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Harbin Hızlandırılması için • 

............... ilterede de Mahdut Bir Harp · 
Kabinesi Teşkıli ihtimali Var Almanya üzerinde ucan lnoUiı tauuarecUerl 

HA VA FAALiYETi MARBE NASIL. 

. Hız Yerileeek? 
1aıan: Jl.Zekriı/fı SERTEL 

Cha•templ Daladier Daatr Eynac 

Alman Tayf aref erinin 
Bir Kafileye Yaptıkları 
Taarruz Akim Kaldı 

F ranada ve İngilterede bir 
1ıı....._ milddettenberl hüküm ıilren 
~t fUdur: Harp yavq gidiyor. 
~ ve Fransız kabineleri kifi de
~ fiddet ve hareket gösteremi
~.:_ llıütemadlyen fırsat kaçınyor!ar. 
::-?et • Fin harbi kaçırılan bu fır
~biridir. Müttefikler tereci
-. Ve karamz1ık içinde vakit kavbe. 
!'ıorıar. zaman Almaııyanın lehlne 
-ııilyor. Harbe hız vermek, her fır
~ istifade etmek, dOpn•nı bir an 
, .. YVel maııtip etmek lbımdır. 

Fransada Başvekilin 
Reisliğinde Bir Harp 

lr--
Berlin · Moskova 

Filo Kumandanı Sylt Adasındaki Üslerin 
Nasıl lombardıman [djlcllğini Anlatıyor 

Londra 21 (Hususi) - AI- korkuyorlar. Onun için İngiliz ge· 
' S 1 Ad daki ·· milerine taarruz ettikçe de bU ifi ~=aat Fr•nsada Dalmdier b.. 

L:= sukutunu intaç etmJ§tir; 
~-- de külae itinde ki~ 

ls'ılttetll bir harp bbiwt ku-

na..W'1& !iNi' dili :.;:-~ ıs fi.ı bıfe teab.iı Par1s, 21 ' (Huswıt) -Eski Miıliye Nazın Paul Reynaud, ka
~ ki. mGtteflkler, harpte te- biJ?.~yi te§kA etıniştir. Yann (bugün) ~ni kabine ilk içtimaını 
~ A1man1ann elinden almıya yapacaktır. Kabir..e, 21 kişiden müteşekkildir. 12 si Daladier, 
,,. .., "8J'miflerdlr. Almanyanm art kabinesine mensuptular. Sosyalistler 3 Nezaret ve 3 Nezaret 
!.•bı:ı!:n~~ kalv!ı~:~ Müsteprlıiı l§gal etmektedirler. Kabine şu tekilde teşekkül et-
~yacalı kanaati huıl oL mi§tir: 
~ • Harbi Jine harple bitirmek Al BatyeJdl ve Hariciye Nazın: lleynaud 
IUM . .-~~! bafföetermiftir. o halde manya Bqvekll muavini: Chautemps 
aaa~ler Almaııyanm lktısadi kay- Milli Müdafaa Nazın: Daladier 
~organize etmealne zaman . 

1 
Bahriye Nazırı: Campinchi 

..._~ bıralmııyarak taarruza da +·ı raz Hava Nazın: Aynac 
~ve harpte tefebbüs(l ellerine T~ılihat Nazın~ Dautrt 

t. ihtiyacındadırlar. Adliye Nazın: Serol .. .; =~~~ Edecek ~::;:~~==r:,ıı::~ 
~ çıkmıfttr. Garp cepheainde İstihbarat Nazın: Froaard , 
~~ hem tehlikeli, hem de bu. · - - Maarif Nazın: Şarr~ut 
~•pdacak bir taarruzun netlcesl Şimal lttif akı Berıı·n·ı MüstemlekAt Nazın: Mandel 
~lldir. lngWz Bapeiultnuı beya- Ticaret Nazın: Rollin 
'-ı.t...-:' göre. taarruzun nerede ve ne _Je Memnun Etmedı· Nafia Nazın: De ~omie 
~.-~tayin etmek en .oa tı Nazın: Pomaret 
~lara bırablmıttır. 7.a. Londra, 21 (Hususi)_ Flnlanda- P. T. T. Nazın: Jullen 
};._~.;Ve ll1ek1nı onlar ıayJn edecek· Deniz Ticareti Nazm: Rio 
~· dan gelen haberlere göre, Finler Ka- fate Nazın: Queullle 
tı..... ~ biltiln mUtalAa!ar, bu taar. reli berzahını Umllen tahliye etmiş. Ziraat Nazın: Thellier 
~~ .. ,. .. _ __ ler. ve Sovyetler tahll- olunan sa- Sıhha N H ud lh.::.~ Yakın Şark veya Bal- ,,_ t azın: era 
~alacalı merkmndedir. ıı.mzı lfgallnl tamam'.am!flardır.Sulh Tekailt Nazın: Rfviere 

muahedesinin musaddak nilabalan Abloka Nazın: MonneL 
tJ te1ı.ı.rm bu fnk•· .. • •--' diln bati edllmlftlr. Fin gazeteleri, Mllat11t11nrfar 
1] ..- -., .... kabinenin latifa edeceğini teyit edi- -r- · 

a..ı _ _ kvpsmda, Almanyanm son yarlar. ~let: Champetier de Ribes 
'-~diplomasi taarruzunu izah _Ofmal UtU(l);ı ~ Başvekalet muavlnlili: Schnmann, 
~ Ylatrr. Almanya. demokrasiler- ~· MiW Müdafaa: Ducos 
~ • ....__"'1el hareket ederek Balkan ve Fin radyosu, lakandinavya dev. Dahiliye: Jaqulnot 
.... ~ Şark km üttefa_, __ L - Jetleri aruında tedafüt bir ittifak ak. MaUye: Lanlel 
-;!• -..::u. e-: ~c .-- ~Une karp Sovyetler tarafından öne istihbarat: Fevrler 
~ aürülen itirazı mevzuubahis ederek 1 Deniz ~ti: Pinelli S Y8)'a, Sovyet Rusya v~ Al. diyor Jd: Bahriye: Le Cour Grandmalson 

"tııL:.: .~ hudutlanaa hürmet .. Sovyet itirazı. Fin - Sovyet baJ'lf Ticaret: De Lagrang 
~~ edllece&i batkmda ıaraııtl 
._;,~. Roınanyadakt naz! taraf- muahec!estnln Wt taraflatı karşılık- Nafia: Albertin 
ı- ~.., oJaıı..; Demır Mubabzlan, kral. b her türlü taarruzdan menetmesine Teslihat: Meny et Blanche 

dayanmaktadır. Şimal devletleri ara. Milli Ekonomi: Le Hachette. 
~ Alman azlıkları ara- aında mutasavver ittifak ise tamamen Kabine b11t1iln Parldmenla 
~ :::1lk tefkllltı yapmak hak- tedafüt mahiJ ti haiz 1 hl bir 
~ Romanyann tktıaadl mem~eket ale;hlne ma~:eceih ç de. luuunuıa pla.yor ı 
~~lçtıı de mü= =-~~tl- lilcUi'. Buna binaen Sovyet tefsir Reynaud kaıbinesi, yarın (bugün) 

•• a tarzı L.-bul edilemez saat 15 de mebusan ve Ayan meclis-...: ·_. """ ueya.... Romanya ile bir ... "" .... ~ teca J., Stockbolma T'..a .. ı.... i lerf huzuruna çıkacaktır. 
~ VÜz misakı akclııw ikna et. .........,.en gustesln n Bu kabine, üçüneil cümhurfyetln 

Moskova muhabiz1 da fU malCunatı 107 ncl ve tep-il devrenin aJtıncı k.a. 
a....~Jf. ltalyanın Balkanlar- ":.1yor. btnesidir. 22 nazır. ve 13 müsteşar. 
~uz bntakuı hukında tat. Sovyet hGlr6metinln bir tak.andı- dan müte,ekkll olup dokuzu Ayan A. '-~ IA:m ıe1en vaat ve teınlna- nav tedafüi lttifakını milaamüa ile 7.aSt •• 22 sf mıııbba. Udst par1em .. nto 

~-~ l\aı BallwıJarda Sovyet. A!. ~9Calı hakkında Toss A- haricl obnak 6zere mecmuu 35 ba
~ ~ yan menfaatleri anamda Janaı tarafından yapılan neşriyat bu.. dan miltefelddldir. 
~~ '-lstaa tefebbdı etmlft1r. IÜD Molotof tarafından teyit edllmit- Kabinenin aiyut tafekkGlil piyle. 
~la Romqya arasmda1d tir" dir. 
~ h~pıe Romanın de1flıetini Muhabire nazaran ~vyetler, Fin- Radikal 9011alistlerden bet. 80SVL • ' ~~· ı land.-un 4 OncO bir Baltık memleke- ,._.,_,.,." 8 cibnhurfveıcf sonallst ı 

--oı:we Tuna ft Balkanlarda ti oldutUJıu tebuilz ettirmektedirler. birli&den 3. 10l cenah cümhurfyet· 1 
Oıııoa11; Jjl J) - (Sonu 8L 8 Sü: 8) cSonu Sa. 8 SQ: ,., 

Arasında Yeni 
manyanın Y t asın us- gundüzden yapıyor ve ortalık karar. 
lerine dün yapılan tayyare ta- madan geri dinmiya ehemmıyet ve
arruzuna i§tirak eden tayyare- 1 rtyo~lar ·•• 

~!'1r!~~PF-

Londra, 21 (Hususi) _ Sovyetlerln Harekatın kumandan Staton tara-
fı~dan idare edilmiş olduğu da ~~- Bazı Alman tayyareleri, dün gece 
gun illn ol~nmuştur. Sta,!-°n,. İngılız İngilterenin cenup sahıl~eri yakınla
tayyarele~inın, Almanya uzerınde ya nna gelmişler. fakat tngiliz hava kuv 
pılan k~i_flerden istifade ed.e~~k son vetleri tıft"afından tardedilınişlerctir. 
derece afına old.~klan arazı uzerin. İngiliz tayyarelerinin keşif faaliyeti, 
dAe uçtuklarıhı soylemiş ve §U tafsL geniş bir saha üzerınde sabaha kadar 

Bertin sefiri Şvartzo, Alman ve Sov
yet ricali arasında yeni bir milllkat 
hazırlamak üzere Moskova)'B hareket 
etmittir. Amsterdamclan alınan b .. ber
lere ıöre. 7• G6rinı ile RJbbentrop 
MoekOVll)'ll liciecekler, 7abut Molotof 
Berline gelecektir. Am.sterdamd• çıkan 
Telegraf pzeteslnln Berlln muhabi
rine töre, Alman hilkdmet merkezi 
diplomatik mahfilleri. Alman)'ll. Sov• 
yetler Birlili ve balyanın, 7enf Avru
panın kurulUJU bahsinde, yakında 

m(lşterek bir beyanname nefftdecek
lerl tıkrlndecUr. Bu beyannameye sö
re, ;,reni Avrupanın kurulutu bu üç 
d.vletin idaresi altında cereyan ede
cektir. 

latı vermiştir: d et ı tir 
11

Evvell, ada {lzerinde yirmi dakl. ~y: Je~retinin tebliğine gö
kalık bir UÇUf yapar~, ~aiyetimde~ re, Alman tayyareleri, gece lskoçya 

1 tayyarele.~ . hed~fle.n gostermek içm açıklannda bir İngillz kafiles ne ta. 
1 ~lr paraşut ıle bır fışek attTm. Bunun arruz etmişlerdir. Düşman '8yyare. 

1 
üzerine bombardıman başladı. Tay- lerile kafileye refakat eden harp ge
yarelerimtz, adadan uzakta olan bir mtleri arasında muharebe cereyan 
yere sıralanmı§ nöbet bekliyordu. etmlf. lng.llz tayyareleri mubarebe
Bunlardan biri ilerleyip, bombala. ye iştirak "ettilt gibi, tayyare dafi 
nnı attıktan aonra başka biri ilerll- toplan da faaliyete •eçmiştir. İki * yor ve ayni işi yapıyord~. Hı.rek~t so İngiliz tayyaresi. on Abnan tayyare.. 

Stokhatmde cıkaa Tlderıcen ıazete. nuna kadar bu şekılde ıdare edildi.,, sini tardetmeğe muvaffak olmustur. 
sinin Berlln ıııuhablrl de Pukalyalar- Staton, Almanlann niçin avcı tay· Almanlar. birkaç geminin battığı. 
da Molotof"un Berlinl &i7aret edece- yareler! çıkarmadıklarına daJr so- nı veya ciddi bir surette hasara uğ. 
tini 7u;qor. rulan suale §11 cevabı vermiştir: radığmı iddia etmektedirler. 

\ J "Alman!ar gece uçuşu yapmaktan (Sonu, Sa: I; Si: C) 

General Besim Omerirl. Cena:::esi 
Bü.qük Merasimle Kaldırıldı 
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fefrika N o. 5 

F akat Alphonse'un sesinde 
hiddetlendiğini . anlatacak 

bir şey yoktu. Madam da cesaret 
alarak, biraz daha açıldı: 

- Bu kô.ğıtlnr sayesinde blr ser
vet kazanır, bu berbat yerden ay
rılır ve ömrUmüzün gerisini Paris. 
te yaşarız. 

- Bernbcr mJ? Ciddi ml? Ya 
kocnn? 

- Kocam ebediyen defoldu. 1. 
kimiz baş başa kalır ve yaşarız. 
Pqriste küçiık bir kahve açar ve 
bütün müşterilerimizi memnun e
deriz. 

Vaziyet Alphonsc'a, çok chip 
göründü. Ve kadının yüzüne d.k 
:lik baktı. Sonra cevap verdi: 

- Düşünmek lazım, Sofi. Mem
leket haini olmak çok ağır bir şey. 
dir. Sonra bu kağıtların bedelini 
kim verecek?. Almanlar mı? 

- Belki Snrbrug'da bunları sa
tın alacak kimseler vardır! 

Alphonsc ayağa kalkarak, şara
bını temizlemiş ve giunek istediği-
ni göstermişti. . 

Sofi onu, knpıya kadar uğurla. 
dı ve ağzından bir şey kaçırmama
yı sıkı fıkı tenbih etti. 

Madam Sofi, ll(i gün bekledi. 
Meraktan çatlıyacak haldeydi. 
Derken, Alphonse gelmiş ve teklifi 
kabul ettiğini söylemişti. Yalnız 
onun istediği neydi? 

Madam anlattı: ıt. 
- Metz istihkumlarının, bir ka.. 

lenin planı. 
- Peki, bunlar senin yanında 

ne kadar kalacak? Çünkü uzun 
bir zaman yabancı elde kalamaz. 

- İki gün ktıri.. 
- Nereye götüreceksin?. 
- Sarbruka gôtüreceğim. Ora-

da da !otoğra!lan alınacak. 

Ertesi gün Alphonse, bir to-
. mnr kağıt getirdi. Bu kağıt.. 

lar resimlerle doluydu ve madam 
Sofi, bu resimlerden bir şey anl:ı
mnmıstı. 

Alphonse sordu: 
- Bunlnrı nasıl gfzllyecek$1n? 

Son derece dikkatli davranmak la. 
zım. Yoksa, başımıza. belanın en 
büyüğü gelır. 

Sofi anlattı: 
- Bu toman eteğimin altında 

ıaklıyacağım. Çünkü üst ve başı
mın aranmıyacağını sanıyorum. 

Sofinin kocası, daima onu bekli
yordu. İkisi Sarbrukta birleşmiş. 
ler, bir otele lnmi lcr ve burada 
bir sürü cnsuslnrla karsılnşmıcrlar. 
dı. Sofi, bu adamların kim olduk
larını bilmiyordu. Yalnız bunlar, 
toman almışlar ve başka bir oda. 
ya geçml lcr, getirilen vesikanın 
ehemmiyet:nı anladıktan sonra, 
geri dönerek sormmılardı: 

- Madam! N c zaman geri dön. 
mek istivorsun? •• 

- Mümkün mertebe sürntle . .: 
flatt!ı bugün saat dört trenile ... 

Cıısuslar birblrlerlle konuc:;rnuş.. 
lar ve nihayet karar vermislerdi: 
İşler, ancak akc::ama kadar tamRm
lanacaktı. Casusların bası olduğu 
anlasıl n zat, mndama dönerek: 

- Madam, dedi, aksam yemeE.tL 
ne kadar her şev tamam olur. Siz 
de ona göre hareket edersiniz! 

Sofi sesini çıkarmadı ve yalnız 
kocasına btıktı (') Aa: 

- Muvafık! dedi. 
Karı, koca beraber gezip dolaş. 

mı lıır, akşamleyin knrşı kar ıya 
gc~crck, yemek yemişler ve bekle. 
ı:n.l lerdl. 

Alman casmlnn, islerini bitir
miş bulunuyorlardı. Bunların reisi 
Dlan zat, toman teo;llm etmls ve o. 
nunltı birlikte l O 000 franklık on 
kliğıt vennicıtl. Bu parn, Sofinin 
hayatında gördüğü en büyük pnra 
idi. 
Parayı V<'ren casus nnlattı: 
- Bu plnn, lstedi(timiı planla.. 

nn ancak biridir. tiç, dört tane 
daha var. Onları da getirmeniz Itı.. 
zıml · 

Madnm Sofi kabul etti: 
- Onları da getirmeğe çalışı: 

rnnl 
Kan, koca istasyona doğru yü

rüd üler. Kocnsı sordu: 
- Alphoruıe'a kaç para verecek. 

sin?. 
- Pcıramn ansını.-
:;_ Kruidir. Çünkü asıl tehllke; 

lienhı basında dol.ası.var... 

Yaznn: Theodore 

A 

a aı· nın 

ıl s tı dı 
o!i, geri döndü, planları tes. 

lim etti. Alphonse ta mem
nun oldu. Fakat o da, bırçokları 
gibi, vasıtasız iş görmeyi düşündü 
ve üçüncü pliını verdikten sonra, 
doğrudan doğruya tcmns etmek Is. 
tcdiğini söyledi. • 
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Sofi, ona nasihat etti. Tamah. 
karlık yüzünden başını belilya so. 
kncağını söyledi. Fakat Alphonse, 
ısrar etti ve neticede Sorbruk'taki 
casuslarla doğrudan doğruya te
masa geçti. Onun, bu suretle ele 
geçirdiği para 50,000 franktı. Fa. 
kat Sarbruktaki Alman casusları 
bu kadarla iktifa etmediler ve 
Fransız süvarisinin kullandığı bir 
makineli tüfeğin planını istediler 
ve bunun mukabil ·nde 200,000 
frank vereceklerini söylediler. 

Dr. Besim Omerin cenaze merasimiııdeıı iki görünüş: Cenaze alayı ilerliyor ı·e Uııiversilc avlusunda .• 

Bu 200,000 frank vaadi. Sofi ile 
Alphonse'u büyiilemeğe kufi geL 
mişti. Çünkü bu bir servetti ve bu 
sermaye ile Pariste muhte em bir 
kahve açarak, bütün ömürlerini 
refah içinde geçirebilirlerdi. 

Alphonse, bu işi başaracak ııda. 
mı bulncnğına inanıyordu. 

7 • e ıye 

eb ig t 
1 1 

Tiirk gemilerinin yabancı sulara 
müsar.desiz seferlerini meneden kn
rarname ile kömür nakliyııtı için ta
rife tesblt eden kararname dün Ll-

B irkaç gün sonra Alphonse, man reisliğine telefonla tebliğ edil. 
genç bir arkadaşile birlikte miş ve kararnameler hJ~limlerlnln 

kahveye geldi ve arkadaşını tak- derhal tatbik edilmesi lüzumu blldl-
dim etti: rilml tir. 

- Arkadacıım makineli tüfek Mıntaka Liman reisliği, dun akc:am 
muallimi Raoul! yabancı sul rda bulunan 7 gemimr-

Sofi bu misafiri, lzaza büyük bir ıin kaptanlarına verdiği telsizle, va
ehemmiyet verdi. Yemeklerin en purların derhal Türk sularınd avdet. 
nefisini, şarapların en pahalısını lerini bildirmiştir. Bunlar yüklerini 
masaya sıraladı. İki arkadaş yıyor, boşaltıp, derhal geleceklerdir. Bu tel· 
içiyor ve sigaralarını tellendirerek graflar, gemilerin bulundukları li
görüşiıyorlardı. manlardaki konsolos1 uklarımıza da 

Madam Sofi, Raoul'un san saç. gönderilmiştir. Bu 7 gemi, müttefik
lnrına bayılıyordu ama. çok mil. ler tarafından mukavele ile kiralan. 
hlm s1rlnrın bu kadar genç bir n. mış olan gC'milcrdir. Ancak dün ga-
dama te lım edllmi o ca -mı - -.z r en amrn:rm ah 
muyordu. kamı, müttefiklere evvelce kiral.m-

Fakut Alphonse söz arasında sor. mış olan vapurlar hakkinfüı yapıla. 
du: cak muamele içm sarahat olmadığı 

- Mctz süvnr'lerinin mitralyöz noktasını ileri sürmüşlerdir. Limım 
kolu hnlinc getirildikleri ve en ·e- reisliği ise Münakalat \1eka!c-tindcn 
ni mitralyözlerle takviye edildik. aldığı emir üzerine vapur kaptanla-
leri söyl<'n:yor? Aslı var mı? rına geri dönmeleri lüzumunu teblığ 

Raoul cevap verdi: etml!ltir, 
- Öyle. Geçen aydan başlıya- KömUr nakliyatı hakkındaki ka~ 

rak, vaziyet bu merkezdedir. rıırname de yine dün armatörlere 
Bu cevap Sofinin, Raoul ile en tahriren tebliğ edilmistlr. Bu karar

ciddi surette meşgul olmasına, O- name ile ton başına dört liraya yük
nunla sevgi macerasına girmesine selen kömür navlunlar:nı .ZonguL 
kafiydi. Fakat Raoul, bu aska mu. dak _ tstnnbul arasında 225 kurufa 
kabele etmiyor ve çok ağır da\rra. indirmektedir. Bu fiyatlar 15 nisana 
nıyordu. Ancak bir oy sonra o va- kadar muteber olacaktır. 
ziyet değisti ve madam Sofi. Ra. Limanda İki Çarpı mn 
~ı~l:n i;~r~ t:1a~)~:f;!!j!~i b~~i~i~ Dün limanda iki deniz kazası ol-
kendisine gctirUmesini istiyor ve muştur. Dcnizyolları işletmesinin 
şunları ilave ediyordu: Nafia isimli romorkörünün yedeğın-

- Senin hicbir şeyden haberin deki mavnalar, Sirkecide 299 numa. 
olmıyacak. Olsa olsa, bir dUşman ralı snlnpuryaya çarpıp küpeştesini 
ajanının bunu çaldığı zannedile. parçalamıştır. 
cekti. Liman işletmesinin 541 nurnarnlı 

Raoul da muvnfnkat etti. Ve gü. salapuryası suların tesrilc Pocıta Tel. 
nün birinde mitralyöz köhne bir graf idaresinin köprüde bağlı 5 nu
bavulun iç.ne kondu. Ve Sarbruka maralı motörüne çarpıp yaralamıştır. 
götürüldü. Alphonse, Metz istasyo. Çar Fcrdinand Vapuru 
nunda Sofiyi bekliyordu. İkisi bir. On iki gUn evvel Bozcaadada Mer. 
likte Sarbruka gidecekler ve bil- mer burnunda fırtına ve tipi yüzün
yuk mükafatı alacaklardı. den karaya oturan Bulgar bandıralı 

Bavul, otomobilden çıkarıla
rak, ıstasyona naklolundu. 

Buradan vagona yüklenecekti. 
Alphonsc ile Sofi birleşmişler 

ve yürum('ğe başlamışlardı. Bir
denbire dikkat ettiler. Kordon aL 
tındaydılar. 

Sofi, kalbinin durduğunu hisset
ti. Zabıta memurlannın biri, ma.. 
druna doğru llerllyerek, sordu: 

- Nereye gidiyorsunuz? 
Sofi, bin bir gayretle Sarbruka 

gltm~k istediğini kekeledi. Memur 
daha sonra, Alphonsc'a döndü ve 
.sordu: 

- Siz nereye? 
- Ben gez nlyorum. Madamı gö. 

rcrek, onunla konuşm~ istedim. 
Eski bir dostumdur. 

Memur tekrar sordu: · 
- Bagaj sizin ml, madamın mı"! 
Sofi ancak ba§ını ıallıyarak.. 

cevap verebildi. 
Bavul derhal polls merkezine gö .. 

türUldil, açıldı ve en son Fransız 
mitralyözilnün, bir sürü eski, püs. 
küye sarılı olduğu görüldü. 

Sofi, tevkif edildi ve tahkikat 
başladı. Aleyhte şahitlik edenle. 
rin birincisi Raoul, diğeri Al
phonse'tu. 

Tzar Ferdinand vapuru, Alemdar 
kurtarma gemisi tarafındtın bugün 
saat 16.30 da çekilerek yüzdürül. 
müştUr. Gemi, kendi vasıtnsilc yo. 
luna devam edehilecektlr. 

500 Tnlehc İzmi're Gidiyor 
23 Nisanda üniversitelilerin İzmfre 

yapacakları seyahat için Denizyolla. 
rından vapur kiralanmıştır. İzmire 
bu seyahatte 500 talebe gidecektir. 

Toprak Bayramı 
Dün 1stanbulun civar koylerinde, 

köylu tolulukları ynpılarnk toprak 
bayramı kutlanmıştır. Ziraat memur. 
ları civar köylere giderek köylil ile 
hasblhallcrde bulunmuşlardır. İstan
bul ziraat mektebi talebe ve mual
limleri de Hal~alı köyüne giderek 
bayramı, koylUler arasında geçirmiş. 
ler ve lı:öyliıye ö/{ilt vermişlerdir. 

Yeni PoJis Müdür l\Imıvini 
Altı aydanbert İstanbul Emniyet 

MUdUr muavinliği vnzlfeslnl yapmak 
ta olan Çankaya kAymakamı Dantş 
Yurdnkul aslt vaılf esine başlamak 
üzere dün akşam Ankarııya gitmiş. 
tir. 

İzmir Emniyet müdürü tken bu dt>
fa İstanbul Emniyet müdür muavin. 
lfğine tayin edilen Salahaddin dün
den itibaren yeni vazifesine başla. 

a>evamı var) ~. 

Cumhuriyette Yazı an 
Vesika arın Asılları 
Mahkemeye Verildi 

İbrahim Hakkı Konyalının Cumhuriyet gazetesi aleyhine aç
tığı, ve ika ne ri ile hakaret \'C gönderdiği tekzipnameyi geç 
ne rctmck dnYnsına.dün Altıncı A liye Ceza l\lahkcır.esindc de
\'am edildi. 
Davacı ile mUdafii ve suçlu anılan Hikmet Münif ile avukat

ları muhakemede hazır bulunduJnr. 
Geçen ccl ede ibraz edilmesine karar \•erilen \•c lbrahi~ Hak

kıya ait olan vesikaların a~lmı Hikmet Münif bir zarf içinde 
mahkemeye verdi. llu vesikular Arap harfi erile yazılı üç sayfa
dan ibaret hatıralardı ve imzasızdı. 

Hakim, bu vesikaların mahkeme 
dosyasında bırakılıp bırakılmaması 
hususunda Hikmet .l\rünifin fikrini 
sordu. Hikmet Münif istediği zaman, 
kendisine iadesi ricasile, muhakeme 
dosyasında kalabileceğini bildırdi. 

Vesikalar 
Cmn'hur:yct iZ zct .. tnde fntn '""f 

ları çıkan vesikaların ayni olduğu 
görülen bu yazılar hakkında hakim 
İbrahim Hakkı Konyalıdan ne diye. 
cc8inl sordu. • 

lbrnhim Hakkı: 
"- Göreyim efcndtm!,, dccıı VC' 

mübaşir, vesikaları İbrahim Hakkı. 
ya verirken; hakim: 

11
- Dursun, eline vermeyin, şöy 

lece baksın,, dedi ve İbrahim Hakkı 
gösterilen kağıtlara baktıktan sonra: 

"- Böyle bir şey' hatırlamıyo 
rum,, cevabile, evvelce yazdığı bir 
mütalaayı okuyacağını bildirdi ve 
dedi ki: 
"- 20 - 22 sene evveline ait ol. 

duğu iddia olunan böyle bir defteri. 
mi hatırlamıyorum. Benim not def. 
terimi koynumdan, sandığımdan kim 
çalabilir?,, 

Ve bu defteri alanın gazeteci 
olmadığını söyledi ve sözlerine şöyle 
devam etti: 
''- Geçen celsede İrfan Emin, bu 

vesaiki tarihe mal etmek için neşret
tiklerini yazdılar. Böyle bir ilmi id. 
dia varit değildir. Çünkü bir hadise 
üzerinden dnha doğrusu. hadisevi ya 
ratan şahsın nihayet ölümünden 30 
tene sonra o zata ait olan efal, tart 
he mal olabilir. Ben. bana isnat otu. 
nan vesaikin sıhhatinin ispatını dn 
istemiyorum. Ceza kanununun bnnıı 
verdiği hakkı istimal ediyorum.,, 

Auukatzn ıllüdalıalesi 

temediği için, tstiktap ve tatbikat, 
lüzum olmadığını bildirdi. 

Mnznun vekilleri ise, istiktabın 
lüzumlu olduğunu söyliyerek, ilk 
tall'plerinde ısrar ettiler. 

Tekrar s(;jz alan müddeiumumi, bı 
talepl~r\ni de reddettikten Sonra 
mnhkemc iddianamede hakaret mc>v 
7-UU ahsofdugunaan. ve~'Il>:ıtıtırıtı ıo. 
rahim Hakkının yazılarının karşı 

laştırılmasınn Hizum olmadığna ka 
rar VC'rdi. 

Alüddeiumumi11i11 Talebi 
Esas hakknda mütalaası sorular 

müddeiumumi muavini Edip. bu da 
vayı iki sahfada tetkik etmek rncc 
buriyctinde olduğunu bildirdi ve 
bunların da İbrahim Hakkıya haka. 
ret etmek suretile ceza kanununa vr 
tekzipnameyi neşretmemek suretilr 
matbuat kanunununa muhalefet ol 
duğunu kaydederek. rnütalansını ser. 
detti vo Cümhuriyet gazetesinde neş. 
redilen yazıların mahiyetini izah e. 
derek, vesikaların mütalaa beyan c· 
dilmeden dahi neşrinin suç olduğu
nu bildirdi. Hatta Büyük Millet l\Iec. 
lisinin 16.7.38 tarih ve 3527 numara 
lı kanunla vüz ellilikleri dahi aflet 
tiğini hatırlattı ve: 

"- Bu kanunun yüksek nıhu hi. 
lafına her hangi bir vesile ile unu. 
tulmak istenilen bu hataları tekraı 
eşelemeğe matbuatın da hakkı yok 
tur. Hele hakaret kasdile olduğu an· 
laşılırsa asin ... ,, Dedi. 

Bu mütnlôadan sonra madde tayin 
edilerek, hakaret edildiğini ve yazı. 
lardn kanunun aradığı suç unsurla. 
rının mevcudiyetini bildirerek, Hik· 
met MUnifin ceza kanununun 480 in. 
ci maddesinin son fıkrasına göre. 
mahkumiyetine karar verilmesini is. 
tedi. 

Bundan sonra tekzip me~eleslnt de 
totklk eden müddeiumumt, Hlkmeı 
~Iünifln bu suçtan dolayı da matbuaı 
kanununun 48 inci maddesi muci. 
bince tecziyesini talep etti. 

/fi üdaf aa 1 çin Al üldet 

İbrahim Hakkının avukatı Ethem 
Ruhi de söz alarak, bazı şeyler söy. 
lemek istedi. Hfıkim, biraz daha ya. 
vaş söylemesine işaret etti: Ethem 
Ruhi de, kendisinin başkaca büyüyüp 
yetiştiğini, kendisini mazur gör. 
melerini, sesinin tonunun yüksek ol. 
duğunu b.ldirerek. yapılan neşriyat 
hakkında bazı iddialarda bulundu Ethem Ruhi, davalannı teşrih e· 
Bu sırada Hikmet Münif bu sözl<'rir deceğini ve mutaz~n:ır .. ol~ukları 
zapta gecmeslni istedi Ethem Ruhi· 1 noktaları izah edeceğını soylıyerek 
"- Bendeniz kork~am! Yazsın·. , mahkemenin mühlet vermesini rica 

lar .. dedi. Hakim, mahkemenin mü- etti. Hakim, kanunun kendilerlnr 
cadelc yeri olmadığını ve tarafları bu hakkı vermediğini bildirerek. 
düelloya davet etmediğ'lni söyledi. suçlu sanılanın vekillerinin miltala. 

1 . . asını sordu. Avukatlar. müdafaa için 
stıktap Talebı mühlet verilmcsini..-ı istediklerini bil. 

Hikmet Münfftn avukatlarından dirdiler. Mahkeme, suçlu v('killeri. 
trfnn Emin, tnriht vesika meselesi ü. nin müdafaalnn için muhakemeyı 
zerinde mütalaa beyan ederek, bü. 26 mart salı gününe bıraktı. 
yük tarih Alimi 1brahtm Ko~yalı.dan 
daha başka şeyler bekledlğınl, ken. 
dilerinin, İbrahim Hakkının tarihi Kızı Annesini Yaraladı 
eşhastan olduğuna kani olmadıklan- Kasımpaşada Kankardeş sokağında 
nı bildirerek, şahsından değil, fiilin- 37 numaralı evde oturan Esma ba. 
den bahsettiklerini izah eyledi ve şındar kanlar aktığı halde zabıtaya 
tatbikat ile istiktabın yapılmasını müracaat ederek kızı Sıdıka tarafın. 
istedi. dan yaralandığını iddia etmiştir. Ya-

Söz elan müddeiumumi muavinle. rası ağırca olan Esma, Beyoğlu has. 
rinden Edip, davacının bu vesikala. tahaı,esine kaldırılmış, suçlu hakkın. 
nn sıhhat vc:va ademi sıhhatini is- da tahkikata b~~. 

rı 

T r 
İthalat ve ihracat tüccarları uün 

Ticaret odasında hır toplantı yapmış
lardır. Toplan tıda, İngilız lirasının 
dünya piyasasındaki tltişuklügiı uze .. 
rinde gorüşülmiıştür. füccarlar Me~ 
kez Bankasının üç gündcnberi ster
lin üzerinde muamele yapmadığını 
ve sterlinin piyasada 481 kuruş ol
duğunu söylemişlerdir. S terJinın 
Merkez Bankasınca 4Ul kuruştan c;.. 
denmesinın tüccarları zarara soktu" 
ğuna işaret edilerek bu husustl\ hü
kumete mürncaatn karar verilmı-;tıt• 
Verilen malumata gor~. ııcrbcst dö .. 
vizle ödenmesi lazım gelen ıniktarıJJ 
nncak yiizde sekseni verilm "'kte ve 
yüzde yirmi i ihtıyat .>l..ırak B::ınkıdB 
tutulmak tadır. 

Dün GclcnTicarct Heyetleri 
'Vunno;lavvadnn hlr. tinn .... t -., .. f' 

şehrimıze gelm1ş, zahire borsuuıı 
gczmış ve tılccarlı:ır'a temaslarda bll" 
}unmuş, zahire, hububat ve pamı.:1' 
almak istediklerini sôylemişlcrdit· 

Bir Macar heyeti de ııivasamızdtıfl 
deri VC' tiftik almış ve ihracat başla· 
mıctır. Ayni heyet. piyasamızdan 800 
ton susam almak için pazarlıklar yap• 
maktadır. 

Yumurta ihracatına devam edil" 
mckte ise de fiyatlar :rn _ 31 lira)'8 

düşmücıtür. Dü üklüğün sebebi bnıl 
fırmaların yeni satııo;lar kin İtotyarı• 
larla 30 liradan daha az fiy2tla mı.J· 
kavele yapmış olmalarıdır. AnbalhJ 
talaşı da azalmıştır. Romanya ve yı.ı· 
goslavyadan gef rilen talasları yıı
murtacılar aralarında taksim etrniŞ' 
lerdir. İtalvanların nlsand-ın itibarerı 
daha fazla · yumurta alacaklım wnı:l• 
maktadır. 

Diin Gelen Eşya 
Panoma bandıralı Oilsiper vapurı' 

le şehrımizc 740767 kilo maden Y" 
ğı ve 603379 kilo petrol getirilmlştit'• 

- -00----.--

Yeni Mektep l\Iiidiirü 
Münhal bulunan Beykoz orta meJt" 

tehi mlidürlüğüne Artvin orta ınelt" 
tebi müdürü Safa, B""iktaş ort• 
mektebi müdürlüğiine Gelenbevi ot" 
ta mektebi mi.idür muavini ft~krcm,t., 
yin edilmiştir. 

Gümrüklerde Tasarruf 
Gümrüklerde tasarruf yapıJmtıliı 

lçın başmüdür ile mufettişlerden JJl~ 
ada makamların telefonlan kaJdıtı e 
mıştır. Civar gümrük mudür!eri~9 de. yalnız en mühim işler için aY 
50 mükaleme saUıhiyctı VP.ril:niştJt• 

Yolcu Salonu İnşaatı 
Yolcu salonu inşaatı bu ay son111; 

da bitecek. mayıs sonuna kadar tc 
rişat tamamlanacak ve solon haıirsP' 
da açılmış olncaktu 
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TAN 3 

Royne!crd f{a hıc~i 
l'azan: Onıcr Rıza DOGRUL 

D aladier kabinesinde l\laliye Nn. 
:r.ırlığını dcrulıtc eden l\1. Rey. 

lıııud, yeni Fransız kabine ini teşkil 
e~crek fnnliyete gcrti. Yeni knbinc
lıın fflrik vnsıflnrmdnn biri haftada 
ti_ç kl're toplnnncnk ve miidafaa işle. 
~ılc nıcşgul olncak bir iç knbineyi de 
1hth·n etmesidir. 1\1. Daladier ile is. 
tifa eden knbineyc mensup miitead. 

lJYETLER 
Hizme~çi 

~f,ayesi 

ercrn!n 

dit zevat, yeni kabineye iştirak edi
)·orJnr. Bilhn a l\I. Dnlalier'nin mil. 
li ıtıiidafaayı idareye devam etmesi, 
istifasının dahili bir avrılık yiizünden 
Uerj gelmediğini göstermek itibarile 
'Yrı bir kıymeti haizdir. 

~I. Rcno'nun Şahsiyeti: 

y eni Fransız kabinesini t~~kil e. 
den 1\I. Reynaud, Frnnsanın 

karakter ve meziyet bakımından en 
kuvvetli şahsiyetlerinden biri olmak
la. tanınmıştır. Fran nnın mnli itiba. 
tını temin etmek yolundaki mesnisi 
t.ııı bir mıwaffnkiyctle neticelen. 
Ilı.iş \•e bu yiizden memleketinin iti. 
barı ile bir11kte şahsi itibarı "da yiik
&clnıiştir. Rcynnud, bundnn başka, 
ileriyi keşfeden mulıayyclc t, irade 
~llvveti, güçlüklerle miicadeleden ve 
ııntan yeıımekten zevk alan miica

deıe kudreti ile tanınmış bir şahsi. 
lettir. Bu bakımdan Fransn, kun·et-

1.ıir ııdnmını daha ileri siirmiiş \'e 
0tıa memleket mukadderatının dil
~enini vermiştir. 

Al, Dnladier, iki senedir bu diimc. 
tıl kullanan hiinerli ve kıymetli bir 
Şahsi~·et olarak temnyiiz etmi ti. O. 
tıull bu sırada dilmeni bir arkndno;ı
tıa. Vcrmi~ olması ' 'e bu arkadasile 
teşriki mesai etmesi, hiir ve demok. 
~t nıemleketlcrc mahsus olan hal. 

rdendir. 
ls l\tutlakiycfc alıomn ve mtıtlnklycte 
lı.•tikrar adını \'erenler, bu harekette. 

1 inccli!ii anhyamnzlar, belki bu:u ntilli vahdetin inh"damı tarzında 
,ıthı tclfıkki ederler. Halbuki bu çe

lıt hadiseler, milli vahdetin en kuv. 
''etli şahld:dir. 

baıadier'nin Hizmetleri: 

D aladler, iki senedir iş başında 
• lıulunuyordu. Bir ınliddcttenbe. 
~d'" 1uıhinıw1> Th':ısc.ıtcn.h;ı.o;kıı. m,jlli il Uafnayı ve ıınr cıycyı idare eden 
ı.~ladier, hakikaten son derec9'ağır 
'i. eri omuzlamakta idi. Daladicr, bu 
r~en lmhincsini tndile mecburiyet 
Ilı ss~tnıiş ve bu mecburiyeti hisset
~tsı, gayet tabii snyılmı§b. Bir ada. 
tlt ıı bu sırada bütiin bu i lcrle meş
ı- 1 oltnn!ına lmkôn yoktu. Bunu 
d alıdetsizlik eseri snymak mônası1_ 
~~· l\I, Daladler yeni kabinede, milli 
b U~nfnayı Uzer:nc almakla, bnc;ladı· 
ti~ bır isi o;onuna ~ötilrmek imkfıı11"' 
ltıt e etmiş bulunuyor. Bu iş, mem
~d~ti znfere knvuşturmnktır ve Da-

•cr, bugün bu ''nzlycttcdir. 
t!) il . 
~re Ile Fransa~ 

)'eni vnz'yetin İngilter~ ile Frnn. 
teıt sn vaziyetinde her hangi su
~ e bir te ir ynptığına inanmak 
1ıt!';udedir. İki memleket ;) ine bera. 
lltt'· •r. Ve yine b'rliktc hareket ct
tattettir. Fransızlar yeni kabineyi 
~ter kabinesi saydıklarına gfüe, on. 
lll '; bu telnkksindc isabet görmek, 
~ıı 0~ru harekettir. 
de :ogru Jıarckettir. Belki fngiltcr~
'%· e kabinenin bir takım tndilutn 
dııı;ldığını, kabinenin takviye olun
lı~tın~ı, belki de bir harp kabinesi. 
l-'111t \l(ıctıde getirildiğini göreceğiz. 
ili at bütan bwılıır, başlanılan bir 
}Uı sonunn götUrmck l!:ln lüzum gö. 
ttt:~ Şahsi değişikliklerdir. Yoksa, 
)cıltt a hl~blr prensip değişikliği 

~~=============== 
~OMüNISTLERLE 
'r apdan Mücade!eni:m 

San Bilançosu 
~ t-arL! 
il'ett • 21 (A.A.) - Stcfonl: SaUi-
~4~ü ar rnahafilde tasrih ediliyor ki, 
llistlitet tarafından Fransa komu. 
~·c 1

1n~ karşı alınan tedbirler şu 
h e erı verrni<=tir• 

~ Qlıt'' a' • 

cıll'ıU u.n komünist mebuslarla 300 
6~s ı:ıs~ belediye azası çıknrılmış, 
~kit Şkılnt fcsholunmuş, 3400 kişi 
>~ııııınıedUrniş v~ 11.060 nraştırma 

§hr. 

İcı-a Vekilleri Heyetinin 
.\n Toplantısı 

~ liek:ar~, 21 (A.A.) - İcra Vekme
~~kiıJ Yetı, bugün öğleden sonra Baş
~"l'<t ette, Başvekil Doktor Refik 
~~rı.:;::ın riyasetinde toplanmış ve 
~~sinde.ki mıesclclcri müzakere 

J nlarla 
Anlaşıyor 

Moskova, 21 (A.A.) - Japon ma
hafilfnde beyan olunduğuna göre 
Sovyet. Japon ticaret mfizakereleri. 
nin bu ay sonunda neticelenmesi 
muhtomeldir. l\1üznkcrclcr p.ğır ağır 1 

ilerliyor. Fakat Fin1anda harbi bit
miş olduğundan ~erek ticaret miiza. 
kerrlcrinin, eerck hudut meseleleri 
üzerinde yapıltın konuşmaların daha 
süratle yürümesi beklenilebilir. 

Ayni Japon rnnha!ilinin mütallia
sına göre, Sovyetıer Birliği ile Ja. 
ponya arasında bir ademi tecavüz 
paktı akdolunması da müstebat de
ğildir. Fakat böyle bir pakt aktedil
meden evvel her halde Japonya, 
Sovyctler Birliği ile Jnponyanın As-1 
yada nlnkn<lar bulundu~u devletler 
arasındaki hudutlann katl olarak 
tesbitini istiyeceği tabiidir. 

---~··----

Yazan: 8. FBLEK 

- Snhnh1nr hayır olsun modam! 
- Sabah hayır efendi! 
- Bize bir orta hizmetçisi istiyo. 

ruz! 
- Verelim! Ama ne millet? 
- Ne millet olursa olsun! 
- Yok! Bazı adamlar \'ar, isteme7.. 

1 ıer ynhudi .. Bazı \•ar, istemez crme-

1 

ni ... Bunun için öyledim. 
- İyi hizmetçi olsun da, ne olur. 

sn olsun. 
J - Öyle ise, size iki kız göstere. 
1 yim: Gel burda Roza.. Sen de gel 
1 Cemile! 
1 Birisi çaltnk, kısn boylu, tıklım 
ı bklım; öteki cılız, soluk '\'e çipil. 

- Bunlar iyi iş bilirler mi? 
1 - Bilirler. Çok iyi sofra bakar, 
j yatnk ~·apar. 
ı - Çamaşır yıkar nu? 
1 İkisi birden: 
! - Büyük çamasrr yıkamayız, anıs 
lmendil, çorap yıkarız. 
1 - Peki ortalık süpiirürler mi? 

1 

İkisi birden: 
- Büyiik temizlik için işçt geti. 

ı rlrsiniz. Lfık:n mob,lynların tozunu 

\
alırız. HINDISTANIN 

lstiklcSli Me~5ıe~i •) ı l} 1 ::::>\A 
Rangnrh Dthnr, 1 (A.A.) - Röy. 

ter: 

Jlalilıazırda Nevyorlda bulunan İngiliL Transntlantiklerinclen Kiiin l\lari ile l\for'tanyn \•npur1nn aske:r 
naklile meşgul olmak üzere, Avustrnlyaya harclrnt ctnıi~Hr. Resmimiz, meşhur J{üin l\foriyi göstermektedir. 

- Aın. nnni insan hali bu. Ahçı 
giderse, yemek !nlnn da uydururlar 
mı? 

İkisi birden: 
- Yumurta hasıanz. makarna 

Dün, Hint kongresinde Gandi şu 
beyanatta bulunmuştur: 

Hükumete verdiğimiz şartlar ka. 
bul edilmez ise ve bu vaziyette sivil 
itaatsizlik karan yeniden verilir ise 
üzerime hiçbir mcsuliyet alamam. 

Bulgar Hariciye Nazırı Digoı ki: Çocu 1 rı 
haşlarız. 

iğfal - ~1iikcmmel! Başka §artlar.O: 
İkisl birden: 
- Prostela, terlik. yazlık fistan. 

Gandiden sonra söz alan Mehru 
Pandi, Hindistan için tam bir istiklal 
istiyen ve Hindistanın hürriyetinin 
,Britanya emperyalizmi ile hemahenk 
olmadığını bildiren bir karar sureti 
alınmasını kongreden Uılep etmiştir. 

Bu1gar Menf aatleriniiı 
Sulh Yolları ile 

Edan Dnr ıtUimpanya 

Yakayı E e Verdi 
İzmir, 21 (TAN> - Ragıp adında 

biri, meyhaneci Zeki ve riiP,er iki 
arkadaşı ile iş birliği yau-:ırak 13, 14 
yaşlarındaki çocukları iğfal edip ah
liıksızl·ğa teşvik etmiye teşebbüs et
mişlerdir. Dort kişiden milrl"kkcp o
lan bu grup bir miiddet faaliyette 
bulunmuşlar, fakat nihayet iş mey
dana çıkmıştır. 

kışlık ka7:nk .• 
- Güzel! .• 
Devnm ederler: 
- Hnftaila 24 sant konca: 
- Koncc nıi? 
- fü·et! 
- Ne koncesi? .. 
- Ynni ya! İzin.: 

Bu karar sureti. büyük bir ekse. 
riyetle tasvip ohmmuştur. Yalnız 16 
delege aleyhte rey vermiştir. 

217 kişi yakalandı 
T anınmasınıBekliyoruz 

- lla!! Konje! Sevsfnler!; Fr.ui 
c;ızcadnn aşağı da ku.rtıırmaz. 

Onlar: 
- Biz konce deri~ 

Bombay, 21 (A.A.) - Reuter A
jansının bild'rdiğine göre, evvelki 
gUn çıkan isyan neticesinde şimdiye 
kadar 217 kişi tevkif edilmiştir. Cam-
L-L.:10- :t-:.-..: .. . -.a. • ..a_ •-•·-.:.\ --""-•-J.:t 

olan Khnksar partisi lideri l\foshiri. 
di de mevkuflar arasıntlaclır. Bunun 
taraftarları 100 bin kişiye ballğ ol
maktadır. 

Khaksar partisinin gayrl kanuni 
bir teşekkül olduğuillın edilmiştir. 

Hor Beiişa Parti Grupu 
Reisliğinden de Çekildi 

Londra, 21 (A.A.) - Hore Belisha, 
milli liberal partisinin meclis grupu 
reisliğinden istifa etmiştir. Hore Be. 
lsha, bazı azanın harckatmı işkul c. 
debilecek olan parti riyaı;etinin mu
hafazasını arzu etmediğini ve şah~en 
de fikirlerini tam bir serbesti ile ifa
de etmek istediğini bildirıniştir. 

mu liberal partisinin hususi ko.. 
mitesi reisi Sir John.Simon partiye 
) aptığı hizmetlerden dolayı Hore Be. 
lisha'ya teşekkür etmlştir. Hore Be
lisha tarafından dünkü c-elsecle Fin
landa hakkında söylenen nutuk hiç 
bir tenkide maruz kalmamıştır. .. 

Sofya, 21 (A.A.) - Krala verilecek 
cevap için yapılan müzakereler es. 
nasında Harlciye Nazın Popof söz 
alarak ezcümle demiştir ki: 

"Harici s!)'asette vazif5'1lliz. harbin 
dışında katrnax :ıçm outun gayretle-
rimizi sarfederek bu harbin neticesi 
ne olursa olsun Bulgaristanı koru. 
mak ve müttefiklerini müdafaa et
mek olmalıdır. 
Dış siyasetimiz barış ve milletler 

arasında anlaşma ülküsüne sadık 
kalmış ve bu siyaset bize komşuları
mızla ve her eyden önce kardec; Yu. 
goslavya ve kendisile daha 1925 de 
dostluk muahedesi imzaladığımız 
do!ıt Türkiye ile münasebetlerimizi 
ısloh imknnını vermiştir. Bu dostluk 
muahedesi milletimiz.in kendisile 
müşterek menfaatlerimiz olan Tiirk 
milletine karşı hissiyatını aksettir
mektedir. Bu samimi siyaset ayni za. 
manda diğer kom~ulanmız Roman
ya ve Yunanistanla da münascbctle
rimizl salaha imklın vermiştir. 

Bulgar metalibatı hakkında Avru
pada bazı itimatsızlıklar husule gcl
mistir. Fakat kral tarafından tatbik 
edilen halisane bitaraflık vaziyeti bu 
itimatsızlığı izale eylemiştir. Bu 
hattı hareketi yalnız Bulgarlar değil. 
Bulgaristanm komşulnn ve hatta 

Fı·an3ada altı aydan'beri 500 fen laboratuvarı 
gece gii11diiz yeni müdafaa ve taarruz siltilıları 
araştırmakla meşguldür. Bu lllboratuvarlarda 
§imdiye kadar bir çok gizli ailti/Uar icat edilmiı
tir. Bu cümleden. olarak miknatisli mayinlere 
karşı korunma tedbirleri, 500 kilometreye mer. 
mi atan toplar, hücum tankları, ölüm ıuaı, tor• 
pil tayyareler vesaire icat edilmiştir. 

o 

• Fransndn snattc 100 kilometre süratle gid<'n yeni ~ 
forpifolnrı yapılmı~hr. Bunlar denizlerin en seri ve en 
kuvvetli tnarr uz s"lahlandır. Boyları küçük, hacimleri 
ll tondur. Torpil atan iki tüpleri vardır. Bunlar seri 
Jıalinde inşa edilmektedir. Yakında denizleri doldura-: 
cnl;tır. 

lıt 
Finlanda hükiimeli, üç yenl şelıir kurmıyn, r.e 
bu yeni şelıirlere, Sovyetlere geçen şehirlerden 
Viborg'un, Sortaı·ala'nın, ve Hangoe'nin isimle
rini taknuya karar vermiıtlr. 

• Finlandada tnOnteı!lr muhafazakAr gazetelerden bfrfsl 

olan "Ussl Suomel,, , Fin mtııetlnl, - harpte yaptığı 

ıibi - sullıte de Mareşal l\lannerheim'in idare etmesi.. 
ni istiyen şa~ an dikkat bir makale yazmışhr. Bu yazı. 

muharipler de dahll olmak fizere bü. 
yük devletler de anlamıslardır. 

Bulgaristan, istiklali Üğrunda her 
şeyi !edaya hazırdır. Fakat zorla ya. 
pı1an-kazancl.:ırın d :<.·~lı -oJQmura
cağmı anlamış olan ~uiarlstn.n, ha-
yati menfaatlerinin muslihane vası
ta ve yollarla tanınmsı.1:1nı -hP..klcmek. 
~edir." 

Zabıta, bugün Ragıpla üç arkada
şını, evlerinde bulunan muhtelif ynş. 
}ardaki 11 çocukla birlikte tevkif et. 

' tJr Meyhancd 2e-Jd km:rrııshr. 
Suçlular hakkındaki tahkiknt ge

nişletilmektedir. 

- Ne ise! Aylık? ' 
İkisi birden: ~ 
- Yirmi li::-:ı ... 
- Oooo! 
Uu sıra, ev snJıiLJ mııaam :51\•rJko, 

karışır: 

- Sus bre kızlar! Ben gürfişcce. 
f m. Hadi siz dışımdn ... 

İtalya - Almanya Hudut 
l\1esclcsi Hallolundu 

Bas~n a: 
lak~unnı 

Yetki!< 

...... 
ICJI 

Kızlar çılcar ve kadın o;ri~ ler: i ra ·m - Bunlar olur; on S'!l iz lıc:ı!.. o 
- da sizin iı:in! 

Vaz·~etini - Aman m:ulnm. Pek pahalı!. 

Roma, 21 (A.A.) - Mussolini, İ
talya lehine rey veren Yu.ı<arı Adige 
ahalisi miimessilerine hitaben Dren. 
ner hududunun, badema, İtalya ile 
Almnnyo arasında katiycn bir. ihti1iıf 
mevzuu teşhil ctmiyeceğlni söyle
miştir. 

' - v·ar beyim.. Ucuz \•ar. Lakin 

Mackenscn Dcrline Gidiyor 
Roma, 21 (A.A.) - Almanynnın 

Roma büyük elçisi Mackensen bu sa
bah saat 7.50 de B~rline hareket et. 
rn:ştir. 

Vergi Projeleri l\foclisf e 
Ankara, 21 (TAN) - Hükfımet, 

yeni vergi projelerini meclise vermiş 
ve bu projeler derhal al<ikalı enciı
menlere havale edilmiştir. 

E<!iyor 
J\.nknra, 21 (A.A.) - Basın Birliği 

yüksek haysiyet divanı bugün An
karada Ulus müessesesindeki yerinde 
birinci toplantısını yapmıştır. 
Divanın reisliğine Necip Ali Küçü. 

ka seçilmi; ve i<;timnda Necmeddin 
Sadak. Nafi Atuf, Halil Nihat Bozte
pe, temyiz mahkemesi azasından 
Fuat Tuğcu, Devlet Şurası azasından 
Avni Türel ve matbuat umum mü. 
diırü Salim Gündoğan bulunmuştur. 

Heyet İstanbul basın mıntakası i
dare heyetinin İbrahim Hakkı Kon. 
yalının meslekten ihracı hakkındaki 
talebi üzerine tetkikata ba~lamış ve 
hu husustaki delail ve vesaikin cel. 
b~ne karar vermiştir. 

ııın, Fin milletini, verilmiş bulunnn bir kararn hazır_ 
lnmnk maksadi:e yazdırıldığı söylenmektedir: Bu ka
rar ise, l\l:nıneı heiın'in d 'ktatür olmasıdır. 

o 

l •'nkat, Fjnlnndsda. bu arzuda bulunmıyanlnr da, bü. 
. yük hio: knlnhahk teşkil ettiği için, bu yüzden dahili 

hiidiselc.r çıkmasından cnd'şe olunmaktadır. 

• Almanya, llomanyadan, ayda 185.()00 fon petrol 

cn\nİ)·ct yapnmnm. nlr şey çı:ılncak. 
Biz"m namus var. Sonrn, hen bu ev 
tamam yirmi srne 1 lcfh·orum. 

- On beşe olmaz mı? 
- Cİdni <'kcrek). hana '·errt<'ksi. 

nlz hcs lira. Ben kandırncağım. Han. 
~isi isti~ or unuz? 

- C .. nıileyi gönder. Barl dilimiz.. 
-len ıınlnr. 

- (Bnğırnrrık}, Cemile! .. Yann n-
bah erken. gideceksin bc~·efendi e. 
v'nde .•• Andresa (Adres olacak) ben 
vnr. 

- Adiyö badnm .. Lakin yarın sa
bnh .... 

- Mutlak! <lclecek... Ba, ba, ba! 
Bizde \'rılnn yok. .. 

- Size ne vereyim? .• 
- :Reş lira ... 
- Üç vcr'lek olmaz mı? 
- Rica ederim kcsmcvin! 
Par:n·ı nlır ve be ·i srliimcfl .. r. 
F.rt,.si sabah, sant sck"z.. Kim<ıe 

•ok. Dokut ~·ok, on, yok. on iki. •ok. 
Bey atco; nlicıkiiriivor. Hanım sinir. 

lenh·or. Tahii, iiğledcn sol'1ra yine 
mndnm Sivrikos'un yanına. İçeri gi
rer girmf'z: 

- Ah Beyimo! Sizin telefon bula. 
madım. 

- Bİ7de frldrın yok! 
- Evet! 'için, Cemile hnstolan. 

mıcı! Rozn. h'lmerUm isfersiuiz. Ama, 
c:imdi hcrnber {!rlecck. .. 

- Canam biiYle ey olur mu? Sen 
"ize hnsta karlın ln:ı gösteriyorsun! 
Biz de icıdsiz kalıyoruz. 

- Affedersiniz. Cf•k affedcnıin'z. 

istemekledir. Üçüncü Rayiş lıükıimeti, ltalya/ja 
başviırmuş, ve ltalyamn, Roma11yada11 aldıtiı 
pelrolde11, Alma11ya 11efille f eragal etmesini is
temiştir. Romanya, 1938 yılmda pel1'olünü11, 

' 1,56tJ,86J tonunu muhtelif yerle,.e 143,156 tonu-
I Liıkln hen ne yapabilirim. Hasta ol. 
muş. 

mı l'ugoslavyaya, 120.089 tonunu Belçikaya, 
198.076 tonunu JJlacari.stana, 330.285 tonunu 
Pransaya, 572.910 tommu /ngiltereyc, 565.535 
tonwıu ltalyaya, 999.817 tonunu da Almaııyaga 
llu·aç etmekle idi. 
1939 da ise Rumen petrolleri şu şekilde ilıraç 
olu11mu§tur: 
1.200.000 ton Almanyaya, 650.000 ton ltalyaya 
500.000 /ngillereye, 250.000 Pransaya, 180.000 
MacariBlana, 170.000 Belçikaya, 150.000 Yugos
lavyaya, ve 1.050.000 de mulıtelif yerlere! 

- ffinl:rırıırak) Roza. çabuk al se
nin vnlizn! Ilcyclendi beraber gide. 
ceks'n .•• 

Uz11fmıyalım! Roza bcvin l>"o;İnde.. 
E\•c giderler. Üçilncil ~iin, Rozanın 
hasmdn bit bulunur. Dördiincii gtin, 
üstlinlin, hn ının pi liğinden hnmm 
i ·tihadan kesilir. Be inci ~iin, Roza 
kristal !llurahiyi kırar, Altıncı gtin 
vemck dolabındaki &surenin üzerin • 
den fındık, fıshiı yerken yakalarlar 
ve haftası olmadan hakkını verip sa. 
varlnr. 

Bav, mndnm Sivrikos'n verdiği he$ 
napclin atcşilc doğru idarehaneye 
varu. Hemen kenclisinc bir ermcnJ 

(Devamı '7 incide> 
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SPOR: 

Türk Sporunun 
Kalkınması için 
Ne Yapmalıdır? 

Yazan: Zeki Rıza SPOREL 
L_T alkevleri Fırkanın himaye ve hayret etmemekle bera1:>er biraı; da 
n nezareti albnda memleketin kıskandım, h Het ettim. Bu kere ise 

hemen her tarafında esaslı birer te- bu rakamın 3 - 4 milyona yüksel. 
tek.kül halinde kurulm.ıktadrr. Ve l:ıu diğini söylersem siz de hayret etme
te~ekküllerin kollannı kdzalara, hat. yiniz. 
ta köylere kadar uzattıklarını gör_ İşte bu kadar az bir zaman zar
mekteyiz. Halk.evleri memleketin bir tında milyonlarca sporcu çıkması bir 
çok ihtiyaçlarını karşılıyacak mevzu- mucize değil, metodik ve bilerek ça. 
larla meşgul olduğu gibi spor şubesi. lışmak, ihtiyaçların esası takdir edi
ne de mühim bir mevki ayırmakta lerek yapıldığını ilk gördüğümüz sa
ve esaslı vesaiti ihzar etmektedir. Bu balar sayesinde olmuştur. 
meyanda da mühim merkezlerde nıu- Bugün için bizde cie: 
azzam halk.evleri binalarında modern 1 - Mektepler teşkilatlancnrıIIr, 
kapalı spor sahaları yapılmakta ve spor bir ders olarak tatbik edilirse, 
bu sahalar her smıf gençliğe, spor ve her mektep mümkün olduğu kadar 

Denizyolları Giıesinde 

ihtilas Yapanlar 
Dün Tevkif Edi~dller 
Denizyollan gişesinde yolcu ve 

yük biletlerinin evvela dip koçanla. 
nnda, sonra da asıllarında tahrifat 
yaparak ihtilas etmekto?n suçlu gJ~e 
memuru Salahaddin ile arkadaşı Is. 
met ve tasnif memuru Rasim dun 
sorgu hakimi huzuruna çıkarılıruş.. 

lardır. 

Hazırlık tahkikatına nazaran btm. 
lann ihtilAslan 60 - 70 bin lira ara. 
sındadır ve bu suiistimal kontrol 
dairesindeki bir memur tarafınd:ın 
meydana çıkanlmıştır. Süiistimalde 
birkaç kişi daha methaldar bulunmak 
ta, bunlar hakkında da ayrıca taki •. 
bat yapılmaktadır. 

Dördüncü sorgu hakimliği suçlula
nn dün ilk isticvabını yapmış, Sala. 
haddin ile lsmet hakkındaki ilk tah
kikatın mevkufen devamına karar 
venn:iş ve bunları tevkif etmiştir. Ra. 
sim serbest bırakılmıştır. 

Sakallının H~viyeti Anlaşıldı 

seven halkın istüadelerine açılmak- spor yapabilecek meydan ve sahalar Birkaç sene evvel Şerefli Koçhi-
tadır. Mektep ve klüp haricinde ka. temin ederse, sarda işlediği bir cinayeti müteakip 
lanlar spor yapmak için bu sahalar- 2 - Halkevleri iyi organtze edilip izini kaybeden Hüseyn Dede isimli 
dan istüade edebilirler. Y:ılnız iyi çalışırsa, adam o zamand.'ln beri her yerde a. 
bir organizasyon lazımdır. İy1 orga- 3 - Memleketin b_ilhassa az çok ranmış, fakat bulunamamıştır. 
nizasyon ve teşvikle bu salonlar az mütekasif mıntakalarınd'l, büyük Dün, çok genç olmasına rağmen 
zamanda yüzlerc6' spor s~ven gençle 1 stadlardan evvel k ü ç ü k, fakat sakal ve bıyık bırakriıış olm bir a. 
doldurabilir. ihtiyaca göre muhtelif semtlerde damın bu hali şüpheli görülmüş, ya. 

Bu suretle gençlik te spor ı spor meydanları temin edilirse, kalanmış, Hüseyin Dede olması ıhti.. 
yapmak zevkini duyarak ve faydası. 4 - Klüplerin adedini çoğaltmak mali ile Sultanahmet birinei sulh ce. 
nı takdir ederek çalışır. Bundan ev- ı için teşvik ve kolaylıklar gösterilir, za hakiminin huzuruna çıkarılmış. 
velki yazımda kaydettiğim gibi, mek- il ve bu klüplere müsabaka imkanları tır. · 
tepler teşkilatlandırılır ja sporu bir temin edilirse, Sakallı adam mahkemede hüviye. 
ders olarak tatbik edecek olursa, bir 1 5 - Mevcut klüplere ~alışma im. tini inkar etmiştlc. Ancak Hüseyin 
taraftan da klüpler ellerL•den geldi. kanlarını çoğaltmak için müsait yar- Dedenin vücududa kendisinin teşhL 
~i kadar çalışır ve bu çalısına nisbe- dımlar yapılırsa. sine yarıyacak bazı emareler ve izler 
tinde yardım ve himaye -görürlerse Bu saydığım şartlar bir kül ha- bulunduğu bildirildiğinden sakallı a.. 
düşmekte olan sporumıuun ümit ve ı linde mütalaa edilir ve hep beraber dam Tabibi Adliye gönderilmiş, Ta.
tasavvurların fevk.inde yükselcli~ri ve 1 üzerinde uğraşılırsa beklenilen spor bibi Adlide sakallı adamın Hüseyin 
adedi binleri ac:an hakiki sporcuların j ka'kmması kolaylıkla ve büratlı? lia. 

:t Dede olduğunu bu emarelerle tesLit 
retişmiş olduğu · görülür. Bu vadide j bil olur. Jf. etmiştir. Hüseyin Dede tevkif edil. 
sarfedilecek maddi ve manevi yar- Balkan Kros Şampiyonasına miş ve Şerefli Koç.hisara gönderil~ 
d~mların da mahalli.~e .sa~fedil~iği gö Girecek Ecnebi Atletler mesine karar verilmiştir. 
rulerek yardın_un buyültulmesme ce. Balkan Kros şampiyonasına işti. 
Earet verecektır. rak edecek olan Yunan ve Yugoslav Bir Kahveci Mah.ktiın Oldu 

S • ·t · · · Sultanahmette bir kahve işletmek. por; vesaı , organızasyon, yanı atletleri bugün tstanbula gelecekler 
h k t · "d· N k d b ı ·t te olan Ahmet isminde bir kahveci, are e ışı ır. e a ar o vesaı ve Sirkeci istasyonunda organizasyon 
t · d·ı· k d ··s b k yapılan tenbihata ragm~ en kalıvesİr!-
emın e ı ır ve ne a ar mu a a a komitesi azasile spor erkanı tarafın-

ı k . ı ·h edil" · bett · de mektep talebelerine oyun oynattı. m an an ı zar ırse o ms e t- dan karşılanarak Tokatliyanda misa. · ı t• · ' b ı ı· ı ·· ğı icin mahkemeye verilmiştir. 
yı e eman ye ışır ve eyne m ıe mu- fir edileceklerdir. 

b kal d d h kk 'k k" b ·· Dün yapılan muhakeme neticesin. f'a a ar a a mu a ı ı, u mus Atletizm federasyonu reli vekili 
b t · · t ır de suçu sabit görülmüş, üç lira para e mesaı semeresın ver · Adnan misafirleri hudutta karşıla-

Almanyaya yaptığımız ilk seyahat.. mak üzere dünkü trenle Ed\rneye git_ cezası vermesine hükmedılmlştir. 
te, Almanya Umumi Harpten mağlıip miştir. Şeker İhtikarı Tahkikatı 
olarak yeni çıkmıştı. Almanyanın a- Genel Direktör Geldi Elinde mevcut şeker stokunu be: 

1 
§8.ğr Yukarı ona yakın şehrinde müsa- Bede Terbiyesi Genel Direktörü yanname vererek bildirmedlğindcn ı 
baka yaptık. Gittiğimiz yerlerde ilk G e r Cemil Taner Balkan Kros 1 dolayı hakkında takibat yapılaa Li. 1 

göze çarpan, akıl!ara hayret vrtcek ı şa:;:p~onasında hazır bulunmak ü.1 on, Melba fabrikasının mümessllleri i 
muazzam spor sahalarının ve mey. t t nbula gelmiştir. Umum mü. ile maliye mütehassıslarınd.ıın Ferit I 
danı l ·d· B h' zere s a d'' Sult ah ·· ·· .. lh arının yapı ması ı ı. azı şe ır. d.. .;;ampiyonayı müteakıp Ankara- un an met uçuncu sı.ı ceza 
lerde o kadar mütekasif bir şekilde ~rdÖnecektir. hakimi huzurunda fabrikamn kayıt-1 
idi ki, bir tanesini zikretmeden ge- y M k İsti H f lann, tefüik:e başlamışlardır. Tetki. 
çemiyeceğim. Aklımda kaldığına gö. er ez. şare k ey~ 1

. kata bugü9 de devam edilecektir. 
ı·e, Köhn şehrinde idi. Bizi yeni ya- Beden Terbıyesi mer ez !5t~şare 

Profesör Andre 
Zigfrid'in Konferansı 
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Y eıilköyde Dir Kaç 

Evi Su Bastı 
ANKARA RADYOSCJ 

Türkiye Radyodifüzyon Postıl 
Türkiye Radyosu Ankara Rady 

1 lfÇ gün evvel yağan yağmur yü..1 Dal2a Uzunluğu 
zünden Yeşilk.öyde birkaç eve su nü-ı T. A. P. 31 '1 ın. 946:'> Kca. 20 
fuz etmiştir. Bu ev sahıplerinden 1648 m 1P? Kr-c '"n 

birkaç kişi dün belediyeye müracaat l Cuma, 22. 3. 1940 
ederek evlerinin hala sudan tahliye 

1 
13.30 Program ve memleket saat ay 

edilmediğinden şikayet etmişlerdfr. 13.35 Ajans ve meteoroloji haberleri, 13 
Yapılan tahkikat neticesinde bu ev. Milzik. Çalanlar: Reşat Erer. Vecihe, 
lere, civardaki bamya tarlalarından mal Niyazi Seyhun. İzzettin Ökte. • 
su sızdığı ve evlerdeki su miktarının •) Okuyan: Radife Erten 
11 santim olduğu, halbuki itfaiye a. 1 - Lemi: Rast şarkı (Saz1n gibi), 2 

S. Kaynak: Neveser şarkı (Hicranla h 
!etlerinin ancak 30 santimden yuka. oldu da), 3 _ İbrahim Ağa: Mahur şa 
rı seviyelerde bulunan suları çeke. (Sabah olsun), 4 _ Rahmi Bey: Kür 
bildikleri ve bu yüzden bu suların 'llcazkar şarkı (Yetmez mi sana). 

. rtahliye edilemediği anlaşılmıştır. b) Okuyan: Muatafa Çal)lar 

Bir Ev Yıkıldı l - Şevki: Kürdilihicazk!r şarkı 

Paris Siyasal Bilgiler l\foktebi pro
fesörlerinden Andre Zigfrid dün şeb. 
rimize gelerek ilk konferansını sa.ıt 
17 de Üniversite konicrans salonun. 
da vermiştir. 

Konferansrn mevzuu (Sanayi inkı
labının zamanımıı meselelerine te. 
sirleri) idi. Profesör. bilhassa sanavi 
inkıJabırun son senelerde zamanım;z 
mesele~erine yapmış olduğu tesirleri 
mlsallerle izah etmiştir. Profesör bu 
gün de son konferansını verecektir. 

-·----<>--

Kongreye Davet 
Türkiye Kızılay Cemiyeti Eminönü "'•. 

z• idare Heyetinden: 
Türkiye Kızılay Cemiyeti Eminönü ka

uısının senelik umuml meclisi 23 Mart 940 
tarihine rastlıyan cumartesi günü saat 
14.30 da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf 

Hanında Ticaret ve Sanayi Odası salonun
da topla.nacaktır. 

Kaza mıntaka;;ında Kızılaya kayıtlı olan 
hanın toplantıya teşrifleri rica olunur. ----Afiş Sergisi 

$i$li Halkevinde açılan ve büyük b1r 
rağbet gören !otograf sergisinden sonra bu 
de!a da bir afiş sergisi hazırlanmıştır. Bu 
serginin yegfıne ve kıymetli afiş sanatktl
rımız İhap Hulüsinin eserlerinden mürek
kep olduğunu ı;öylcrsek ehemmiyeti hak
kında bir fikir vermiş oluruz. Serginin 
Pfl:ıar günü öğleden soru·a umuma açılacağı 
haber alınmı~tır. 

ı Fatihte Sarıgüzel cadd!:!sinde ter. de acep uşşaka eziyet m! çoğaldı), 2 
likçi Ahmede ait 80 numaralı evin Cemil: Hicazkı\r şarkı <LAyık mı san 

3 - Hüzzam türkü (Sana da yaptıray 
1 bir kısmı yağan yağmurların tesir!. Naciyem aman), 4 _ Arif Bey: Huzz 
le yıkılmıştır. Evde kimse bulunma- '3ark1 (Bahar geldi beyim evde durulma 
dığından. nüfusça zayiat yoktur. 5 - Udt Ahmet: Karcığar şarkı (Beni 

ÖLÜM .HABERLERi 
•ane mi sandın). 

14.30 Müzik: Ri::ıraseticümhur 

<Şef: İhsan KOnçer): 
ı - Sousa: Mars. 
2 - Fontenelle: Çingene km 

Bayan Mariya D. Zahıryadis'in VU- 3 - Rosslnl: Sevil berberi operasın 
kuu vefatile resmi cenazesinın bugün uvertür. 
22 Mart cuma günü saat l 4. t~ Be- .4 _ Pucclni: La Bohem opeı:uın 
yoğlunda Rum Panayia Kilisesinde fantezi. 
icra edileceğini kemali teessürle ilan 5 - Me:verbeer: İhtifal marşı. 
ederiz. 15.15-15.30 Müz.ik: Kamıık müzik C 

Oğlu: Andan Zaharyadis ve 18.00 Program ve memleket saat ay 
Zevcesi: Fereniki 18.05 Müz1k: Radyo caz orkestrası, ıs. 

Torunlarr: Dimo ve Aleko za. Konuşma (Yurt bilgisi ve sevgisi), ıs. 
. . . Serbest saat. 19.10 Memleket saat ay 

baryadıs, Jak ~alııvrusı, Nıko ·ıjans ve meteoroloji haberleri, 19.30 M' 

ve Aleko Kallıvr:.ısi 17.lk: Fasıl meyeti; 20:!~ Konuşma (Gün 

l 'T' A V' h Ş hri • d •neselelerl). 20 20> ?.h.ınk. Çalanlar: Ru 
'\.emanCI • eg e mız e Kam, Vecihe. Reşat Erer. Cevdet Koza 

Bir Konser Verecek 1 a) Okuyan: MUzeyyen Senar 
Avrupada ve Balkanlarda konser ver- 1 - Şerit İçli: Hicaz şarkı 

mekte olan meşhur kemancı A. Vegh \'er- ummana döktüm), 2 - Şevki: Hic8.% 
diği bütün re~it.allerde çok muvaffak ol- kJ (Flrakınla zalim), 3 - Hicaz şarkı { 
maktadır. Bu büyük kemancının İstanbul ~ık oldum yavrucağım), 4 - Taksim, S 
Kon!'ervatuar orkestrasının iştirakile şeh- Hacş Arif Bey: Muhayyer şarkı (İltim 
rlmizde de bir konser vereceği memnuni- etmeye ya{e), 6 - M. Cemalettin Pa 
vetle haber fllınmıştır. Karcığar şarkı (Vah meyusu visalindir 

7 - Saz semaisi. 

~ATROLAR 
Şehir Tiyatro.ou 

Dram Kısmında 

9 PEMBE SOKAK e 
Komedi kısmında 

• HERK_ES YERLi VERiNDE 9 

1 
b) Okuyan: Mefharet S•llnak 
1 - Nişaburek şarkı (Görmek ister d 

ma), 2 - Ziya paş3; Nisıburek şarkı ( 
7.eban söylersin). 3 - Ziya paşa: Nfşab 
rek şarkı (Mesti ndr.ım kim büyüttü), 4 
Ali Rıfat: Nisaburek sarkı (Meyledip 
'?tiliıara). 

21.15 Müzik: Küçük orkestra (Şef: 1l 
~ıp Askın) 

1 - Sehcbck: İtalyan scrcmıdı. 

,----=------------------------
2 - Tscha!kovsky: Senerııd (Vals). 
3 - BucaloSfli: • Oj:riblribin (Pestalo 

zanın bir sarlrna). ·'Si NEM ASIN DA TAK Si M 
ikinci Zafer HaltaBı 

'4 - Louis Ant:"el: Karmenı:lta (İspall 
_yol entermezzosu J. 

5 - Paul Lfuck'e: Mizahi mars. 

Görülmemiş Bir Muvaffakıyet 
Şimdiye Kadar Çevrllcn Filmlerin En Büyüğü 

6 - Beethoven: lskoçya havalan. 
7 - Caludi· Romans (Keman ve orkef 

tra içln). 

TÜRKÇE SÖZLÜ 
_,OLTA VA MUHAREBESİ 

C DELi PETRO'nun Sonu) 
Bu Fevkalade Filini Muhakkak Görünüz. 

3 - Leopold: Yugoslavya tncilerl (Yıl 
goslavya nalk fantezisi). 

22.15 Memleket ı;aat ayarı, ajans hab 
teri; ziraat, eshRm - tahviUıt, kambiyo 
nukut borsası (Fiyat), 22.30 Konuşma ( 

1 
'lebl dlllerde - Yalnız kısa dal~a posts~i 
le), 22.30 Müzik: Cazband (Pl.), (Sil 

ı 23.00 e kadar yalnız uzun dalga postasOt 
1 ~3.25 - 23.30 Yarınki program ve kapaııl 

pılan sahalar nuntakasını gezdirmi- heyeti azaları bir nisanda ıçtımaa 
~·e götürdüler. Yan yana 10 • 15 a.- davet edilmişlerdir. Bu topl~tıda, 
det muntazam çayırlı, futbol ve ho- idari talimatna_me ile c.~za t~lım~t
key sahaları, yanıbaşında iki üç tane nam~s~. ve yenı sene butçesi uzerın. 
yüzme havuzu ve atlama vesaiti, yü- de goruşmeler yapılacaktır. 

yolu arasıda 100 kilometrelik mesa. 
fe üzerinde yapılacaktır. Bu müsaba
kalara Eskişehir, Bursa, Kocaeli ve 
Balıkesir bisikletçileri de l§tirak e. j ~--•••••••••••••••••••ııiıııl••-- ıl 
decektir. Yarış sabah saat 8,5da1 B .• SAKARYA Sinemasında 

Ecnebi lstaıı;yonlaranda 
. Türkçe Neşriyat 

Belgrııd: Sııat 1 P da kı!:ıı dalga 48; f"8r\ 
Saat 19.45 de kısa dalga 40, orta dııl 
255; Tiran: Saat 20.15 de kısa dalga 50. 
de; Roma: Saat 21,30 da orta dalga Sl! 

ze yakın tenis kordu, basketbol s~ Fener. Galatasaray 
halan gördük. Bu zama~tla Almanya B Takıml n Maçı 

başlıyacaktır. • J, ugun 
Kapalı Salon İçın ı Fransız sinemacılığının şaheseri l ıl 

spora hemen hemen yenı başlamış ve arını 
sporcu adedi 5 • ıo bini geçmemekte Fenerbahçe • GalatasarnY: _B ta-
ve bu sahalar da boş denecek halde kımlan yar~ ~t 16 da Tusım sta-
idi. dında hususı bır karşılaşma yapacak. 

F.ski 5~~!..~nılıkÖşesınde I Ç 1 K M A Z 
1

. 

inşası takarrür eden kapalı salon için 
1 S O K A K 

Baş döndürücü bir film 

YILDIRIM 
GENÇLiK 

Londra: Saat 18.55 de kısa delea 20, 31, 
Belın-ad: Saat 22 de kısa dalga 48. 

B d l ~ ik' • ı ıardır. un an sonra yap ı6.mız ·ıncı se- • . . .. b 
yahatta sahaların kilfi gelmedlğini. Bısik.let Teşvik Musa akalan 
yenilerin ilave edildiğini, sporcu a. İstanbul bölgesi volleybol ajanbğı 
dedlnin üç dört yüz l:>in gibi muaz- tarafından tertip edilen bisiklet teş
zam bir rakama yükseldiğini söyle- vik müsabakalarının 5 inci ve sonun.. 
dikleri zaman ne yalan söyliyeyim, cusu pazar günü Topkapı - Silivri 

_ Kızır kısmeti varmış, sular iyi akıyor. 
_ Yazık ki, bunu hesaba katmam4tık.. Bizim o.. 

ıomobil elden gitti galiba. . 
- Mızıkçılık etmeyin dayı .. : 
- Sen konuşma Ayşe, nefesin kesilir kızım. 

Beden Terbiyesi Genel Direktölüğü 

bütçesi tasarrufatından 120,000 li
ralık bir karşılık temin edilmiştir. 
Salonun Dolmabahçe stadı ile birlik. 
te yapılm8$1. imkanları aranmakta. 
dll". 

CORİNNE LUCHAİRE -
ANNİE DUCCAUX ROGER 

DUCHENNE tarafından 

FRANICİE Dt.RRO 
K.ıymelll sanatkarımız Münir N 

tarafından Şişli Çocuk Esirgeme Kunıı11 
men!aatine Pangaltı Ten sinemasında 

tarafından Mart Cumartesi akşamı saat 21 de en 
gayet güzel bir sinema harikası j parçalardan mürekkep fevkalfıde bir kail 

~--•••••••••••••••••••••••••• # ser hazırlanmıştır. 
·~ Gibi sö?1er)e onu teşvik ediyordu. 

Ayşeye gelince, Mehmedin sozleri onu kamçıla'" 
mıştı. Gözlerinde büyük bir minnet ve sevgi parladı. 
göğsünden derin bir nefes boşaldı ve son bir kuvvet
le ıcüreldere sarıldL 

Kendi:erinden evvel gelen bir uşak, yerJ bit 
meşenin geniş gölgesı altında onlara serin bir köl" 
hazırlamıştı. 

Seniha Hanımın ses.inde endişe vardı. Bu oyunu 
o ilk dakikadan daha pek beğenmemişti. Yeğeninin 
terleyip hastalanmasından korkuyordu, fakat Utl er. 
kek bunda sade bir eğlence mevzuu görmüşler, Ayşe 
bunu bir izzet~ nefis meselesi saymıştı. 

lf azan : MUAZZEZ T AHSIN BERKAND No. 61 - Ch. ne güzel! Şuraya uzanıp dinlenmeli! 
- Biz yorulmadık ki Arif; Ayşe biraz uzansın, 

Güneş yavaş yavaş yükseliyor, biraz evvel ince 
bir sis tabakas; arkasından farl::.edilen adr.l:ır büti.in 
ihtişam ve güzellik.lerile parlıyorlardı. Dakikalar 
geçtikçe suların, göğün ve yeşilliklerin güzelliği ar
tıyordu; fakat ş'.mdi sandaldakiler harici dekorla meş 
f{ı.tl oln-ıyacak kadar endişeli idiler; Ayşe yorulmıya 
başlamıştı. Alnı ve gözlerinin etrafı sararmış, duclnk
lan hafifçe solmuştu. Ilkin Seniha Hanını bu enC:.i... 
§CSini ac;rğc: vurdu. 

- Sana yardıma geleyim mi Ayşe? 
- Niç.i.ı.1 yenge? Yoksa sen düşman tara!ına n:ıı 

geçtin' 
Sustular sa,ndal sular üzerinde kaymakta devam 

etti; fakat biraz sonra Arif Beyin sesi de yalvarnuya 
başladı. 

- Ben inadımdan vazgeçtim kızım, senin b1zl 
pdcalf. Pendiğe kadar götürebileceğini anlıyorum, 

lüzumsuz yorgunluktan ne çıkar? Gel razı ol da sana 
yardım f:'deyim. spor otomobili nasıl olsa gelecek. 

Ayşe gözlerinde yırtıcı bir gururla dayısına 

baktı. 

- Ben sizden sadaka istemiyorum. Hem yoru?. 
du~umu nereden çıkarıyorsunuz dayı? 

-Peki yavrum, sinirlenme ... 
Mehmet te gözlerini Ayşeden ayırmıyordu. ,O. 

uun yorulduğunu belli etmemek için vaic.!t vakit gev
şiyen elleriie küreklere vahşi bir inatla s.ırılışı. du
daklarının titrediğini göstermemek için ağzını yarım 
açık bırakarak gülümsemesin* gördükç~ içinden ko
pan bir ac1yla ona yaklaşmak, o yorgun vücudu kol. 
ları arasına alarak inatçı ve mağrur başım göğsüne 
dayamak, onun kulağına eğilerek: "Sevgili Ayşe, bu 
f;urw-un için sE:ni daha çok seviyorum,, diye frsılda
mak istiyordu. 

Seniha Hanım göz yaşlarile titriyen bir sesle 
tekrar yalvardı. 

- A~·şe vazgeÇ yavrum. hasta olacaksın. 
Genç kızın gözlerinde ümitsiz bir ışık yandı, 

söndü, fakat ~vap vermedi. Mehmet bu\1u gönnii}tü. 
- Ber olmasaydım Ayşe çoktan kürekleri b:ra

kıp teslim olmuştu. Hep benim için! diye düşündü 
ve bu mağrur kızın gururunu kırmanın •Jnun :çin ö
lü1nle bir o~acağıru anladL 

Arif arkadaşının bir şey söylemooiğinl görünce 
imda\. istiyormuş gibi ona baktı. 

:- Biradeı şu küçük kızı yola getirm~k !çin bi:ııf> 

yardım (•tse':le, hep kabahat bizde oldu, onun oyunu. 
na kandık. 

Menmet, bir Ayşeye, bir de sahile baktı, Pendik 
uzaktan giirünüyordu; binaenaleyh genç kızın guru
runu kumakta bir sebep olmadığını dü~iinerek sa.kin 
görünen bır sesle Arıfe cevap verdi: 

-- Lüzumsuz yere telaş ediyorsunaz canım: sizi 
işiten Ay~eyi cidden tE'hlikede zannedec<?k, bu ne ve
him, bu ne merak! Ben onda bir yorgunluk görmi1· 
yor!lm. Bilakiii onun bu son bir kaç dakikalıl( yolu 
da kolaylıkl;ı aşabileceğine, hatta bizi Pendikten ile. 
rıye karla1 götürebileceğine kaniim. 

Bana kalırsa. biz şimdiden teslim bayrağını çe
kelim Arü, yalnız !lenin spor otomobili alacağın belli 
Clldu; benim cezam ne olacak? Ayşenin bu kadar kuv
vet ve sükunetle kürek çekmekte devam edeceğıni 
bilseydi.m bu ışc hiç karışmazdım ama. a.'"tık olan ol
du. Bu da bize ders olsun. Bak kafir kız naıc.ıl gülü. 
yor. Şımdiden zafer bayrağını açtı. Vah bıze vah! 

Mehmedin sözlerı hepsinin maneviyatını düzelt. 
ıniştL Seniha Hanım: 1 

:- Gayret Ayşecik. bir ka~ dakika kaldL 
~ Işte yaklaşıyoruz .. Sakın kuvvetini ktrms! 

.. 

dur ona bır sedir yapayım. 
Yarı şaka . yarı ciddi bir tavırla sandalın ~tııele

rini alır. ağacın dibine koymuştu; fakat Ayşe sonuna 
kadar guı"Qrunu kırmak istemiyordu. 

- Uzanıp dınlenmiye hiç ihtiyacım yok Amiral; 
siz banq yemekten haber verin. 

- Yok: zaferinin zevkini biraz olsun çık~rrnalı
sın, hatta ben seni bir taht üzerine oturtup bıışı.JlA 
d<ıfne dalla!'ından bir taç bile giydireceğim. 

~akayı bırakın da yemek yiyelim Amb'al 
Fakat genç kız ne söylese ve ne yapsa. bugiiJI 

onl:ırm elinden kurtulamıyscağını anlamıştı. Binsl 
öniıne tabak getirıyor, bırisi bardağını doldu.ru)'ot• 
b1risi etir. kesiyordu. / 

- Senin ellerin şiş. 
- Ser.ın kolların tutuk. 
Gibi sözler akşama kadar kulağında çınladı dıa

du. o, kah gülüyor. kih: 
~ Yorulmak ne demek? ister misiniz, sizi td"' 

rar s~shmcıya kadar götüreyim. 
Diyerek yeniden onlara meydan okumıy'l çatışı

yordu. Bunun şakuı bile Seniha Han.mu telA.şla!ldlt~ 
m:ya kafi idi. (Dcunu var> 
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zz. 3. 940 TAN 

22 MART 940 Muharrir, Bu Y azısmda Kuvvetli, Bir Kütle Halinde Ortaya Çıkarak Dünya Hakimiyetini 
Ele Gec;irmiye Çalışan Almanya Birliğinin Nasıl Kurulduğunu Etrafiylelzah Ediyor: 

o ABONE BEDELi 
TOrklye Ecnebi o o 

1400 
760 

Kr. .. 1 8ene 2800 Kr. 
9 Ay 1500 '" 

400 • 8 Ay 100 '" 
_ 150 "' 1 Ay 100 ,. 

Milletlerarası posta itUhadına dahil 
Ol.rnıyan memleketler lçJn abone 
bedelf mOddet aırasiyle 30, ıs, il, 
8,6 liradır. Abone bedeli peşindir. 
Adres dcllşUrmek 26 kur~tur. 
Cevap için mektuplara 10 kuruşluk 

Alman Birliği~i Kuran 
~Pul UAvesl ltıu.mdır. -
GONQN MESELELERİ 

Kuvvet • • Demir ve Kan 
li B ugiln kuvvetli ve muazzam 

IZll, Fakat Geç bir kütle halinde ortaya 

k çıkarak dünya hakimiyetini ele ge. 
almıı Bir Teıebl:üs çirmiye çalışan Almanlar bundan 

yetmiş sene kadar evvel çok dağı· D llnkO havadisler arasında §U nık bir millet halinde idiler. Ingil-
ıabrlan da okuduk: tere ve Fransa asırlardanbcri müt.. 

,._::- ı, kanununun lpizlere i~ temınl tehit milletler halinde tekamül et .. 
·~daki maddesini tatbik edecek nl- mişlerken, Almanya topraklan ü· 
~e etrafındaki hazırlıklara başlan- zerinde Orta zamanların nilıayet
dt, br. Bu ftlzamname lle, gerek şehrimiz- lerindenberi biribirlerile çarpı~ıp 

lerek diler bQyük şehirlerde, 'tfş bil· d b" t k k ali tosu" ve "müstahdemin idarehaneleri'' uran ır a ım r ar, prens!er, 
~ altında ve lşsWere iş temini makas- veya grandükalar hükiim sürmüş. 
~ faaliyette bulunduklannı lddla eden lerdi, 1870 de hudutlan biribiri i· 
~l!k.küller lAğvedileoektir. Ayrıca mın- çerisine sokularak Orta Avrupa 
taıta lktısat mildürlüğünde bir büro teşkil haritasını karmakarışık bir şekle 
~. bu buro, sırı, işsizlere f& temini sokan hükümctlerin adedi 22 yi bu· 
... ~e m~gul olacaktır." luyordu: Milleti darmadağınık bir 

?ie zamandanberl başanlma5ını te. halde gösteren bu hü~tiımetlerin 
:ı-nı ettiğimiz vazifelerden birisi müşterek bir vasıfları vardı: O da 
e. 'hqydu. fert için hiçbir hürriyeti tanıma.. 
~I biirosu", "mOstahdemin idare. maktı. Halk tarafından seçilen di. 
~ esi" namı altında ı:alı~an teıek- yet meclislerinin bir kısmı hüküm
le IU.Ierin maksat ve mahivetlerinl bi. darsız bir iş göremiyor, bir kısmı 
r iller, onların lağvı hakkındaki ka. büsbütün muattal duruyordu. 18 
ı:;aıı iaabetini daha iyi kavrıyabilir- inci asrın Gothe, Sebiller, Lessing, 
., · Çünkü o "i~ büro" tarının ve Kant gibi mütefekkirlerinin gay. 
lrıtlatabdemin idarehaneleri'; nin, retleri Alınan milletinde ser'!:>csti 

::!1'1nak imkimrnı bulamamış va. hislerini büyük bir kuvvetle uyan
llh daştan birer vazife sahibi etmek dırmıya kafi gelmemişti. Bir aralık 
ı.,: insani bir gaye ile kı.ırulmadık. Orta zamanlılnn Büyük Germen 

llıuhakkaktı. Böyle olduğuna gö. trr.~aratorluğunu tekrar yaratmak 
~ o teşekküller, para kazanmak i. arzulan doğmuş, hususile Birinci 
~Cemiyetin en bedbaht unsurlan. Napoleon'a karşı elae edilen nihai 
~ 1•ni i'8izlerini sermaye edinmiş· zafer bu ümidi çok kuvvetlendir. 

.. \'e "ipiz" alıp satmı•lar, "i••iz" in 'a .. lb ır r- mişti. Fakat Waterloo'dan sonra, 
• sırtından yaıuımıclardır. lla r- :ır millet yeniden büyük bir haynl b-

• bi ~Un diğer matbaalar gibi biz de, kisarına uğruyordu. Germen prens .. 
ıl r •t idarehanesi olmadığımız hal. !erinin irs1 hodbinlikleri demokra-
e • birçok ipiz mürı:caatlanna mu. "-ta k si cereyanlarına galebe çalmış, mil-

btı p alıyorduk: Bizim ıibi, bu ka. let birliğine ve serbestısine yjne 
... llıiiracaatlara muhatap kalanların 
·11 f ı kavuşmuş ve Almanya yine dağı. 
• ~ a teessür duyduklan cihet de; 
ı.ı \'atandqlara, başvurabilecekleri nık, küçük parçalar halinde kat. 
ı.!1..!"akaın, bir müessese göstermek nuştı. 
~ bulamayı,tanydJ. Bunları Bu memnuniyetsizlikler •~yet 
Co~rladığımız için, bu yeni kararın, 1848 ihtilalini doğurmu~tu. Fra."'lk
...;. hayati bir ihtiyaça cevap veril. furt'ta toplanan ve 'lZasının ekse. 
"ea iaıe yol açacağına inanıyoruz: Bu riyetini avukatlar ve profesörler 
la llll "i' bürosu" birçok vatandaş. teşkil eden bir millet m~lisi, yeni 
"-tt Sefaletten kurtarmakla, onlara bir Esas Kanunu hazırlamıya ve 
k.:tlannı ve cemiyete de onları bütün Almanlara şamil olacak bir 

lldırnıakla kalmıyacak, ay:'ii p. serbestinin esaslarını çhmiye ça. 
~da, bircok kuvvet ve kıymetlerin lışıyordu. Fakat Almanyayı bü
ltl aaı olup· gitmelerine meydan ver. yük bir imparatorluk, bir "Reich,, 
tek~k imkanlarını da bazırlıyabile-. halinde toplıyacak olan bu rtıccli. 
b 1 • Bu bakımlardan onun başaraca. ' sin arkasında istinat ed~bi~eceği 
•e it hem içtimai, hem iktısadi, hem hiçbir kuvvet yoktu. Bu lüzumu 
~ lrl~lU bir kıymet ve ehemmiyeti hisseden meclis, Prusya ordusuna 

ıctır, . dayanmak ihtiyacı ile imparato:-
l}Q l • luk tacını Prusya kralına teklif et-

ıe llir Eser: miş, fakat Kral Frederick Wilhelm 
'::::----. IV. bu teklüe red cevabı verm;şti. E: ~~ize, çok kıymetli bir 

0

ka. Kral Prusyanın Alman birliği için. 
.l!_ır.ın• .. lık vesı"k .. •• ... ,.abıle de kaynayıp gitmesintl~ korku.. 

~ our.,.. .... ...... ... ., • 
()Qlt lrllı nıinlmini blr kitap geçti yordu, bundan b,:ı.şka bit- kral, ba-
lar) tor Cengiz Haner tarafından ha. şına konduru~cak olan bir taç tek. 
"'1 aaıan bu 60 sayfalık eser lüi, ancak prenslerden gelebilir· ao:t Şehitleri'' isminJ ta~ıyor. dl, halktan gelecek olan böyle bir 
"e 

1
:r Cengiz Haner, eserinin kısa teklife veril~ek cevap ancak on

Ilı 
1 

ıeı mukaddemesinde, maksadı- lara karşı tevcih edilecek olan top .. 
.. ~ ctımlelerle anlatıyor: !arın ağzından çıkabi!irdi. ~itekilm 

lttıta Bu kiı~k sayfalar arasına sıkıştır- de öyle olmuştu: Ordu her tarafta 
~l ~alıDtıJımız isimler, 'On!versitenin ihtil81 hareketlerini ezmiye başla. 
~ tı~ tarihine tekabül eden 1933 yılın- mıştı. Bu mukavemetin sıklet mer
~ iyeye girip 1939 yılı sonuna kadar kezlni krallardan ziyade krallık ta
~ \r lblJhte.uı &ıruflardan. asker ve sivil, raftan olan Bismarck isminde genç 
~ll h::;kek, hergün içinde yaşadığımız bir asılzade teşkil ediyordu. Ber. 
bııtıadıiıtn alarının ölmez sevgisine gönill linde ilk kargaşalı}dar başgösterdi-

-.'l'aı ıı bedbaht arkadaşlardır. A daki h ' 
~ltıı '~ 61Uınu altı yıl irlnde 35 Ur. ve- ği vakit Bismarck kon::ı~m · ız. 
'<:JC llrk erı 111nınarda çoğaldığını. ve er· metçileri siJahlandır4rak halka kar. 
ıı. aıu adaularda arttığını görüyoruz. Yl- şı cephe alınıştı. Bismatk, kraldruı 
"-t ac1:ı. •dedi, diler fakUltererdekl ve.fi- emir beklemeden ahaliye karşı a
laclır. llulne nisbeUe yüzde 20 - 2:'1 faz- teş açmaları için generalleri teşvik 
tııı ~ neUceyi, çok ağır ve urun olan ediyor ve Prusya Diyetmde ver. 
'-irine. nın uzviyet üzerindeki bitirici diği bir nutukta: "Bu gibi karga_ 
betıarnaıc\re lrıtan muhlUnln yakınlılJna şalıklara yuva teşkil ettikleri için 

"i•- mutlaka lAzımdırl" hir t ~ "41bı k dünya yüzünden büyük şe op-
-riaını: ?, uyunca, bu gençlerin ek- luluklannı silip süpürmelı.,, diyor-
11"1 ka &tenenıite tuberculeuse" du. Bismarck krallığa olan bağlılı. 
da .__ YbettJM-ı"zi 0··ğrenı"vor"•. Bu 
~ -- 5 '••• " ..... ğını bir çok vesilelerle göstermiş-

~ı..ıekt r d llıtieltifinin bUkmünil teyit ti. Bununla beraber ona bir neza. 
~ e~ lr: Çünkü ha menhus has. ret vermek bahis mevz•Ju olduğu 
llUJı tab·leriyetle dımağ yorgunluğu. 
b'ttiaıd il netl~esidir. Hem bu nokta vakit kral, bu teklül reddetm\ş ve 
"laıt._ e durınak, hem de bilhusa kendisine arzedilen yeni kabine 
.._ -.. nıuııı listesinde Bismarck isminin karşı. 
l lite,.eıı·t tinin yakınlığından" sm.s kendi kalemile: "Çok kızıl bir 
ı:' •Iırı.k te~lilceyl önlf!vici tedbir. mürtecidir, kan kokar, ilerde işe 

:tt!nıu l llıiiınkUn ve lizımdır. Bu 
leJ>eıert.nı~t ettikten sonra, tıp ta· yarayabilir,, sözlerini yazraı~b. Fa-
~~-d~ı.~ kaybolma, hocalannın ve kat kral onun yardımına lüzum his. 
~1 ""4U'lllın batıralanna bağlılık. ıetm:kte pek geclkmem1şti. Şöyle 
.. tıt•• İert~' d?layısile "mesleki tesa. ki, 1848 ihtilllinin çok kof çıkan 
laıt•t 1Q 111 r~ıteren bu hacmi küçük, neticeleri çabuk unutulmuş, hele 
"'•le1t :.nıetı bUYiik eserin. diJer İtalyanın birliğini temine muvaf. 
~ hlr enıuplanna bir kadirşinas- fak o~ması, Alman liberallerini tek
~11 g,:e-ııdet ve temiz, hayırlı bir rar faaliyete teşvik etmişti. Memle. 
-ıtrt., il Yernıesbıl de temenni ketin her tarafında münevverler, 

.. Milli Germen Cemiyeti,, ne yazı. 

Eismark, 1870 - 1871 zafc:r:nden sonra Versay 
Kralının Almanya 

!l>arayında Germen Prens ,.e generalleri ününde Prusya 
İmparatorluğunu ilan ediyor. 

YAZAN: C.f aik Sabti DURAN · 
lıyorlardı. Bunların liderleri Prus
ya Diyetine seçilm:şlerdi. Nihayet 
Meclis ile hükümetin arası büsbti. 
tün açılmıştı. Diyet Dö Moltke ve 
Roon gibi generallerin ordu içln ic;.. 
tedikleri fazla tahsisatı reddetmiştı. 
Orduyu yeniden kuvvctlendirrniye 
ne lüzum vardı. Y.olua JDaluat oau 
tekrar halka kartı kullanmak mı i
di? Hükumet,, meclisi feshr.tmiş, 
fakat yeniden yapılan intih::tpta li
beraller daha büyük bir ekseriyet. 
le meclise dönmüşlerdi. Nazırlar ne 
yapacaklarını bilemiyorlardı, Kral 

tereddüt içinde idi: İstifayı düşü. 
nüyordu. nihayet kral son bir çare 
olmak üzere B'smarck'ı iş başma 
getirmiye karar vermişti. 

B lsm.arck senelerden beri bes-
lediği arzusuna kavcşmuş, 

lldWM-.-...W··a r'=iW ,g-ıı• 
bu znü~ vaz.iyeU~ ~tarmak. 
la kalmıyacaktı. Omm daha l?üyük 
bir emeli vardı: Prusyanın liderli • 
ği altında Alman birliğini kurmak. 
Bu planın çok muharfi vardı, In. 
gilterc böyle bir birliğin kurulma. 

.,nnı istemiyor, Çar bu fikre hiç ya. 
naşmıyor, Fransa ş&rk hudutları 
önünde kuvvetli bir devletin drğ. 
masından korkuyor, Gcrmania Fe. 
derasyonunda baş rolü bırııkmak 

L o K M A N H EK 1 M ~t N ö G O TL ER i · 

istemiyen Avusturya ise böyle bir 
arzuya icabında silahla karşı ko. 
yacağını saklamıyordu. İşler dışarı 
da bu şekilde olduğu gibi içeride de 
parlak dcğıldl: Küçük Germen 
pr"ensleri Prusya tacı altında top • 
]anarak sıkı bir nezarete b.:ığlı, ol. 
maktan hoşlanmıyorlardı. Liberal 
J.r--tnle - ;ffflıiiıii'9W IJll" 1'ttftanya
birliğiqf il tey~~qlijmi istemekle 
beraber bunun başına Prusyanın 
geçmesini h iç münasip bulmuyor. 
lardı Prusyalılar asilzadelerın t:ı. 
hakkümü altında bir köle gibi ye. 
tiştirilıµişlcı:di. Disipline ürnt şe
kilde inhımak o1anlarda her tür. 

1 lü şahsi dilekleri söndürmüştü A. 
1 deta fnakine haline gelm;slcr ve 

• 
,. .. .... 

KANSER KiMLERDE OLUR? 
Kanserin nereden geldiği bahsi 

pek uzun ve pek karışıktır. Bazı 
memleketlerde kanserle mücadele 
için kurulmuş olan enstitüler de, 
bu hastalığın asıl sebebini bularak 
onu kökünden yok etmeğe çalış.. 
nıak üzere yapılmışlardır. Bu ba. 
his üzerinde biraz bilgi edinebilmek 
üzere, ileride belki görUştirüz. 

Onun kimlere geleceği bahsi, 
henilz iyice aydınlanamamış oL 
makta beraber, timdiye kadar kan• 
serli hastalar üzer'nde mü,ahede
lere göre, bir~z daha iyi bilinir . 

Kanserin orta yaş hastalığı oL 
duğunu ötedenberi herkes bilir. 
Bu kade doğru olmakla beraber, 
ihtiyarlıkta, çocuklukta da geldiği 
vardır. Hatta kanserin sarkom de
nileJl cinsi daha ziyade genÇlikte 
olur. 

Erkeklerden ziyade kadınlarda 
old~u da şiiphes"zdir. Fakat bu 
müsavatsızlık kanserin iki türlü
sünün, göğiis kanseri ile çocuk ya. 
tağı kanserinin, kadınlarda çokça 
dmasından ileri gelir. Bunlardan 
başka türlü kanserler daha ziyade 
erkeklerde olur. 

Göğüs kanser:le çocuk yatağın. 
daki kanserin kadınlarda bulun.. 

ması, tabii ise de, çokça olma~ının 
sebebi kadınlık hormonu olan folli
killendir. Bu hormonun kimyaca 
terkibi, katranın terkib "ne pek 
yakındır. Katranın da kanser yap. 
tığı, ocak temizliyenlerin kansere 
tutulmalanndan dolayı, pek eski 
zamanlardanberi h"linir. Ocakçılar 
kendilerini katrandan koruma yo. 
lunu öğTenmı, olduklanndan. on. 
lar şimdi kansere tutulmazlarsa 
da, kadınlar kendilerinin hasıl et
tiği ve terkipçe katrana benziyen 
hormondan kurtulamıyacaklann. 
dan, bunun sebebile, maalesef, 
kansere tutulurlar. 

• Her kadının mutb.ka gölils veva 
çocuk yatah kanserine tutulmadı. 
iına ı:öre. kanser icin yalnız ita. 

dınlık hormonunun yetişmediği 
şüphes"zse de, hu hormonun kanser 
sebeplerinden b "ri olduğu, erkek 
hayvanlara şınnga edildiği "akit. 
onların da dişi hayvanlar nisbetin
de kansere tutulmalarile mel•dana 
çıkmıştır. Nit,.k"m dişi hayvanla • 
nn pek kii(ükliiğiinde yumurtalık. 
lan çıkarılınca, bir daha ıöiüs 
kanserine tutulamazlar. 

Kadınlık hormonu follikfilin, 
yalnız kadınlığa mahsus, yahut ka. 
dınlıkta daha ziyade inkiHf etmiş 
uzuvlarda değil, erkeklerle kadın
larda müşterek uzuvlarda da kan. 
ser yapar. Meseli ipofiz guddesin. 
de hasıl olan kanserin neticesile 
kadınlan erk,.kleştiren hastalık, 
yalnız kadınlarda olur. Bu hasta. 
lıkla kadınlaşan erkek yoktur .•• 

Erkekler arasında. terkipçe kat
rana benziyen maddelerle uira. 
şanlar rla, c"lt kansuine tutulur. 
lar: Makineleri yağlamak için k11l. 
]anılan yai.Har, parafin ve anilin 
boyaları gibi .•• 

Kanserin snva çektiği de vardır, 
fakat pek nadir. Annesi kansere 
tutulmuş olan bir kadının da knn· 
sere tutulması ihtimali azdır. Bu 
işte verasetin tesiri, haııtalığı ay. 
nile tekrar etmek değil, baıı;talığa 
istidat vermektir, ancak kan!ler 
hastahğının meytfana çıkması için 
yalnız ist"dat yetişmez. 

Bu hastalığın en ziyade hangi 
uzuvlara muııallat olduğunu göste. 
ren istatistikler de vardıt'. En ziya. 
de midede, yü7.de kırk. Sonra sıra
sile cocuk ~·atağında 30. karaciğer. 
de 9. barsaklarda 8. mi.de boruııun. 
da, kadınların gnbünde 5, gırtlak. 
ta 1,5, d"lıle 1. YüzdP vaT"tm de
rec,.ııln.de de tiroit guddeslle, akcl. 
ferlerde. 

Bu nisbetler - şUpheslr - fn
sanların l'av1sına göre değil. kıut. 
sere tutulanların sayıs1na göredir . 
Demek ki, en çoğu midede çıkan 
kanserdir. 

düsiinmek kabiliyetini bile kay • 
betmişlerdi. Bu cihetle Alm:ın Ji. 
bcralleri Prusya milıtarizminin 
çizmesi altında bütün milletia e. 
zilmesinden korkuyorlardı. Birliği 
istemiyenler bunlardan da ıbaret 
dcğ:ldi. Prusya Asılzadeleri Jun. 
ker'ler. hatta kral bile bu fikre mu 
halü idiler. Kendilerine "Hakıki 
Prusyalılar,, unvanını veren bu 
sınıf Reich fi1'.ı"ine yanac:mı •or ve 
şahısları için büyük menfaatler 
tem•n eder şekilde idare ettikleri 
Prusyaya kendi ellerile bir nihayet 
vermekten çekiniyorlardı. 

Bütün bu muhalefetlere rağ. 
men Bismarck on sene için. 

de meseleyi halledivermiş; ve 
"Almanya imparatorluğunun za. 
manı gelmemiştır, bunu ne ben, ne 
oğlum görebileceğiz, torunum bel. 
ki,, diyen Birinci Wilhelm'in ba. 
şına bu tacı zorla koydunnuştu. 
Fakat ne sayede ... Bunu Bismnrck 
kendisi Diyet meclisinin bir komı.. 
te içtimaında izah etmiş ve "böyle 
işler lafla, müzakere!erle yürümez, 
demir ve kan ile halledilir.,, demiş. 
ti. Liberaller bu sözleri bir tehdit 
yerine almışlardı, fakat Bismarck 
"fikirler,, den korkmuyordu: "Bı. 
rakınız ... İstedikleri kadar bağırıp 
çağırsınlar,, diyordu. Meclis ve 
gazeteler onun aleyhinde bağırdık. 
ça Kralın ona itimadı o nisbette 
artacaktı. Liberallerin arkasında 
bir kuvvet yoktu, halbuki Kral 
ordunun baş kumandanı idi. lşte 
Bismarck'a liızım olan kuvvet bu 
ordu idi. Prusyamn "kuvvetli a
dam,. ı artık kanun filim tanımıyor, 
serbest fikirlileri birer birer iş ba. 
şından uzaklaştırıyor, toplantıla. 

n yasak ediyor ve gazeteleri !'US. 

turuyordu. Vatanpervcrlerın mu. 
halefetlerile alay edivor VE; "bun. 
lar birahane siyasct=dır. dı~nrıda 
bir iki askeri muvaffakiyet dahil
deki bütün mukavemetleri eritir .. ,. 
diyordu. Nitekim de öyle olmuştu· 
Danimarka ve Avusturya seferle. 
rinden sonra Sf'dan muza!Ierıyetf 
Prusyalılara 1870 de aPris yolunu 

• 
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Yazan: Sabiha Zekerıga Sertel. 
vali Muhittin zamanında beledi. 

yede bir müstahdem·n idare. 
hanesi açılını~, evlerde Çalışan biz· 
metçiler vesikaya tabi tutulmuş, bun. 
ların e\·lere yerleştirilmeden · evvel 
vaziyetlerinin . tetk"k ve tahkikini, 
sıhhi muayenelerini belediye, üzeri
ne almıştı. İlk hamlede büyük bir 
hararetle başlıyan bu iş, yavaş yavaş 
ateşini kaybetm"ş, belki de yalnız bir 
müstahdemin idaresi kadrosundan İ
baret kalmıştı. 

Şimdi yeniden belediyenin. iş ka-
nununun işsizlere it temini hakkın-

ı 
daki maddcs"ni tatbike geçtiğini. ve 
hazırlıklara başladığını görüyoruz. 
Bu nizamnameye ~öre, bugün husu. 
si müesseselerin elinde olan ve gal·et 
bozuk bir şekilde işliyen miistabde
min idarehaneleri li~ved'lecek, bu 
j işi beledivenin müstahdemin dairesi 

1 
iizerine alacaktır. A ·rıca. Mıntaka 
tktısat l\Tiidür1ü~inde b"r büro teş. 
kil edilecek. hu büro da işsizlere iş 

temini ile meseul olacaktır. Hunlar. 
dan ha ka, beledive esnaf birliklerL 
ni organize ederek. issizlere üç ka-

l 
naldan is bulmayı düşilnmckfdir. 

Esnaf hir1ikler1 tecrübesinin ne ne. 
tice ''ereceğini bilemeyiz. l\lemleke. 

1 
tin sartlarma göre, iş ''er'"nleri or
t?anize etmek ~arfle işsizli~e nre a-

l 
ramak ht'nliz ilk defa yanılan bir tec • 
.. iibcıfir. Bu tecrüb,.den. helki de se. 
mereli netir.eler alınacaktır. Fakat 

j her halde işsi7.lere iş bulma hususun.. 
l <la, ~ıklet merkezi heled"yedir. Ne 

'

' kadar umuınileştirilse. hususi mahi
yetten çıkmı~·acak olan bu mnesse. 
scler iizeı'inde belediyenin ne derece • 
ve karlar nazım bir rol oynr,•a<"ağını 
'?İmdiden tahmin edeme,•"z. ~ kanu. 
nu da, hu hususta bt'l•di~·elere bü
yük bir tanik ve miidahale kuvveti 
vermiyor. Ancak içtimai bir coope
raf on ile bu müesseseleri ~ahstır. 
mak ve kontrol mümkün olabilir. 
Bunu, alınan tedbirlerin bir unsuru 
olarak kabul ettikten sonra, beledi. 
yenin iş bürolarını daha feyizli bir 
şekilde çahstırma:sı i~in acaba iş ka
nununa ilave olarak bir nizamname 
çıkartmak, bu =ş verenl<'rin yapacak. 
ları teşkilatı doğrudan doğruva bele
diyenin emrine vermek miimkiin de. 
ğil midir? Bu.ıünkü şekilde belediye 
mıntaka büroları, issiz halkın müra
···+I·•- -· 1 = -ı-alr l..o:.JUU.AL.,. 
·, arıvapla!'!• ~$naf hirlikleri teşJJili\. 
tına havale edcccktır. B~lcdivenin, 
hir havalecilikten ibaret olan bu ro. 
lii, islerin sclfımetle yürüyüp yürii. 
medii!ini tetkike müsait olmıut•ğı gi
bi, işlerin seyrinde nazım rolii oyna. 
m1ya da miisat dejildir. Kanaatimce. 
belediye miiracaatlan tt'.shit, tahk"k 
ve tescil ettikten· sonra. esnaf teşki. 
'itı ile temasa gelmeli. bu müessese. 
nin ''ereceği iş imkanlarına ,öre, iş 
arıyanlan mii,.sseselPre vermek, mii
esst>selerdeki iş artlannı kontrol et. 
mek tamnmile beJ .. flh·enin elinde ol. 
malıdır. Esnaf teşkilatları da anc-Rk 
•ş istiyen ei}»i. iş ver•ni tcsbit ettik. 
ten sonra helediveye hi1dirmekl«.> mii
ke.lld olmalıdır. Bu iki kuv"ef ara~1n. 
~aki ahenel. ni.,amı ta"in eden. ida
re eden. kontrol citen bel•ı'tive nlma. 
hdır. Belediye. s•klet merk•7.İ olmaıı:. 
'!a, me,·dana ~f'll'c«-k hozııklulclan ve 
vanlıslıklan da dfizeltmek imkinını 
eliniten lı1tçırm1ş olur. 

Şimdilik neticE"si malUm olmasa 
hile alınan t~ıthirler. bu i' verenle 
istiyen araınnflaki m~inasfl'h .. tlerl te.. 
<:İse doğru atılmış bir adım olmak 
lti1'arile şOkranla ka,.sı'a"acak bir 
hadis.-..tir. Yalnız '"ski bell'diye uma. 
nında kurulan mfüıtahdemin iıfaresL 
nin Akıbetine uirıımamasını temenni 

ı ederiz. 

~~~~--~----~~-----

aç mı ştl. Vcrsay sarayının muhte. 
şern salonlarında bütün Alman 
prenslerini toplamıya muvacfak 
olan Bismarck ihtiyar Prusya kra. 
lının başına Almanya tacını giy. 
diriyordu. Sırası geldikçe "Impara.. 
torluk tacını g;ydığim gün haya. 
tımın en kederlı günü olacak., di
yen Wilhelm 1 nihayet kl)rktuğu. 
na uğramıştı. Başvekilin zoru ile 
bu sıkleti yüklenirken ona eski 
Prusyaya hiyanet ediyorum gibi 
geliyordu. Yeni imparator mera
simde bulunan bütün pr2ns ve ge.. 
nerallerin elini birer birer sıktığı 
halde Bismarcka el uzatmamı:.h. 

Bu muhteşem merasimde. sene. 
lerdenberi bu birl;~in tesisi 1ç·n 
çalışmış olan liberallerden hiçbir! 
bulunmamı~tı. Almanya imparato. 
runun ve diğer Germen orenslerf. 
nin etrafında Prusya muhafız ela. 
yının parlak renkli üniformalsnn. 
dan başka bir şey ~örünmüyordu. 
Ortada hiç bir sivil yoktu. Bu hal 
Almanya iİnoaratorlu~nun bu şe .. 
kilde teşekkfüün milletin arzusu ile 
değil yaralı Prusya orôusunun mü. 
dahalesi ile kunıldu~na en bariz 
bir işaret teşkil etmiştir. 
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Salahaddin, Babası Ile 
Baş Başa Kalıyor 

- Ben cahiliyet şairlerinden Ta. 
rafa'yı daha ziyade beğenırım. On
daki ifade kuvvetini hiç birinde gö" 
remiyorum. İran ve yahut başka 
memleket şairleri daima ruhlarınctan 
gelen i:hamları sanatlı kelimelerle 
süslemcği düşunürlcr. Gerek Tarafa 
ve gerek Anter böyle değildir. Ruh. 
tarından doğan fikir, butün sadeli. 
ğile ağ zlanndan çıkar. D:nliyenlcre 
onun için daha kuvvetli tesir ediyor. 
İlhamı fazla süslemek, pek güzel bir 
kadını çok ortmlye benze:. 

- Her fikri bütiın çıplakhğile ar
zettiktcn sonra sozün ne ehemmiyeti 
kalır? 

- Tamamen çıplak demedim. Faz
la örtmek dedim. 

- Pektı!a, siz ki, Ah~al'ı hepsinden 
fazla severdiniz, Emevilcre yazdıkla. 
rı kasidelerin kuvveti yaln;z sözılen 
ibarettir. 

-Fakat.:: 
- Ahtal Emevilerin methini fikir. 

den ziyade kelime ile suse boğmu§ 
değil midir? 

- Ahtal bu kasidclcde Ernevacri 
başka türlü nasıl meth~tsL'l? I-langi 
icraat!arını beğendirsin? 

- Böyle soylemeyiniz. Emcvi lıa
lif eleri fiski fucur içinde idiler. Fa
kat içlerinde Abdülmelik gibi siyaset 
te dahiler, Velid gibi şiirde debaşı. 
lar, Ömer ibn Abdulaziz gibi ada.et· 
te pek yüsek adamlar vardı. 

O zamana kadar muhnvercyc ka
rışmıyarak yumuşak sedire yorgun 
ı;:ibi uzanan, kıymettar libaslı genç 
bir emir, müstehzi, sözlik rıaznrlarını 
mecliste bulunanlarda:ı birine doğru 
çevirerek: 

- Muhavere mevzu•.mu şiirden 
çıkarmayınız. Ebu İsa, bize Ebu Na. 
vas'ın hicivlerınden bir kaç şiir o
kusun. 

Ehıı s:ı şiiri okumıya hazırlanı
yordu.. Bir köle kapının ağır kumaş 
perdesini kaldırdı: 

- Seyyidina Eyyup! dedi. 
Odadakiler ayağa kal.ktılar. Eyyup 

İçeriye girdi: Herkes hürmetle egildi. 
sert adımlarla baş sedire doğruldu .. 
Merkuplarını çıkardı.Bağdaş kurarı.k 

oturdu. Odadakiler birer birer mu
safahn ettiler. Eyyup 

0

biraz evvel mu. 
havere mevzuunun şiirden harice çı· 
karılmamasını söyliyı.m genç emire: 

- Salahadd 0 n! dedi, Beni Saad'
dan amcanın senin için getirttiği kıs
rak bu sabah geldi. Bira~dan bnş se. 
yis eğer vurup getirec.!k. Bu hayva
na bind ğini görmek isterim. 

Genç emir, kaşlarını çattı: 
- Bugün biraz yor~ıınum. 
- Neden? Uzun bir koşu mu yap-

tın? 

- Bugün hayvana binmedim. 
- O halde neden yoruldun? Şiir 

musahab"'sinden mi? 
Odadakiler yavaş ya'\aş çekilrrler. 

Eyyup, çıkanları görmemis gibi yap
tı. Oğlu ıle başbaşa kaldtkları za. 
man: 

- Oğlum, dedi. Büyük kardeşin, 
naçhlar Şamı muhasara ettikleri za
mart yanımda şehit oldu. O, senir, gi. 
bi değildi. Kılınç şakırblarmm ahen
gini, zafer naralarını şairlerin met. 
hiyelerine, hicivlerine tercih ederdi. 
Ağabeyin bir askerin varabileceği en 
rüksek rütbeyi kazandı. Onun şana
detilc bütün hukuku sana geçti. Onun 
yerini sen dolduracaksın. Eyyubun 
oğlu, yumuşak tüylü sedirlere yakış.. 
maz! Bizim bir tek sanatım:z vardır: 
Harp ... Bu sedirlerde rııhatsız olmu
yor musun? Yattığım yatak katı ol. 
mazsa uyuyamıyorum. Bizim asıl sa
rayımız çöl rüzgiırlarile sallanan kıl 
çadırlardır. Atımın eğ~rine başımı 
koyduğum zaman senin bu ipek ort.ü. 
lu kuş tüyü yastıklarından daha ziya
de rahat ederim. Halbuki ı=:en kadın 
gibi, kokular içinde, süs kinde yaşı. 
yorsun. Elinde yelpaze yerine kılınç 
gormck isterd·m. 

S alnhaddin cevap vermiyordu. 
Babası: 

:...... Birazdan amcan gelecek. O da 
senin bu halinden endişe içindedir. 
üçümüz başbaşa konuşalım. Buna 
bir çare bulacağız.. 

Salahaddin: 
_ Efendim, dedi, ben kan dök

mekten lezzet almıyorum. Tnbiatim. 
de şiddet yok. Sakin blr adamım. 
Sonra ... Başka karde'Şlerim de var .• 

EyYup: 
- Yani bütün hakkından vaz

ıeçmek mi istiyorsun. Yeter ki. ra.. 

hatını bozmasınlar. 
- Ben böyle bir şey söylemedim. 
- Daha bana söylemedin. Fakat 

bütün arkadaşların biliyorlar ki, sen 
malayani şeylerle meşgul olmayı da
ha ziyade seviyorsun ... 

- Efendim, ben edebiyat severim, 
ilim severim, felsefe sever:m. Bun
ları maluyani ,şeyler gibi telakki et
miyorum. 

- Oğlum, ben askerim. Sanatım. 
dan harıçte kalan her şey benim için 
maliıyanıdir. Bizi kabilemizden da
vet eden hükümdarlar şiır okumak i. 
çin çağırmadılar; emrimize ordular 
vererek harp etmek için çağırdılar. 
Allah sayesinde şimdiye kadar yüzü
müzü ak ettik. Asil bundo.n sonra işe 
başlıyacağız. Fnkat korkuyorum. F..y. 
yubun şöhreti benim ile bitecek, ıs
terim ki, bu şöhret seninle de devam 
etsin. Bütün frenkler birleşerek Müs. 
liimanlığı mahvetmek istıyorlar. Bu
na karşı boynumuza borç olan, ditş. 
mantara dayanmaktır. Suriye s:ıhille
rinden her tarafa insan o;elleri akıyor. 
Bunları şiir okumakla mı durduraca. 
ğız? Ben senin yaşında iken en gü· 
zel eğlencem, ok atmak, kılınç kul. 
!anmak, at oynatmaktı. Demin sana 
İbn Saad'dan gelen Saklavi Ccdran 
kısrağından bahsettiğ :n zaman e
hemmiyet bile vermedin. Halbuki 
ben hulü Ummussaba'nın ,admnı 
kendi çad!rımın yanında kurduru. 
rum. Gece yatağımdan kalkar, onu 
okşamıya giderim. Şu sedirin ıpek 
ortülcri, kılınç sınamak kin boşluğa 
attığım ibrişim telinden farklı de. 
ğildir. Geçen gün, sultan sordu: .. Sa
l{thaddin ne alemde? Avdn göreme
dim. Hasta mı?., dedi. Yalan söyle. 
meği bilmediğim için doğrusun:ı söy. 
ledim. 

- Efendimiz de şiir severler, hnt-
tlı kendileri de şiir yaparlar . 

- Askerliği ihmal eder mı? Ha!
buki sen yalnız şiirle me~gul olu~·or. 
sun ... Kalk, kısrağı görelim. Acaba, 
dünyanın hiçbir güzeli bunun kadar 
ruha yakın mıdır? 

B craber çıktılar. iç- bahçenin 
kapısından geçerek ahır daıre. 

terinin bulunduğu kısma doğru yürü
düler. Buyücek b r avlının emı!ı u
fak, birer hayvanlık höcrelerle çev
rilmişti. Ceyltin bakışlı, knlem kulak. 
lı cins atlar hocrelerin kapılarından 
başlarını çıkarıyorlardı. 

Eyyup, bu mutenasip başlara yak
laştı. Siliıh arkadaşlarile buluşan bir 
muharip gibi çehresinde büyük bir 
haz göründü. 

Onlar da efendilerini tanımışlar, 
başlarını sallıyorlar, k ak1annı kı
sarak kadife gibi yumuşak dudakları 
ile Eyyubun elini tutuyorlardı. Ey. 
yup hcpsüıi adlarını söyliyerck sc\·.i
yordu: 

- Mercnn. Sanem ul Dimişk, na
sılsınız bakayım? 

Bir ahırın önüne geMi. Baba oğul 
ikisinin de yüzünde derin bir tees
sür göründü. Salahaddinin lakayt yü. 
zünde de bir heyecan uyanmıştı. Ey. 
yup: 

- Sitti Penbe! dedi. Ve Rumman 
tabir edilen nar kabuğu renginde 
bır kısrağın azametli başını kendine 
doğru çekerek iki gözlcrınden öptü. 
P~nbe bu nüvazişi anlamış gibi başı
nı sallıyor, fakat iri siyah gözlerinde 
memnuniyetten ziyade bir hüzün gö
rünüyordu. Asil hayvanın yu
muşak ve hassas burnunu okşarken 
kısrağın bir çol mehtabı kadar de. 
rin ve güzel iri gözlerıni bir bulut 
kaplamış gibi bulandı, pınarlarından 
damlalar süzüldu ... Hayvan ağlıyor
du. Eyyup, teessürünü yenmek için 
derin bir göğüs geçirdi. Hepsinde bu 
derece teessür uyandırıın Penbe, Ey
yubun Şam muhasarasında ynnında 
vurulan büyük oğlunun kısrağı idi. 
üstünden düşen efendisini düşman
lara çiğnetmemiş, kuvvetli dişlerile 
kuşağından kapaı;.ak ordugaha kadar 
getirmişti. 

Ondan sonra Penbeye kimse bin. 
memisti. 

Sittf Pcnbe'nin ahırının yanında, 
duru bir atın höcresi vardı. Eyyup: 

_ Şeytan frengi yakaladığım giın 
buna: Rihussahratya binmiştim Uiz· 
gınlerle idare etmiye lüzum &örme
dim. Tam ismine yakışacak bir süraL 
le düşmana yetişti. (Rono) nun hay .. 
vanına öyle bir göğüs vurdu ki, bi
nici de at ta •yere yuv::ırlandı!ar. 

(Devamı var) 
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HARBE NASIL 
Hız Verilecek? 

(Başı. 1 incide) 
stntükonun idamesi hususunda Sov
yet Rusya, Almanya, İtalya ve Tuna 
memleketleri arasında bir anlaşma 
vücude getirmek üzeredir. 

P. Reynaud Kabinesi 
Bugün işe Başlıyor 

Almanya da 
ltiı az Edecek 

(Başı 1 inrfdc) 
Alma11ya da razı değU 

Hitler, bu diplomasi taarruzunda 
muvaffak olursa. müttefikler yine 
geç kalmışlar demek'tir. 

zaten geçen ya~ılanmda da i.. 
zah ettiğim gibi, Balkanlar 

ve Yakın Şark memleketleri de, Şi
mal memleketleri gibi harbin kendi 
topraklarına sirayetine taraftar de. 
ğildirler. Balkanlarda ve Yakın Şark
ta harp, ancak Sovyetler veya Al
manlar tarafından bu sahada oir ta
arruz vuku bulduğu takdirde, müm
kün olabilir. Şimalde bitaraf memle
ketlerin bitaraflıklanna hUrmct e
den müttefikler, Balkanlarda ve Ys
kın Şarkta da, tahrike marıız kalma. 
dan, bir taarruz hareketine geçemez. 
ler. Halbuki görünüşe göre, Sovyet 
Rusya, Fin tecrübesinden sonra, e
lini eteğini toplayıp kenara çe
kilmek ve kendi hudutlan içinde bi. 
taraf kalmak temayülündedi.r. Al
manya da Sovyet Rusya ve Balkan 
kaynaklarından azami derecede isti
fnde edebilmek için harbin bu saha
ya yayılmasına taraftar görünmüyor. 
Onun için harp bir çıkmaza girmış. 
tir. 

İngiltere ve Fransadaki seri ve 
kati harp cereyanının nerede ve na· 
sıl kendisine bir menfez bulacnğı bu
günün en mühim muammasıdır. 

Gl. Besim Omer 
Akalın'ın 

Cenazesi 

(Başı 1 incide) 
çl birliğinden ve müstakil radikal. 
lerden 6, cümhuriyetçi müstakiller
den 2 ve müstakillerden iki ki~i. 

Ayan azası, kabinede şu nis-bette 
dahildirler: radikal sosyalist demok. 
rat sollardan iki kişi, cümhuriyetçi 
birliğinden iki kişi ile hiçbir grupa 
dahil olmıyan bir kişi. 

Yeni kabinenin kendine mahsus 
bir vasfı, haftada üç kere toplanacak 
bir iç kabineyi ihtiva etmesidir. İç 
kabine şunlardan müteşekkildir: 

Başvekil Reynaud, Daladier, Chau
temps, Bahriye Nazırı Campinch'i, 
Hava Nazın Aynac ve Abloka Nazırı 
Monnet'ten müteşekkildir. 

Bundan başka kabinenin bir iktı
sat komitesi vardır. Bu da malıye ve 
iktısat işlerile alakadar nazırlarJan 
müteşekkildir. " 
Fransız gazetelerinin tefsirleri 
Fransız gazetelerinin hepsı de ye. 

ni Başvekilin şahsiyetinıl'\ kuvvetın· 
den bahsediyorlar ve hepsi de buh· 
ranın bir zaaf nlameti değil, bir kuv. 
vet alameti olduğunu nnlatmakta bir
leşiyorlar. 

Matin gazetesi diyor ki: 
"Bu buhran, bir zaaf alameti ola

rak şöyle dursun, izalesile artan bir 
iradenin çok vazih bir tezahürü ola. 
rak tebarüz edecek bir hadisedir. 
Fransa, dinamik bir millettır. Du buh 
randan öyle bir harp kabinesi çıka· 
caktır ki, yegane hedefi şu olacaktır: 
"Zafer" . ., 

Oeuvre gazetesi de şöyle diyor: 
"Bu buhranda bir fütur ve bütün 

Fransanın istediği şey h:ıkkında bir 
kararsızlık alameti aramak hatadzr. 
Fransa bizzat Daladier'nın tarif et
tiği, Chamberlain'in tarif etti~i ve 
Roosevelt'in tarif ' ettigi şekilde bir 
barış istemektedir .. , 

l talyadaki akisler 
Roma, 21 (A.A.) - ~rnnsadaki ka

bine buhranının s!fhaları f talyadn 

büyük bir nliıka ile takip edilmekte 
ve matbuat, bu hadise hakkında meb 
zul haberler vermektedir. 

Gazeteler, Reynaud'nun Başveka· 

Jete tayini keyfiyetini tebarüz ettir
rirken, kabine tebeddülünün, Fransa. 
daki diplomatik ve askeri icraatın 

cezri bir tcceddüdüne başlangıç teş
kil edeceğini yazıyorlar. 

l ngiliz kabinesinde de bazı 
tadilat yapılacak 

Berlingske Tidende gazetesine gör 
Almanya Sovyetlerın noktai naz 
rına iştirak etmektedir. Almanyan 
da mü~lfı.ası şudur ki, boyle bir i 
tüak Rusya ile Finlanda nrasın 

aktedılcn sulhe ancak zarar ve»'~b ·• · 

• 
Osservatre Romano gazetesi, So 

yetler Birliğinin İsknndina,·ya d 
letlerı arasında tednfui btr ittifn 
yapmalarına mani olmssmı Sovye 
lerin. Avrupa şimalinde ya.:1ılma 

Londra, 21 (A.A.) - Daily Mail zusuna yeni bir delil gibi görmek 
gazetesinin yazdığına göre, Cham. 
berlain bu akşam başlıyacak olan dir. . e!k" 1 b 
P 1• ı·ı· d k b' Papalığın naşıri • urı c an u g ar amento ta ı ı esnasın a a ıne. d ' k. 
d b d"l" t tk'k ed zete ıyor ı: 

ek .azı5t.a ı ~t yahpmf.ayı e _ ıt 
1
• de· "Moskova hükumetinin vaziyet 

ce tır. ıyası ma a ıl şu mu a aa a. . . . . 1 
ır ı, am er am ma u ır arp . d k . Ch b 1 · hd t b' h ı Sovyetler Bırlığinın arzusunu ya n 

k b. · k c k b k b. eye da Fınlandada zorla kabul ettırmekle a ınesı ura a ve u a ın - . . t ·· 
hil olacak nazırlar, ayrıca idari hiç. j tıfa etmeyıp, sveç ve Norveçe n_ııı 
bir iş görmeyip mi,\nhasıran harp 1 külat çıkarmıya ~a. çalıstığ.ını, Fm 
pJa.nlarile meşgu olacaklardır. Sovy~~ muahedesının akdı~1den d 
Diğer bütün harp sahalannda ol- kuz. gun sonra tamamen tcyıt etm ~ 

duğu gibi, bu sahada da Fransa ve tedır.,, 
o İngiltere elele yürüyeceklerdir. Hiç 

şüphe yok ki, yeni Frahsız kabinesi 
de ayni hatti hareketi ittihaz ede. 
cektir. 

Şimdiki İngiliz harp kabinesi. Mil. 
li Müdafaa reisleri de dahil olmak 
üzere, dokuz tizadan mürekkeptir 
Chamberlain'in işçi partisi reisi Atke 
ve liberal partisi reisi Sinclaire bir 
kaç arkadaşlarıle birlikte kabineye 
~irmelerini teklif etmesi muhtemel. 
dir. Maamafih bunların kabineye gir
meyi kabul edecekleri şüphelidir 

Ancak harbin gösterdiği inkişaflar 
bu iki partinin ananevi vaziyetini de. 
ğiştirebllir. 

News Chronicle gazetesi de şöyle 
diyor: 

"Ümit edelim ki. mahdut balı blı 
harp kabinesi kurulsun ve bu suretle 
İngiltere için bütün enerjilerin har. 
bin devamı üzerinde teksifi kabil ol 
sun. Fransa, daha yavaş düşünel'.' 

müttefikine bir siyasi realizm misal" 
vermiştir.,, 

İngiltere Hariciye Müsteşarı Bu 
lcr, bugün Avam Kamarasında be 
natta bulunmuş. harpten önce İn 
tf.!re ile Sovyetlcr Birliği arasın 
vuku bulan müzakereler hakkındo 
Beyaz kitabın sırası gelince neşrol 
nacağını anlatmıştır. 

• Moskova, 21 (A.A.) - Havas bil 
riyor: Finlandn harbi esnasında, A 
manyanın, Sovyctler birliğine 30 
avcı ve bombardıman tayyarsi vct 
diği söylenmektedir. 

ltalya • acar 
Münasebaiı 

Vefatı memlekette derin bir tees
sür uyandıran ·Bilecik Mebusu Dok
tor General Besim Ömer Akalının 
cenazesi, dün sabahki trene bağlanan 
hususi vagonla Ankarndan şehrimi
ze getirilmiştir. Cenaze, evvela Ka
bataşa, oradan da araba vapurile Sir
keciye geçirilmiş. merhumun Türbe. 
deki evine nakledilmiştir. 

Saat on bire doğru Ankara cadde
si, Parti binas: onünden itıbaren Tür. 

Hava Faaliyeti 

Roma. 21 (A.A.) - Macar Bn~ 
kili Kont Teleki. Romada Mussoli 
ve Kont Ciano ile mülnkatlar yap 
cağını, oraya hareketinden evve 
Picola Trieste gazetesine teyit e 
miştir. Kont Teleki. İtalya • Macıı 
münasebetlerinin dostane mahlyetiıt 
tebarüz ettirmiş ve bu münnsebatı 
fas1la~ız devam ettiğini sövlemtştit· 

Tclcki - Papa l\tiilakah 

beye kadar yollar binlerce insanla dol (Başı 1 incide) 
muş, münakaHıt durmuş, halk. gUzer- Fakat ne tayyareler, ne de harp 
giıhta çoğaimıya baş amıştır. Bu a- mi ri hiçbir asara uğramamı 
rada, Vali ve Belediye reisi Liıtfi lardır. 
Kırdar, İstanbul kumandam, İstnn- .. A.~cak . kafileye ~a~il bul.u~an iki 
bul Parti müfetf şi Te·:fik Sılay, kuçuk bı~ara~. ~em~-nı~ hakıkı h~sa. 
Halk Partisi merkezi idare heyeti a. ro uğradıgı gorulmuştur. Bu gemıler 
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bir meclısı azaları. Kızılay mensup. ile hnsaro uğramış ve tayfası tarnfındnn 
ları, doktorlar, Üniversite j>rofesör terkedilmlstlr. Bu tayfa diğer bir Norveç 
ve talebeleri de merhumun evi önün
de yerlerini almışlardır. 

Bayrağa snnlmış olan cenaze. saat 
11,30 da evden askeri merasimle a. 
lınmış, top arabasına konulmuştur. 

Önde ilerliyen bir bolük piyade as
kerini matem havasını çalan askeri 
bnndo, çelenkler ve merhumun cena. 
zesini taşıyan top arabası ile mera
simde bulunan zevat, talebe ve halk 
takip etmiştir. 

Cenazeye Büyük Millet Meclisi, 
Başvekalet, Sıhiye Vekiiletı., Halk 
Partisi umumi katipliği, Ankara va
lisi Ankara belediyesi, Ankara dok
toriarı, İstanbul vilayeti, İstanbul 
belediyesi, Kızılny, Türk Talebe Ce
miyeti, Etibba odası, İstanbul dok
torlan ve İstanbul üniversitesi ile 
daha bir çok cemiyet ve müesseseler 
çelenkler göndermişlerdir. 

Cenaze alayı Beyazıdn muvasalat 
ettikten sonrn, namaz Beyazıt cami. 
inde kılınmış, müteakıben tabut üni
versite avlusuna nakledilmiı?tir. 

vapunı tarafından kurtarılmıştır. 

1599 tonluk Utklippan vııpuruna bir 
~angın bombası isabet etmiştir. 

720 tonluk Tora Elisc vapuruna da ke
u. bir bomba dllşmüs, foknt hasarın de
rccc«J teııblt c<lilemcmlştlr. 

Danimarka protesto ediyor 
Kopenhagdan bildirildiğine göre. 

Sylt adasını karaya bağlıyan Hin. 
denburg st>ddi mühim surette lTasarn 
uğramıştır. Bu sed üzerinde bulunan 
dört tane hava dafi batarya kules: 
ortadan kaybolmuştur. 

Danimar1'a hükumeti, Sylt hü. 
cumlan esnasında İngiliz tayyerelC' 
rinin Danimarka üzerindeki ucusla. 
nnı ve Danimarka Garp sahilleri. 
nin bazı noktalannı ve C'ZCÜmle 
Hi1ml51and ile bir Danimarka askeri 
mevziini bombard1man edişlerini İn 
~iliz hükumeti nzdinde protesto et
mi.,tlr. 

Bu protesto, bu akı=:am btr nota ha-

Bir Köye Dağdan 

Taş Düştü Hayatının büyük bir kısmını ho. 
cahk etmek suretile bu i!'fan yuva- , 
sında geçiren merhum için burada 
heyecanlı hitabeler ırat edil~iştir. 
Üniversite rektörü namına Profesör 
Akil Muhtar ve ayrıca profesör Tev. 
fik Remzi, değerli ilim adamının 
hayat ve hizmetlerini anmıslardır. 
Bu hitabelerden sonra üniversiteli 
iki genç te hocalannın ebedi üfulü 
karşısında gençliğin duyı:iuğu sonsuz 
teessüre tercüman olmllşlardır. 

Balıkesir, 21 (A.A.) - Geçen haf
taki sürekli yağmurlar ve fırtınalar 
yüzünden Savaştepcnin Konkurca ve 
Çukurçayır köylerinde bazı evler yı
kılmış ve bir dağ eteğinde bulunan 
Çayır köyüne gece ani olarak dağdan 
taş ve toprak parçaları düşmiy~ ba~
ladığmdan halk, korku içinde köyü 
terketmiye mecbur kalmıştır. Müteakıben cenaze, üniversite 

meydanından alınnrak Merkezefendi
Ye nakledilmiş ve göz y1şlan arasın. 
da ebedi istirahatgahına tevdi olun-
mustur. 

• 
Belediye :Merhumun Büstünü 

Yaptırıyor 

Belediye Besim Ömer Akalının bir 
büsWnü yapmıya karar vermiştir. 

Bunun için nisan devresinde şehir 
meclisinden tahsisat ist~nilecektir. 
Büst ya üniversiteye, yahut Haseki 
hastahanesindeki doğum pavyonu_ 
nun önüne konulacaktır. Büst evvel
den muHij alınmadığı için resme ba
kılarak yaınlacaktır. 

Bu esnada on kadar evin de du. 
varları yıkılmıştır. Köy civarındaki 
dağın ortasından çatladığı görülmüş

tür. Vaziyetten derhal vilayet maka-
mı haberdar edilmiş, vali muavini i
le nafıa mühendisleri tetkikata hadi
se mahallinde başlamışlarqır. Köyün 
bazı evleri tahliye ettirilmi~tir. 

• Bursa, 21 (A.A.) - Mudanyanın 
İşıklar köyünde vukua gelen yer kay. 
ması 400 dönümden ibaret olan bir 
arazi parçasını kamilen hasara uğ. 
ratmıştır. Zarar miktarının 10 bin 
liradan fazla olduğu zannediliyor. 

Devam etmekte olan hcyelaru ön
lemek için icap eden tedbirlere V8§

vurulmustur. 

Iinde Danimarka elçisi tarnfından 
Hariciye Nezaretine tevdi olunmuş. 
tur. 

Kurtarılan tayyareciler 
Amsterdamdnn gelen haberlere gö_ 

re, bir Holanda vapuru, Şima! deni
zinde 4 Alman tayyar'?cisıni kurtar
mıştır. Bu tnyyareciler, İngilizler ta. 
rafından düşürülen Alman tayyaresi. 
nin mürettebatıdır ve biri subay, ü
çü de yarsubaydır. 

Batan gemiler 
Şimal denizinde Bothal ve Viking 

isimlerinde iki Danimarka vapuru, 
dün sabah batmıştır. 30 kişinin bo
ğulmuş olmasından korkulma~"adır. 
Holandanın Febüs petrol vapurun. 
daki bir zabitle 6 tayfa müstesna ol. 
mak üzere biitün mürettebatının kur
tarıldığı bildiriliyor. Vap~. henüz 
su üzerindedir. 

Cebelitarika gelen Fransız 
kumandanları 

/ 

C'ebelitanktan alınan haberler, 
Franı;anın Akdeniz filosu Başkum&n
danı Amiral Esteva ile "-frlka ve Ce. 
nubi Atlantik Fransız garnizonları 
Başkumandanı Olive'in İngiliz amt. 
rallerile görüşmelerde bulunmak ü
zere dün Cebelitarığa geldiklerini bil· 
dirmektedir. 

Balkanlardan Ahnan 
Yiyecek Maddeleri 
Londra, 21 (A.A.) - Av5tm kama

rasında, Sovyetler birliğinin Ameri
kadan yaptığı harp levazımı ve bil. 
hassa bakır mübayaa!ıru mevzuuba. 
his eden iktısadi harp nazın Croos, 
hükumetin bu meseleyi pek yakın
dan takip etmekte olduğunu söyle· 
miştir. 

İktısedi harp nazın, İngilterenin 
Balkanlardan azami derecede yiyecc.·k 
maddeleri alacağıru beyan etmiş ve 
bu yiyecek maddelerinden Almanya. 
nın muhım miktarda mlibayaatta bu. 
lunmuş olduğunu tt!yit eylemiştir. 

Almanlar, Bir Rumen Petrol 
Şirketini Satın Aldılar 

Londra, 21 (A.A.l - "'Foraky Rou. 
manesca" petrol şirketinin Almanya 
tarafından satın alınışı bugün Avam 
Kamarasında mevzuubahsolmuştur. 
Bu hususta sorulan bir suale cevap 
veren iktısadt harp nazırı Cross, de
miştir kl: 

"İngiltere hükCimeti bu şirketi sa. 
tın alma meselesini uzun uzadıya 
tetkik ettikten sonra istenilen fiyatı 
şirketin verimile mütenasip bulına
llll§ ve bundan vazgeçmiştir.'~ 

Roma. 21 (A A.) - Önümilzdele 
hafta Papa Macar Başvekili Kort 
Tclckiyi, Romayı ziyareti münase 
betile hususi surette huzuruna knbııl 
edecektir. 

Varşovadaki Amerikan 
Konsolosluğu Lağvedildi 

Vaşington, 21 (A.A.) - Harid)~ 
Nezaretı, Almanya taraiından vak 
talep üzerine Varşovadaki Ameri.Jc• 
konsolosluğunun ilga edildiğinı vı 
konsolosla memurların 20 mnrttJ 
Varşovayı terketmcleri için emir ve
rildiğini bildirmektedir. 

Irak Maliye Nazırının Katili 
--O-

İdama l\1ahkfım Eclildi 
Bağdat, 21 (A.A.) - DivanıhıırJ'ı 

eski Maliye Nazırı Rüstem Haydari 
öldüren katil Hüseyın Fevziyi idııııı' 
mahkum etmiştir. 

İçlerinde eski Maliye Nazırı ~rs
him Kemalinin de bulunduğu dığeC 
beş maznunu beraet ettirmiştır. 

-o--

Nafıa Yeki i AH Fuat 

lzmire Gidiyor 
~ 

Ankara, 21 (Tan Muhabirinden).-
Nafıa Vekili Ali Fuat Cebesoy, Y" 
nında su işleri reisi Salahattin ve b~ 
susi kalem müdürü olduğu halde. b ~ 
akşam saat 2C1,20 de fzmire harelte 
etmiştir. Vekil, Büyük Menderes, o; 
diz, Küçük Menderes, Bakırçay ıJ... 
işlerini tetkik edecek, Balıkesir yo 
le Bursa ve havalisine giderek :Mafl" 
yas, Kemalpaşa ve Karacabey su t°' 
sisatını görecektir. 

-o-

Gümüşhane ve Knrahisarda 
~clzele Oldu 

Ankara, 21 <TAN) - Buraya ge
len haberlere göre, dün Gümüşhsll~ 
de saat 17 de ve 22 de iki saniye'. 58 ti 
24 de üç saniye ve bu iabah 2 ~O ~ 
da üç saniye devam eden şiddetlı ı;iC 
zeleler olmuştur. Ayn{ saatte J(el ~ti 
kazasında da ırürültiilü, çok şiddc 
bir zelzele olmuştur. d• 

Kara hisarda da biri ı:eat 17 .30 L. 
hafif, diğeri 18.50 de Cenupta~ d~t' 
male doğru gürültiılü 've orta ı:ıd a!" 
te olmak üzere. şiddetli iki }'Cf s 
sıntısı olmuştur. 
~ 

İzmirdc Pasil Konmma ,,.. 
İzmir, 21 <A.A.) - Dün sabah şe ii' 

rimizde pasif hava korunmas,ı ıecrM 
beleri yapılmıstır. Saat 9.55 te ~"ıerl 
tayyarenin Urla üzerindPn g~Jdı~ ti!'• 
!?Örülmüş ve derhal nlnrm verıJmıs f'I 
Hnlk sükCınet ve stiratle sı~1nnkl9 v. 
çekilmişler, tecrübeler muvafinklYc 
le· neticelenmistir. 



22 - 3 - 940 

1 A E İKA OTLARI l 
'-------------------------------------------------' 

Dört Bin Nüfuslu Zenciler 
Mahallesi: HARLEM 

B:ı.ı, Nevyorkun zenciler mahalle-
n~ sinin adıdır. Bir mahalle ki 
Ulusu dört yüz bine yaklaşan bir 

:ııre muadıldir. Sakinleri zenci oL 
d.akla beraber, şehir Amcrlkanviıri
g ır, ınuntazam taş ve beton binalar, 
ğ eıuş caddeler, rekliımlı ve ışıklı ma. 
l azalar, lokantalar, barlar, dansing. 
ter, onu Ncvyorkun diğer mahallele. 
b llı.den ayırdetmez. Har lemin de nis. 
sıetcn zengin veya düşkün olan kı. 
s:ları. Yardır. Orada da servet ve 
:ı;- ~'letın hususiyetleri görülebilir. 
~at .en biıyük hususiyet daima sa-

lerınin kendilerindedir. 
§Ü Beni düşündüren, ve hayrete dü
r~cn şey, şu zencinin, en son Ame. 
iskan rnodıısına uygun şapka başta, 
tas arp_inler ayakta, ve yaprak siga. 
lis·ı agızda dolaşması ve hatttı sevgi. 
ta 1 de Yanında olduğu halde ara sı
le ~toınobll koşturmasıdır. Varyete
g r e ~fraklı, silindirli zenciler çok 
a~tınuş ve onlara hem gülmüş, hem 
~ll".ıştı:rn. Yerinde olmıyan bir şey 
~et ar hem komik, hem feci bir vazi. 
~e . tas<;ıvvur edilemez. Harlemin 
gi~~ıl~~i, bana zenci karikatürleri 
3tı 1 gor.ü~dü: Çünkü onlarda artık, 
le~~et ıtibnrıle olsun, Afrika zenci
l'\ıhı ın asaleti yok... Bedenleri gibi, 
<la arı da beyazların esareti altın. ... 
'llaBilınem Afrikada bugün vaziyet 
lle~ı~ır? Fakat ben Afrika zencileri
lı~ Udutsuz sahrn ve ormanların 
Şa Ufukları içinde, yarı çıplak, ko. 
;,:.; ağaca tırmaır, ok atar, danseder, 
iitı~Ya !.atar, ve saz kulübesinin eşi
let' ~ çomelip şarkı söyler, vaziyet. 
la~nı ~~ıştırıyorum. Afrika beyaz. 
iti n hftkımiyeti altına geçtikçe, bel. 
bo;runın zencileri de başlarını esaret 
liye~:ıduruğuna kaptırmakta ve hür
~cn .ı~ Şen, cesur, kayıtsız ve mesut 
l:uncısı, esaretin, hazin, korkak, yor
rtlek Ve. bedbaht zencisi haline gir
lü ~cd~.r.. Her horoz kendi çöplü
c~ e öttüğü cibi, her insan da an
'aş.a kendi yurdunda, kendi hayatını 
l\dı Inakla hayattan hissesini alır. 
dan na Inedeniyet bile dense dışarı
l:eli gelen, • bir de empoze edilerek 

rseh ... ş 
toıı ' - er şeyı ıçerıye uymaz. u 
~ Inoda giyinmiş zenci kı. 
rıole bu kıyafette Hnrlemin Lc
§1 a nvenüsunde dolaşacağına ba-
1\q.~tk, göğüs ve bacakları çıplak, 
cazj a sahralarında sıçrasaydı, daha 
C5rtl' daha güzel ve çok daha asil 

necektL 

/\. ~erika zencileri, Amerikaya 
lnahs ıt~al olunmuş bir mal, bir 
tağın Uldur. l:Ier mahsul Amerika top. 
et:ler ~ Ve iklimine tamamile intıbak 
trıeı-~ tabii semeresini veremez. A
•lrıeri n:ılar gemiler dolusu zenci e. 
ile bu ?1 memleketlerine tnşırlarken, 
doğu ıntıbak i~·ni, ne de onun ileride 
lııuş{ac~ğı büyuk muammayı düşün. 
~ey, erdı~-. ~ vakit tek düşündükleri 
llltıc~cı esırlerini geniş pamuk çift. 
~aıcı:na~. çalıştırarnk pnrn kaznn
~ıtıtaic Boyle yaptılar. Ve pamuk 
ttlı.ıa<ıu asına sayılan beynzlarınkine 
.\tner· ol~ca'k kadar zenci taşıdılar. 

· cı li1ü;ka ıstikliılinin başlarında zen. 
baret :· münhasıran esirlerden i. 
SJ.l olıno ak üzere sekiz yüz bine va
ler, A. uş ~ulunuyordu. Daha o vakiL 
d1:tı1.rn ?nerikada zenci esaretinin kaL 
ğiJ-<!i ;sını isteyen adamlnr yok de
tin gitt~kat bir taraftan Mançeste. 
l!eı- lam Çe artan )?amuk ihtiyncı, di. 
<!ltiği b ft~n esir nakliyatının temin 
\>e Zen ~Y~k kar, insani sesleri boğdu 
~deki cı ısarcti devam etti. O dere
tliif ı.ısu Cenubi Amerika devletleri 
<!btı_eien~n Yansını zenciler teşkil 

İn ·1 aşladı. 

~Yazan: 
j ze:d Mesut Alsan 

hasıl olmuştur. Artma böyle devam 
ederse, meselıi elli sene sonra nüfus 
vaziyetleri ne olacak?.. İşte AmerL 
kalılan düşündüren birinci mese. 
le .. 

İkinci mesele Amerikan ile zenci 
arasındaki karşılıklı münasebetten 
doğuyor. Aradaki büyük ırk, zihni
yet, ve seciye farkı bunlann imtizaç 
etmesine, ve hatta ahenk içinde bir 
arada yaşamasına mani teşkil etmek. 
tedir. Zenci de Amen1rnn vatandaşı 
ise de Amerikan toprağına haklın o
lan yalnız beyazdır. Ve zenci orada 
ancak kendisine bırakılan imkanlar 
ve haklar derecesinde yaşamağa mec. 
burdur. Onun icin bugün zenci mu
ayyen bir Amerikalının esiri değilse 
bile, esasında bütün Amerikan cemL 
yetinin esiridir. Muayyen bir efen
diye hizmet etmese bile, bütün Arr.~
rikaya hizmet etmek ve boyun eğe_ 
rek hizmet etmek mecburiyetinde
dir. 

K ırmm derililer hUkimiyetlerL 
ni kaybettikten sonra bütün 

hayat sahnesinden de yavaş yavaş 
çekilmişler ve hemen tarihe kavuş.. 
mak vaziyetine gelmişlerdir. Fakat 
zenci öyle değil, o, yalnız kendi ken
dinin hakimi... Bu itibar ile hayata 
bağlı.. Yaşıyor, ya amak istiyor ve 
ürüyor .. Yahudi gibi tazyik gördük. 
ce mukavemet kudretini arttırıyor. 
Vakıa zencinin beyaza rakip olması 
imkanı yoktur. O, ne fıtri vasıflan , 
ve ne de iktısadi ve içtimai kudret
leri ile beyazı devirecek ve yerini a. 
lacak vaziyettedir. Yalnız yaşıyan 
bir uzviyet olarak Amerikan bünye. 
sinde rolü vardır. Ve bu rol, bazı ba. 
kımlardan küçük bir mikrobun rolü 
kadar hem ehemmiyetiz, ve hem re 
çok ehemmiyetli görüJ,mcktedir. 

Afrikadan gelen saf ve cahil zen
cil~rin torunları, Amerikada hayat 
mücadelesinin ne demek olduğunu 
öğrenmişlerdir. Vakıa bu mücadele. 
de onlara müsavi silah verilmiyor. 
Fakat tarihte çok defa gizli ve sinsi 
silahların da ne kadar müessir oldu. 
ğu görülmüştür. Muhitinin hayat i
caplarını anlıyan münevver zenci 
miktarı da oldukça artmıştır. Onlar 
Cçin, Charlestonda ayn bir ÜniversL 
te açılmış ve Amerika zenci münev. 
verlcrini Antillerde ve Afrikada 
mevcut zenci cumhuriyetlerine ihraç 
hususunda teşviklerini esirgememek
le bulunmuştur. Zenci ithalinden 
zenci ihracına geçilmesi, aradaki za. 
manın oynadığı rolü pek güzel teba.. 
rüz ettirmektedir. 

Amerikaya gitmezden evvel, linç 
edilen zenci hikayeleri, ve maruz 
kaldıklan zillet muameleleri ile ka. 
baran tasavvurum onları daha feci 
ve acıklı bir vaziyette bulacağımı 
tahmin ettiriyordu. Ne Nevyorkta, 
ne de gezdiğim diğer Amerikan şe
hirlerinde, hayalimdeki sahnelere 
rastgelmedim. Nakil vasıtalarında 
zenci beyazın yanında oturabiliyor, 
beyazlar ile beraber ayni kaldınrnda 
dolaşıyor, ayni mağazalardan alış 
veriş ediyor. 

Filiıdelfiyada zenci bir polis me. 
muru bile gördüm. Vakıa, beyazın 
zenciye hizmet ettiği hiçbir yerde 
görülmüyor. Zenci de vaziyetini 
müdrik olarak hareketinde musaade 
olunan haddi aşma.mıya gayret edi
yor. Amerikanın şimali şarkisinde 
zencilere yapılan muamele daha mü. 
samahaknrane imiş. Ve hayalimde 
yer tutan zillet tabloları daha ziyade 
zenci esaretine alı~kın olan cenup 
mmtakasında görülüyormuş.- Bunu 
da oralarını görenlerden işittim. 

~encr~!ere parltımcntosu 1833 te 
1a da k areüni kaldırdı ve he r taraf. 
girişti. i1dır~lrnası için mücadeleye 
lnsanı f~~ilızlerln bu teşebbüsünde 
s~di du h ırler kadar, siyasi ve iktı. 
§ullhe Şuncelerin de tımil olduğuna 
Stada / 0 ktur. Buna rağmen Ameri-
<let d enci esareti daha uzun müd- Beyazlar ile zenciler arasında 
iftirakvaın etti ve nihayet 1861 • 65 %ımni bir mukavede varmış 
tan Son ll'ıUharebesıne müncer olduk. gibi, bazı muayyen işler iıdeta zencL 
lan §i~a :saretin Uığvına tarafdar o- lere bıra.kılnu~ır. Mesela istasyon 
.\tnerık ~illerin galebesi neticesinde hamallığı zencilerin inhisan altında 
~erıci A a a~ da kaldırıldı ve artık gibidir. Kapıcılık, asansörcülük, gar-

F'nkatnıerikan vatandaşı oldu. sonluk, fabrika ve dok ameleliği gibi 
tından <lbu vatandaşlık ne ırk ihtila-1 işlerde de zencilere çok tesadüf olu
efendi k?bn zıddiyeti, ne de eski' nur. Tabii, zencilerin kendi mahalle
tı~h İti ole ınünasebetıerinin yarat. lerinde, dükkan, lokanta ve bar işle
ZCncı e Yadı ortadan kaldıramadı. ten teşebbüs ve sermaye sahipleri de 
0 nun y s~reti meselesi kalktı. Fakat vardır. Zengin %enciler de pek nadir 
01.du. z erıne bir zenci meselesi kaim olan şeylerden değilmiş.. Kadın, er
hısandı~ncı dayanıklı, tevekküllü bir kek zenci hizmetçilerin A.merikalı
İtıntılar~ Maruz knldığı tazyik ve sı- lar nezdinde hususi bir kıymete maz. 
liin bür rağmen yaşar, ve ürer. Bu- har oldukları görülüyor. Çünkü bun. 
~ nı .. ~;!:erika nüfusunun onda lar hem daha a% ücretle çalışıyorlar, 
~ bir zcıı.ci kalabalığı h~ de va;ifelerini daha büyük bir 

sadakat ve itina ile görüyorlar. Be. 
yaz Amerika işçileri gibi kaba ve küs
tah değildirler. Tahammül, tevazu 
ve mutavaat zencinin hem maddi, 
hem de manevi hayat medandır. 
Amerikalı zenci, şüphesiz Afrika. 

nın henüz garp medeniyeti ile karşı. 
!aşmamış olan zencisinden hayli 
farklıdır. Fakat hnliı onun karakteri. 
ni taşımaktadır ... Zenci akıl ve man_ 
tığından ziyade his ve ihtirasla ya. 
şar. O, gülerken ağlar, ağlarken gü
ler. Fakat neşesi galiptir. İckiyi, ka. 
dını, vur pat111sın1. beyazdan daha 
çok sever. İman meselesi onda bir 
!{Österiş, bir aHiyiş işidir. Onun için. 
türlü mezhepler zenciler arasında 
kolay muvaffa-kiyetler elde ederler. 
Bununla bernber, hayatı üzerine faz. 
la müessir olamazlar. O, kanında, Af. 
rikanın asırlardanberi birikmiş olan 
hararetini taşıyarak, kendi hayatını 
ya"Bmakta devam eder. 

Bu bir nevi zenci kültürüdür. 
Bundan evvel biraz iı::arct ettiğimiz 
~ibi bu kültür, Amerikan medeniye. 
ti üzerinde az <'ok miiessir olmustur. 
Amerikan musikisi, Amerikan dansı, 
ve hatta bir dereceye kadar Ameri. 
kan eğlence tarzı ondan hayli seyler 
almıştır. Zenci kendi nevinde ro
mantik bir tiptir. O, hala Afrikanın 
hayal, hurafe ve hasretini taşır. Kah 
hüzün çeker, kah neşelenir, sıçrar. 

Fakat coştuğu zaman da saf ve zarar. 
sızdır. Beyaz Amerikalı da romantik 
ve mütahassir bir adamdır. veya 
böyle bir adamın oğludur. O da bir 
yığın hayal ve emel ile yeni dünya
ya gelmis,yn muvaffak olmuş, veya 
-olmamıştır. Fakat iki halde de, ka
dere, şansa inanan ve hayat kadehi_ 
ni son• damlasına kadar icmeğe az
meden bir tip .. Farkına pek de var
mıyarak duygularının bir kısmında 
zenciyi kendine arkadaş yapmıstır. 

Harlemin meshur Savoy dansin
ginde, zenci genrleri arasında, beyaz 
~ençlerin de süslü ve boycılı zenci 
krzlan ile, zenci musikisinin !!:Öhretli 
fıhenklerfne uvarak dan!!efm•lerlnl 
seyrederken hükümde mübalağa ol
madığını daha iyi sezdim. Zaten bu 
zenci dansinginin, diğer Amerikan 
dansinginden pek farkı yoktu. Har. 
lem ile, ayni hayat sevivesini vaŞl
yan Nevyorkun diğer bir mahallec;i 
arasında fark olmadılh gibi... Fark, 
insanlann ren~inde ... Bu renk farkı
na bir çare bulunsa, zenci me:c;elcsi 
rle belki kökünden halledilip biter
di. 

HALKEVLERlNDE : 

Fatih Halkevlnden: 
Cumnrtesl günü saııt 20.30 da ııvuıı:at 

Reşat Knynıır tarafından "Boşanma se
bepleri" mevzulu bir konferans verilecek
tir. Davetiyeler ev direktörlOğilnden alı
nabilir. 

• 
OıkOdar Halkevlndeır. 
Pazar günü saat 15.30 da Haydarpaş:ı li

sesi tarih öğretmeni Cemnl Yener tarafın
dan (Polonynnın taksimi) isimli bır kon
ferans vcrllccckUr. Herkes gelebilir. 

f • 
Kadık!Sy HalkevlndeW. 
Evimiz spor programı muclblnc.-e 24 Mart 

Pazar günil müklıfaUı bir (Sıklet atmn -
680 gram) müsabııkfl$1 yapılacaktır. Mil
sabakaya l.şUrak etmek isteyenlerin pazar 
sabahı snnt (9.30) da Fcnerbahçe st.ndın
da hazır bulunm:ılnn. 

Toplantılar ve Daı·etler: 

'Mimarların Kongresi 
TOrk YOkıek M lmarlar Blrllğl lıtanbul 

Şubeılnden: 

Birliğimizin mtltad sendik kongresi 
22-3-940 Cuma gilnü sant 17.30 da Alay
köı/künde yapılacaktır. Blrlllte kayıtlı Aza
nın gelmelerini saygılarımızla rica ederiz. 

Konuıutacak ,eyler: 
A - Kongrenin ııçılışı ve riyaset diva

nı lnUhnbı, 

B - EskJ heyeti idare raporunun okun
ması, 

C - Yeni heyeti ffüıre seçimi. 
D - Yardım sandığı te!!lsL 

Kongreye Davet 
Kızılay Fatih Kaza Şubesinden: 
Cumnrtesl gQnQ saııt 14 de ynpılncnk ka

zamız senelik kongresine GUbfunh azaıan
nın teşrlfierl rica olunur. 

YENi NEŞRİYAT; 

GAGAUZLAR - Bulgarlstantı prof~r 

Atanas Manof tarafından bulgarea olarak 
tellt ve neşredilen Gagauzların tarlhl men
şelerlle etnolojllerine alt eser Tilrker Aca
roğlu tarafından dlllmlze çevrilmiş ve ki
tap halinde çıkarılmıştır. Bu kitap Bulga
rlstanla Romanyada ya11yan ve Gagauz a
dile anılan Hırlstlyan Tilrkler hakkmda 
şimdiye kad;ıor 7u.lmıı escrle.rlıı m cıriji-

.o.alklir, 

Hizmetçi Derdinin 

MikCiyesi 
(Başı 3 üncüde, 

verirler. 'Oç günde o da kaçar. Sonra 
bir Rus dönmesi vrirlcr. O da b"r gün 
kalır. O hale gelir ki; bay, "Allah 
Ianet etsin!,, deyip, beş liradan da, 
idarchnneden de, hizmetçiden de \'az 
geçer. 

Bu idarehanelerden hizmetçi bul~ 
mamn imkanı yoktur. ÇiinkU burala. 
n hizmetçi vermez, ellerinde dört 
beş tane demir haş kadın, veyn er
kek vardır. Bunları o evden, öteki 
eve gönderir; her gönderişte üç. 
dört, beş l"ra para alırlar. Hizmetçi. 
ler de a7..ami bir hofta kaldıktan son
ra, dönüp gelir. tekrar mfitcdavil 
sermaye rolii.nii ifa •a baslarlar. 
Öğreniyoruz ki, hiiku~et; bu do. 

lapları kapatacnkmış. Pek iyi olur. 
Pek miikemmel olur. 

J,,iikin hunların kapanması ile. 
halkın doğru, diiriist, namuslu '\'<' 

sıhhatli h
0

7mctci hulmnsı davası hal. 
}edilmez. Belecli;\·elerin şimdiye ka. 
dar bu işlerde muvaffak olamadığını 
söylersek, hakikati ifade etmiş olu
ruz. Bu işi Avrupndaki şekil ne ise 
hiç alaturkalaştırmadan almak, en 
kestirme yoldur. Ve ancak hunnnla 
bu köUi vaziyetten Jıem halkı. hem 
calı anlan kurtnrmıs oluruz. hi ken. 
di kafamıza göre halle çalışırsak. 
derhal kırtasiye çukuruna diişer 
mak"adı, formalitelere ve memuri. 
yet tir •akililder"ne feda ~deriz. Bel. 
ki de hir hizmetçi almak için ic;tidn 
vermeğe, kefalet göstermcğc, falan 
· cbar <"diliriz. 

-· " 0111 1 " " ıı 111 n ,,, ıoınnı "' tu•tt-... 

Dazı İthal Es,•asmın 
Aktarma Şekli 

Ankara, 21 <Tan Muhabirindl'n) -
Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti ya
bancı bir memleketten deniz, hava 
ve kara yollarile bir Türk limanına 
getirilen eşyanın o limana ithal re
sim ve vergileri alınmnksrzın veva 
mi.Heaklp muamelesi yapılmnksızın 
aktarma suret.ile sevkinin ne şekilde 
yapılacağı hakk nda bir talimatname 
hazırlamıştır. 

1aa 

~atış Şarlları Kontrol 
Edilecek İhraç Eşyası 

.l\nkara, 21 (Tan Muhabirinden) -
Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti, Al. 
manya ile yapılon son anlasma ile 
bu memlPkete ihraç edilecC'k mella. 
nmızın tabi tutulacakları formalite. 
ler hakkında alakadı:ırlara bir izah. 
name s:ilindcnnJ ir. Bu izahnAmevc 
~öre, Almnnyava ihraç olunacak mal
larımızın fivatlarını ican l'den sevL 
yede tutabiimek icin tütün hariç oL 
mıık üzere satış şart:arı kontrol edL 
lecckir. --İhr::cı Yasak Esva Hakkımla 

~· 

Talimatname 
Ankara, 21 (Tan Muhabirinden) -

Gümrük ve İnhisarlar Vl'kaleti ih
rrı.cı yasak olan kıymetli eşyanın 
yurt dısına cıkarılmnsını önlemek i. 
~in yol~ularla yolcu ba!tajlan hak
kında yapılacak muamC"leye dair bir 
talimatname hazırlamnkt:ıdır. ---

Pamuk Tolmnm İJıracı 
Hakkında Yeni Karar 

Ankara, 21 (Tan Muhabirinden) -
Ticarette tağşişin meni ve ihracatın 
mürakabe ve korunması hakkındaki 
kanunun tatbikatından olarak pa
muk tohwnunun İzmir • Çukurova 
pamuk ihracatçılon birliğinin iştigal 
mevzuları arasına ithali hakkındaki 
kararname, Vekiller Hevetince t.aS
dik edilmiştir. 

Yamanlarclağı Kayıyoı 
İzmir - Yamanlar dağında, su te. 

sisatı boruları ve beton bir sütunlu 
heyelan neticesinde hnrap olmuştur. 
Maddi zarar biıyük ve bütün su te
sisat ıtehlikededir. Belediye derhal 
mahalline yüz o.mele ile mühendisler 
göndermiştir. 

Bandırmada Kar Yağdı 
Bandırma (TAN) - Civar dağlara 

yeniden ,kar yağmış ve her tarafı 
kaplamıştır. 

Geliholuda Kar Yağıyor 
Gelibolu (TAN) - Birkaç zaman. 

dır iyi giden havalar yeniden bozdu. 
lki gündenberi devamlı surette yağ. 
mur ve kar yağmaktadır. Çiçek aç
mış olan ağaçların ve bilhassa badem 
ağaçlarının bozulmasından korkul 
maktadır. 

POLiSTE: 

150 Kişi İsticvap Edildi 
Veznecilerdeki dükkanında boğul. 

muş olarak bulunan tatlıcı Abdulka
dir hakkındaki tahkikata dün de de
vam olunmuş, fakat henüz bir ip ucu 
elde edilememiştir. Son üç gün icin
de müddeiumumi muavini Fethi Se
zal ile zabıta, tamam 150 kişinin i
fadelerini almışlardır. Fakat bunlar 
dan hiç birisinden de cinayeti aydın
latacak malumat almak mümkün ol
mam.ıştır. Tahkikat her gece saat 12 
:Ye karlar devam etmektedir. 

BELEDİYEDE : 

Hasahmrlar Yıkadı 
Dolmabahçede yapılac:ık olan stad

yuma ait mukavelename dün vali ve 
be!ediye reisi tarafından imza edıl
miştir. Mukavelenameye göre, 10 ni
sana kadar has ahırların yıkılmasına 
başlanmnsı lazım gelmektedir. Bele. 
diye b"r taraftan stadyum yapılırken, 
diğer taraftan da muhtelif semtler. 
den stadyuma inmekte olan yolları 
yeniden tanzim edecektir. 

Asfalt Yollar İçin Tedbir 
Karaköydeki asfalt yoJl:ırm demir 

tekerlekli arabalar yüzünden bozul
mıya yüz tuttuğu görülmüc::tür. Be
lediye fen heyeti müdürluğu bu nok. 
tayı göz önünde tutarak ya demir te. 
kerlekli arabaların asfalt ·rollardan 
geçirilmemesi hakkındaki t~li:natna
menin tatbik edilmesini, yahut ta bu 
arabaların tekerleklerinin 7 santi
metre kutrundan asağı olmamasının 
teminini belediye riyasetinden is!e
miştir. 

Otobiis l\Iünakasası 
Belediye, otobüs mfüıakasasınn iş. 

tirak eden grupların tekliflerini tet
kik etmektedir. General _,fotör Ame
rikan firmnsı en son fiyatlarını dün 
telgrafla b'ldirmiştir. Belediye diğer 
firmalann mümessillerini ele davet 
ederek teklif ettikleri fiyatlarda hır 
tenzilat yaprp yap:ımıvacaklannı so. 
racaktır. 

Lağım Tamiri 
Belediye, Nişantaşında Emmk so

kağında, hnftalardanberi oçık kala
rak mahallernin şikayt?tini mucip o· 
lan lağımın tamirine karar vermiştir 
Tamiratın 3 bin lira ile ynpılabilece.. 
ği anlaşılmış, keşfi hazırlanmıştır. 

Ccrrahpa~ada Yeni Pavyon 

7 

ORSA 
Londra 
Nevyork 
Parla 

ıo - s • e4cı 
l'i.2375 

130.19 
2.96~ 

MllAno 7.1025 
Cenevre 29.26 
Amsterdan. 69.1611 
BrOksel 22.1483 
Atına 0.97 
Sof ya 1.69 
Mtıdrld 12.5325 
Budapeşto 24.7975 
Hilkres 0.6225 
Belgrad 8 2525 
Yokohama 32.565 
Stokholm 30.99 

ı:SHAJ\f VE TARVILA'f 

Dr. HAFIZ CEMAL 
Pazardan maada saat (14.30 dan 

18 e Sah. Cumartesi 12 ye kadar f:ı. 
karaya. Divanyolu No. 104. 

• SATILIK YALI ~ 
Arnavutköyünde Kuruçeşme 

caddesinde kıiin l numaralı. bir 
tarafı tramvay caddesi ve iki ta. 
rafı denizle mahdut, fevkalade 
manzaralı, hava gazı, elektrik 
ve terkosu mev~ut, yalı satılık -
tır. Taliplerin Türkiye l~ 
Bankası İstanbul şubesine mü. 

- racaatları. 

EV ARANIYOR 
(Sııtılık \'cya kiralık) 

Bel d"ye Cerrahpaşa hastnlıanes'ne 
yeniden bir pavyon ilavesirle kan:r ' f1 
vermic;;tfr. Yenj pavyonun 50 bin 
liraya çıkac ğı tahmin erlılmcktcdir. 
Tanzim edilmekte olan yeni pavyo. 

Nişantaşı, Hürriyet tepesi, Me
cidi) eköy, Bomonti veya civar
larda, 5 - 6 odalı genişçe bah
çesi veya bahçelik arsası bulu. 
nan ev aranıyor. Tafsilntın tah
riren Beyoğlunda Saray sine, 
nı:ısırıda Kontrol Bav Saban'a 

nun keşifnamesi b 'tl'r bitmez inş:ısı 
münakusnya konulacaktır. 

Fırınlarda Teftiş 
Belediye müfettişleri yeniden, şeh

rin muhtelif semtlerinde bir grup 
teftişi yapmışlardır. Bu teftiş nef ce
sinde Fatih ve J:'minönü kazalarında 
noksan vezinli 190 ekmek gorülmüş, 
müsadere edilmi~tir. Bundan baska 
Üsküdar ve Kndıköy kazcılnn da teL 
ti cdHm' tir Bu iki Jc ~c: aD nolc: 
son vezınlı 24'.J ekmek mus:ıdere .e
dilmiştir. Bu ekmeklerin ekserisi Üs
küdarda musadcre ed1lmistir. Bun. 
dan başka Üsküdar fınnct1 'lrmın ck
scr"si, kısmen hamur Pk~ek ç kard:k 
larından, kısm::m de hıfzıssıhha kai
delerine aykırı hareket ettiklerinden 
dolavı, nakdi cezava da can>tırılmış. 
lardır. 1 

w · * ıJildirilmesi. •••ad 
HE -Mi 

Zümrüd 
Ou yctfl P."lnit ZO zıaııtlııı .,u.,. 

!etinde koyu renkli tek taş bir 
zümrüd çıplak olarak c;andal Be. 
desteninde teşhir edilmektedir. 
28 mart 940 perşembe günü saat 
14 de müuıyede ile satılacaktır. 
Bedestence takdir olunan kıyme. 
ti yedi bin beş yüz liradır. 
~&mm _____ , 

Üsküdar • ltGdıköy 
Tramvay~cıırı Türk 

Havalisi HaHc 

Şirket·nden: 

500 Aded Ağac 

ve 

Anonim 
Şirketimize 

Travers 

Lüzumu Olan 

Açık Eksiltmeye Konulmuştur. 
Münakasa 4 nisan lfl40 perşembe günü saat 14 te •• ketin Bağlar. 

başında kain merkezinde yapılacnktır. 
İstekli müesseselerin tnrihi i!nndan itibaren tatil günleri müstesna 

olarak her gü ı saat ondan on altıya kadar Şirket mcrkezind~ mağaza 

ve Levazım Müdürlüğüne müracaatle şartnameyi ve numuneyi gorcbL 
lecekleri ilan olunur. 

Bedeli Türk - Jngıliz kredi anla$mnsındıın tediye edilmek Qzere mubayaası te
kı>rrUr eden tnkdiben 1.013 747 kilo lokomotif bandajı paznrlık suretilc münha
sıran İngiliz flrmnlarınd:ın satın alınacaktır. 

Bu hususta tnnzlm cdılmlş olan şartnameler Londra'da TQrk TlcarC't Ataşeliğin• 
den ve Anknrndn Devlet Demiryolla'rı Mal'Zeme dairesinden tedarik cdilebiL.r. Şart- · 
nome olmak isteyenlerin bu kııb!l malzeme imal eden bir İngiliz fabrikasını temsil 
ettiklerini fırmn ismini vermek suretlle bl ldirerck, tahriren veya şi!nhcn yukıırda 
sö:ı:Q geçen yerlere müracaatlan lftzımdıı'. 

Verilecek tekliflerin en nihayet 8-5-19 40 tarihine kııdnr Ankarada Devlet Dc
miryolları Merkez Obku:zı.ıncu Arttırma E kslltme komlsyonunıı tevdi cdilm!~ olması 
llı:zım gclcceğı iltın olunur. · (2096) 

* * * Bir sene zarfında Haydarpaşa deposu namına gelecek olan takriben 40 bin 
ton kömilrün vagonlardan yere indlrllmcııl ve ııynl mlkdorın da yerden makine 
veya vosonlora yükletilmesi işkrl knpıılı zarf usulllc 27-3-940 tarihine müsadif 
çarşamba gilnü snııt 15 de Haydarpaşada gıı.r binası dııhilinde bu-ı.nci t~lctme ko
misyonu t.ırnfından ihale edilecektir. 

Muhnmmen bedel: • 
Beher ton kömuriln yükletilmesi 20 ve indirilmesi de 10 kunt!:tur. 
Eksiltmeye glrme't isteyenler kanunun tayin ettiği vesaik ve (903) lira muvalt

kot temlnntlarlle birlikte <'kslltme gOnQ tekli! mektuplan sııııt 14 de kadar k~ 
misyona vermeleri llizımdır. 

Bu ise alt mukavele ve şartname projeleri komisyon tarafından param oıa .. 
rak verilir. (1688) 

İstanbul Telefon Müdürlüğünden: 
27 - 3 - 940 Carsamba gQnQ saat 15 de İstanbul Telefon MQdOrlilğQ eksiltme ko· 

misyonu odasında 1814.80 lira keşif bedelli Şişli Telefon santrali binasında ynptı-1 
rılacak tAdntıt ve inşaat isleri acık eksiltmeye konulmuştur. Mukavele, eksiltme, 
Bayindırlık isleri genel husust ve fenni sa rtnamelerl, proje keşif hultısasile buna 
miltcferri d!ier evrak levazım dairesinde görülccckUr. Muvakknt teminat 137 li-

radır. • 
İsteklilerin en az 1000 liralık bu ise benzer Is yaptığına dair idarelerinden almıs 

olduğu vesikalara 1stlnadc İstanbul Vilfıyetine mOracaatla ekslltme tarfhl'!ldcn 
sekiz gün evvel alınmı:ı ehliyet ve 940 yılına alt Tıcaret Odası vesiknlarlle gel-
meleri. (1877) 

Sahibi ve Ne ri at l\lüdılrO Halil Lfıtfü DÖRDÜNCÜ Ga:ıeır,cilik v• 
Ne§riyat T. L Ş Btiıldığl yer: T A N Matbaan 
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U EM AİLE YARDIMCISI 

Ne ıena tenvirat 

B!Sl<iSiYi BE 
DAXiKADA. DUYURU 

Yeni JUNGSRAM KRiPTON ampu11arını 

kullanmalı suretlle. aını para ile colf daha 

bol ısıl< elde edecetını Patron. neden anla· 

malt ıstemlvor ı 

En ·dar zamanınızda bile KOMPRİl\IE ile telaş etmeden misafirlerinizi ağırlıyabilirsiniz. 
JJI ercimek, bezelga, buğday ve Mli.r çorba/,ık komprimel.erimizi her yer,de buüıbilirsiniz. 

ÇAPAMARKA Müstahzaratı: M. Nuri Çapa Kuruluş Tarihi: 1915 

lffoe~ 
~ OOı 04JduJJt 

' 
'Jaş, Diş. Nezle; Romatizma~ Siyatik ve Kulupç 60Uff L-R il iflff DEff Lf ff iSTA NBU l.. 

A N KA R A - tZM: F 

ağrılarını geçirir, gripe ve soğuk algınlığına karşı 
ilaçtır. Günde 2 • 3 adet alınır. 

iyi bir 

~Gmmlllllmlll:m:aDmıl:Jlml--

Sıhhat Vekaletinin ruhsatını haizdir. 
.\4aiik Sac: Eksir; 

Fikri Tevfik Kardeş 
Otomobil ve l\l akinist Okulu 

TAKSIM • ST ADYOM , T elefon: 80259 

Yeni şoför devresi 10 nisan 940 ta baş
hyacaktır. Motör teorisi, montaj dersleri 
ve direksiyon tallmlerlle Ocret 50 liradır. 
Anndoludan gelen ve Uç ay uırfında tab
&illni bitiren tnlebenJn bütün masrafı okul 
ucreUle beraber 125 lirayı geçmez. Kııyıd 
muamelesine bnşlnnmıştır. Son gUnü bek
lememek l~zımdır. Tafsilllt için program 
isteyin.iz. 

, m:11-.a. .... mm ................. , 

KIZILAY CEMiYETI 
UIJlumi Merkez·nden : 

Cemiyetimiz harp, kıtlık, muhaceret ve emsali ahvalde zuhur ede.n 
hastalıklnrla yapılacak mücadele ve bilhassa seferberlik esnasında 

hasta.nelerde Kızılay esas hemşirelerine yardımcı sıfatile çalışmak 
üzere lstanbulda Aksarayda kain: 

KIZILAY HASTABAIUCI HEMŞİRELER l\IEKTEBİ 
dahilinde 

GÖNÜLLÜ HASY ABAKICI 
yetiştirmek için 1 Nisan 940 tan itibaren üçüncü kurs açılacaktır. 
Meccant olan bu kursa aşağıda yazılı şartları haiz olanlar alınır: 

1 - 20 lla 45 ynş arasında bulunmak, 
2 - En az ilk mektep :ahslli görmüş olmak. 
Kaydolunmak ve drrslP.r hakkında malumat almak istiyenler yu

karıda adresi yazılı mektebimize müracaat etmelidir. 
İkinci devre kurs için kaydedildiği halde üçüncü kursa kalanl.1nn 

tekrar müracaatın kaydolunmalan. 
Şefik ruhlu, hayırperver hemşirelerimizin bu· insani işe hevesle ko. 

şacaklanna kaniiz. 

. ı 
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, . ETİ BANK , 
Garp Linyitleri işletmesinden : 
Balıkesirdeki l dare Alerkezinde Muhasebe kalem amirliği 
yapabilecek liyakatte 

Bir Muhasip Arartmaktadır. 
Talip olanların Balıkesir Posta kutu u 5 numara 

adresi!].e tahriren müracaatları ilan olunur. 

BAHÇE 
ME 

Halla İngiliz 82 librelik extra ı;lm 
tohumumuz gelmiştir. 

Her nevi sebz:e ve çiçek tohum
ları. bahçe allıtı ve Holandanın yaz
lık çiçek soğnnlnrı gelm iştir. 

Şark TOHUl\1 Mağazası 
İstanbul Balılı:pauırı Lonca sokak 

No. 3. Kataloj meccanen gönderilir. 

::;ıu:ııınnızı uır,aımekteı:ı. ":epe11:
Lenmekten korumak ıçin muhakkcı 

MnJlk saç ekslrlnl kullanınız. D~r 

hal tesirini görilrsUn!iz.. Saçlan bil 
yütür. kliklere yeni haynt verir. Bı 
tecrübeden sonra neticeye hayret , .. 
1ecekslnlz.. 

'• . 
Paris ve Londrada olduğu gibı 

'lr. SUPHI ŞENSES 1 

~mlzln BAKER Mağazalarında dıı 

kadın manto ve roblan için yilnlil 

fantcz.I kWllıışlnnn ve kostQm tııy

vörler için Tweed kumaşlarının .en 

?engin ceş!Uerl ve umumiyetle kadın 

ve- genç kızlar clblselerinl altıkadar 
eden yünlüler teşhir edilmekte ve 

her yerden mUsalt şartlar ve ucuı 
füıtlnrla satılmaktadır. 1 idrar yollan basıalıklan mClteohas· J 

sısı Beyoğlu Yıldız ıdneması to:arşısı 

tl"amvay durn.ltı Lekler aoPl"tımctnı 

' ,.~ : 439~ •••-a•••ımı-•, ..._, 
•· • . • .. .. • ' ,,. • . -. • ' " " ·.'lllı 

inhisarlar · Umum' Müdürlüğü·:-11anları -
/ • . " . . .. - . !· ..... f( , .. ,, ........ 4 ..... 

Cinai Mlktal"ı Muha mmen B. ~:, 7,& temi nat Ekılltmenln 

Lira Kr. Lira Krt- oekll Natl 

Mühür kur- 2000 kilo 680 - 51 Açık e.kr.iltnıo 14 
EUnU 1 
Kıyım bıçağı 092 adet Pnuırlık 13 l' 

I - Şartname ve kıyım bıçağı resim mucibince yukarda cins ve mlktarı yazılı 2 
kalem esya hizalarında yazılı usullerle sa tın alınacaktır. 

II - Muhammen bedelleri, Muvakkat temlnaUan, eksiltme şekil ve saaUerl hiza-
larında ya:z:ılıdır. ' 

III - Eksiltme, 8 - IV - 940 pazartesi günü Kabataeta levazım ve mQbayaat şu-
besinde.ki alım komlsYonunda yapılncnktır. ı 

IV - Şartnameler bergQn söı:il geçen şu beden parasız elınnbllJr. 
V -tsteklllerln eksiltme ve pazarlık için tayin olunan gün ... e saaUcrde or, 7,5 

güvenme pnralarlle mezkür komisyona m Clracantları. (2236) 

* * Cinsi Miktarı Ekılltme • ıekll Saati 

Gaz yaCt 16 ton Pazarlık 23-111-940 11 
Slklop çem~ Auımt 170 " 1-IV- 940 16 

I - Şartname ve slklop çemberi nümunesl mucibince yukarda yazılı "2" kalem 
malz~c pazarlıkla satın alınacaktır. 

II - Paznrlık hizalarında yaı:ılı gün ve saaUcrde Kabataşta levııum ve mübn
yaat DUbesindeki 'llhm komisyonunda yapılacaktır. 

III - Şartname ve nilmuneler her gün sözil geçen eubE:deo parasız alınabilir. 
IV - İsteklilerin pazarlık için tayin o 1unan gün ve sJıaUerde teklif edecekleri 

fiyat üzerinden % 7.,5 güvenme parntarile birlikte mezkOr komisyona müraca-
atları. (1993) 

Toprak l\1ahsulleri Ofisi İstanbul Şubesinden: 
Şubemiz hademeleri için 14 kat lAclvert elbl!:e ve 14 çift ayakkabı karşılıklı 

pazarlık ıru.retlle yaptırılacaktır. Tallplerln 25 Mart Pazartesi günü saat on beşte 
nilmunclerllc birlikte Liman Han Dördün cü kattaki Şubemize müracaatlan rica 
olunur. ~2201) 

ETİ BA K a"C11•~-1K11&nm~~ 
Garp Linyi~leri işletmesinden : 
Müessesenin Soma, Ta,·şanh, Değirmisaz İşletmelerinde 
çalışmak üzere 

ir Maden Mühen • • 
ısı 

ve 

Bir Makine Mühendisi 
aranmaktadır. Talip olanların Balıkesir Posta kut usu 

5 numaralı adresine tahriren müracaatları ilan olunur 

İst. Lv. A. Sa. Al. Ko. Rs. den : 
Ordu için seyyar mutbah alınacaktır: Nilmunesf Sirkecide Dem!rkapıda l\i 

M. V. muayene komisyonu Rs. ne mClracaatla g.,reblllrler. imale talip olanlarııı 
Mayıs nihayetine kednr kaç adet ve kaç kuruşa verebileceklerine dalr tekllfleri01 

26 - 3 - 940 salı gllnCl ~"\at 14.30 kadar Tophanede ist. Levazım .ı\mirliı!i satıl' 
elma komisyonuna vermeleri. (726) (2130) 

11üvük ikramive 150.000 Lirnd~ 
~ 


