat itibarile inanılmaz tan zevk alan. yaşamıya hakkı 
dit ~baret olan. l\lahmut Nedim Ak- papaslardır. Yazılan eserler yalnız bir zenginliği öğrenerek, şaşmış- olan ve esir olmıyan bir insan ya. 
ıoı:gin uğradığı bu akıbeti, her ba. dini ve hukuki eserlerdir. lardır. ratıldı. 
ita dan hürmete liyık bir namus- Dünya görüşü, her sınıf halk a. Petrnrk, bu seyahatinde krallı. Bu insan, hurafe ahlakını attı, 
l! l'lıfın kifi delili sayacaklardır: ğın ne kadnr harap ve çorak oldu.. batıl ananelere hürmet etmekten 
.., ll_nun içindir ki, biz, son Yemen rasında aynidir. Gök kubbesinin ğunu, mekteplerin boşluğunu an- kurtuldu. Kendine layık bir dün-
t ~i Mahmut Nedimle birlikte, bir üstünde Allah, melekler, mukad- latır. ya kurdu. Kendi kuvvetine ve ken. 
.::det timsalinin daha yıkıldığına des ruhlar; altında cepennem, kor- di kıymetine inandı. 

nanlardanız. kunç şeytanlar... Ortada hareket Bundan sonra, On Dördüncü Fransızlar On Beşinci asırda ilk 
Arka arkaya ıclen bu üç ölümiin d O B · i d f Al 1 "b" t"k ~ etmiyen dünya!.. asrın sonun a, n eşme e a p arın o ur yanma J{eç ı -
easiirU içinde, birkaç hafta evvel B d asrın başında Fransada ilim ve sa. leri zaman, bu aydınlık ve hür t. 

taıet ı ·ıı b b ura a insanlar. durmadan, şey-
L_ e erde gözümüze ı şen ir aş. nnt adamlan yetişti; bünlar eski talyayı görerek. vecd içinde kal-
~ ''k h b " ı h t ı dk B" tanla mücadele ederler,· onun şe•-ara a er a ır a ı . ır latincevi merak ettiler; halle. eski dılar. Her_J'erde derin bir duygu, 
'-ı....... •.ı..ı..-lnln .t>l ü ... u • .ı- ı.-a._ .rinden kıırhılma•JL Allahın~.l ..... iı...,tf.,u~-~-e""a""'c ... ı 'hten-ı..,'ft-, s•wnıgıut •anr.....ııan!t""nıır,=lı"""ljlf'le~' ..... ,....,,ır.UlrııJf,,.b:tlltP ZiJEl"'\l'iftlr1!ftl Yel!r"llC 
~en bu hnber, §U cümleyle tamam. na erişmeğe çalışırlar. anlan ana dile çevirmeğe başladı. yat anlayısı. onları uyandırdı; o-

Yordu: Insan ruhunu harekete ·getiren lar. rada gördükleri her şeyi kendi 
« • 

ıl - Merhum, arkasından, "ycrı tek şey; günahtan sakınmak. Alla. Kralın da emrile latinceden bir- yurtlanna götürmek istediler. 
~!~tuulmar' bir bo~luk bırakmış. ha kavuşmaktır. Her şey Allah i çok tercümeler yapıldı. Cünkil o Saraylar. bahceler. tablolar. sta-

. . çindir, harp, vatan sevgisi bile!.. zaman, daha yunanca bilen kimse tüler, kitaplar, alimler, şairler .. 
le: Bır filozof, "Ölüm, kalanlar için Dünyaya ait hiçbir i h t i r a s yoktu. Fransaya döndükleri zam~n. bi-
t ıdır!" demi§. Hakikaten, - belki bi. yoktur. Her şey kilisenin arzusuna Fransızlar eskileri okuyarak, raz karışık. pPk iyi anlaşılmamış 
d.aı da, ölenler bize kendi akıbetimizi ' bağlıdır. Ve bu dünyanın değişme. hayran oldular. Lakin neyi ve ta olsa. yine, Rönesansı beraber 
ı_e hatırlattıkları için • değil yakın- sine de imkan yoktur. Buna inan- hangisini alacaklarını; han~i ese- götürdüler. 
b l'l~zın, hiç tanımadıklarımızın, dıklan için. kimse calısmaz. olana rin daha favdalı ve inkisafianna Birinci Fransua zamanındaki ye. 
ı.ı'tta sevmediklerimizin, hatta düş- razı olur. yarar olduğunu bilemiyorlardı. ni nesille sarsıntı ve inkılap baş. 
~llnlanmızın gözlerini hayata kapa_ 

ları bile bize acı duyurur. 

" 

ladı. Eskilerin etüdü ve saray, e.. 
debiyata taze hava getirdi. Manas
tır köşelerinde küflenen felsefi ve 
psikolojik eserler açıldı: Skolasti
ğin aç bıraktığı bir nesil tarafın
dan ihtirasla okundu. 

Fransa. üstün bir medeniyetle 
temastan sonra, yeni ele. 

mantar, yeni şekiller aldı; lakin 
onlan kendi dehasile kendi baya_ 
tına, kendi üslubuna uydurdu, 
millileştirdi. benimsedi. 

Benim bildiğim, anladığım Hu
manizma, ve Rönesans budur. 

Bizde bir Humanizma yaratmı
ya gelince; ben bu Hümanizma ile 
bizim Humanizma arzumuz arasın.. 
da bir uygunluk bulamadım . 

Bir defa, biz, bugün, hepimizin 
bildiği ve bu yazımda bahsettiğim 
bir orta çağ içinde değiliz. O çağ
lan insanlık çok geride bıraktı. 
Humanizma, "Eski Yunan ve Lıi
tin kültürüne dönmek, ana dile 
değer vermek,.. bunu Avrupada, 
başta Fransa olmak üzere her mil-
let. az. çok ara ile yaptı . 

Biz de bu işe. kısmen Tanzimat
la, kısmen 190R den sonra: kıs
men de Atatürk inkılabile başla.. 
dık. 

Bir mesele kalıyor: 
Bunları 18.zırn olduğu de.. 

ğerle kavrıyabildik mi? Bu uya_ 
nıştan, bu çalışmadan lazım oldu
ğu kadar faydalandık mı? 

Yok; eğer, (Humanizmal dan 
maksat, bu değil de, kendi mazi
mizden örnek almaksa. ben bura
da bir yanlışlık seziyorum. Bizim 
halle edebiyatından veya folklör
den öz varlığımıza, ruhumuza ait 
çok büyük şeyler öğrenirsek te . 
- zaten buna çalışıyoruz - eski 
Yunan kültlirü ayarında öğrene

ceğimiz bir şey olmasa gerek ... 
Hatta şimdiye kadar açılmamış 
hazineleri açsak bile!.. 

Nitek~m, yÇ,[YÜZÜnde (Elen) dL 
yilrina nasip O{an o inkffalı, hiçbir 
milletin mazisi tanımamıştır. 

Yoksa, daha çok maziye giderek, 
Orta Asyadaki ecdadımızın bırak
tığı medeniyej hazinelerini araya
caksak, buna ne derece imkan var
dır ve bu imkandan görülecek isti
fad ne olur, bilemem. 

Arkadaşlarımızın bizi, yakında 
bu hususta daha çok aydınlatacak
larını umnr, kendilerine başarılar 
dilerim. 

~ lıu acı, ölene fikren ve his. 
il yakınlığımızın, bağlılığımı. [.___M_a_c_a_r_e_-ı_in_d_e_n._M_ek __ ı_up_J · . LO~MAN _. HEKIMIN ö&OTLERi 
~ hududu nisbetinde derinleşir: Ve 
~aliba biru da artık kendini kıs
l'if adığımız için, '"'ölü" ye her ma
~ eu, her meziyeti, her kıymeti, hiç 
"l'eddütsüz mal ederiz. Nitekim: 
'b'lt.ör ölür, badem gözlü olur!" dar
d ltne~u de, bu ezeli hakikatin üa. 
.::ıdir. Bu yüzden, hepimiz, garip 
~~ezada düşeriz- Ve ya~dıklan sı. 
fiği ~a lüzumundan fazla ihmal et. 
lo ttıız "kıymet" leri, ölümlerinden 
•ti 11

'1l, çok defa olduklAnndan çok 
Yük gösteririz. O kadar ki, zaman 
~?· bir insanın kıymetlenmesi i. 
~ olnıcsi lazım geldiğine inanası. 
~ ıelir. Çünkü ölüm, insanlan her 
.... Yeye kavu•turan bir acaip "ilti. 
... la" :ı 

8 
haline gelmiştir. 

dQı iz, bütün bu aatırlan, ölüler ar
fok da~ Yazılan "edebi tezkiye'' leri 
4U ıordüğümüzü anlatmak maksa
eı:e ~aznuyoruz. Bilakis, insanlara 
~an·rıyetJe ömürlerinde bir defacık 
lıa iı sade öldükleri ıün nasi,P olan bu 
he~~ ve cömertçe kadirşinaslığı, isa. 
et_ ve beşeri bir tarziye sayanlar. 
Jt. 111

1
z: Fakat suni bir mübalağaya 

tı ıtıaın til 'l' . ası şar e .•• 
bilh enkıt ettiğimiz bu mübalağanın, 
de dassa çok beylik bir usulü üzerin. 
14ta~rnıak ihtiyacını duyuyoruz: Bi
dan na hemen her ölenin arkasın. 
leı tekrarlanması mutad olan cüm-
.~rden birisi de ~udur: 

'an - Filanca zat, ölümile, • faraza • 
hoş~t lleınlmizde, doldurulmaz bir 
Ciltı Uk bıraktı! Veya, falanca zatın 
lıtını~,. Türk mimarlığı, Türk insan. 
'bi,.' . Urk irfanı için, telafi olunmaz 

zıyandır!" 

ıı.ı!:lbuki bizce ölUler ardından ya. 
'lıı veya söylenilen sözlerde lüzum. 
ı, \'e suıU bir mübalağaya sapmak.. 
Ölü Yllptıkınuz llk fena hareket, bir 
~e:1ı ıstırabının samlmiyetine hür. 

S Zliktir 

''ll ~e.Ie he~en her ölenin arkasından: 
"1ı.ı 11 doldu.rulınaz" tabirinin kulla. 

ll&ına bilhassa aleybdanr. Çüıı. 
{DeVamı 7 incide) 

GENE VARIZ. 
FAKAT ••• 

Yazan: Aka 

B ir adam bildiği bir yere eit. 
ti mi; oranın şeylerile biraz 

kültürlendi mi, iyi bir intıba yaza. 
maz. Budala ise bilgiç Uğe yeltenir, 
değilse ulemalığa kalkışır. Soğuk. 

luk da bundan çıkar. En doğrumsu 
intiba; blllnmiyen yerlerin anla .. 
şılmıyan ıeyleri karşısında ayak .. 
lanan duygulardır. Ay.aklanan dl.. 
yorum, çünkü duygu çok zaman 
kıpırdanır, esner, gerinir. Ayak. 
lanan duygu ise duyguların ta ken. 
disl ve kendisinin de tam samimi.. 
sidir. 

Ben Budapeşteye ilk defa gel. 
dim. En eskiden masallarını oku. 
dum, eskiden kulak kabarttım, 

şimdi gözlerim ortasında. 
Size ne Gülbabanın kerametle. 

rinden, ne Arlzona barındaki ar. 
tistlerin yetiştirildikleri şahane 
enstitüden, ne de Habsburgların 
ufuklarda ve içlerde yelpazelenen 
hasretinden bahsedebilecek vazi. 
yette değilim. Çünkü Budapeşte. 
nin mükemmel bir cahiliyim. 

Yalnız gözlerim benim, ve be.. 
nim gözlerimin fusen çizgileri ... 

Bilmiyoı:um Tunanın kaçıncı 
köprüsü, ve adı ne? Köprü işte. O 
kadar çok, öyle birbirlerine benzi. 
yor ki •. İkl!linin demirlerini satsa .. 
lar • tabii İngiliz döviı:i ile • Al. 
mantara dört yıllık mermi madde. 
al temin edebilir. 

Köprünün gireiHnde adı yanlı 
pıa ben bu dili bilmiyorum. Köp. 

Gündüz 
rünün köprü olduğunu görfip bil. 
dikten sonra kimin nesi olduğunu 
sormağa üşenirim doğrusu. 

işte bu köprünün beri başında 
kiremit rengi bil' saray var. Ben 
tarif ede~·im de eskiden bilenler 
hiç görmiyenlere tasvir etsinler. 
Sarayın koca kapısında da polisler 
duruyor. "Galiba, her saray gibi 
bunun da i~ine girmek yasak" de. 
meğe kalmadan bir de eöJdüm, 
herkes sallapati, canı dilediği gihi 
ıso] kapıdan giriyor, sağ kapıdan 
çıkıyor. Çoktandır bir saray içi 
görmemiştim. Girip bir dolaşayım, 
dedim, göğsümü ilikledim, slııara. 
mı Tunada söndürdüm, şapkamı 
düzenledim, gut morgun palota! 
deyip daldım iceri. 

Aman bayım aman! Sağda do. 
muzlar, solda öküzler. Domuzların 
ötesinde danalar. Öküzlerin beri. 
sinde kazlar, ördekler, şalgamlar, 
bayır turpları vesaire ... 
Sağa mı? Git gidebildiğin kadar. 

Sola mı? YürU durma! İleri mi? 
Göz alabildiğine çek! 
Meğer burası öyle bildiğimiz sL 

raylardan değilmiş. Adla sanla bir 
Azık - Palas imi,. Yani bizdeki ka
rikatiirleşen tahirile bir hal. 

Ortasında sersemledim diye. 
mem, gözlerim bulandı ve o bula. 
nıklık içinde Ankaradaki ile İs. 
tanbulun camurhtanındaki gözle. 
rimin önilno eeldl. 

(Devamı 7 incide) 

KANSER ÇOGALIYOR mu? 
Öyle diyorlar. Her yerde kanser 

çoğalıyormu~. Bunu istatistikler 
gösteriyor. Fakat istatistiklerde 
kanser teşhisinin çoğalması, aca
ba, yalnız bu hastalığın artmasın_ 
dan mı ileri geliyor? Bana kalırsa, 
bunda hekimlerin de kanseri git. 
tikçe daha iyi teşhi!i etmelerinin 
tesrini de unutmamalıdır. Yirmi, 
otuz yıl oluyor, memleketimize ge
len yabancı bir hekim hocanın, o 
zamanki vilayet merkezlerinin bL 
rinde ölüm istatistiklerini tetkik e.. 
derken, kanserden vefat kaydı gö. 
remeyince, hemen memleketine 
telgraf çekerek, orada kanser has_ 
talığının hiç bulunmadığı haberi .. 
ni verdiği hikayesini bilirsiniz. 

Kanserin en çok olduğu haber 
verilen memleket lsviçredir. Son
ra sırasile Dolanda, İskoçya. lngil_ 
tere, Almanya, lrlanda, Avustur. 
ya, Fransa, Amerika. İtalya ve en 
sonra ispanya gelir. Bu istat"~tik
leri görünce; o memleketlerde hal. 
kın kendi sağlığına meraklı olup, 
olmadığını da düşünmemek kabil 
d~ildir. İsviçre memleketinin ge
nişi' iine göre, üniversiteleri en 
çok olan memlekettir. Oradaki 
halkın, bütün vazifelerini pek iyi 
anladığı gibi, herkesin kendi sağ_ 
lığını korumak vazifesini ne kadar 
iyi ifa ettiklrini, İsviçreyi epeyce 
görmüş olanlar bilirler. Kanser, 
istatistiğinde en son gelen bahti. 
yar memlekPti görmüş olanların o
radaki keyil1i ve n~li halkın ta
sasızlılına dikkat ederler .•• 

Onun için kanser istatisfklerin
de• halkın hekimlere az, veya çok 
müracaat ettiklerini, hekim1,.rin 
de kanseri daha iyi teşhis ettikte_ 
rlni hesaba katmak haklı olur: 
Kansf'r hlr defa muavenede hemen 
kati olarak te,h!s edilen hastalık
lardan deiildil'. Halbuki birçok 

yerlerde bir hekime gidip te hasta
lığı teşhis ve hemen iyj edileme.. 
yince; sıra ile başka hekimleri bi
rer kere dolaşmak adettir. Bundan 
dolayı da kanser hastalığı teşhis 
edilemeden kalır vo istatistiklere 
giremez. 

Burada yüriittliğiim mülahaza, 
tabii, nazaridir. Belki istatistiklere 
bakarak, kanser çoğalıyor denilse, 
haklıdır. Fakat, böyle olsa da kan.. 
ser insanın birden bire ümidini ke. 
secek bir hastalık değildir • 

Bir kere, insanın zekasına halel 
getirmez. Bu bakımdan birçok has
talıklardan ehven sayılabilir, çün. 
kü insanın zekası yerinde kalınca, 
hastalığa karşı alacağı tedbirleri 
de daha iyi anlar ve daha iyi taL 
bik der. Fransada meşhur Mare
tal !\fak Mahon'un: 

- Tifo hastalığı insanı öldUr
mezse, aptal bırakır, kendim de o. 
na tutuldum ... 

Dediğini bilirsiniz. Bu zatın de
diği, daima doğru olmasa bile, ti. 
fo hastalığının o türlü şöhreti var. 
dır. Halbuki kanser hiçbir vakit. 
öyle şöhret almamıştır. Galiba. 
kanser hayatta tabii bir hadisenin 
ifrahndan ileÇ gelen bir hastalık 
olduğundan, ve bunun hasıl olma
sında hormonun da zeki ile alaka_ 
sı olan hormonların işe kanşhğın. 
dan, bu hastalık insanın zeki!lını 
daha iyi işletir. Hastalık pek ıstı
raplı olsa da. kansere tutulanlar. 
önceki hallerine nisbetle, daha dü. 
ıünceli görUniirler. 

Sonra da kanser inHnı mutlaka 
çabuk 2ötiirmez. Kendi kendine 
bırakıldılh vakitlerde hile, arada 
sırada hafifliv,.rk. yıllarca sürdü. 
ğiJ vardır. RföıhiitUn i:vi olmaz. a-e
rl teMT denilmt-!'i de hu 7.amanda 
arhk doğru d,.ii-ild 1r. Va"tinde ye.. 
tişilerek, ameliyat yapılmca, blls. 

Kaybettiğimiz 

Büyük Adam: 
. ö '2.,.{.'3 

Besım mer 
Yazan: Sabiha Zeurlya Sert 

Maııivaya lnananlann iddia e 
tikleri ıibi, uhrevi llomde i 

sanlann dünyadaki fiillerini kayd 
den "hasenat,, ve "seyyiat,, defterin 
inansaydım, Besim Ömer için se 
at defter:nin bomboş, "hasenat,, kıs 
mının dopdolu olduğunu söylerdi 
Uhrevi llemdekl deftere değil anı. 

ma, bu dünyada, Türkiyede himıe 
etm:§ büyük insanların defterine. 

1 

sim Ömerin ismi hlirmet ve minnet.ı 
le geçecektir. 

Besim Ömer yalnız tıp &lemine, il 
me değil, bu memleketin halkına 
karşısına hasta ve oıuztarip çıkan 
fakru sefalet:n içinde kıvrananla 
ra yaptığı insani yardım ile de, alnı 
na büyük insan vasfını yazdıran 
miz yaradılı§la.rdan biridir. Yanlmı 
eserleri yanıbda, bu yazılmamış, ya 
nız ~bztariplerin v'.cdanına minne 
hatlarile yazılınış eserler' üstüste 'ko; 
nursa, başlı başına bir insanlık eb.ra 
mı kurar. 

Tahsllden yeni gelmlştlm. Çoc 
davası ve nüfus meselesi başlıklı b'.ı 

yazı yazdım. Besim Ömer, bu yazıyı 
o~umuş, beni davet etti. Beyaz saç 
ları, nurani yUzile Hk defa tanıdığı 
bu büyük insan, beni teşci ettikte 
sonra, dedi ki: 

"- Kızım, bu yazdığın dava, b 
memleketin daha üzerine neşter 
kulmamış bir yarasıdır. Ben ömrüm 
bu davaya hasretmiş, karşıma be 
gün hasta halinde gelen, sefaleti 
cehaletin, ihmalin her gün Azrail 
peşkeş çektiği çocuklann ve anal 
doktoruyum. Bu sahada birçok eser 
ler de yazdım. Fakat bu, tıbbın bal 
ledeceği dava değildir. Bu. sen~ 
yazdığın gibi. sosyal çerçevenin. dev 
let meselelerinin içine girdiği gü 
halledilecektir. Ben, ömrümü bu da 
va uğruna çürütüyorum, saçlanm b 
didi~menin sonunda beyazlaştı. 

"Hiç bıkmadan yazıyorum. Hi 
durmadan söylüyorum. Fakat ihma 
tin rüzgarı. bir kasırga gıbl. bü .. 
yazılan ve sözleri önüne katmış. dur 
madan savurup esiyor. Fakat ya 
rrıak, bıkmadan, 1!şenmedcn. stte 
lerc ve tenkitlere boyun eğmede 
yazmak ve sÇ>ylemek 18.zım... Belk 
bugün bu davayı da an.latacağız. t 
te o zaman sarfedilen emekler yeri
ne harcanmış olacaktır.,, 

Hak"katen Besim Ömer. havatının 
<11onuna kadar. hatta meclis kiirsiisü .. 
ne çıktığı, nadiren söz söylediği za 
rnanlarda da yalnız hu da,ıadan hah 
setti. Zannediyorum ki, Mecliste so 
söylediği sözler de, bu mevzua da'r 
di. Hatti çare bulamadığı için, on 
itham edenler de olmuştu. Fakat Be 
sim Ömeri ve davasını yakından ta 
nıdığım için, o zaman "Bes"m Öıne 
ne yapsın?,, başlıklı hir yazı yazdım 

Besim Öiner. müdafaa ettiği da 
vayı, halledemeden öldü. Çocuk da 
vası ve ~üfus meselesi üzerinde çok 
fey"zli adımlar atıldı, fakat onun m~ 
dafaa ettiği davanın şümulü, o kadu 
ı:eniştir ki, bunu halle ne enerjtsf 
ne sayı, ne ömrü, ne de zaman kili 
geldi. Fakat o, benimsediği dava 
her zaman dimdik. her zaman a. 
enerji ve kuvvetle müdafaadan yı 

madı. Besim Ömerle beraber. ya 
mağa değer bir hayat, hasenat hanesi 
ide.al hnesi dopdolu bir hayat tü 
kendi. 

Temiz ve yfiksek bir fn•an öl 
Bu ölünün karşısında minnet v 
hürmetle eğilmk, insana ve insanhf 
•""''"lar icin. hir ;nsanhk hfn-f'uffnT. 

Emir Yusuf Köyünde Yanıruı 
Terme (TAN) - Emir Yusnf kö.oi 

yünde, Azminin üç odalı evinden ge. 
celeyin yangın çıkmış. ev ve 15 baş 
hayvan tamamen yanmıştır. Köylü. 
nün söndürmek gayreti semere ver4 
memiştir. 

Köy muallimi Mehmet Er Ot.ız 
karakol kumandanı onbaşı Akif. k 
dilerl de birer lira vermek suretile 
köylüden 75 Ura ıane toplamışlar. 
bun,,. ve temın ettikleri bır çüt -
küzü. pek fakir olan Azmiye ver 
mişlerdir. 

biltiln geçmiştir, denilebilecek ka
dar urun yıllarca bir daha .ıeri 
tepm:yen kanserler gittik(e çoğal. 
maktadır. Zaten bu zamanda kan. 
serin devaııı yalnız ameliyat deiil· 
dir. Radi:vomun kanser tedavisin_ 
de ııösterdiii bUyUk iyilikleri tabii 
işitm1'5inlzdir. 

Bundan dolayı, kanserin musaL 
lat olab"leceti ba~ka baska uzuv
lara röre - vaktinde hekime mü .. 
racaat edebilmek Uzere - alamet. 
lerlnJ btlmek fayüb olur. 
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Şeytan Pre s Röno 
Kork ç Zindanda .. 

ıtônomm karnnlığa alışan gözleri, / !erce ellerini, ayaklarını oynatıyordu. 
birkaç ayak merdivenle inilen bir Dünyadan haberi yoktu. Zindancılar 
ıı::indan gördü; içinde yüz kadar malı dilsiz gibi ağızlarını açmıyorlar h~r 
pus vardL Kapı açıldığı zaman, hıç- gün bir parça ekmekle bir k{ı~ su 
kırık, merhamet, küfür, rica ve tch- getiriyorlardL 
dit ~esleri,_ karm:ılmrışık bir uluma Zayıflıktnn iskelete dönmüştü. Ke
feklinde yukscldL Üstüste yığılan bu miklerine yapışan etlerini binlerce 
adamlarda~ b~nlann tah.ammül bit kemiriyordu, paçavralar sardığı 
edemiyeccği pis bır koku ge!ıyordu. vücudünde kaşınmaktan yaralar açıl
Kapı açılır açılmaz, . merdivenlere mıştı. Bütün maneviyatının kuvveti.. 
kadar tınn~nar~ y~ıs ile dışarıya ne rağmen zaman ile yavaş yavaş ü. 
atılmak istiyenleri zındancılar tek. mits.zliğe düştü. Sultan Nureddinin 
melerle aşağı ~arladılar ve Rö~0- büyük bir fidye almayınca onu bıra
yu da. sağlam hır tekme ile bu yılr- kacağını zannetmiyordu. Hıristiyan 
mn içme fırlattılar. haçlılann kendisini kurtarmaların-

Cehenncme benziyen bu zindanda, dan da ümidi yoktu. Oral::ırda mutla. 
fidyeleri vcremiyecek kod.ır fakir ka hıristiyanlorm daha mühim işleri 
haçlı esirler, haydutlar, deliler, cüz. olacaktı ki, onunla meşgul bflc ol
zamlılar karmakarışıktı. Dar ve de. muyorlardı. Kim bilir belki de artık 
rin ocak gibi bir bacadan hafif bir oralarda hıristiyan bile kalmamıştı. 
aydınlık geliyor, ancak öğleyin, u- Böyle düşünürken yine kaçmağı, 
fak bir güneş şeridi buradan içeriye kaçabilmeği düşündü. Dünya~a mah
a.zaııabiliyor, çamurlu, yapışkan zc. pes varnudır ki, kaçılmasın! 
mini süpürüyor, o zaman hayal gibi 
dolaşan mahpuslar, çitişmiş saçlc.n, 
azamış sakallarilc daha korkunç gö. 
rünüyordu. 

Röno, bclld senelerdenbcrl kendi 
pislikleri içinde yaşıyan bu bedbaht
lara bakarken adeta başı döndü. lfrp
si arada isyan ediyorlar, fakat kendL 
lerini hapsedenlere bir şey yapama
dıklan için, sebepsiz dövüşlerle bıri
birlerine snldırarak düşmem !arzet
tikleri beln arkadaşlarını tırnaklarile 
yırtıyorlar, dişlerlle köpek gibi ısın.. 
yorlar, hırslarını böyle alıyorlardı. 

Buraya düşenlerde ümit yoktu. Zi. 
ra yurtulmak için ya deli olmok, yn
hut ta ölmck lazımdı. Yani artık his
setmemek büyük saadetti 

Zeminde de tavanda olduğu gibi 
bir delik: vardL Kuyuya bcnziyen bu 
çukura, zafiyetten, yahut yeisten yu. 
varlananlar eksik değildL Zindancı.. 
Jar, deliğin üzerme bir deroır ıskara 
lehimlediler. Ondan sonra k~pıyı zin
cirleyip gittiler. 

Antakya prensi bu çukurda bir 
sene kaldı. Azıclk yeise ka

pılsa bit~. Bazan üstü demir ıs. 
karalı çukura yaklaşıyor, oradan ge. 
len leş kokusuna tahammül ederek 
zulmetleri araştırıyordu. Diğer mah
puslar kim olduğunu bilmiyorlardı. 
Zaten kimse birıbirinin halini sora
cak halde değildi. Herkese keneli der. 
eli, kendi belası kafi ıdi. 

Bir sarnhnın sarSSI tutarak yere 
yuvarlanması ve yahut buhran geçi. 
ren bir delinin hezeyanları bütün 
mahpuslan birıöirlerinin üzerine a
tılarak büyük ve kanlı bir dövüşe 
sebep oluyordu. Kuyunun tepesinden 
aşağıya ekmek atıldığı zaman insan
lıktan çıkan bu mahlüklar, köpekler 
gibi uluyarak biribirlerinden hisselc. 
rlni koparıyorlar, zayıflar bir şey yi
yemedikleri için açlıktan ölüyorlar
dı. Sağ kalanlar ölüleri çukurdan a
tarlardL Fakat artık çukurun ağzına 
demir ıskara konduğu için ölüleri 
ıdndanın bir köşesine yığıyorlar, haf. 
tada bir defa zindancılar gelerek ö
lüleri, can. çekişenlerle beraber gö
türüyorlardL 

Röno içln nrtık nşkı, saadeti, za
ferleri düşilnmck srrnsı geçmişti. 

Mümkün olduğu kadar bu bclfıya 
dayanmak ve ölmemek lfmm idi. Bu. 
nun için kendi kendine buradan kur
tulmağı kuruyor, o zaman düşman
larından nasıl intikam ulacağlllI dü
şünüyordu. 

Yaşaması lazımdı. Nasıl olsa bir 
gün• kurtulacağım ümit ediyordu. 
Elbette sultan Nureddin ergcç bir 
fidye kabul edecek ve yahut eski sL 
lfilı arkadaşları Halebe bir sefer ya. 
pacaklnrdı. Geçen günleri her gün 
tavandan inen güneş şiridinden he
sap ediyordu. 
Eğer tavandan bu hafif ziya gel

memiş olsaydı mutlaka çıldıracaktı. 
Sanki bu hafü ziya, büyük güneşin 
bir müjdecisi gibi geliyor, ona tcseL 
li veriyordu. 

Bir sene sonra, mukavemetinin 
artık bu cehennemde kırıldığına bük.. 
medilerek Röno'yu buradan çıkardı
lar. İçinde ne oturulabilecek, ne de 
uzanılnbilccek ufak bir zindana koy
dular. 

Röno, burada ancak köE_ek gibi çö.. 
melerek oturabiliyordu. Burnda da 
bir sene kaldı. 

B ir gün zindnncılar ekmekle su-
yunu getirdikleri zaman san.. 

cılonmış gibi bağırarak kıvranmıya 
başladL Gardiyan kapıyı açarken göz 
lerini kaydırarak ölü gibi kaskatı kal. 
dı. Zindancı, fenerini gözlerine doğru 
yaklaştırarak: 

- Gebermiş! dedi. Sonra kalbini 
dinlemek üzere yaklnştığı zaman Rö
no zafiyetine rağmen moralinin bü
tün kuvvetile çelik bir yay gibi fır
laclı. Feneri bir tekme ile söndürdük. 
ten sonra dar koridorlara doğru a
tıldı. Hangi tarafa gideceğini bilmi
yordu. Rüyada gibi koşuyor, insan
lığın fevkinde bir azim ile bir nn ev. 
vel çıkılacak kapıya erişmiye çalışı
yordu. Arkasmdnn bağırtılar işitili
yordu. Röno, nereye gittiğini bflmt. 
yordu, ynlmz ko yordu. Birdenblıe 
karanlıkta bir parmaklığa çarptı. 

Sanki çıldırmış gibi demirlere sa
rıldı. Bütün kuvvetile deli gibi sarsı
yordu. Eğer zindancılar yetişmemiş 
olsnlnr mutloka parmaklığı söküp a
tacaktı. Knfasma yediği matrak dar. 
belerile sersemleşerek yere yuvar. 
landı. 

Yakaladılar, döverek, sürükllycrek 
tekrar taş mezara diri diri gömmiye 
götürdüler. Zincirlere rağmen koştu
ğunu gördükleri için iki ayağını biri
birine rapteden demirleri kısalttılar~ 
ağırlıklarını da fazlalaştırdılar. Fakat 
zindan reisi bu açlık ve mahrumlye. 
te rağmen httla kuvvetini kaybetme
miş olmasını nazan dikkate alarak 
her gün Rönoya elli kırbaç vurdur
du. Zindancılar artık kapıyı açmıyor
iar, ekmek ile suyu ufak bir -:lelikten 
uzatıyorlardı. 

Bu mezarın kapısı iki sene açılma. 
dı. (Devnmı var) 

Tunadaki Buzlar 
Bombalarla 

Tahrip Edildi 
Budapeşte, 20 (A.A.) - Budapeş

tenin cenubunda Tunada husule gc. 
len ve nehrin akmasına mani olarak 
suların civara yayılmasına sebep o. 
lan 10 metre yükse'kliğindeki buz 
seddine tayyareler tarafından bom. 
balar atılmıştlr. Sed hala bombalara 
mukavemet etmektedir. Tuğyandan 
birkaç kişi ölmüştür. Sular 10 met. 
re kadar yükselmiştir. 

Bclgrat, 20 (A.A.) - Yugoslavya. 
daki su baskınları gitgide daha teh. 
clitkfır bir hal alıyor. Tunanm Maca
ristandan gelen taşkın sularına haliı 
yerinde duran buzlar bir set teşkil et
mektedir.Bu yüzden nehrin ayaklan 
da taşmaktadır. 100 bin dönümden 
fazla toprak su altındadır. 

-0.• 
l\foclis, Dün Çay Kanununu 

l\iüzakerc Etti 
Ankara, 20 (Tan Muhabirinden) -

Büyük :Millet Meclisi bugünkü top
lantıSlnda, çay kanununu müzakere 
etmiştir. Bu münasebetle Ziraat Ve
kili söz alnuş, H\04 yılında Rizede 
başlıyan çay ekimi tecrübesinin bir 
tarlhçeshıi yapmış, bugün elde edilen 
müsbet neticeyi ve halkın çay zira. 
atine nasıl ve ne suretle alıştırıldığı.. 
m anlatmış, müteakıben, devlet 
ziraat işletmesi formülünün bundan 
sonra çay yetiştirme işinde oynıyaca. 
ğı rolü izah etmiş, mebuslar tarafın
dan sonılruı auallcrc cevaplar ver-
miştir. 

Almanyanın 
Diplomasi 
Taarruzu 

ffiası 1 incide) 
föfiklere karşı yeni bir diplomasi ta.. 
arnızu yapmıya teşebbüs etti. Mak
sadı İngilterenin, Almanya etrafında 
çevirmiye ve sıkıştırmıya çalıştığı ab
loka çemberini gevşetmek, yan ve 
arka kapıların da açık kalmnsını te. 
min etmekti. • 

İngiltere, Şimalde Fin harbine 
iştirak etmek suretile Şimal memle. 
ketlerini elde edecek, cenupta Kara· 
denize çıkarak Sovyet - Alman mü. 
nakale yollarını kesecek, İtalya ve 
Balkanlar menfezini kapatacak, Al
manyayı tam bir abloka içine ala
caktı. 

Finler, Sovyet Rusya ne sullı ya
pınca ablokanın Şimal memleketle
rine şamil olan zinciri kopmu~ oldu. 
Almaııya Şimal memleketlerinden is. 
tediği gibi istifade edebilecekti. Bu 
zincirin kopması Karadenize çıkarak 
münakale yollarını kesmiye de imkan 
bırakmadı. Binaenaleyh Almanyanın 
arka kapısı ardına kadar aç.ık 'kalı
yordu. 

İngilte;e, İtalyaya, Alman kömi'ır
lerfoin deniz yoluyla getirilmesine 
muhalefet ediyor. Balkan devlet1eri 
ile de ticari mukaveleler nktcdiyor
du. Almanya bu yan knpılann da ka
panmasına meydan vennemek için 
bir diplomasi taarruzu yapmtya te
şebbüs etti. Evvela Alman Hariciye 
Nazın Ribbentrop Romaya giderek 
zemini hazırladı. Arkasından iki mih
ver rücülü başbnşa vererek memleket 
lerinin harp ve sulh karşısındaki va. 
ziyetlerini bir defa daha gözden ge
çirdiler. 

Berlin ve Romadan gelen haberle. 
re göre, bu mülAkat esnasında en 
ziyade üzerinde durulan mesele, Tu
na ve Balkan memleketlerinin vazi. 
yeti olmuştur. İtalya, ötedenbcri Bal
kanlon kendi nüfuz mıntakası adde. 
der. Bu itibarla da Almanyanın ve 
Sovyetlerin Balkanlara inmesi ihti
malini daima endişe ile karşılar. Sov. 
yellerin şimaldeki gailelerinden kur
tulunca cenuba inmeleri etrafında çı.. 
kan veya çıkanlan rivayetler İtalya
yı daima rahotsız eder. Hitlerin, bu 
meselede Mussoliniyi tatmin etmek 
ve bu yüzden aralarında çıkabilecek 
ilıtilli.flann önünü alabilmek i in 
Moskova, Berlin ve manın, Tuna 
ve Balkanlara ait siyasetlerinde bir 
ahenk tesisine çalışmış olması çok 
muhtemeldir. Bu suretle İtalya, harp 
harici vaziyetini muhafaza etmekle 
beraber, Balkanlardaki nüfuz mın. 
takasını şlmdiden garanti altına al
mış bulunacak, fakat ayni zamanda 
Almanynnın İtalya ve Balknn kapı
lnn dn açık kalmış olacaktır. Bugün 
için bu üç devletin de slynseti Bi:ıl
kanlorda sulhün devamı ve statük0-
nun muhafazası noktasında birleş

mektedir. Binaennleyh, anla§malan 
güç değildir. 

Almanya • İtalya ve Sovyetler ara
sında Tuna ve Balkanlara nit böyle 
bir anlaşma, yann için ço~ dahn ge
niş ilıtimaller doğuran yeni bir siya
setin temelini teşkil edebilir. İhtimal 
ki, Führer ve Duçe bu ihtimaller U
zerlnde de görüşmüşler ve bir 'takım 
anlnşmalara varmışlardır. 

Bu sebepledir ki, bu defa Hitlerle 
Mussolininin müHikatı fevkaltıde e. 
hemmlyeti haizdir, ve bize mühim 
hAdiselerin arifesinde bulunduğumu
zu anlatmaktadır. 

Moskova ve 
Şimal itti/ akı 

Tas ajansının tebliğinde işaret o. 
lunan ve Norveç parlamento reisi 
tarafından söylenen nutukta Sovyet 
Birliğinden katiyen bahsolunmadığı 
bildirilmektedir. 

Tas ajansının tebliği, bütün İskan.. 
dinavyada hayret uyandırmıştır. 

Finlanda Hariciye Nazın M. Tan. 
ner tedafüi itti! akın hiçbir kimse a
leyhinde olmıynrak yalmz İskandi. 
navya devletlerinin bitaraflığını k0-
nımağa matuf olduğunu söylemiştir. 
İsveç Hariciye Nazın da bu yolda 
beyanatta bulunmuştur. Fakat Tas 
ajansınm tebliği bütün İskandinav. 
yada derin bir şaşkınlık u~dırnuş.. 
tır. 

lsveç'in Yardımlan 
Stokholm, 20 (A.A.) - Salahiyetli 

İsveç mahfillerinde, İsveç.in Finlan
dayn yaptığı yardım hakkında aşa. 
ğıdaki izahat verilmektedir: 
1~ Finlnndaya 90.000 niltnly6z ta

feğt. 4ı milyon kurşun. 80 tank. 2~ muh
telif çapta top 'ft ağır top 'Yentliı, 10 fır-
kanın ağır topçu hizmeti De ısvec tayya
relerinin beşte btrtntn idaresini Wnhı ictn 
mütehassıs göndemrlstfr. 

İsveç, mOttefikler tarafmdım Pınlandı
ya gönderilen malzemenin transit olarak 
geçmesine mOsaade etmiştir. 

Moskova 20 (Hususi) - Fin • Sov. 
yet aulh muahedesi tasdik olıınmu~ 
tar. 

1' AN 21-3-940 -
Dalad·er Kabinesi Dün 

istif asını Verdi 

Sglt Alevler 
içinde 

(Başı l incide) 
kabul ettiğiıll ve itimat meselesini 
reye koyduğunu söylemiştir. Reis, 
bundan sonra, Chichery'nin verdiği 
takririn ikiye aynlması istenild iğini 
bildirmiştir. ~u takririn, Finlandaya 
ait kısnu ittifakla. ikinci kısmı bir 
muhalü ve takriben 300 müstenküe 
karşı 2~9 reyle kabul edilmiştir. 

Bunun üzerine Daladier, istüaya 
karar vermiş ve yeni kabinenip teş. 
kili kendisine teklü olunmuşsa da 
bu teklifi kabul etmemiştir. 

En Esaslı 2 Nokta -Bu suretle istifanın iki sebepten i
leri geldiği tavazzuh ediyor-
1 - Finlandn hnrlıinc miicssir hir 

tarzda miidnhalc ve bu harbin 
ihdns ettiği vaziyetten Iayıkile 
istiföde temin etmemek. 

2 - Harbi en canlı ' 'C en tesirli 
tarzda idare edememek. 

Fransız efkan umumiycsi harbin 
azami canlılıkla idaresi lehindedir. 
Nitekim İngilterede de vaziyet ayni 
merkezdedir ve Mister Chamber. 
lain'in dünkü beyanatına rağmen İn. 
giliz efkan umum.iyesi de Fransız ef. 
kan umumiyesinin noktai nazarına 
iştirak etmektedir. 

Fransada kabine buhranı bu se. 
bepler yüzünden ileri geldiği "halde, 
Almanyada vaziyet başka türlü tef
sir ediliyor. Ve Almanya ile sonuna 
kadar mücadele etmek istiyen unSW"
lann ezildiği tarzında mütaUıa olu_ 
nuyor. Halbuki hakikat bunun büs.. 
bütün zıddıdır. Asıl mesele, harbin 
azami şiddetle idaresidir ve gayeye 
azami süratle vanlmasıdır. 

Stanlcy'in Beyanatı 

İngilterede vaziyet bu ~ekitde te. 
wkki edilmiştir. Ve ayni mesele J...on
clrada tetkik edilmektl'dir. Bu yüz.. 
den Harbiye Nazın M. Stanley, bu. 
gün Mecliste beyanatta bulunmuş ve 
şu sözleri söylemiştir: 

"Bnzı ecnebi matbuat bizi Finlan. 
da Mndc gevşek hareket etmekle ve 
tesehhfi! zihniyeti gösterememiş ol
makla muahe:r.e ediyor. Bu. ne için? 
Çiinkii fyi kalhliyiz. Bitnraflnnn 
hakkına rinyct ediyonl7:. BitnrnOnr 
için bb:e tlc1'1' vrnncğe knlk1 .. mnk cok 
fc IJikCJi o ur. Oylc fr der ki, onu 
öğrenmeyi esasen cok arzu ediyor. 
cluk. Rugün öğrenn1is oluvoru:r. ki 

bitnrnfinnn hukukunu hiçe snynndır 
ki, vaziyetten miistcfit oluyor. Bu. 
gün öğreniyoruz ki bu, istifadeden 
başkacn takdirleri de o topluyor. Bu, 
İngiltereııin pckôlô istifade etmesini 
bileceği bir derstir. 

"Sonra, bnzı ecnebiler, harbin bu
günkü tarzı eercynnını tenkit ediyor_ 
lnr. Hir boks maçanın karnı tok se. 
yircileri de işte tıpkı böyle konuşur. 
ı~.r .. ~tüha~eze sahasının dışında, her 
tur.Iu .. tehlı.kcd.~n 6züde, bunların iş. 
lerı guçlcrı ınuhnrizleri dahn kuvvet
li yumruk salJamıya lC§\iktcn iba. 
rettir. · 

Müttefiklerin teşebbüsten mahrum 
oldukları hakkındaki tenkitlere dair 
de Stanley şöyle demiştir: 

"En eski zamnnlnrdnnberi harp ta. 
rihi bize öğretiyor ki, muharebelerin 
yarısı teşcbbiis yoklui:rundan, diğer 
yansı da fazla snbırsızlık yüzOnden 
kaybooilnıiştir.,, 

Berlinin Resmi Tebliği 

Sylt adasımn vaziyelilli 
gösterir harita 

(Başı, l ;incide) 
yarelerimiz yüksekten ve alçaktan 
hareketlerde bulunmuşlar, tonlarca 
nğırlığmda bombnlar yağdırmışlar
dır. Sebebiyet verdikleri hasaratuı 
son derece mühim olduğu aşikurdıt· 
Çünkü bir çok depolar ve mühimmat 
nmbarları ateş almıştır. Nitekim bil 

Berlin, 20 (A.A.) - Bu akşam neş_ sabah ta bir keşif uçuşu yapılmış 'le 
redilen ynn resmi bir tebliğde denili. bu hafif keşif neticesinde anlaşılmış. 
yor ki: hr. Keşfi yapan bütün tayyarelcri

"Siyasi Alman mahafili şu kanaat- miz, üslerine dönmüş bulunuyorlat• 
tedir ki, Fransada vuku buJan kabine Taarruz son derece muvaffakıyetle 
tebeddülü, Hitler hükumetini imha vuku bulmuş ve harp l:uvvctlerimi" 
eylcyeceğ'ni ilan· eden hükumetin zin düşmanla temas için riuyduğu is
kcndi hedefleri yüzünden ezici bir teği apaşikiir göstermiştir.,, 
muvaffakıyetsizliğe uğramış olduğu- İngiltere Hava Nozırının bu be-
nun bir delilidir. yanatı mecliste alkışlarla kar~ılan-

"Bilhassa Fransız • fngillı: siyase. mıştır. Bu esnada Lord Stragboli de 
tinin Rus - Finlanda sullıü ile Bren- Lordlar Kamnrasrnda beyanatta bu .. 
ner mülakatile uğradığı muvaflakı. lunarak Sylt adasının en mükemmel 
yetsizlik bu istifanın esasını teşkil askeri hedef olduğunu söylemiş ve 
ettiğıne ve Bcrlin - Roma mihverinin bunu izah ederek demiştir ki: 
bir kere daha sabit olduğu üzere çö- - Almanlar, burada yasıynn sf\o'il 
zülmezliği Fransız efkarı umumiye- halkı tamamen tahliye etmiş bulunU" 
sinde bir panik tevlit ettiğine benze. yorlardı. Binaenaleyh sivil halkıtı 
mektedir. zarar görmiyeceğinden emin olarak 

"Fakat esas itibarile Fransadaki bü harekat yapmıya imkan vardı.,, 
tün hadiseler perde arkası değişiklik. 1000 bomba atıldı 
lcrinden ibarettir. Yeni kabineyi is- Sylt adasını karaya bağlıyan Hin-
ter yine Daladier teşkil etsın, ister denburg dalga kıranı üzerindeki dort 
plutokrat rejiminin diğer bir mü- kuleden birinin yıkıldığı bu sabahki 
mcssili kursun bunun ehemmiyeti a:z keşif esnasında anlaşılmıştır. 
dır. Bu değişiklik bugünku vaziyeti Atılan bombaların sayısına gelin-
değiştirmez. Bu vaziyetin de bariz ce, bunlann bütün Umumi Harp es.-
vasfı şudur: Almanya mecbur edildi. nasında Almanlar tarafından Lon-
ği bu ha:be kazanınca.ya kadar de. dra üzerine atılan bombalardan fazltı 
vam ctmıyc nzmeylcmıştir 

..Din l h p """L -·k(t . - olduğu nnlntılıyor. Almanlnrm 
. acna ey • _ .:ırıs .uu. · metinm harp esnasında Londra üzerine attıJC .. 

kımlcr?en t?ş~k~l cdeccgl Alman ları bombaların sayısı dokuz ıyüzii 
harp sıyasetını alakadar etmez.,, gcçmed,iğine göre Sylt üzerine ahlatı 

==s===.=v::=:==e=l=l=e=s=D=u= •• =n=R==a=,~=e=k=e=t=E=t=t=ı=. = ~1~~balarm bini geçtiği muhakkak-

Bu taarruza İngiliz bornbardım~ııı 
tayyarelerinin en son modern t iple
rinden olan en az 30 tayyarenin iş
tirak ettiği anlaşılmıştır. 

(Başı 1 incide) 
Bununla beraber bu vadide hiçbir 
yeni inkişaf da görülmemektedir. 

Berlin gazeteleri, Mister Chamber. 
lain'in dünkü nutkunu bahis mevzuu 
ederek Finlanda hadiselerinin mesu
liyetinf İngiltereye yüklemektedir. 
ler. Berliner Local Onziger diyor· ki: 

"Finlanda Polonyanın harbe girmesine 
sebebiyet veren ayni s::ılklerle harbe atıl
mıştır. Almanya Finlnndaya bir ademi te
envilz paktı teklif etti. Finlanda kendisi
ne uzatılan eli reddetti. Zira bu hususta 
İngllt,.reye güveniyordu." 

Berlirı - Roma. JJ/oskova 
Londra, 20 (Hususi}-News Chro. 

nicle'in Romadan aldığı haberlere 
göre, !bitaraf müşahitler, Brenner 
mülakatını Berlin, Roma ve Moskova 
arasında görüşmeler takip edeceğini 
tıı.hmin eylem~ktedirler. İyi haber 
alan Berlin mahfillerinde hasıl olan 
kanaate göre, başlıca Sovyet devlet 
adamlarından biri yakında Berline 
gidecclt ve Von Ribbentrop da Mos
kovayı :ıiyaret edecektir. 

Berlindeki umumi kanaat Hitler -
Mussolini miillıkatı neticelerinin haf. 
ta sonundan evvel meydana çıkacağı 
merkezindedir. Bugün Romaya gel
mesi beklenen Kont Teleki'nin seva. 
hati Macaristan vaziyetinin muhte
mel inkişafı bakımından Alman malı. 
fellcrinin bilhassa nazan dikkatini 
celbctmektedir. 

Daily Mail gazetesinin Roma mu
habiri yazıyor: 

'1yi haber alan mahfellerde söy. 
lendiğine göre, iki diktatör arasında 
yapılan mülakat esnasında bilhassa 
Balkanların bitaraflığını temin ve 
İtalya ile Almanynnın A vrupanın bu 
kısmındaki menfaatlerini tarsin hu. 
sunda İtalyanın Almanyaya yardım 
etmesi meselesi mevzuubahs edilmiş.. 
tir. 

"'Mussolini Avrupada henüz sulh 
nlızım.ı rolünü oynamak tasavvurun. 
da bulunmadığı için Hitlerin sulh ta. 
arruzu suya düşmüştür. İtalya hü
kCımetinin reisi vaktin henüz gelme. 
dlği kanaatindedir." 

Fransız gazetelerine göre 
Paris, 20 (Husus!) - Fransız ga. 

zetclerine göre, Almanya ya bir sulh 
taammı, yahut Nisan ayında bir as.. 
kerl taarruz yapmak meoburiyctln
dedir. Madam Tabouis'ye göre, Al. 
manya mart sonuna kadar sulh tek. 
liflerine Amerikadan cevap bekliye. 
cek, sulh ~bbüsü akamete uğrar-

sa askeri bir taarruza geçmekte te. 
reddüt etmiyecektir. 

Fakat bu askeri taarruzun "kara
dan ziyade, havada ve denizde olmak 
ihtimali fazladır. Almanyanın Roma. 
daki mümessilleri, Alman taarruzu. 
nun muvaffakıyeti hususunda bü.vilk 
bir nikbinlik gösteriyorlar. Fakat, 
rivayete gQre, Papa, sulhün, hakiki 
bir emniyet esasına d,1yanmadıkça 
tesisi mümkün olamıyacağı hususun
da Amerika Cürnhurreisi Roosevelt'
lc tamamen mutabık bulunduğunu 
söylemiştir. 

General Besim Ömer 
Bugün Merasimle 

Defnediliyor 
(Başı 1 incide) 

lccek ve blxnderi ve ailesi efradı nez. 
dinde iki saat kadar bırakılacaktır. 

Cenaze merasimi 
Cenaze merasimi, saat 11 de baş. 

lıyacak, tabut, aziz ölünün evi önün. 
de top arabasına konulacaktır. Me. 
rasime Vali ve Belediye reisi, Halk 
Partisi İstanbul müf~ttiş ve reisi, 
viliıyet ve belediye erkanı, üniversi. 
te rektör, dekan ve profesörleri, yük. 
sek tahsil gençleri, doktorlar ve tıp 
müntesipleri iştirak edecekler, bir 
bölük askerle polis ve itfaiye kıtaln. 

Diğer taraftan Alınanlar bu taar .. 
ruıu gayet ehemmiyetsiz göstermek• 
tedirler. D . N. B. Alman ajansı bı.1 
hususta neşrettiği bir tebliğde diyor 
ki: 

"Bu taarnt7.a 15, nihnyet 20 tnV" 
yare iştirak etmiş, Alman dafi ateşi 
düşmanın herhangi askeri bir mU" 
vaffakiyet elde etmesine mani olmuş, 
atılan bombaların hemen hemen he~ 
si ya denize, yahut da tarlalara düş.. 
müş ve ateş alan bir evden ve hafif .. 
çe yaralanan üç kişiden başka hiçbil" 
hasar ve yaralı olmamıştır." 

'Sylt adaSlna karşı yapılan taar .. 
ruz, civardaki Daniıruırka adaların
dan sabaha kadar takip edilmiş "" 
müsnhitlcr g,')rdüklcrini şu şekilde 
hulasa etmişlerdir: 

"Taarruz akşam saat 8 de başla
mıştır. İki bombardıman tayyaresi 
ada iizerindc görünerek 8 bomba at.
mı"• dnhn sonrn tnyyareler coğnları:ı1' 
homhardnnana devam etmişler "" 
miitemadiycn tnyyare düfii toplnrı~ 
nteşile knrşılanmr lnrdır. Bu had!" 
selcr sabnha kadar tckcrriir ctın•i 
\'C in(iJfıklcr her tarafı sarsmış, nıiİ• 

" rn\•İr adnlnrdaki camlar kırılmıştır. 

• Churchlll, bugün bu çeşit taarruz.. 
lann sık SYk tekerrür edeceğine işa
ret etmiştir. 

n da son ihtiram resmini yerine ge. •••••••••••••-.. 
tircceklerd ir. 

Cenaze Türbeden Beyazıda götürü. ÖLÜM HABERLERi 
lecek, bu müddet .ıarlında seyrüsefer •••••••••••••~ 
durdunılacnktır. Cenaze, namazı Be- 1 
yazıt camiinde kılındıktan sonra Mer. 
kez Efendideki aile kabristanına 1 

Hazin Bir Ölüm 
nakledilerek hazırlnnan hususi mak. d: .. ;.ıı Merhum Ahmet Mithat Efen ... 
bereye tevdi olunacaktır. ğl - H Ali b · ye.-

Besim Ömer günü o u, tuccardnn asan · eyın rıl 
ğeni, Şişli Terakki Lisesi doktO 1' 

TOrk Tıp Tarihi Kurumu Rlyattetfnden: 
Kunnnumuzun birinci rclsi bulunan 

Prof. Besim Ömer Akalını knybettlk. Türk 
bp tarihi ilterinde çalışan fik Alim olarak 
tanıdığımız merhumun verdlğl dlrektlfier 
dahfilnde kurumumuzun bu sahada me
saisine devam etmesi ona kalb! bağlılıtı.mı
zın bir cevabı olııe8lrtır. Her sene 19 Mart
ta Tnrk Tıp Tarihi Kurumu llzh hatırası 
için bir toplantı ynpmayı brarlııştırm1ştır. 

MUessislcrimJzin, yerli '\'e ecnebi Aza
mınn tarlyetlcrlnl afiesine ve TOrlt hekim
i rine derin tecssürlerlmlzle blldirlrl%. 

• 
TOrk Glnekologl Cemiyeti Bqkanlılı•· 

OSMAN MiTDAT ÖGÜTl\IEN, pc 
genç yaşında ani olarak vefat etıniŞ.. 
tir. Cenazesi bugün saat 14 te RufTlde-

1 ıli Caddesi 50 numaralı evden ka :ıc 
nhp, ebedi medfenine götürülec:ı~ 
tir. Dost ve akrabalarını bu hn~ 
merasime iştirake davet ederiz. 

dan: 
Cemiyetimiz Ar.amıdan Sny'laT PrOf~ 

Dr. Be9im Ömer Akalın vefnt etmiştir· 
1 Cenazesi bug(ln (!1 Mnrt 1940) f!11Bt 1 

de Cağaloğlundaki evindm kaldırtlııc ğıll .. 
dan bilUln Aza ve meslckdıısların bu hııziA 
i6rme :lıtirak etmeleri temenni oıunur· 
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AM OTLARI 

karakter Y ratarak Yeni 
Düny ya Go e Y eİıi Adam 
Yetiştire Bı 
E fer Ncvyorkun bu kısmında, 

bı zenci yatağı o1nn "Hnrleır.., 
~ı!~rabet ve sefaleti olmnsaydı, ona 
)ebi ~ servet ve teknik meşherı di. 
ozı lirdik. Bununla bernber Harlem 
bi Un bir kenarında yer almış, siyah 
~ adacık gibi, sahası ve sirnyetl 
\>~dut bir mıntakadır. Onun iç:in, 
~ ...... -arı Şehrin beyaz kısmıle, zencl 
~lilln.ı ayrı ayn mutalfıa etmek im. 

Vardır_ 

~ A.şağı Şehirde servet istihsal edi
dq;r: Orta Şehirde bir dereceye ka
rı.. lStihliık olunuyors:ı, burada da 
-"'un T tığ ı un, teknik, konfor ve hayır 
Ea.n l'lında kullanıldığı görülüyor .. İn
lile Colombia Üniversitesi mahalle. 
labo hiedical Center, demlen tıp ve 
P<lr ratuar mahallesinde, Riverside 
~ın Hudson nehri kenarındaki 
l:)l"i alı yeşillikleri ile Riverside 

Bir ferz ve sanat lıarikası: Jorj J'aşi11glon köpı·üsü 

Riıt \>~ ~enilen, geniş caddenin zen- J ı---
h .. , _!illfiları arasında dolaşırken bu 

yazan : 1 de tarih ve kalb süslemiş .• 
Yukarı şehirde Triborough köprü-

~att seziyor_ 
ı16ıieşhur Colombia Üniversitesi, 
l'ası tııcı sokak ile 120 inci sokak a
dir nda geniş bir saha işgal ctmcktc
lthı~·l 754 senesinde İngiliz Kralı L 
~j' 1 Georges tarafından Kral Kol
tlı~ nanu altında tesis edilen bu ilim 
~ esse_s_esi bugün, yalnız Amerika
~ts?egıl, dünyanın en büyük üni-

Zekİ Mesut Alsan sü denilen, ve köprülerin her çeşidi-
-..ı ni kendinde toplıyan bir köprü silsi-

:....---------------! lesi de zikre değer .. Nevyorkun Har. 
kol kola giden veya dudak dudağa 
oturan çiftlere rast gelebiliyor. Ve 
burada nihayet Hudson'un ağır ağır 
akışını seyrederek, hülyalara dalıp, 

kendini bir an için unutabiliyor. 

tlesi ıtesi _o~akl? mnruftur. 193G se. fakat Nevyorka hülyaya dal-
\>e dllde unıversıtenin 3103 profesör mak için gelmedik. Bu benim 
İlcr oçe~~i ile 34200 talebesi varmış. hayatımın en tatlı-taraflarından biri 
~lll'd fakultcnin ayrı ayn binaları olmak ltibnrile, ona çok kıymet vc
llllıl ır. Bunlar arasında Iyoniyen sü- ririm ve hatta bu noktadan kendim
g(i~~arı ve klasik mimari tarzı ile de Amerikalıya karşı bile bir üstfın
llıtıu okşayan Colombia kütüphanesi liik görürüm. İşte ileride bu geniş 
~ ş?111 ve azameti ile de diğerleri- Hudson nehrini bir adımda aşmış 
BJ .tiy~set etmektedir. Büyfüt Aula- gibi duran bir köprüyü, Georges 
~ıkaten ziyaret cdilmcğe değer. Washington köprüsünü görüyorum. 

~a ilonıbia Universitcsl grupuna, Hem unu yaınrrann- , 
~arci Kollej denilen kadnılanı hem de üstünden Nevyorkun böbür-
~ca~us ,Yuksek tahsil müessesesi ile lenme medan olan meşhur "Skyline,, 
~eltt e~ s Kollej, denilen muallim nini, yani gök çizgisini seyreyle_ 
l~ ebı de dahildir. Kezalik grup mek için~ yeniden insan ve otomobil 
~ e ~in beş yüı:. talebenin yatma. kalabalığına karışmak Iazım. Ve ne-
1\:n tnusait ikamet binalan vardır. fis müdafaası duygularını canlandı. 
faıt eri.kan cüreti, Amerikan muvaf- rarak, Nevyorkun hayat kanunları. 
~<uııYeti, Amerikan tekniği, Ameri- na avdet ederek, yola ç.ıkmnk lazım. 
bı.ınıservetinin en büyük amilleri ise 1931 senesinde inşası bitmiş olan 
\'e arın knynnklnrı işte Colombia Georges Washington köprüsü, uzun
~ e?15all gibi, ilim ve fen merkez- lukta dünyanın ikinci köprüsü ol
ru~· Buralarda yalnız k&.fa doldu. mak rütbesini taşıyan bir !en v~ sa
ili l)~Yor, karakter ynraularak, Ye- nat harikasıdır. O, sanki Hudson Ü· 
tllil' unyaya göre yeni adam yetişti. zerine konmuş değil, onun semasın-

or.. • da uçuyormuş gıöi görünüyor. Işte 

J?- rakamlarının belağati: Uzunluğu 

"- olonıbin 'Onlvcrsltestnden bi- 2652 metre .• Açıkta olan kısmı 1066 
tıllen raı yukarıda City Kollej, de. metre, Uzunluğile bütün asma köp
~e i tııunzam diğer bir tahsil nıües- rüler rekourunu kırmış. Nehrin iki 
~hr~ daha göze çarpar. Nevyork kıyısındaki köprü başlarının yük
bıı rntı_.e ait ve tahsili meccani olan sekliği 192 metre_ Su üstündeki 
bu~es.sesede, gotik tarzındaki beş koprü kısmını askıya alan kabloların 
~llıekt bı?nsı ile ayn bir grup teşkil kutru 8G santimetre_ Köprü altmış 
tedi .~ır. Muallimlerinin adedi milyon dolara mal olmuş_ Muhtelif 
biııe Yüze, talebesininki de on sekiz istikametlerden gelen nakil vasıta. 

ba Çlknıaktaymış.. l~rının bir~ir.~crllc çatışmadan, k~p-
tller· ha ileride tıp şehri vardır. A- rudcn aynı suratle geçebilmelerıne 
~ ~aLiarın M'edical Ccnter dedik- matuf bir yol sistemi, onun azame
~·- · u merkez, muazzam binalarile tine en son yol, konforunu da ilave 
~dan b" · t' · ~d· ıle insanda bir hayret ve etmış ır. 
Unı\'ır ~issi uyandırıyor. Colombia Köprünün ortası Ncvyork dcvleti
'~rsıt~sinin tıp fakültesine ait le, Niyo Cersey devleti arasındaki 
tl.ıarıa arı. ıle birçok klinik ve wbora· hudut noktnsıru:ı tesadüf ediyor, bu 
dı.ıny rı ihtiva eden bu merkez. fen köprü üstünde yürumek haylı yor. 
l'eıt ~n~n bir hnrika merkezidir. j gunluğu mucip olmakln beraber, gö
~ y ~ ınsan aklı için, bütün bun. , rulen manzaralar onu fazlnsile tela. 
tlt Yo:t ından gorüp, anlamak imkiı- fi ediyor, ve teşebbüsü epeyce mü
tesesi ur .. İstlhsalde bir Ford mües- kruatlandırıyor .. Hudsona ve üstün. 
~ Odu ne ıse, tedavide de by merke- de sefer yapan vapurlara yetmiş se
l'ataıt r. Muhtelli müesseselerdeki kiz metre yüksekten bakmak. çok 
içın h sayısı 1675 miş .. Eğer insanlık zevkli bir şey.. Uzaktun ancak bir 
dirjlt~Y:tı .uzatmak, veyahut ölüyü halat kalınlığında görülen kablola
li~ b)xe gıbi, ötedenberi arzu et.. rın cesameti, yakından in::.ann hayret 
ise, on Innzhariyete varmak kısmet veriyor •. Bu, ne muazzam bir demir 
~a\>i un her halde evveıa bu tıp ve senfonisi! 
~ne ~ tnherkezinde tahakkuk edece-
~ e P e Yoktur. 

liyeu~0tkun başka ye:lerlnde, grat
Sinde arasında ve insan deryası i
'-'Crsid:sabUeşen bir kimse için, Ri. 
\>c biraz P&r~ında biraz dinlenmek, 
llllkanı tabıat ile yanyana yaşamak 
)'orkun Vardır. Demiştim ki, Ne .. -
~ içi:~~la~ hoşuma gitmedi. Bu-

Urada • ır. ıstisna yapmak lazım •. 
~t etnı·gratsıycller, ağaçlara haka-
1§Slıler ıyor, buradaki ,sıralan yalnız 
'.l3tırad~ 'fI. ve sefiller doldurmuyor_ 
sahasn udson nehri geniş bir su 
Suraa: a~ık bir ufuk yaratmıştır. 
l'ektı tabıat, inişleri, çıkışları ile 

esaklığı k 
boktadan aldırmış, ve göze her 
iti.iştir n ayrı bir manzara bahşet. 
lece · Urada insan gündilz güneşi, 

s onra her adımda biraz daha 
meydnnn çıkan Nevyorkun si

lueti, hakikaten temaşaya değer bir 
manzara teşkil ediyor_ Şimdi ben, 
ona başka bir filemden seyırci imişim 
gibi geliyor .. Ondan, o kadar uzn
ğım .. Empirc State bildingini ufukta 
gorünen bir deniz feneri kulesi gibi 
seyrediyorum.. Onun içindeki an 
kovanı faaliy,etinden haberim yok .. 
Su üstünde ve yeşillik arasındayım .. 
Şimdi daha rahat, başım ve düşün.. 
cem yerinde, Nevyorktı kavramağa 
çalışıyorum. Bir taş ve demir yığını. 
Uzaktan o kadar basit .. Ve meşhur 
silueti de, 1stanbulun her zaman he. 
yccan ile seyrettiğim siluetinden da
ha az mfınalı.. Daha az ahenkli .. Bi-

lem, Bronx ve Qeens denilen üç 
kısmını, iki ada üstünden birbirine 
bağlıyan bu silsilenin uzunluğu yir
mi sekiz kilometredir. Amerikada bi
le bunun inşası için yedi sme lazım 
gelmiş ve altmış milyon dolardan 
fazla para sarfedilmiş .. Bu köprüden 
günde otuz binden fazla otomobil ve 
150 binden fazla insan geçermiş. Ta
bii, hem sürnt, hem de kolaylıkla ... 
Artık Sırat köprüsüne, inceliğinden 

başka hususiyet kalmadı. Ve ben de 
artık büyük rakamlara alışarak, an
cak küçlikleri karşısında hayret duy
mıya başladım. Ve niçin, yirmi se
kiz, 68 değil, niçin, altını~ milyon, 
;pÜ• .ıe.--sı-nil.voa aı:ali.ilr l?-e.-Uü . 
düm. Amerikalılar bir kısım hayal
leri hakikat sahasına sokmuşlarsa, 

neden bütün hayalleri tahakkuk et
tirmek kudretine de malik olmasın. 
lar? Bugün yüz iki knt , yann beş yüz 
kat .. Fakat bundan ne çıkar? .. 

İnsanın dn o nisbette boyu mu u
zuyor, o nisbettc midesi mi genişli. 
yor, o nisbette ömrü mü artıyor? Beş 
yüzüncü katta da Amerikalı benim 
gibi, bir seksen boyunda bir karyo
lada yatacak, benimki daha lezzetli 
olmak şartile, ayni miktar gıdayı a
lacak, ve benimki daha hulyalı ol. 
mak üzere, ayni seneleri yaşıyac<tk .. 
Nisbct ve ölçü meselesi ise, her hal. 
de ben insan ölçüsüne daha yakı-
nım ..• 

Mersiye/erin 
Bey.lik Bir 
Cümlesi 

(Başı S incide) 
kil, ölen insana nihai bir cemile yap. 
mak hevcsile sık sık harcanan bu 
cümlenin, yaşıynn bir milleti renci
de eden bir mahiyeti vardır: Ölen 
kıymetlerin yerlerini dolduramıya. 
cağımıza 2öre, nereye gidiyoruz? 
Boşluğa mı? 

Hayır-. Ölen hiçbir ln~nn, arka
sında, doldurulmıyacak bir boşluk 
bırakmıyor. Bu, olsa olsa, ölüm acı. 
sile icat olunan bir vahimeden ibaret. 
tir: "Bu vatan Mustafa Kemallerle 
doludur!" sözünden de anlıyoruz ki, 
bu vatanda, "O" nun yc.ri bile "boş" 
kalmıyncaktrr. 

Ve Tiirk milletinin, her ölenin ye.. 
riııi doldurabileccğinden emin oldu
ğumuz içindir ki, "mersiye" )erin 
beylik c:fimlesi hnline giren o "yeri 
doldurulmaz" hükmiinün, diişünce. 
terimizin, ve duygulanmızın hudut. 
lan dışına kovulmasını istiyoruz! 

Zelzele l\lıntakasındaki 
Hayvanlara Bakılıyor 

Develi (TAN) - Hayvanlan ko~ 
ma cemiyeti müfettişi Holkokuvan 
buraya gelmiş, zelzele mıntakasını 
gezmiştir. Bütün felaket sahalannı ge 
zeceğini, aç kalan hayvanların iaşe
lerini temin ve yaralannı tedavi et.. 
tiğini, Develi mmtakasında 800 baş 
büyük hayvanın öldüğünü, yüzlerce.. 
sinin yaralı olduğunu, bu sebeple 
merkezden kafi miktarda para iste. 
diğini söylemL.c;tir. Buradan Erzincan 
ve havalisi zelzele mıntakasına &ide. 

Macar Elinden 
Mektup 

: Deylet Demiryolları ve Limanları işletme U. idar:~sCll.~pl~~r( 

(Başı 5 f ncide) 
Untktn rnhatlık tanrısı: 

ol - -:i • l.D40 Pcr:seınbe günü saat (15) de Haydarpaşacla Gnr btnası içınde kapalı 
zarfla eksiltmesi ynpılacağı Tan gnzetesile IlM edilen 3000 metre idare monogrıı
mım hAvi perdeUk kmnaşn alt ntın görülen lüzuma biwıcn 1cshedilmi~Ur. 

Eksiltme tckrnr Tan gazctcsi ile llfuı cdilecekUr. (2196) 

* * Muh:mımen beden 14"18 1irn olnn 18000 adet Marsllyn tıpi ve 400 adet Mahya ki· 
remlt açık eksfltme U!\Ulne satın nlınnc:ıktır. Mllnnknsn 30-3-940 Cumnrtcsi saat 
11 de Sirkecide 9. İ&letmc binasında A. E. Komisyonu tarafından yapılacaktır. Mu
vakkat teminat 110,85 liradır. İstcltlllcrin ayni ı:nn ve saatte Komisyona kanunl 
vesaik ve temlnııUarile mOrncaaUan l~zımdır. Sartnıımclcr parasız olarnk komis-
yondan verilmektedir. (2030) 

- Jlny yft kulum! dese bnna. Şu 
hnl denilen çab neye ve niçin ya. 
pılır? Perakendecilerin toptan al. 
malan için mi? Halkın kolnylık 
ve ucuzluk derdine çare bulmak 
için mi? Belediyelere açıktan va.. 
ridntı bigayat temini itin mi? Ne 
için? Söyle yti kullarımın en son 
kulu! ' Fatih Sulh ikinci hukuk mahkeme 

Ben ~ ynnm anrhk aklım, ftk. Mantarlı muşambalar, !storlar. si satış memurluğundan: 
rimlc ne cevap verebilirim ki? perde için tüller, duvar kllğıllan, Atiye, Semnhat ve Mualla ve Beh. 

Ne cevap ''creeel:'1ın, ez.ile bilz(1.. yatnk çarşaflan, yünlü ve pike çetin tahtı tasarruflarında bulunruı 
le derim ki: Lalelide Musalla semtinde Şeyh Fer. 

yatak örtüleri, el ve yüz havlula- h 
- Ya halkrn rnbntlık tnnnsı! at mahallesinde eski 90 No. lu ve 

Darılma ama suç bendenbde de- n, velhasıl tefrişata ait bilcümle tedavülü kaydına nazaran bir tarafı 
ğil, sendenizde! Eğer bize biraz malzemeyi BAKER l\1AGAZA· Abdülrezzak menzili ve bir tarafı 
fırsat vermiş olsaydın dn biz şu or. LARINDA her yerden müsait müteveffa Nuri Paşa bahçe duvan 
tn çap şehrin orta çnp halini gö. ve bir tarafı Ahmet Paşa ile Kazgani 
rüp ibret halile dönebilseydik, ta. şartlar ve ucuz fintlarla bulrı.bi- Ali ağa hanesi ve tarafı rabii t.ariki .. 
biidir ki_.. lirsiniz. am ile mahdut olan ve tapu senedine 
Uzntmayım Bayanım; işte o göre yeni hududu 28 ada 773 parsel 

köprii ile bu halin ortalamasına ,..., ve eski 90 kapu numarasile murak-
karşılamasınn gelen meydanın tnm İstanbul İkinci İflas Memurluğun. kam sağı ve arkası belediye malı so.. 
şnkrnda hir heykel \'M. Birkaç dan: Müflis Alfrcdo Biyanki masası. lu 544 çap No. ıu mahaller cephesi 
ktılaç yüksekliğinde bir taş dikek na gelen alacaklı hazinenin istediği 15 metrelik yol ile mahdut olan ve 
"piyedestal" Ustlino konmuş bir 341 lira 90 kunışun müflisin borcu 432 lira kıymetinde bulunan 72 met .. 
tun~ heykel. olduğu ibraz edilen vesaikle anlaşıl. re murabbaı sahasındaki arsa izalei 

İki kahraman ve yamnn Macar masına binaen benibci sıraya kayıt şuyuu zımnında açık arttınna ne 
askeri. Tip, tam milli tip. Saray. ve kabulüne iflas idaresince karar 25/ 4/ 940 tarihine müsadif perşenbe 
bumu, Taksim, Sümerbank alanı verilmiş olduğu ilin olunur. günü saat 14 den 16 ya kaclnr malı. 
tipi değil. 1\lacnr mı Macar. Öndeki (25444) keme baş katibinin odasında atideki 
yny bıyıklı, çntık kn h asker tfife- şartlar dairesinde satılacaktır. Mu. 
ğinin namlusundan kavramış, dip. İstanbul Üçüncü İcra Memurlu. hammen kıymetin yüzde 75 ini bul. 
çiği ile vntanım müdafaa ediyor. ğundan: Dosya No. 938/ 615 Mahcuz duğu takdirde ihale edilmek, aksi 
.Sağı gerisindeki pnlnbıyık hcmşeb. olup paraya çevrilmesine karar ve. takdirde en son arttıranm taahhüdü 
risinin süngı1sll ve tfifcği kmlmış, rllmiş bir adet A. E. G. marka üç baki kalmak şartile 10/ 5/ 940 tarih~ 
işi el bombasına ~virmlş. hnbirc beygir kuvvetinde biçki makinesi ile ne müsadif Cuma günü ayni saatte 
savunıyor. Yiiksek1crden aşnr,la.. 2000 kilo ambaltıjlık tahtanın birinci ve ayni mahalde arttırmaya devam 
ra doi,:'Tll vaziyet aldıklarına. ve açık arttırması 28/ 3/ 940 tarihine olunarak o günü en çok arttırana 
önde 1914 - 1918 tnnnlerl yazıldı. müsadif perşembe günü saat 16 dan ihale edilecektir. 
ğmn göre bu l,J. Karpntlarda, Ga- 17 kadar ve kıymetinin % 75 ini bul. 1 - lşbu gayri menkulde r:ıüsec. 
Jiçynlardn yapıyorlar. • madığı takdirde 3/ 41930 tarihine cel ve gayri müseccel hak sahipleri-

Dikcğin ftstünde o tın·ihlerden mfisadif çarsamba günü ayni saatler. nfn tarihi ilandan itibaren 20 gün 
bnskn kral mral diye bir şeyler de Galata Karaköy eı;ki havra sokak zarfında satış memuruna müracaatla 
daha ynzıyor nma 'bizim (1\leh- yeni Zülfaris sokıık No. 8 de vaoıla. haklarını tesbit ettirmeleri lazımdır. 
med) e dnir bir kelime yok! cağı iltın olunur. Aksi takdirde gayri müseccel hJJk 

O Mehmet ki yirmi hin tanesi sahipleri paylaşmadan hariç bırakı. 

btı çifte l\facnr kahramanının ya. HALKEVLERİNDE : lırlar. 
nıbaşındn Macar vatanını müdafaa ~ 2 - Arttırma bedeli ihale tarihin. 
etmek için un verdi. Mezarlan Şlııt Halkevlndcn: d.en itibaren 7 gün içinde verilmek 
birer birr.r ve künıe küme duru- 22 Mart Cuma günQ akş:mıt saat 21 de ! lazımdır. Miadındn müşteri bedelf 
yor. ' vt i"d f ,. .,. Ktı t n vermezse ihale feshedilir. ve gayri 

1 e m " e pro csur opcnı wr zım sma . 
O dağlarda ytrmi bin şelnt ve- Gilrknn tarafından (Gilncşln sıhhi kıy- menkul yemden arttırmaya çıkarıla. 

ren ordunun yaralısı ne kadardır? meti) hnkkındn bir konferans, gençler ta- rak en çok arttırana ihale edilir. Ve 
Biz Galiçynda dövüştüğümüz rafından dn bir temsil verilecektir. Her- aradaki fark ve zarar müşteridcrı bi-

için bir saniye hayıOanmadık. kes gelebilir. ln hüküm alınır. 
---geork-d..,..dulo.--..--.. ,.ı.,,...a .. & Ni...- ,_ e 3 - Arttırmayl gircceklPr yüzde 

tekim yliz nltmıcı yıl Budin tepe. 24 Mnrt 1940 Pnzar gQnO saat 15 de e- 7,5 nlsbctindc pey vercceklerd'r 
terinde kiis ~aldığımn:, nt oynattı- vimlz komitelerinin intihabı yenllenecck, 4 - lhale tarihine kadar olan ~a.. 
ğımız .. halde kardeş Macarlstrının gençler arasında (Yeşfitıy) mevzuu etra- liye ve evkaf vergi borcu hissedarın 
k~allıgınn, krallnı:ına dokunmndtk. tında mnnnkaşalı bir konuiffia yapılacak, ve 20 senelik evkaf taviz bedeli ıle 
Yıne bir gün gelır de knrdcş l\la- bunlardan sonra bir danslı çay verilecek- yüzde 2 buçuk dcllaliye müşteriye 
can müdafaa etmek bize düşerse, Ur. Blltiln Qyclerlmiz.l.n teşrl!lerlni rica e- aittir. 
hangi palkandn o~ursn .olsun, orn. deriz. 5 - Şartname herkesin görebrıe. 
da mudnfna cde:ı~. Kım .. batarsa ceği surette bu günden itibaren açık. 
batsın. yalnız Attılnnm, Ogıı~un \Te tır. Fazla maltımat almak istiyenler 
<iök Tnnnnın çocukları müstakil ederiz. Tıpkı hu heykel gibi bir 144 satış No. ile müracaat etmelidir. 
ynsnsın. çift kahraman heykeli yaparız: 

Bugiin Mncann başı ~k darda. l\fehmcdin sol koltuğunda yaralı ler. 
dır. Ondan bu heykelin taşına bir l\lacar kardeşi ve snğ elinde hiçbir ---------------
"Mehmet" yazmasını istlyemeyi:ı. zaman kırılmnmı~ sünıUlü dlahi.. Dr. HAFIZ CEMAL Fakat buna karşılık bb:im başımız le Mehmet ... 
hiç <lardn değil, bllnkis fernhtadrr. Ve bunu gijtiirüp şeye dike ... 
Bunu biz kendimiz ynpnbiliriz. O Hayır, galiba ben biraz :ıeminsiz 
giinlerde Galiçynda bulunup sağ ve 7.amnnsız hcyecanlnndtm. Sus-
knlnbUenletdcn bir komite teşkil mnsını bilmek bir marifettir. 

Pazardan maada saat (14.30 dan 
18 e Salı, Cumartesi 12 ye kadar fı. 
karaya. Divanyolu No. 104. 

TÜRKiYE CÜMHURIYET MERKEZ BANKASI 
1 6 

AK T t E 
KASA: 1 

ALT. SArl. ELG. 
BANKNOT 
UFAKLIX 

71.721.214 

Dahildeki lf uhablılen 

Tnrlt TITMI 
Hariçteki l'tf u'1abtr1eri' 
Altın: San Jtllognım 6.808.338 

Albnıı. tnhvtll kabll ıerbest 
dlMzlcr 
Diğer d~vWer ve borçlu kllrlnl 
bakiyeleri 

Hulne Tahvilleri: • 

Deruhte edilen evralcJ na1t41,.e 
kar&ılı!t 
Kanunun ft - 8 lnet mnddclerı
ne tevfilcan buJ.De tarabodan 
vAkt tedlyat 

Senedat Cllzdaıu 

TfCA RT ST.Nl'!DAT 

Esham ve TahvilAt coznanı 
(Deruhte edilen evt'ftlo nak 

A - (diyenin ltıı.rıtlı!ı Esham " 
TahvlUt (ltlbnrt loymeUe) 

ft - Serbest esham ye ıahYiJAt 

Annslan 
Rıı.ztneye tosa Tiden • ..._ 
Altın '" mv1z lluriM 
TahVllAt thertn.e 

Bissedulan 
Mubtelifr 

MART 1940 VAZiYETi 

100.1181.~.23 

12.427.838,150 
1.891.782,96 

293.127,38 

1.576.471,49 

89.913,80 

!3.21 '1,631 ,66 

~58.748.563,-

. 

11!.~8.398,-

!!2.425.705,01 

150.!! 18.924,38 
8.595.982,0\ 

t.159.000.-
10.315,58 

'1.84e.n3,40 

Lira 

1115.201246,H 

HS.127,38 

42.1131.016,95 

PAS 1 E 
Sermaye: 

ihtiyat Aktesl: 
Adi ve fevkalAde 
Hususi 

Tedavüldeki Banknotlar: 

Denıhte edllen evr.ılo naltdlyt 
Kanunun e - 8 lnd maddelerine 
tevfikan hazine ıaratuıdan vtıld 
tediyat 

Deruhte edilen evrakı nakdiye 
bnkly~ 
Kerıtlığı bıtnıı.men altJn olarak 
flAveten tedavüle vazedilen 
Reeskont mukııbW lllveten tede 
vazed. 

140.M2.16S,-
TUrk Lirası Mevclttatı: 
Döviz Taahhüdau: 

23!.4215.705,01 

ııu1uos.u 

A1hn• tnltvfll bbn :.!lMzlet 
Diğer dövizler ve alacakh kllrlM 
bnktyelerl 

Muhtelif: 

10.018.088,lt 

4.500.000.-
16.460.811.44 

4.217.134,25 
6.000.000.-

158.748.563.-

18.206.398,-

140.542.165,-

11.000.000.-

148.500.000,-

9.733,72 

40.351.236.06 

rekb 621.186.767,82 Veklm 

1 Temmuz 1938 tarihinden itibaren: Iskonto 
laaddi •• 4. altm üaerine anm ~. a 

Lira 
15.000.000,-

10.217.134,215 

306.042.16!1,-

120.794.595,73 

40.360.969,78 

128.771.903,011 

6~1 .1RR.767 R2 
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Traş llıçaklannda 
Hiç zam yapılmamıştır. 

Piyasamızda daima mevcuttur. 

1 !!f". • » • • .. . • ,. ,. • • ,, ~. ~· • .. • , 

. -

1·ı~tanl»uı ·~ :. Belediyesi · -ııanıarı· 
., • : •• ,- • • • • r \ • ·~·: ...... ;, • .._ : ' • ' J ,,.,. •o :... • "' • : .) ' .. ' ' '"'•ı 

Haseki hııstnhancsi içın luzumu olan tıbbI ceza kapali zarf usulıle eksiltmeye ko
nulınuştur. Tahmin bedeli 6593 lira 69 kuruş ve ilk teminatı 494 lira 53 kuruştur. 
Şartname zabıt ve muamelfıt müdilrlilğü kaleminde goriıleccktir. İhale 28-3-940 
Perşembe günü saat 15 de daimi encümende yapılacaktır. Tallplcrin ilk temlnal: 
makbuz veya mektuplan ve 940 yılına al l tlcnret odası vcsikalarlle 2490 numaralı 
kanuna g5re hazıl'lıyacakları teklif mektu plnrını ihale günQ saat 14 de kadar dai-
mi encümene vermeleri. (1957) 

Karyola :Madeni Eşya l4"abrik8Sl 
Muhtelif cins karyola ve divanlıırla madeni mobleler fabrikanın sa
lonlarında teşhir edilmcktedil.". Bir defa mallarımızı görmeniz menfa. 
atiniz iktizasındandır. Sirkeci Salkımsöğı.id, Demirkapı caddesi No. 7. 

o]: 21632 

Gayrimenkul Satış ilanı 
lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 

Leylfı Dlruhl Korl'nln 16128 hesap No.slle Sandığımızdan aldılh (1000) llraya 
karşı birinci derecede ipotek edip vtıdesin de borçunu \'ermediğinden hakkında ya
pı1an takip flzerlne 8202 No.lu kanunun 46 cı maddesinin matutu 40 cı rnaddesl
ne göre satılması lcabeden Bakırköyünd e Yenlmahallcde İdadi sokağında 27 nu
maralı bir bucuk katı klıglr bir katı fl,hşnp bahçeli bir evin tamnmı blr buçuk ay 
müddeUe açık arttırmaya konmuştur. 

Satış tapu sicil kaydına göre yapılınak tadır. Arttırmaya girmek isteyen (250) 
llra pey akçası verecektir. MilU bankalunmızdan birlnin teminat mektubu da kabul 
olunur. Blrikrnls bQUln vergilerle Belediye reslmlerl ..-e vakıf lcuesi ve tlıvlz 
bedeli ve telUillye rüsumu borçluya aittir. Arttırma sartnamesl 26 - 3 - 940 tari
hinden lUbaren tetkik etmek isteyenlere Sandık Hukuk isleri servisinde açık bu
lundurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve sair ıuzumlu izahat da şartnamede ve ta.kip dos
yasında vardır. Arttırm!l'ya girmiş olanlar, bunları tetkik ederek satılığa çıkarı
lan gayrimenkul hakkında her ııey~ öğren mlş ad ve lttbor olunur. Birinci arttırma 
21 - ~ - 940 tarihine mUsadif Salı g :lnO Cnğaloğlunda kdln Sandığımızda 

et 10 d n 12 ye kadar yapılııcaktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi için teklif edi
lecek bedelin tercihan ıılırunası lcııbedcn gayrimenkul mOkellc!iyctUe Sıındık ala
cağını tamamen geçmi:ı olması ııarttır. Ak 'il takdirde son arttıranın taııhhildil btıkl 

kalmak şartrlc 5 - 6 - 9t0 tarihine mUsa dif Çarsamba gilnO ayn1 mahalde ve 
ayni saatte son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul e.'1 çok art
tıranın üstünde bırakılacaktır. Hakları tapu slcillerlle sabit olrnıyan alAkodıırlar 

ve lrtüak haklo sahiı>lcrlnin bu haklarını ve hususile faiz \"e mıısarife dair lddı
alaruu iltın tarihinden itibaren ylrmJ gün içinde evrakı müsbltelerlle beraber 
dairemize bildırmcleri ltıumdır. Bu suret le haklannı bildirmemiş olanlarla haklan 
tapu slcUleıle sabit olmıyanlar satış bede linin paylasmasından hariç kahrlar. Da-. 
ba fazla malümat almak isteyenlerin 939/50 dosya No. sile Sandığımız. Hu
kuk i~leri ser\' isine müracaat etmeleri lüzumu llfın olunur. 

* * DİKKAT! 
Emniyet Sandığı, sandıktan alman gayr lmenkulQ ipotek göııtermelt isteyenlere 

1nuhamminlerlmizln koymuş olduğu kıymetin C.O 40 nı tecavüz etmemek Uzere ihale 
bedelinin yarısına kadar bcırç vermek sure•ile kolaylık gö-tcnnekt.edir. (2007) 

İstanbul Maarif Müdürlüğünden: 
Maarif Vekilliği köy öğretmen okullan için aşoğıda cins ve mlkdan yazılı bakır 

takımları kapalı Ulrf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Tahmin edilen bedeli 
ı2497 liradır. Muvakkat teminatı 937 II ra 28 kuruştur. lstekli.ler bu bakır takım
larına ait fartname ve resimleri Maarif M UdUrlilğO Ya.rdlrektörlUğünde göreblUr. 
İhale 2 Nisan 1940 Salı günü saat 14.30 da Maarif Mildürlüğilnde toplanacak ko
misyon marifetiyle yapılacnkUr. Teklif za rflrı.rı en geç saat 14 de kadar kabul 
olunacaktır. (2092) 

1 1 Mlkdarı Beherinin fiyat. 
Et:yanın c nı 

Krt-

VekOn 
Lira 

100 ade• 945 945 
Börek tepsisi 

1600 
Bakır düz tabak 4000 " 40 

Bakır çukur tabak ::!000 • 40 800 

Büyük kazan kepçesl 20 • 250 so• 
Süzgeçli kevgir 20 • 250 50 

Bakır büyük suzgeç 20 • 2030 406 

KüçUk kepçe 460 .. 100 460 

Bakır masraba 2000 .. 39 780 

Askerl çamasır kazanı 30 " 8000 '1800 

Bakır çaY ve su güğümü 230 .. 370 851 

Bakır buleşık kazanı 10 • 5500 550 

Bakır karavana lOOO .. 245 2450 

Helvacı knzaru 30 il 5850 1755 

Telton 12497 
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Sahibi ve Neşriyat l\lüıhirü llatil Lut.fii DÖRDÜNCÜ Gazet~cilik vo 

.Nc~riyat T. 1.... Ş Uaısıldığı yer: 1' A N l\latbı:ı~'J 

-
BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 

.... BJUU 

evralii. Kırıkhk 
ve bü~ün ağrlları
nızı er al · kes~r 

icabında günde 3 kaşe 
alınabilir. 

Her yerde pullu kutuları 
ısrarla isteyiniz. 

t@41 ..... 

,----ETİ B·A K • 

Garp Linyitleri İşletmesinden: 
Balıkesirdeki idare Merkezinde Muhasebe kalem amirliği 
yapabilecek liyakatte 

• 
ır asip llr Ciır. 

Talip olanların Balıkesir Posta kutusu 5 numara 
adresine tahriren müracaatları ilan olunur. 

1,:.-... ._ ........................ ._ .. ._ 
1 

lç \•e dış B A S U R .M E 1\1 E L E R l N D E, Basur me
melerinin her türlü iltihaplarında, cerahatlenmiş fistüllerde, 

kanayan basur memelerinin tedavisinde 

R E K TA PAT 1 ŞiFA YI TEMiN EDER , ___________________________ , 
,..-. ... ~ ŞiRKETİ 
KİRALIK 

HA YRIYEDEN : ~ 
DÜKKANLAR 

İskelelerimiz İitisalindc 

7)o 

Büyükderede birisi Gazin!l olınak üzere (5 ), Çengclköy~nde .<~). 
Kuzguncukta (1) dükkan pazarlıkla kiraya verilecektir. Gormek ıçın 
İskele memurluklarına, Gorüşmc:k için Şirketi Hayriye idaresine miı· 
racaat olunması ilan olunur . 

, 
............................ ~~ 
ETİ BANi<-

Garp Linyitleri 
l\lüessesenin Soma, Tavşanlı, 

İşletmesinden : 
Dcğirrnisaz lşlctrnclcrinde 

çalışmak üzcııc 

Bir Maden Mühendisi 
ve 

Bir Makine Mühendisi 
aranmaktadır. Talip olanların Balıkesir Posta kutusu 

5 numaralı adresine tahriren müracaatları ilan olunur 

Kiremid -Tuğla Fabrikaları İçin 

MAKiNE VE PROJE: 

... 

KtREMtD • TUGLA yapmak için, yerinde keşif ve fikir vemıelt 
KİREMİD • TUGLA ve ateş topraklar1 tahlil ve provalar yapm~ 
KlREMlD • TUGLA fabrıkaları meydana getirmek için <inşaat . t:S?~ 
sat, teşkilat ve ış1etmel mütehassl!\ ve usta tedarik etmek, (Tafsıln 
için Türkçe) aşağıdaki adrese müracaat : 
P . Chourkoff soktık. f11 Avmıstl No 44 Sofva - 'Ruhrarlırtan .............................................. ~ 


