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areketler Avrupa Yeni 
Ch-urchil, MüttefiklerKatiHedefe 
Doğru Istikalnet Aldılar, Diyor 

rifesııide 

Müttefiklerin Japonya Ve 
İtalYa İle Davaları Yoktur 

'l"f:=:;;.~bO'tob/t GTı l. Ve g g an d 
~' Dün Ansızın 

l$kajarak'da 
Bir Deniz 

... 

Dün ansızın Fransaya giden müllef ilderin Yakın Şark 
kuvvetleri Başkumandanı Orgeneral Veygand btısırda 

ı'1üttcfik ordularını tefti§ ederken.. 

' 

Fransaga Geldi Harbi Olacak 'saikan Devletlerinin 
Yeni bir deniz lıarbinin olacağı 
'lıaber verllen 1 skajarak Boğazı 

Dün Fransada Harp Komitesi 

Mühim Bir Toplantı Y aph 
Harbin Başmdanberi 133 d K . ti. 
Alman Tayyaresi Düşürüldü Arkasın a uvve 1 

-, Londra, 30 (Hususi) - Mister Churchil bu 
Köy Kalkınması akşam İngiliz milletiı:e hı~ben rady~ ile b~r nu

tuk söylemiş ve harbın mustakbel ıdaresı hak-
Ye Köy Enstitüleri kında mühim beya?atta bulu~muştur. Bu__ ara~a 

Londra, 30 (Hususi) - Buraya gelen haber
lere göre, Roma çok yakında mühim bir deniz 
harbinin Şimal Denizinde vuku bulacağını tah
min etmektedir. Roma mahfillerinin bu tahmini 
İngilterede derin bir alaka uyandırmış ve 

Bir Türkiye Vardır 
Yazan: Sadri ERTEJl1 

Mister Churchil, Ingiltere Imparatorlugu ile 
Berlin ve Roma 

ile Moskova da 
Balkanların Garbını ve Berfin 

Şarkım Garanti Edeceklermiş Fransa İmpnrntorluğunun yüksek biri 

B .. yük. M'll t M 1' . .. maksadı tahakkuk ettirmek için bir. 
u - ~ e ec ısı ~~C:U- leştiklerini, bu maksadın, her !}-e . .P~: 
menlerı gayet muhım hasına olursa olsun, ve hangi olcuyu 

bir kanun ile meşgul bulun- alırsa alsın harbi kazanma.A olduğu. 
..... aktad l B k nu söylemiştir. 
~ ır ar. u anunu~ mev- Mister Churchill daha sonra de--
- ;~yl!.: Mlunıeln dece hır ma- miştir ki: 
aru, ve ltüJtür davası gibi görü- "Yüz milyonlnn aşan bir kuv
nürse de hakikatte köy kalkın- vet, 70 milyonluk Alman kuv,:e-
nı . tine karşı bütün knynakların1 hır 
asının esasını te~kıl etmekte- lqctirwictifi ıı ... h;., \ncn • "'"'""" : 

llıı. çın Dnarn arın vnzıyetı anlıya. 
Köy kalkınmasının, esasını .,mek. rak birleşmeleri icap eder. l\Hitte. 

tep,, telakki edersek, bizi sadece na. fiklerin itaJya '\'cya Japonya ile bir 
zari bilgilerle memleketi ihva etmek davaları yoktur. Onun için mütte_ 
istiyen ütopist addetmıye ·kjmsenin fiklerle bu devletler arasında bir 
hakkı yoktur. Çünkü benim için ar. harp kopacağını zannetmcğe im
tık, mektep meselesi, sosyal hareke- kan yoktur. Sonra miittcfik1cr Sov. 
tin, milli inkişafın hakiki miyarı va. yet Birliği ile harp etmek lehinde 
ı.üesini görmektedir. Bir çok köyler değillerdir.,, 
gördüm, bir çok köy!ü vatandaşların Bitaraflar ve Almanya 
temas ettim, bir çok şehirlerde yaşı. Mister Churchill, daha sonra bita. 
yan insanların derdini dinledim.Hep. raflann vaziyeti üzerinde durarak, 
sinin yana yakıla anlattıl,tı bahis mek- demiştir ki: 
lepti. Hasret çektiği kültürdü. Bir "Bit.araflnnn çoğu, Alman tedhi. 
köylü, memurlarla şöyle konuşuyor. şinden korkuyor ve Almnnyayn bo
du: yun eğmek siyasetini takip ediyorlar. 
"- Her şeyim.izi alın. hepsi feda olsun, Halbuki bitnraflnrın hukukunu tanr

fakat burada yapılmış olan mektebi k pat- mıynn ve bitaraflarn en feci darbe
tnaym, hocayı başka yere nakletmeyin, lcri indiren taraf, Almanyadır. Bita 
bundan kan cıkar!" (Sonu; Sa: 6: Sii 4) 

-, fngiltereııin en tanınmış amirallerin 

f 
· den biri Evenin Standard gazetesine Moloto un yazdığı bir makale ile vaziyeti aydm 

latmıstır. 

Nutkunun 
·Akisleri 

Londra, 30 1Hn<:1•~> ~ro-
ıuwı oldaşın dünkü nutku bu
rada vaziyeti tavzih eden bir a
mil olarak telakki edilmemiştir. 

Molotofun İngiltere ve Fransa a. 
leyhindeki beyanatı Sovyet - Nazi 
propagandasının ahenkli bir surette 
hareket ettiğinin bir delili sayılıyor. 
Sovyetlerin bitaraf kalacaklarına da. 
ir Molotofun beyanatındaki samimL 
yet, cayj dikkat ve suale şayan gö
rülmektedir. Çünkü bitaraflığın istL 
rahat manasına da gelebileceği 'iddia 
edilmekte, "esasen Sovyetler! harbe 
iürüklemek isteyen yoktur" deniL 
mektedir. 

Times, İngilterenin, Sovyetler Bir. 
liğine karşı daha dostane bir tarzı 
hareket ittihaz etmesi için Fransayı 
tazyik ettiğini tekzip eylemekte ve 

Londra, 30 (A.A.) - Times maktadır. Müttefikler de Türkiye ile 

gazetesinin diplomatik muhar- beraberdir. O müttefikler ki, son ay-İngiliz Amiralinin kanaatine görP, 
Almanyanın yapabileceği l~ Skajcrak 
<;w.n geçişi temin için tahtelbahir eri. 
ni. muhriplerini ve elde kalan kru
vazörlerinl ileri sürmektir. İngıliz 
donanmasının bütün b~icloc!i<;., 1:fc btı.. 
dur. Çünkü bu takdirde İngiltere de 
Alman kuvvetlerini tepelemek için 

• lar içinde Balkan milletlerine ve 
riri yazıyor: Balkan hükumetlerine kendi siya-
Almanyanın Merkezi ve Ce- setlerini anlatm.ağa çalışmışlar ve L. 

nubu Şarki Avrupasında yaptı- cabmda Balkanlann müdafaasını te-
min için müttefik ordulann Orta 

ğı iktısadi tazyika nasıl muka- Şarkta tahşit edilmiş olduklarına 

donanmasını buraya sevkedccek ve hususunda Fransız ve lngiliz 
bele edilebileceğini mü~akere dair teminat vermişlerdir. 

Nihayet Balkanlarda bir de İtalyan 
nüfuzu vardır. Alman nüfuzu ile be. 
raber gitmekte ise de bu nüfuz ayni 
zamanda İtalyan menfaatlerini de 
gözetmektedir. 

Alman donanmasına karsı ezici üs. I Nazırları bir müddettir sabır
tünlüğünü göstermiye imkan bula. sızlanıyorlardı 
csktır. Onun için İngıliz mahnfili Ro- Alın d" 1 · · i · d"lik b f . . . an ıp omasıs şım ı ı as -
madan yapılan ve bır esı:ıı;ıı ıstınat P.t- tl h k t d' F k t ilctısadi · · ed"l tah . <l - k re e arc e e ıyor. a a 
tığı zann ı. en 1?1~n ogru çı - bakımdan Almanya kücük devletleri 
masını beklıyor ve ıstırar. kendisile ticarette bulunmağa sev. 

Garp ceplıesınde ketmek için büyük bir faaliyet sar. 
Garp cephesinde hava faaliyeti de. fediyor. Fakat Alman teklifleri o de. 

vam ediyor ve ilci taraf istilcşaf faa. recededir ki, kabul ettikleri takdirde 
(Sonu Sa. 6 Su: f>J bu küçük devletlerin istiklali halel. 

Tür~lYe'l°:0S;.iye 
Dostluk 

dar olacaktır. 
Balkan devletlerinin arkasında de

vamlı olarak sulh lehinde bulunan 
kuvvetli bir Tiir:kiye vardır. 

Türkiye. Balkanlarda şimdiye ka
dar birbirlerini kıskanan komşular 
arasında bir anlaşma yaratmağa bü. 
yük bir dikkat ve ihtimam ne çalış. 

Taymisin Türkiye muhabirine 
göre vaziyet 

Balkanların vaziyetini tetkik eden 
"Times" gazetesinin Türkiye muha
biri söyle yazmaktadır: 

"Türkiyenin hükumet merkezin
de ve Balkan devletlerinin hükumet 
merkezlerinde hakim olan intıba, 
lıarbin aşağıdaki sebepler dolayısile 
şimdilik Ayrupanın cenubu sarki kıs 
mına sirayet etmiveceği merkezinde
dir: İngiltere ile Fransa. Türkiye ile 
ıtilaflar imza etmek ve Romanya ile 

<Sonu Sa. 6 Sii: 2l (Sonu; Sa: 6: Sil 6) 
Köylünün asabına bir romantilc ============================ 

Muahedesi Dün 
imzalandı aşk macerası gibi saplanan mektep 

davası bizim bugünk~ sosyal t~a
nıülümüzün bir merhalesini üade et.. 
lnektedir. 

Yirmi, otuz senelik hayatımıza kı
la ve tahlili bir bakış, köylünün, ka. 
EBbalının, şehirlinin, maarü mesele. 
6ini bir sinir davası haline koymasını 
lzaJı eder. 

Türkiyenin içtlrnnt bünyesinin te. 
tnelini hala köyler teşkil etmekte
dir Bu köylü nüfusu dünkiı şartlara 
rıazaran mühim bir terakki hamlesi 
göstermiştir. Bu hamleyi yiyecek, İ
Çecek istihliıkile ve ~ıkhk dereceslle 
~lçınek gibi hnfiflikler~n çekirıPrPk 
•zah mümkündıir. Biz de köyün te 
kflınülünü üç hat üzerinde nıütnlıia 

Hava Ordumuza iltihak 
Eden Gençler 

Eskişehire Sevkediidi 

Ankara, 30 (A.A.) -Türki
ye- Suriye dostluk ve iyi kom
şuluk mm:hedesi bugün saat 
12.15 de Hariciye Vekaletin
de imzalanmıştır. 

Muahedeyi Türkiye namına Harı. 
cıye Vekili Şükrü Sarcıcoğlu ve Ha
rıciye umumi katibi Numan Mene
rnencioğlu ve Fransa namına da bu
yük elçi Massigli ve Suriye fevkalade 
komiseri Punux imza etnıişlerdir. 

edebiliriz: 

1 - Tamamen otnrşik köy, 
il - Yarı otnrşik köy, 
llJ - Pnzu için çalışan köy, 

İınparatorluk devrinde pazar ı(7in 
Çalışan, yani kendini şehrin, pazarın 
bir parçası haline koyan köy, pek 
aıdı. Bu köylerde büyuk kcrvans&.
raylar boyunca, yolun saadet ve re
fah taşıdığı, yani büyük mühade!eler 
Yapıldığı müddetçe lnkişaf etti. Hal
buki imparatorluğun son asrı bu ba. 
kıındnn tahripçi bir rol oynadı. 

.. Bir zamanlar pazar icin çnlışan 
kcyler, nihayet kendi istihsal}en....;ı~ 
geçinmiye, hem müstnhsil, hem m;ıs- " ... 
\ehlik bir vasıf alııiıya, başladılnr. 

(~onu; Sa: G; Sü 3) • • 

~ 

İmza merasiminde Haricıye erkanı 
ile Fransız sefareti yuksek memurla. 
rı ve gazeteciler hazır bulunmuşt'.Jr. 
İmzayı müteakıp Hariciye Vekili 
Şükrü Saracoğlu Türkiye ile Fransa 
arasında ötedenberi mevcut dostluk
tan bahsetmiş ve iki memleket mü. 
ne.sebatında arasıra yegane müşk~ilat 
çıkarmış olan Suriye meseloesinın de 
bu imzalanan muahede ile kati ota· 
rak ortadan kalkmış bulunduğuhn 
söylemiştir. 

, Fransa büyük elçisi Massi.gli ver. 

1 

diğı cevapta Türk • Suriye münase
betlerinin bundan böyle mükc:-ır.meJ 

; olacağını, çünkü sarsılmaz Fransız
' Türk dostluğuna dayar.dığını kaydey 
l lemiş ve muahedeyi tahakkuk eıti • 

· ' l reıı Hariciye Vekili Şükrü Saracoğ. 
. . . . . . . 

1 
luna. umumi katip Num<tn Menemen. 

Hata ordumuza ı1tılıak eden gedıkli Genrler.. . eloğluna ve diğer Türk müzakt-re-

Yazısı (6) ncı savfamızda (Sonu; Sa: 6 Sil: 6) 

Mübadil Bonolarında 
Yapılan Sahtekarlık 

100 Bin Lirayı Buf uyor 
Hile ile Bankadan 

Ağızda Dört Bin 

Ç ekil en Paralardan 

lirası istirdat Edildi 
Mübadil bonoları üzerinde 

yapıldığını dün haber verdiği
miz sahtekarlık tahkikatına An
kara ve İstanbulda ehemmiyet .. 
le devam olunmaktadır. 

Sahtekarlık, Martın 27 inci 
Çarşamba günü, saat 16,30 da 
Ankarada meydana çıkarılmış
tır. 

ilk 

Zeynel isminde bir zat. elinde btr 
mıktar mübadil bonosile Mali.ye Ve.. 
klıletine müracaat ed~rek bu bon(). 
ların sahih olup olmadığını sormuş
tur. Maliye Veka!eti tarnfmdan yapı.. 
lerı tahkikat neticesinde, bonoların 
asıllarının kasada sak!ı olduğu ve 
daha evvel karşılığı tediye edildiği i-

(Sonu Sa. 6 Su; ti1 lmzcun taklit edllen A. Renda 
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Tefrika No. 14 Yazan : Thcodore Felstcad 

iki Kadının Kellesi 
Balta ile Kesildi 

Bunun üzerine gizli zabıta Var. 
şova ile muhabe:ce ederek Kont 
Somowsky'in kim olduğunu tahkik 
etti. Alınan cevap onun halis muh.. 
lis bir casus olduğunu gösteriyor. 
du. Bunun üzerıne onun telefon 
mükalemeleri kontrol altına alın. 
dı. Ve evi deJ kendisi de tarassut 
edildi. Fakat Kont bütun bunlann 
farkında değildi. Sonra onun he. 
sabına çalışan kadınlar da, keskin 
gozlerin onları her yerde takip et. 
tiğine dikkat etmemiş1erdi. 

Nihayet son teşrinin ilk günle. 
rinde, müthiş darbe indi. Polonya.. 
lı Kont Charlottenberg'deki apart. 
manında idi. Saat on bire doğru 
kapı çalındı. Kont, misafirlerinden 
birinin geldiğıni sanıyordu. Hizmet 
çi kapıyı açmış, misafir derhal içe. 
ri girmiş, salonun ortasında dı,ır. 
muş ve bağırmıştı: 

- Baylar ve Bayanlar! Hepiniz 
mevkufsunuz! 

Sonra bu adam kendisini!l Ges. 
taponun bir memuru olduğunu an. 
lattı. Arkasından giren resmi me
murlar da vaziyetin ciddiyetini gös 
teriyordu. Evin içinde bulunanla. 
rın hepsi de tevkif edilerek götü
rüleceklerdi. Halbuki bunların ço
ğu masumdular. 

Zabıta vazifesini yaptı. Tahki
kat derhal başladı ve iıç ay içinde 
bütun suçlular ele geçirildi ve 
bunlar on kişilik bir kafile teşkil 
!tlerek halk mahkemesine sevkcdil. 
diler. 

Muhakeme gitli yapılmış ve suç. 
luların hepsi de suçlarını itiraf et
mişlerdi. 

, 

Bnrones Benita ile Renitc şebeke
nin elebaşılnn sayılarak, b:ı.ita 
ile kellelerinin kesilmesine mah
kum oldular. Kont Somovsky ile 
Katya yaöancı oldukları için 15 şer 
&ene agır hapse mahkum edildıler. 

K adınlan ölümden kurtarmak 
için vuku !:>ulan her te;i'.!b-

büs boşa gitti. 1 
Renite'nin anası kızını kendi eli. 

le olume sevkettiğini gorerek b:z
zat Hitlere muracaat edip merha.. 
met talep eylemiş, fakat kızının 
vatanına en büyük hıyaneti yaptıgı 
cevabını almıştı. 

1 
1935 senesinin 16 şubat günü .iki 

soluk yüzlü kadın korkudan titre_ ' 
ye, titreye mahpeslerinden çıkarıL 
~ılnr ve mnhpesin avlusun:ı getiril
ciler. Burada frak giymiş bir adam 
duruyordu. Yüzünde bir maske 
vardı ve elinde kocaman bir balta 
taşıyordu. 

Bu adam iki kadının kellelerlm 
uçuracaktı. Kadınlardan evvela bL 
rine işaret edildi. O da, celladın 
durduğu yere doğru ilerledi, böy_ 
nunu uzattı ve baltanın bir darbesi 
kadmın kellesini uçurdu. · 

Daha sonra ikinci kadın ilerledi 
ve ayni akıbete uğradı. Ölüler kan 
içinde yüzüyordu. Ve o akşamki ga_ 

zeteler, kapınlann idam olundukla
rını bildiriyorlardı. 

Singapurda S ingapurda da büyük bir Ja. 
pon mağazası vardır ki, L 

pekler, şüonlar, oymalar, porse
lenler ve bunlara benzer bir süru 
Japon mallan satıyor ve bu satış
ları zarif ve minimini bir Jnpon 
delikanlısı idare ediyordu. Adı Yo. 
§ito Nişmura idi. 

Singapurda beyaz kadınlar bu 
mağazaya girdikçe, nnun buroda 
daldan dala konar gibi müşteriler 
ımısında dolaştığı ve altın çerçe. 
\'eli gbzlüğü ile hepsine baktığı gö. 
ze çarpıyordıı. 

Onun vaktile Japon donanmasın
da mühendis bir kaptan olduğunu 
bilenler, bu mağazadan vakit ge
çirmekten pek te hoşnut olmama. 
sının sebebini anl::ımaktn guçluk 
çekmezlerdi. 

Yoşito, tahsilini bitirdikten son_ 
ra istihbarat dairesine alınmış, Çin
de, Filipin adalarında ve ~\.vustral
yada çalışmıştı. 

Daha sonra 1930 da Japonyanın 
deniz istihbarat şefi onu karşısına 
alarak anlattı: 

- Kaptan! Sana artık mühim bir 
iş vereceğiz. Bu mühim iş sa)• sin. 
de senin meziyetlerin de kemalL 
le tezahür edecek! 

- Hazırım Şef! 
- İngiltere hükumeti, Singapur-

da muazzam bir denız fü:sü vfü:u
de getirerek Avustralyayı ve Çin.. 
deki imtiyazlarını koruma.~ istL 
yor. 

- Evet, buna kar~ benim vazi
fem ... 

- Singapurn gitmek, bu üssün 
inşaatına nezaret etmek, orada kaç 
zırhlı buJunrlurulacağını anlapmk. 
üssün daha bnşka 1'\ele .. l<? teçhiz e
dileceğini tetkik etmek. 

- Orada hangi kıyafetl~ görü-
11eceğim? 

- Bir tacir kıyafetne. 
- Mağaza vesaire haztr mı1 
- Hazırdır. Senin hemen hare-

ketin lazım .. 
Yoşito da muvafakat ederek der

hal Singapura hareket etti. 

Y oşito, Singapured>? mağazada 
çalışmıya başladı. Ve onun 

işe başladığı sırada c!eniz üssünün 
inşaatı da başlamış olduğu içi:-.., 
Singapure şehri teknisyen ve ma. 
kine mühendislerlle dolmu~tu. 

Üssün inşaatında Malaylı, Çinli 
• binlerce amele kullanılmakta idi 
ve bu yüzden Yoşito da, her şeye 
rağmen inşaatı adım adım takip e. 
de biliyordu. 

Asıl mesele inşaatın tahkimat ve 
teslihata ait tarafını anlamak, top
ların ölçüsünü öğrenmek, askeri 
depoların nerede tesis edildiğini 
bilmekti. 

(Devamı var) 
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f FRANSIZ PASiF MÜDAFAA MÜTEHASSIŞI ~ 
l . ' 

Amiral, J zmirde bir koruma eki pi arasında •• 

Evvelki akşam Trak vapurile şehrimize gelen Fransız pasif mtlda
faa mütehassısı General Mu.ren, dil.n Vali ve Belediye reisi Lutfl Kır. 
dan ziyaret etmiştir. 

General, bugünden itibaren şehirdeki pasif korunma f aaliyetinl ~et. 
kike başhyacaktır. Bu tetkikleri ıırnsında, Vali muavini Haluk kendısi. 
ne ref okat edecektir. Pasif korunma işleri etrafında konuşulmak üzere, 
dün Vali mua\'ininin odasında Vekillet Umumi Seferberlik müdürü Hü
samettin, vilayet seferberlik şubesi müdürü Ekrem ve emniyet mUdüril 
Muzafferin iştirakile bir toplantı yapılmıstır. 

~iUilıtarağada dün yapılan Pasif miidafaa korwımasırıda 
itfaiye eki pi iş başında •• 

Ga/,alasaray Klübürıde dürı başlıyan Ping - Pong 
şampiyollasının kalabalık seyircileri .• 

Babaeski de 
Bir Cinayet 

-0---

Bir Genç Para Yüzünaen 

Arkadaşım Öldürdü 
Babaeski. 30 <Hususi muhabirimiz 

telefonla bildiriyor) - Bugün kaza. 
mıza bağlı Mandıra köyünde feci bir 
cinayet olmuştur. Salahiyettar ma
kamlarla yaptığım temaslara göre, 
cinayete ait tafsilat şudur: 
Mandıra köyünde Mustafa Albay. 

rak ile arkadaşı Ferhat, köy kahve. 
sinde kumar yüzünden kavga etmiş. 
lerdir. Münazaa, birdenbire büvü. 
müş, Mustafa bıçağını arkadaşı~ın 
göğsline saplamıştır. Ferhat hemen 
ölmüştür. Yakalanan katil adliyeye 
teslim edilmiştir. Adli tahkikata de
vam olunuyor. 

Top Atışları 
Dün saat 10 ile 11 arasında lima

nımızda tayyare dafi toplarile de
neme atışları yapılmıştır. Adalar, 
Kadıköy, Haydarpaşa , Harem ve Sa. 
lacak vapur seferleri bir saat için ta. 
til cdilmi~tir. 

Büyük, küçük diğer merak1p de 
bu müddet' içinde atış mıntakasından 
gecmeınlşlerdir. Saat 11 <len itibo. 
ren limanda seyrüsefer tekrar basla_ 
nuştır. 

Bat~n Kayık 
or limanına bağlı 7 tonluk bir mo

tör Mehmet oğlu Ali Reisin idaresin. 
de Yemişten İzmite giderken Sirkeci 
rıhtımı civannda Hüseyin ile Alinin 
sevkettiği bir kayığı yede~ine almak 
istemiş, fakat kayık alabora olmuş
tur. Knyıktakiler kurtarılmışlardır. 

·Sepetin İçinde 
Sokağa Bırak.tan 

Kız Çocuğu 
Dün Eyüpte garip bir hadise ol

muş, bir adamın evi önüne içinde 
yeni doğmuş bir kız çocuğu bulunan 
bir sepet bırakılmıştır. 

Vaka şudur: 
Cami sokağında Ekrem isminde bir 

zat, evinin penceresi önünde otu. 
rurken 9 - 10 yaşlarında bir çocuk 
sokak kapısının önüne bir' sepet bı. 
rakmış, sonra kaçıp ortadan kaybol
muştur. 

Ekrem aşağı indiği zaman sepette 
gazete kağıtlarının arasında yeni 
doğmuş bir çocuk kımıldandığını 

görmüş, derhal hadiseden zabıtayı 
haberdar etmiştir. 

Çocuk biraz sonra ölmüştür. Zabı. 
ta, vaka etrafında tahkikat yapmak. 
tadır. 

Gemi Siparişi 

Satie Davası son 
salhaya Geldi 

Müddeiumumi 

Beyanda 

Eski Denizbank Erkanının 't anhş 
Bulunduklarını iddia Ediyor 

Satie binasının Denizbank tarafından satın alınmasından do
ğan hazineyi zarara sokma davasına dün Birinci Ağırceza Mah
kemesinde devam edilmiş, dava son safhaya gelmiştir. 

Geçen celsede, İktısat Vekaletinin delil olmadığından, bu suçtan dolayı 
Başvekalete gönderdiği tezkere teki- Yusuf Ziya Önişe, Tahir Kevkep, ls
den istenmiş ve bu tezkere, bu cel mail İsa, Sadun Galip Savcı, Neşet 
sede gelmiş olmasa dahi, müddeiu- Kasımgil, Hamdi Emin, Atıf Ödul, 
mumi muavininin iddianamesini ser. Refi Bayar, Malik Kevkep ve Mat. 
detmesi H'ızım geldiğine karar veril. yos Temelin beraetlerine karar ve
mişti. Celse açılınca, bütün suçlu sa. rilmesi istenmiştir. 
nılanlarla avukatları hazır bulunmuş Mahkeme, suçlan sabit görürse. 
ve Başvekaletin tezkeresinin gelme Yusuf Ziya Öniş, Tahir Kcvkep ve 
diği görülmüştür. Neşet Kasımgilin üç seneden on se. 

Söz alan müddeiumumi muavini neye kadar hapse mahkum olmaları 
Übeyt, iki saatten fazla süren iddıa ve İsmail İsanın da üç aydan üç sc
namesini serdetmiş ve davanın mah\. neye kadar hüküm giymesi icap et 
yetini anlatarak, muhtelif ifadeleri mektedir. 
teşrih etmiştir. MuhakC'mc, suçlu vekillerinin mii 

Müddeiumuminin izahatına göre. dafnalarını yazılı olarak mahkemcy<' 
maznunlardan Denizbank umum miı. ibra z etmeleri icin 13 nisan cumar. 
qürü Yusuf Ziya Öniş, muavin Ta- tesi gününe kalmıştır. 
hir Kevkep ve hukuk müşaviri İs- Dilsizlerin Muhakemesi 
mnil İsa,, lktısat ~e~tileti~e Y.azdık- Dün üç dilsizin birbirlerile yaptığ• 
ları tahrıratta, Satıe ye aıt bınanın kavgadan mütevellit hakaret ve darp 
halen 1.Juuh;nnın tasarrufu nltındn . . · • · 
b lundurrunu söylemek ve dıgel' uu da"asına bırınci sulh ceza hakımll. 

U o •- gınde l)U ltUlltll~Lh. 

riratta da binanın yıllık karının 26 Mahkemede ifadeleri is~ret ve tak
bin lira olduğunu bildirmek ve kıy- lit sayesinde tesbit edil:n dilsizleri' 
m:tin 300 bin lirada~ aşağı olamıya. muhakemesi, bazı şahitlerin celbi i
cagını yazmak suretile yanlış beyan- çin bac:ka güne kalmıştır. 
da bulunmuşlardır. • • 

S t. • 't bi 5 tm 1 " Eroın Fabrıkası Açan a ıe ye aı nanın a a ınm.... • • • 
sına esas teşkil etmiş olan birinci ra- Şaclının l\fuhakcmesı 
porun yırtılıp, yerine ikinci rnporun Hirknç ay evvel bir eroin fabrika-
ikamesinde ve Vekalete ibrazında sı kurduğundan dolayı tevkif edilip, 
müştereken hareket ettikleri anlaşı.. adliyeye verilen Kabataş lisesi tale
lan Yusuf Ziya Öniş, muavin Tahir besinden Şadi ile suç ortaklarının 
Kevkep ve Neşet Kasımgilin hare. duruşmasına dün asliye beşinci ceza 
ketleri ceza kanununun 339 uncu mahkemesinde devam edilmiştir . 
maddesine temas etmektedir. İdarr Şadinin mahkemede,. fabrikayı 
meclisi reisi Yusuf Ziya Taner, azn kurmak için marangoz Şabandan ser
Cemal Şahin Giray ve Sedat Erol i. maye aldığmı beyan etmesi üzerine, 
çin bankayı zarara sokmuş bulunma mahkeme Şabanla, gelmiyen şahitle. 
lan ve memuriyet vazifelerini i rin celbi için başka bir güne hıra. 
malden dolayı ecza kanununun 23r. kılmıştır. 
uncu maddesinin ikinci fıkrasının na
zara alınması lazım gelmektedir. 

Yusuf Ziya Öniş ile Tahir Kcvkcp 
ve Neşet Kasnngilin hareketleri ay. 
ni kanunun 339 uncu maddesine uy
gun görülmekte, hukuk ll)Üşaviri ls.. 
mail İsa, vazifesini suiistimal etti. 
ğinden, 240 ıncı madde ile tecziyesi 
istenmektedir. 

Yusuf Ziya Öniş ile Tahir Kevke. 
bin· suçları taaddüt ettiğinden, içti
ma ahkamının nazara alınması talep 
olunmuştur. Binanın satın alınmas1, 

işinde irtikapta bulunduğuna dair 

Dümanın Cenazesi 

Dün Defnedi[dj 
Eskişehirde bindiği tayyarenin ka

paklanması neticesinde ölen Fransız 
tayyarecisi Düma'nın cenazesi, dün 
sabahki trenle İstanbula getirilmiş-
tir. 

Tayyarecilik uleminde büyük bir 
şöhreti olan Düma'nın cenazesi mo. 
törle İstanbul tarafına geçirilmiş, as. 
kert merasimle Feriköydeki Fransız 
mezarlığına gömülmüştür 

~ .. . . 

·s U A L~ · C E V A P 
. ; . 

Ingiltereye ısmarlanacak yeni va- s. - Havai adası yerlllerlnln çaldıl)ı 
purlar için İvan Hunter firmasile çalgıyı nerede bulablllrlm7 Bunun na· 

Kendisi tahminen bcs, nltı ay evvel 
memlekete gclmlstlr. 

Ankarada cereyan eden müzakere- sıl 9alınacaOını kendi kendime öOren· 
lerde bulunan Denizyollan işletmesi 1 mek için bir kitap var mıdır? • 

8. - Memurlır, C. H. P. ne Aza ola· 
blllrler mi? 

C. - OlııbWrlcr. 

umum müdürü İbrahim Kemal dün ' c. - Havai adası yerlileri Havayen 
sabah şehrimize dönmüstür. Umum 1 gitar dediğimiz çalgılann daha bnsltle
müdür müzakereler etrafında bir mu ı rinl kullanıyorlar. Gitar çnlgıcılnrda 
harririmize şu izahatı vermiştir: · ı bulunur. Nasıl çalınacağını öğreten bir 

" 1 H t f' kltan yoktur. 8. - latlklll marıını duymuyorum. - van un er ırmasile müza. "' 
kereler ilerlemiştir. Bu müzakerele. Ukulele, bu yerlilerin meşhur bir Fakat önUmdekllerln bu makaatla dur· 
rin b1r haftaya kadar neticeleneceği. ııarlosıdır. dukları beabelll. Marıı duyuncaya ka· 
ni zannederim. Esas itibarile bu fir- e· dar yDrDyecek miyim? Yokaa olduOum 

8 8 b k h bl E 1 Yerde durayım mıf 
ma ile aramızda anlaşma hasıl ol- . - a ı ar ye nazıM nver n 

erkek çocuııu var mıdır? Varaa adı ne· C. - İstlkltıl marşının çnlınması do-
muştur. Teferrüat üzerindeki konuş.. dlrT 'layısilc caddede bulunanlıırın durmn-

Yapak· Tiftik 
Standardı 

ihracatı Kontrol Yarın 

Sabah Başlıyor 
Nisanın birinci gününden itibaren 

tatbikına başlanacak olan yapak ve 
tiftik standart talimatnamesi için 
hazırlıklar bitirilmiştir. Yarından i
tibaren bu iki maddenin ihracatı 
kontrol edilecektir. Bu işi Ticaret 
Vekaleti teşkilatı yapacaktır. Nizam. 
name hükümleri mecburi olarak taL 
bile edileceği için Sovyetlere satıla
cak tiftikler ancak İstanbul teslimi 
şartile verilebilecektir. 

Zeytinyağı Batışları durdu 
Bir buçuk aydanberi İtalyaya Ege 

mıntakasından yapılan zeytinvağı ih.. 
racatı tamamen durmuştur .. İtalyan
lar Yunanistandan daha ucuza zey. 
tinyağı satın almağa başlamışlardır. 
Zeytinyağ ihracat birliği İtalyanlara 
satılacak yağlann kilosunu 48 kuruş 
olarak lesbit etmiş bu fiyattan iki bin 
tondan fazla zeytinyağı satılmıştı. İh. 
racat birliği ynf:m fiyatını 52 kuru~a 
çıkardığı için İtalyanlar bu fiynttar ... 
mal almamıslafc1ır. ·• ' .. 

Almanlara satılacak 
zeytinyağlar 

Almanvava satılacak üç vüz bin 
l•HtllK zeytınyag l\,!Ul ~vı u ıu .... ı ...... 

başlanmıstır. Almanyadnn iki mü. 
messil gelmiş, Anka.raya E?itmişler. 
dir. Mümessiller zeytinvnğ ihracat 
birliği ile fiyatlar üzerinde anlaştık
tan sonr~ c;evkiyata baslanncaktır. 

Turfallda domates 
Bu senenin ilk turfanda domatesi 

piyasamıza gctirilmWjtir Gt>ti,-len bu 
domateslerin toptan kilosu 90 • 95 
kuruş arasındadır. 

Silahtarağada 
Dünkü Tecrübe 
İyi Neticelendi 
Tramvay idaresine bağlı müessese. 

lerde pasif korunma tecrübelerine 
devam ediliyor. Dün de Siliıhtarağa 
fabrikasında tecrübeler yapılmıştır. 
Dünkü tecrilbelerde evvela, mefrm 
düşman tayyaresinin tahrip bombaSl 
attığı farzedilerclı: sıhhi :vardım ve 
enkaz kaldırma ekipleri faaliyete 
sevkolunmuştur. Bu ekipler çalışır
larken tayyarenin gaz bombası attı
ğı kabul edilerek gaz arama ekipleri 
faaliyete geçmiştir. Ekipler bomba. 
nın düştüğü yere giderek gav ara
mışlar, elde mevcut aletlerle gazı 
bulup icap eden tedbirleri almışlar
dır. Bir aralık tayyarenin yangın 
bombası attığı haber verilmiş, haki
ki yangını söndürmek üzere yangın 
söndürme ekipi faaliyete sevkedil
miştir. 

Ayrıca Halıctoğlundaki askeri it
faiyeye de haber verilmiştir. Fakat 
itfaiye gelinceye kadar yangın sön-

1 dürülmüştür. 
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malanmrz da bittikten sonra mesele ı C. - İki kız çocuğu ne bir erkek ço- ları, sizin de bu harekete uymnnızı i-
kalmıyacaktır. Yarın (bugi.in) tekrar cul:-tı vardır. Erkek çocultun ismi Alidir. cnp ettirir. Ankaraya gidecek, ayni mevzu ile ._ _ _ ________________________ _. 

mesj?Ul olacai?ıın." 



Molotofun Nutku 
Yuan: Omer Rıza DOCRUL 

N adat propqan.duına ıöre bu
gtlnlerde bir Sovyet, İtalyan, 

Alman cephesinin t8§ekkülil ilin e. 
tlileeekti. 

Bu cephenin tetkfiinden maksat, 
ldr askeri ittifak m•n:aımesi vücude 
letirmek dejildi. 

Maksat, bitaraflan korkutmak ve 
•nlan Almaııyanm arzulanna aöre 
laarekete sevketmekti. 

lsveçte Vaziyc: 
Bütün Gazetelet 

Baıvekile 

Hücum Ediyorlar 
Stokholm, 30 (A.A.) - İsveç hü

kumeti 1 nisanda harici siyaset hak • 
kında beyanatta bulunacak ve bunu 
müteakıp parlhnento bu hususta mü. 

TAN 

A1nıan Beyaz Kitabı 
Ber&nin Neırettiği Bu Kitap Gizli Ye Tarihi 

Evrakın ilk Kısmanı ihtiva Ediyor 
Berlin, 30 (Hususi) - Alınan Hariciye Nezareti dün akşam 

yeni bir Beyaz Kitap neşretmiştir. Bu kitap işgalden sonra Var
şovada Polonya Hariciye Nezaretinde bulunan evrakın ilk kıs
mını ihtiva etmektedir. 

Si mal lttif akt 
lsveç lıtirak için 

1 

Tiyatrosuz Memleket 
Yazan: B. FELEK 

8 u yazınm çıktığı giln, mefhld! 
Fransu tiyatro kolu "Komedi 

Franse~, Tepebaşı kıtlık tiyatrosuıı. 
daki temsillerine başlamıı olacakbr. 

1 On seneden fazladır ki; belli başlı 
mkc1nlar Arıyor bir Fransız tiyatro kolu memleketi-

mize ıelmiş değildi. Fransa ile olan 
Londra, 30 (Hususi) - Reuter a- dostluk ve ittifakımız, iki memleket 

jansının öğrendiğine göre Sovyetler arasındaki kültür münasebetlerini 
Birli~inin muhalefetine rağmen, İs. de takviyeye imkan verdiii için, bu
veç İsknndinavya memleketleri ara- gün Komedi Fransez'in ziyaretile tek
smda bir tedafüi ittifak akdi husu. rar batladılmı gördiiifuniiz eski ldll
sundaki imkanları araştırmağa de. türel temulann artık tevali edeceibıl 

Bitaraflar bu müsellesin kudretini 
.._plıyarak .Almanyamn harpten 
her halde muzaffer çıkacalına ina. 
bacaklar ve Almanyaya boyun eğe. 
fek •un her istedliini yapmayı va. zak~rel~re ba~yacaktır. 
life tanıyacaklardı. Sıyası mahfillerde hasıl olan ka.. 

Bu ilk kısı:m Polonya lisanında ya. ğlmizi mümkün olan en büyük kati- vam etmektedir. memnuniyetle tahmin edebiliriz. 
zılınış 16 vesikadan ibarettir. Bu ve. yetle beyan ederim. Zikredilen nok- s kh ı ı mahaf lind k 
sikalar fotografı ve almanca tercü. tal nazarlar hk·bir zaman ve hiçbir ~ 0 ~· si!.85 . ~ e ay. Biz, Komedi Fransez'in bu ziyare.. 

Sovyet Birliği Başvekili ve Harici- naata göre, Fin - Sovyet harbınin 
e Komiseri Molotofun dün söylediği n.ihayetindenberl siyasi İsveç mahfil
utuk, bu yoldaki blltün pyialarm leriı~.d-~ en.dişeli bir h.ıva h~üm sU:-

ash utan 01ma..1.x..-. ırösterdi. mesı uzerıne bu beyannta luzwn go-

melerile birlikte neşredilmektedir. suretle Amerika hükfunetinin nok. d.~ilıyor kı, böyle bir ıtt~ak proje. tinden memnun olduğumuz kadar, 
tat nazarına veya siyasetine uygun sını İsveç ~aArp çıkar~~ak bır muahe- ondan muazzep olan birkaç kişi var-

Amerika hariciyeai, tekzip dC!'ğildir." de değil, bilakis sulhu muhafaza ey. dır ki· onlann elemlerini bilmemez. 
ediyor liyecek. bir vesika olarak tel&kki et. 1ilcten' ıelmek büyük haksızlık ve tak~ 

.._......... rülmü tür. 
et Birliği ve İtalya: -a.1 muhafazakir gazeteler Baş-

Ummn2 Kanaat mektedır. Bu yolda katt bir karar ve.. dinizlik olur 
.runeıuca aaıiciye Nezareımce neş. Vaşington, 30 (A.A.) -Alman Ha. rilmezden evvel projenin bütün aske.. Bu elemdi~elerin bqmda lstanbul 

vekile mütemadiyen hücum etmekte 

Molotof, İtalyanın Finlere yaptı. ve kendisini İsveçin mıllt müdafaası_ 
iı yardımı tebarilz ettirerek m kati derecede inkişaf ettirememek 

11 7Bdmun Sovyet Birliği üzerinde ve Fin - Sovyet harbinde İsveçin 

redilen bir tebliğde Cordell Hull, . . N tinin" ba Amerik ri, iktısadl vecheleri tetkJk oluna- lisi LAtff Kırd h 
rıcıye ezare zı an mu caktır va u ar ve onun emen 

Berllnde neşredilen vesikalarda A- habirlerine Varşova Hanciye Neza. Bu ~lAnm tahakkuku Milletler Ce. akabinde Mde Şe~r Tiyatrosu. mfl.dilrft 
merikan diplomatlarına atfedilen söz retinde Amerikanın harpten evvelki mivetl paktına da muvafık olduğu Ertuğrul uhsm gelmektedir. 
lerl katiyetle tekzip etmektedir. faaliyeti hakkında ele geçirilen ve a~ tebarüz ettirilmektedir. Bu iki zatm kederi şudur ki; Ko-

~ptJiı fena tesire lpret etmiş, ve menfaatlerini 18.yiki veçhile müdafaa Tebliğde şöyle denilmektedir: Biddle, Bullit ve Roosevelt'in isimle- medi Fransez, buraya Sofyadan ıe-
dayı lmrtanlmağa deler kil. edememekle itham eyleınektedirler .... 

bir millet sayanlann Arnavutlu. Finlandada imar itleri .,29 martta çıkan akşam gazetele. rini ihtiva eden bazı vesikalar tevdi Tevkif Edilen Alman çerek ıelmektedir. Bu trupun Sofya. • 

ia 79l'dım lçfn ayni gayreti niçin Helsinki, 30 (A.A.) - Hük-nmet 
töstermedilderbd sorarak Sovyet makamlan Botni körfezi sahilinde 
lllrlllt ile İtalya arasuıdakl miinase. yeni bir Fin endüstri merkezi ihdası 
ı.etıertn, bir mtheDes teşkiline mü- için ıazun gelen plAnlaı.-ı hazırlamak. 

rl Almanya hariciye nezaretinin bir ettiğine dair Amerikan matbuatı ta- Gemil • da temsiller verdiii üyatro ise, BaJ .. 
"Beyaz Kitap" nep-ettilini bildir- rafından neşredilen haberler hakkın- en kanlann en güzel üyatrosu, Avrupa. 
mektedirler. Bu kitapta Polonya ve da mesul Amerikan mahfillerinde ıunsterdam, 30 (A.A.) - Holanda nın da en modern sahnelerinden bL 

lait oJmadıiım anlatmıftır. tadırlar. Burada Karelide~ tahliye e-
Sovyet Birliği ile Almanya: dilen halkın büyük bi:" kısmı iskan 

Amerika d1plomat1an 3I'asmda yapıl- söylendiğine göre, bu mesele hakkın- Hindistaru limanlarında bulunan ve ridir. Bulaar payitahtından Şarkın 
dığı iddia edilen görüpnelere dair da Berlinde bir (Beyaz Kitap) neşre.. Almanyaya harekete hazırlanan 17 yıldızı, binlerce yıllık İstanbul phrl
Polonya hariciye nezaretinde bazı dilmiş olması, intihabattau evvel"Ro- A~ vapuru, mutat resimleri he. ne gelea Komedi Fransezin burada 
evrak elde edlldill kaydedilmekte- osevelt'i efklrı umumiye nazarında nuz vermemiş oldu~rmdan alık~ bulabileceği tiyatro, TepebaşmdaJd 
dir. Gerek benim, gerekse hariciye düşürmiye ve Avrupa ihtilafının me- n?lmuflardır. Makmelerln bazt mU- ahpp barakadır. Ne içi, ne dıp; ne 
nezaretindeki arkadaşlarımın bu gö.. suliyetini Amen"ka htikOmetfne yük- h~ ~ı kaldınlmıştır. Resim~er yira, ne ağyara e()sterilebilecek hal• 
rüşmelerden haberdar olınadığıınızı letmiye matuf bir man\!vradan başka tedıye edildikten sonra bu aksam ıa- de olmıyan bu binayı, büsbütün ha-. 

• edilecektir. Bu yeni merkezde büyük 

Sovyet Blrlill De Almanya ara. sellülos fabrikalan ile biçkibaneler 
sında dostluk ve bilhassa iktı. ve Viborg ile Hangoe'nin yerine kaim 

lla4ll mlnuebet inkipf etmektedir. olmak üzere yeni ihracat limanJan 
t.folou.f Yoldq, iktmadl münasebet. inşa edilecektir. 
lerin lnldpf derecesine de ifaret e. -~---

ve bu vesikalan muteber addetmedi.. bir şey değildir. de olunacaktır. rabe halinden kurtarmak için, IOn. 

=-========================= I giiıılerde şöyle çalıp almaca, bir rö-. 

Eski lul11ar lacvekiH ln11illz Tayyarelerinln nönü Zaferı ıu, ta ettiler. 
":I s ":I • _ Frenkler buna, (toilette mortualre~ lluek b'tlllun Romanya ne Almanya Tuna YükseRyor 

ID'anndaki dcaret iıisbetlnl de bul· 
llladılmı s8ylemelde her halde Al. 
IDanyumı bot · karplamıyacaiı bir 

Ankara, 30 (Tan Muhabirinden) - ölü tuvaleti derler. Bu rötU§a rai .. 
Londra, 30 (Husuet) - Macarls- lulgaristandan Ayrıldı yeni Hareketleri Wıkara Halkcvi Dil ve Tarih kolu, men milyona yaklaşan bir şehrin .... 

..ayeti ifp etmiştir. 

Sovyet Birliği ve Müttefikler: 

ı 31 mart İnönü zaferini büyük me.. nat mabedi olacak bir vasfa malik 
tanda kartaı:m erimesi yeni bir eye.. Sofya, 30 (A.A.) - Eski Bulgar La Haye, 30 (A.A.) - Hük11met rastmle tesit etmek için hazırlıkları- olmıyan bu ukaz, hepimiz için biri 
::~~~:S~~u=~Tmı~:t başvekili Köseivan?f istirahat etmek matbuat servisi bildiriyor: m bitirmiff:ir. Zafer, 31 mart gecesL ayıp tefkll etmektedir. Milletlerı-
mJ-+ir. Sularm daha ziyade .. m .. •el. üzere dün Bulganatandan aynlmıı- Pel"f&mlbe günü öğleden sonra ni 1 nisana bağlıyan gecede elde e- fikri yii.kseklişleri tiyatro muslki,c 

9: bekl . J ,.._ tır. Rottum adası üzerinde i:ki İngiliz dildiği için merasim, 1 nisan pazar edebiyat, ilim, fen hamlelerlle bqlar 

Sovyet Bir~ De milttefikler a. m;udı :1.:Y0
:· dakf b•-t Bqvekfl Filof, hüktlmet erkanı ve tayyaresi görülmüştür. Belçika hava günü saat 18 de yapılacaktıı:. Bunların da birer ocağı vardır. .. 

hlllUlaki mflnasebetler de.._ apei"'"' c varın ~~" na.. birçok dostları. Köseivanofu Jstas. bataryalannın ateş açması üzerine Sinop mebusu Cevdet Kenm İnce. Resim galerileri· mızıka konsen 
lblınt olmUtan uzaktır. Sebebi, biyeler su altında kalmıştır. Bentler yonda selAmlam.ışlard.ır. tayyareler garp istikametinde uzak. dayı bu münasebetle İnönü harbini tuarlan tiyatrolar: edebi mecmua •-

bazı yerlerde yıkılmış olduğundan t>----J laşmışlardır. iz.a. h ed.ece_k, , bundan sonra _b~. milli akademiler, ilim 've fen enstitiil.:~, 
ID.tlttefilderin Finlandaya :rardımla. sular Tunayı lstili etmiştir. Asker Dahili ıır kili" G tecil Aynı· gun·· o··~ıeden sonra "J··-,_er" t ı k ak t_ h 
tı. Fransızlamı Sovyet tkaret dele- kıtaatı bentlerin takviyesine ve haL ye Ye aze ere 6 WB\. ~ a~. şu~ er 0 ~nar .u.ı,onu arp fakülteler falan, bütün bu saydıkla. 
lellnl basarak araftırması, İngiliz. km kurtanlmasma çalışmaktadır. Ziyafet Verecek tipinde bir Alman tayyaresinin şt. filini aösterilecektır. rıma bakarsanız, hemen hepsinin 
ierla Uzak Şarkta SoV7et gemD~rini Ankara, 30 (TAN) - DahWye V•- mali oarkl istikametiııd.e uçtuju a~ ...._ 7a melkut, 7allut noksan oldu· 
ta.~ fÖrıı::ıelerldir. SoV)'et Bırllii f __ Sahill • d Sefer tru Faik Ö&trak, '! n.t.hd• 'tUt IS't* rü~=~ ~ ta• W41i'-1MI Jd. l'eldnfaD ......... lana derlıal •lJrftrsfinUz. Noksan, ke. 
1nu.&e na •••tne kart• tntı. uv.=ç erın e .... "" .. k tb t n--siller1nın An- dı'seler protesto edilmictir. Edirnede maı ifade etmez; fakat ayıp değildir. 
~:-~~ - u.."' ı .a..La .... :u Ed---lj Gemiler ... '"" ma ua muıllCll 11 elim (AA) T k" d .. A k ·· d"'k ~".'tl'll~ -•0

• ...-... ••....-. ~ kuada bulunmalan münasebetile Şe- E e, 30 .. - e ır ag spor yıp, no sanı gor u ten ve ikmali 
~ ~~~li°;.: ~°n:- Sto~ 30 (A.A.) - Bu~den hir lokantasında bir öğle yemeği ve- Bir gemi Alman hücumundan cularından mürekkep bir kafile Edir- imkinlannı bulduktan sonra, o haL 
tikler v9's • .,... s•. ı em e- iübaren İsveç sahillerinde seyruse!er recektir. Kadı n~li arkadaşlarile spor temaslarında de bırakmaktır • 
..:ınla yapılması istenen an. edecek olan lsveç vapurlarına Goete- _ ._...- Aberdeeıı, 30 (A.A.) _ Princess bulunmak üzere buraya gelmişler ve İşte Komedi Fransez'in ziyareti 
--•yapılamMJuısldıroh ı-r.11.~~~naf~-11~ooa mAio ..... Ma Royal İngiliz balıkçı gemisi İskoç. sporcular tarafmdan karşılanmışlar- n;ıü~asebetile elem duyanlann tees. 

~.;;&d.h.i:~ ~nde7:JL ~~UŞte .ua.rp gemı en akat edecek. car Hava Kumandanı yanın fimall prld sahillerinde bir dır. sürü bundan doimaktadır. Zira, on 
dlr. bilikis bitarafbimı muhafaza Bomada Alınan tayyaresinin taarruzuna ve beı sene evvel lstanbulu ziyaret edip 
etmek ve mfldahalede.n sakınmak az. 'D-A 30 (A.A.) - Macar Hava hasara u~amıııtır. Tayyare balıkçı K~-...ı:-... ....,on Heveti Franuz tiyatrosu adındaki diier bir 
ndndedlr. Sovyet Birliği, siyasetini Souritz Paristen Aynldı ~ kumandanı Miralay gemisini ~yni ~anda mitralyöz a.. Ank:~.A.) _ Koordinas. hara.bede temsill~ ver~ş olan Ko-
'Ye kuvvetini hifbir emperyalist mak. Paris, 30 (A.A.) - Sovyetler Bir. Hary, refakatinde Macar Hava Or- te§ine de tutmuştur. Maamafih balık.. yon heyeti bu sabah Bapekil Dr. medi Fransez artıs!lerı, on beş sene 
sacla hldlm etmf'Jecektir- Onun için liğinhı Paris büyük elçisi Suriç dün dusu erkanından biri olduğu halde, çı gemsii limana gelmeğe muvaffak Refik Saydamın riyasetinde toplan- sonra İstanbulda bili bir tabıtah ti. 
lllilttefllderle Almanya aralanndaki ak§8ilI1 saat 22.15 te Semplon expre- İtalyan Hava Müsteşarı General Pri- olmuştyr. Mürettebattan yaralanan mış ve ruznamesinde mev.cut madde. yatro bulamayınca, bizim için ne 
dlvalan bildikleri ıfbi halledebilir- sile Paristen hareket etmiştir. colo tarafından kabul edilmiştir. yoktur. · leri tetkik etmiştir. düşünürler acaba? diye tasalanma.. 
ler ve istedikleri kadar dövflşebi.llr. mak kabil değildir. 
ler. Onun içindir ki; İstanbul valisinin 

HADİSELERİN İÇYÜZÜ Sovyetıer ve ltomfUSU! şehir için hazırladığı acele işler ma. 
) 

Molotof Yolda., Sovyet Birltfi. 
Din p;yrl muharip vaziyette 

•lan kOIDfll)armdaa 'bahsederken, 
~kiye ile 1ran ve Sovyet Blrliii a. 
1'Muıdaki ademi teeavilz paktlannm 
illeri ve muteber olduiunu anlatarak 
"'aiJetln nonnal olduiunu ıaıter. 
lnlt. fakat Yaba Şarkta mtltteflkler 
tarafından 7apılan tahıldata kar. 
il 8oV7etleree d11YUlan IÜP. 
here lfaret ederek bana karp tedbir 
lluadJlım sllylenılıtlr. Sovyetler, Be. 
larabya meselesini de harp 70Ule 
ba0eimey1 dtiabmemektedir. 

Metice· 
~ . 
S OTJ'9t BlrBlbıln harbe kuıf-

Jbl78Caimı sarahat ve katlyet. 
le anlatmuı, Sovyetleriıı Hindistan 
fetld naaceralamaa Prifeceklerlne u
h Japılan pJiaları ifil.üne ıaymala. 
:.'L~et ve itnıiHn verecek ma. 
~ sayılabilir. 

• Madam Tabouü·yazıgor: 
Franıada kabine değifikllğbıe eebep olan "imli, 
yalnız Fln • Sovget aulhii değlld.l. Harbin geid 
bir tJO/haga 11irmek üzere bulunduğuna dair 
Franaız lıalkının bealediğl müphem hlaler de bu 
te"beddilk aebep olmr.ıftur. 

* • Bu hisler, gerçi vazf1et flserinde, fula mlesalr obnı7a.'" 
caktır. Fakat, uıiittefiklerl harbi daha canlı bir auretto 
ldueye M"1kedecekür. ,,.. 

e Siyat malıaf U bir Sovyet • ltalgan • Alman dek· 
ltJrasgonu "beklemektedir. BerUn bu ifi yapmak 
için "geni Avrupanın Almanga • ltalga • Soı,get 

Rumen Ticaret Vekili, bu mutalelxıtı tebesıüm. 
le karıılamıf, ve bu teldilln, Petrol l ıleri Yük· 
aek KomüerUline bildirUeeeğinl, o komiserUğin 
de, kentlWne 61Jdirilecek teklifleri "münaBip 
bir zanuuula,, tetkik edeceğini aöglemiftir. 
Bu cevap, birktıf gün evvel verllmiftir. Ve Ro
mangadaki Alman lktıaadi mümessillerinin rei. 
si olan Doktor Clodlıu, o 11üntlenberi, netke bek
lemektedir. Yakında, Romanyanın geni Harict 
Ticaret V elclli M. Criatu, kendlalni tekrar kabul 
edecektir. Fakat bu temtıBın da, miiabet bir ne
tice doğuramıgacağı ıinullden muhakkak sayıl. 
maktadır. 

sına bir küçük tiyatro binası yapma
yı da koymuş olmasını, pek haklı 
ve yerinde bir teşebbüs olarak telAk. 
ki ediyorum. 

Yani, eskileri beğenmiyoruz ama, 
onlann yaptıklan abideler de olmasa 
elimizde eşe dosta gösterecek bir oer 
bulunmıyacak, hatta eski konaklara 
sahip olmasak, içine mektep, veya 
resmi daire banndıracak ebniyeden 
tamamen mahrum kalacak imişiz. 

Çünkü yeni inşaata k&rfı bizde 
garip bir mukavemet hisai var. Ya 
israf diyoruz, ya vakitsiz sayıyoruz. 
Ve bu mukavemetten vaz geçtiğimiz 
zamaıı da elimizde imkan bulunma. 
yor. Böylece ftmitten yaptlmı' klp• 
nelerin içinde ıerizad yaşıyorus. 

Birliğlnln nezareti altında vücıule getirUece- * 
iini ileri sürüyor. . • Socyetlerin f!e~en hWnunda, ltalya Kralına itimat Fransız Büyük Elçisi 
Halbuki gerek ltalya, geİ'e/t Sov11eı 11ıraıı, bU· evrakım takdim etmeden Moskovaya çağrılan sefiri 
1UI imkan bulr.ınmadıg"'ına kanidirler. Gorelkin'la yakında Ro~aya ıerl döneeeji bildiriliyor. Fransaya Gidiyor 

Sovyet sefui, halya ile Sovyet B!rliii arasında imza 
lr edilmek üıere olan le.kat Fin - Sovyet harbinin baş.. Fransanın Ankara büyük elçisi M. 9 Sovyet BirJJifnin Finlanda, Norveç, ve lsve~ masmaa .Jaması üzerine imzası ıreeiken ticaret mualleclesinl de Massiglinin, yeni Fransız BaşvekllL 

z.-.ı. Mıntakasında tedafüi bit" paktın aktinden hopat olmadıjuıı bildir. ltirlikte ceürecekiiz. Muahedenin tadil edilmiı olduiu nin daveti üzerine bugünlerde Fran. 
nıesi, Nazistler için b~ darbe tefkil ediyor. 4a bildiriliyor. saya gideceği bildirilınektedfr. Bü-

lumen Ko··yu·· Çünkü Nazistler bu tedafiit ittifak paktını bir taraftan * yük elçinin, yine bugünlerde tngilte. 
Sovyetler diğer tı:rafta. mfittefilder aleyhinde .kullau.. • 1 reye gidecek olan İngiltere büyük 

~ 30 (A.A.) _ Türk!yede mak istiyoJ'du. talga bu llllUlhede llUlcibinte 8oDgstlsrden an- elçisi ile ayni tarihte seyahate başlı-
teIW. '1111takasuıda bir köyün ku- * trall, ve petrol alacak l'e bunun mukabillnde yacağı zannedilmektedir. 
~ lçhı kredi açılmasr hakkın. ., Doktor Clotllıune, Rumen .,,letı aruındald rnülıendiallğe ait matergel ile gemiler ver«ek- Diğer taraftan Sovyet büyük elçL 
~--- Mecliatne bir kanun müzakereler hızlı ilerligememektedlr. Almtmga tir. si M. Terentief ile Yunan büyük el-

R .. ..r~pılmıftır. Roman11adan 111 lki talepte bulunmaktadır: .. çisi M. Rafael de Ankaradan şehri· 
--.MO.&,ye Nazın Ganfeııko, hüld\- ,,. • mize gelmiılerdir. Sovyet büyük el. 

:,;ınma yaptığı beyanatta bu '1 - Tunada/d Alman getnllerlnln, Bonuınga ta , Bqllnlmle Nulstlerln Irakta h8k6met aleyhinde bir çisi ile Yunan büyük elçisi, mezu_ 
m;\ kabul eWilni, bunun Rumen Ttllınd '1ıallı.--~-u .._ol L--_. ,.1 ı..-J cereyan uyandı.nmk ~in 7eni propqandalara b8fladık. 
O]:.~ oeaar ve Amiml bir dost ~-~an 1""'•,..Ut&1K pe,,,-, llWINBfflanı AUT•. nen memleketlerine gideceklerdir. 
·-. .a.ur. QQUC" Jarı ıöu (arpıvor. Buılar, bilhaua lncnterenin l'llls· I ~~~~~ ~~~ 
~ bir delili ld ğun 2 R yada1d pdrol ~ .. tine yerleştirilecek yanın milyon Yahudiyi lrab sin· 
IÖJ!eınttttr. 

0 

u u - OllUJll ' ~man .termek ulyetinde oldufunu anlatıyOl' ve b87leee Irak Ankara, 30 (TAN) - tnrıtltere 
~~Haıic!- N~ ... -ın bu söz- MUUJlliinin 11eni makineleri vaaıtaile, cok daha .._4 lnıril büyük elçisi Sir K. flugessen yann 

..,- -~ •1.-n umumlyMinl hem • te- hanı de Irak hii.kA 19 25 trenil İstanb la, ad aJkıaJarJa lr:..-1 .. -.. ltöklil .. L"~- ı-~· -- -' ._, u. · e u or an da 
IJe ~ ~tn hAt'hnda ~ r-AHUe wıa,._, •Wll'lllla. meti aleyhinde t~e çahp)rorlar. doiruca Londraya hareket edecektir. 

:ı---------------------..;..---~-.:....-----.-..... ---"""'911--_;_--_: BüyÜ.k elçiııiıı ae,vabati 15 lila süra.. ... 
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KOMEDi FRANSEZIN BiRiNCi TEMSiLi 
·ANDROMAK ~ 

J(omedi Franseiin ilk tem8ili11den bir salıne ve ~f ari Bel .• 

K o~_edi Fransez ilk t!msillerine da seyircilerin sinirleri o heyecanla. 
. . dun Rasin'in şaheserlerinden rı yaşamış kadar titredi. 

bı.~:ı olan Andromak ile başladı. A- s _ anatkarlardan ayrı ayrı hah. 
şagı yukarı üç yüz sene evvel oy:r.a. 

-1111111-~_,.,..... _____ ŞöhreUerl sonsuz olan yıldızlar doğuyor, MiLYONERLER BARI fllmtnl Gllzcl 
MADLEN KAROL'un bayılbcı gözleri, yakan tebcssilmlerl ne zevkine doyulmaz 

bir şnh eser yaptı, 
İçinden kaynayan bir Vollm glbl şahlanan 

FRED MAK MURREY ona ne bUyDk bir kudret verdi. 

MiL YONERLER 
I BA~I 

Mllyronların, kudretin, gUzelllijln, lhtltamın toplandıOı aenenln en mDıteana flfmldlr • 
............... • lhe M J K 1 ve PARAMUNT JURNAL Bugün saat 11 de tenzilatlı matine 

~----Bugün SARAY Sinemasında 

2 güzel ve mQntehab filimden milrekkeb tevknlfıde bir program 

____ , 
Eğlenen Viyana .. GDlen Viyana .. Seven Viyana. f ~ Talebl umumi üzerine: 

BiRGECELiK H T A R z A N 
S E V G 

'
• L 

1
• : :. (Maymun Adam) 

1 
! Türkçe sözlü 

Jolınny Veissmuler - JJlaureen O'Sıdlivan 
Theo Lilıgen - Paul llorbiger ve Hilde Kruger S Tarafından çevrilen ve §imdiye kadar görillen en hıırikullı 

tarafından yaratılan bu neş'e ve kahkaha filmini t i Tarafından çevrilen ve §imdiye kadar görülen en hari-
görüniiz. Seanslnr: J0.45 - 2.15 - 5.55 ve 9.35 te J t kulfıde maceralar. Seanslar: 12.15 - 3.50 ve 7.30 da 

llavcten Yeni FOKS JURNAL en son harp ve dünya haberleri 
'9 ........................... - Bugün sa:ıt 10.45 te tcnzfUıth matine ml!l ............. a .... ••••• 
ı~----------------------------------------------------------1, . ~. . ~ 

''SAMIMI iHTiLAF'' ... ''e "DON KAZAKLARI" ... dan sonra 

SU MER S İ NEMASI 
Mevsimin 3 ÜNCÜ FRANSIZ SÜPER FİLMİ olan 

T A PTIG I M KADIN 
Büyük Aşk, ihtiras ve Maceralar Filmi 1 

YARIN AKŞAMDAN İTİBAREN göstermiye başlıyacal-ıı 
Baş Rollerde: en büyük 3 Fransız yıldızı 

VICTOR FRANCEN • HARRY BAUR 

Ve ANNIE D UC A UX 
nan ve şairine hemen şöhret kaptlcın.. setmeden evvel heyeti umu. 
nı açan bu piyes, Fransız trajedisinin miyesini tetkik edelim. Zannediyo
ölmez bir abidesidir. Dün gece bu de- rum ki, bu kadar kuvvetli bir ahenk 
ğa1'li sanatkarlar, Şehir Tiyatrosunun kolay kolay teessüs edemez. Ufacık '• Bu Film, SÜMER sinemasının şeref programını teşkil edecektir. 
salmesinden Rasin'in dehasının fırtl - bir kusur yok. Sahne üzerinde, ace. 
nalarını, heyecanlarını köpüklü, coş. mi bir artistte luzumsuzlugunıı hay
kun bir şelfile gibi akıttılar. kıran ellerin harekatı ölçulmü~. do-

Programda hulasa edilen vakanm nüşlerde, bakışlarda, yüruyi.ışlerdeki 
birer birer şahsiyetlerini saydrak tevazün, Feniks rolünü yapan Sam. 

broy'ün, tiratları dinlemesini görmek 

s A F-i __ Y_E_K_O_N_S_E_R_i~,,, AKIN OLUYORI 
mevzuunu anlatmıyııcağlm. Rasin'in 
şaheser şiirile trajedi kisnsine bü- kafi idi. Jan Sülli ile Fransuvaz Belil, 
ründüğü vakanın her asırda, her an- Lui Senie'nin repliklirmdekı sağlam
da yaşanabilen bir hüviyctı vardır. lık insana takdirden ziyade hayret ve 

recek kadar fevkalade idl Bu kadar Bır adam bir kadın sever, sevilmediğini 
anlayınca bir başkasını severmiş gibi go- mükemmel şey olur mu? 
rfinilr. O adamı seven kadın tışıkmın kcn- Jermen Rue, Androınak rolünde o
dislnden uzaklaştığını ve rakibcııl ile ev- yt:n tarzı itibarile b.!lna Madam Se
lcneceğini .anlayınca kendisine delice mec- gon Veber'i hatırlattı; tıcsindeki ihtJ_ 
ltip olan bir başka erkeğe ancak sevdiğini zaz, heyecanındaki samımiyet h:ıri. 
öldürmek suretile aşkını vtıdeder. Sevdiği kulade idi. Tehlikede gordüğü oğlu. 
erkek rakibesıle cvlenemlyecckUr. Çünkiı nun hayatını korumak için ancak t 11 

aşkını vAdett!ğf adam maşuknsının sevdi-, ana kalbinden kopabilen feryat tabi· 
tını 6ldürmOştür. Kadın o zaman her iCYI ilik hududunun çizdiği daire içitlde 
un~tur, sevdiği erketi öldürene biltiln nef- her şeyi ifade ediyordu. Hermion ro
retini haykırdıktan sonra kendisini de ö- lünü oynayan Mari Bel son tiratta 
lilmiln kollarına atar. sevdiğini öldüren adam~ yalnız soz. 

Sön Şarkdar 

3 Nisan 
Çarşamba Akşamı 

Ayrıca: 

10 IGıilik .:M'1tcar Oı·kestrası 
Beyazıtta 

MARMARA 
Sinemasının muht~em salonlarında 
bileUer liimdiden sinema glseslnde 

sntılmaktadır. 
G~yet ısırıcı tenkitleri ile tanınan !erile, ~zaı ile değil, bilhassa go::.ıe

Morıs ~uvas?r, Odeon, Büyük Antu- rile ifLde eylediği derın nefret ve 
vanı~ .ıda:esınde iken Andromak' .. n teessürde fevkallıde kudret gösterdi. ·--~ 
ıtemsili munasebctile yazdlğı bir ya- Mari Bcl'de bilhassa gözler büyük ti Bugün MELEK Sinemasında 
.zıda: rol oynuyor. Pirüs'e karşı aşkını gciz-

.. _ Andromak'ı tekrar tekrar o. !erinden, yelsini gözlerinden, isyaw
kuyun~z. Bu ~erin yaşadığı ve ya. nı gözlerinden okuyorsunuz. Onlar 
şatıldıgı asır pıycsteki kahramanlann bazan bir göl kadar rakit, bazan ulu 
şahsiyeti ile beraber bir tarafa bıra- denizler kadar azametli ve derin. Ru. 
k~ırsa -~şka. dair yazılmış. bir piyes, hundan kopan fırtına yine o gözlerle 
~~;~olo3ik bır komedide~ başka ne- şimşekler çakıyor. 

Alber Lamber'den sonra Komedi 
O kadar ki, ufak tefelt tadilattan Fransez'in en kuvv~tlilerindcn o!an 

ronra, şimdiki asır clbiselerUe bile Yoncl'i takdir için kelime bulamıy0-
oynanabilir. O derece hakiki, o de. ruz. Yukarda bahseylediğlm inşadı, 
rece sade ve şümullü bir mevzudur., tabiilik ile mezcetmek hususunda, 
ıliyor. zannederim, Yonel'in fevkine çıkacak 
Andromak'ı, Leon Blum ve Cuııtav Lan~ sanatkar, mevcut olmas:ı gerektir. 

on gibi sayılı tiyatro milnekkiUert. Por- Hepsi cephelerinde ayni kuvvetli 
to Rış'ın hemen hemen tesis eylediği adımlarla yürüyen kudret ve sanat a
"'aşk tiyatrosu" çerçevesine sokabiliyorlar. bidesinin bu sağlam temellerinden 
Yüksek trajedılerdcn olan Andromak'ı hiçbirini diğerine tefevvuk cttire
şimdıye kadar daima i.nsat ihtişamı ile sey-
rettik. Dün büyük bir fark gördilm. Ar- m~m. 
:tistlcr ln~ttan ziyade vakaya sarıldılar . rosper Merlıne'nin bir perdelik kome-

. ' dısl Bonom Yadls tarzında tak bl mevzuun yukandn yazdığım gıbl tebarüz u r eser-
. . dlr. Eserin k:(ymeu sanatkArlan ıo U eden pek sade şahslyetlnı kelimelerle an- 1 • n yme 

Gözleri kamaştıran bir lüks ve zenginlik arasında 

l\1UHTEŞEI\I SAHNELERLE DOLU NEFiS 
Rİll MTT~iuj • Ol? İTİNA T, RİR l\fF.V7.TJ 

Filme ilave olarak: Amerlkadan hususi olarak getirilen 

EN SON RENKLi YAZ MODALARI. 

ve MET R O JU R NAL 
Bugün saat 11 de tenzilatlı matine 

'-------------------------' )atmaktan ziyade hislerile lfiıam ettiler j lle yilkselmlıUr. Peru Hid1'rlnln meftun 
Bilhassa buna hayran oldum. Bu ilk def~ olduğu şOh bir kız şehirde birçok dedlko-

. . . duya sebep olmuştur. Kendisinden herkes • 
-vAkl olmus bir şey değildır: şlktıyet ediyor. Aşıkının hediyesi olan mUh Bu ün s AKA RYA Sınemasında 

Edmon Rostan'ın Slrano dö Berjerak'ını teşcm bir araba yüzQnden yeni şikAyet.çUer. ,.. g ~ 
büyük Koklen yaratb. Şüphe yok ki bil- var. Fakat fettan kız k!llseye gitmiş ve a- Büyük, kuvvetli, zengin ve muhteşem bir film: 
tfin tiyatro Alemi Koklen'ın bu roldeki rabayı klllseye bıığışlamııtır. Evek Hidlvin ş 1 M A L o T E L ı• 
yüksekliğini tasdik eder. Fnknt Koklen bu konağına onu kendi arabasında getlrerek 
rolde inşada buyük ehemmiyet vermiş ol- biltOn meayibini sildikten sonra cenneWk • 
ması itibarile daima halk ile kendisi ara- olduğunu bile tebsir ediyor. Oynayanlar: ANNABELLA • LOUIS JOUVET. J. P. AUl\fONT 
Wld::ı ufak bır mesafe bırakmıştı; kAfi de- Bu ufak komedide Perikol rolünJ ve ilaveten: KLU. KLUX. KLAN'nın bütün esrarını faş eden 
recede yaklaşnınamı~tı. Sonra ayni rolü, Mari Bel yaptı. Trajeclid~ki şimşek. M A S K E L İ V A T A N H A İ N L E R İ 
Lö ::s~~;~:;;an'ın eserlerinde ta- leı saçan g?zlerde şimd~.fı.tneler ~ay: Filmi. Baş rollerde: NOEL MADİSON ve LlLA LEE 
blilı11i ile temeyyüz eden büyük sanatkAr r.ıyordu. Pıyesin en muhım vazüesı '- Bugün saat 11 de tenzilatlı matine • ·-.••••- , 

1 6 Eme Klarion'dadır. Gerek makyaj, "' ,,. 
inşada ikinci derecede ehemmiyet vererek 
Koklen'in dolduramadığı veyahut doldur- gerek İspanyol lehcesini taklit etme-
mak istemediği o ufnk ·aynhiı ortadan sı itibarile sanatkar bu ufak mevzua 
kaldırıverdi. Hatttı selefinin büyük jesUer- o derece hayat verdi ki, kendimizi 
le inşat eyledıği "burun .. tlrad.ıru bile, A- hnkikaten İspanyol Amerikasında 
deta kelimelerini arar gibi tallı bir tutuk- zr.nnettik. Sahneye bu derece hikim 
luk, tabU bir düsilnüs ile konuşur gibi olabilmek, sanatın en güçlükle fethe. 
söyledi ve ştlphesiz daha güzel oldu. Lö dcbileceği tehlikeli bir sahadır. Bir 
Bartl, p'yesin dinamik noktasını ıınlamısb sanatkar buna muvaifak C\labilirse 

Dün nkşam Komedi Frnns2z artist- 0 zaman sade rolünü oynamaz, onu 
"•ri, hissettikleri heyecanı hissettir- Eme Klarion gibi yaşar ve yaşatır. 

ler. O kadar ki, mevzuun bazım UNAY 
.. ..ı1utlarn kadar yükselen dalı?alann. llL 

ı~tanbul Belediyesi 116nlarl 
Hadımköy - Terkos yolunun tamirınde kullanılmak üzere lüzumu olan 974 met

re miklıbı Hnm Taş mahalline teslim şarWe pazarlıkla satın alınııcaktır. Mecmu
unun tahmin bedeli 2045 Ura 40 kunış ve teminatı 153 Ura 40 kunıştur. Şartname 
Zabıt ve MuamelAt Müdilrlilğü kalemlnd e görülecektir. İhale ı - 4 - 940 Pcızar
tesl günü saat 14 de daimi encümende yapılacaktır. Taliplerin teminat makbuz ve
ya mektupla.rfle !hale günQ muayyen saatte daimi encllmende bulunmaları. (2533) 
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İstanbulda görülmemiş 

bir fevkaladelik olarak 

HAFTA 3 üncü 

Gösterilen 

ŞEHVET 

KURBANI~ 

N 1 N A 
Son 3 Günü Ka~dı L 

Ayrıca: 

Muazzam Film 

MADAM 
BATERFLAY 

1 Artık Temdid 
' • J __ c.·n.j •• tm_iv_e_c_e_k _ _ 

BOR S.A 
30 • 3 • 940 

E 
M 
D 
A 
R 

Londra 
Nevyork 
Parll 

5.20 
148.75 

2.9647 
MllAno 7.4275 
Cenevre 29.1325 
Amsterdan'I 69.0575 
Brilksel 22.08 
Atina 0.9625 
Sotya 1.7625 
Madrld 14.0550 
Budapeşte • 26.33 
Bilkreş 0.6275 
Belgrad 3.42 
Yokohama 33 9575 
Stokholm 30.86 

ESHAM VE TAHVn,Aı 
Ergani 
1938 % 5 ikramiyeli 
C::ıvas-Erzurwn 5 

20.02 
19.90 
19.51 

~-------· "' 
Göğüsleri kanat a:;kile çarpan orta o

kul gençleri! Türk Hava Kurumunun 
(Gedikll Yuvası) na kayıt ve kabul baş
ladı. Acele, kurum fiUbelerine milracaat 
edlnlz. 

31 - 3-940 

Adliye Sarayı 
Eski adliye binası 7 sene evvel yandı. 

lstanbulda adll clhaz:unızın blltün ihtlya~ 
larını temln edecek ııekilde yeni bir adliye 
sarayı yapılacağını duyduğumuz zaman. 
çok sevindik. Yalnız adliye mensuptan d~ 
ğil, adliye ile alAkası olan olınıyan herkes 
memnun oldu. Eski adliye binası, hakika• 
ten bugilnün asri ihUyaç ve tclAkkilerlne 
uyan bir bina değildi. İçinde çalışanlan 
kalb hnstahğma uğratacak kadar çok mer
divenli binada teshin vasıtası muntazam 
değildi, asansör ve dahlll telefon tesisatı 
yoktu. 

Yeni sarayın vlltıyet konağı yanındaki 
muhterlk bina arsasına yapılacağını tıiti• 
yorduk. Aradan epey zaman geçti. Sara• 
yın eski Şürayi Devlet binası yerine ya• 
pılacağı yazıldı. Sonra Sultanahmet mey
danına nezareti olan tapu müdürlüğü sı• 
rasında inşa edileceği anlaşıldı. 

Adaletin tevzJ edileceği binayı şehrla 
tam ortasında ve güzel bir mevkide gör• 
mek elbette zevkli blr şeydL Hapishane 
binasının yıkılmasının münevverlerimiz 
arasında kopardığı milnakasalnn takip e
derken hapishane yıkıldı. Şimdi de yapılan 
ptıinın yıkılan bina arsasına uymadığını, 
daha birçok lstlrnlftklere lilzum görilldil• 
ğünO ve binnetice inşaat mcsclesinhı de 
durduğunu isltlyoruz. 
Aradım yedi sene geçmesine, tahsllatı• 

nın da hazır olmasına rağmen saray ar
sasının h5.1A katiyeUe tayin edilememiş 
olmıısı, mucibi teesstırdür. Bu hal, bize 
mesai tarzımızda büyük mikyasta ıslahat 
yapmak zaruretini hissettiriyor. 

Avukat JJ1un'im i'1U8tala 
---o-

Türk Hekimleri Dostlu}( 
Cemiyetinde Seçim 

Nizamnamesindeki tadilAt milnaııebetne 
usulcn idare heyeti istifa eden Türk He· 
kimleri Dostluk ve Yardım Cemlyettnln 
yeni idare heyeti, dün öğleden sonra se
çllmlştlr. Riyasete Operatör M. Kemal, 
umumi kfıtipliğe Ahmet Şükril, muhase
beclli(:e Profesör L6tfi Aksoy ve Azalık· 
!ara da Profes0r Ali Rıza ile İhsan Arit in· 
tlhap edilmişlerdir. 

Bugün 
Tiyatrolar 

Şehir Tiyatroıu 
Komedi kısmında 

YANLIŞLIKT,AR KOMEDYASI 

Sinemalar 

AL KAZAR 

SARAY 
MELEK 
iPEK 

TAKSIM 

LALE 

ŞIK 

SAKARYA 

TAN 

MARMARA 

ALEMDAR 

TURAN 

ÇEMBERLITAŞ: 

MILLT 
Kadıkl:iy OPERA: 

cCece kılavuzları. ~e 
Mahalle kızı lı arıyor 

«Bir gecelik sevıflb 
c''MtKADO• 
•MİKADO• 
GUNGAD1N~ 
•Fedailer Ala:ru 
cMUyonerler Baru 'ri 
•Harbe Hazırlık• 
cÖlilm Geçldb ft 
cDamgah Kadınlan 
cŞimal Oteli• 
cKadrlb ve cXaplaa 
Kralice> 
cBırakılmıı kızlan ve 
cClınller Peşinde. 

cŞcvhet Kurbanı• ve 
cMadrun Buterfla;,. 
«Son Beste. ve cBen 
bir pranga kaçağı:runll! 
cÇingeneler Ban•, 
cGece yarlsı şarkıcısı• 
ve cPastırmacı.yan ve 
~ilreklısı• 

cŞevhet Kurbant> ve 
cMadrun Ruterflay. 
cO Kadın• 

• --... Bcyazııta ~ııım--. 

Sinemasının 

Havası daimi filitre edilen muh.. 
teşem salonlarında bu haf tanın 

nefis proğramını seyrediniz 

i\IARSEL 
Ş~~TAL 

ve 
ANDRE 
L UGE 

nın eşsiz sanat eseri 

B IRAKILMIŞ 

KI ZLAR 
Aynca: Meşhur polis 

hafiyesi 

ŞARLI $AN 
nın 

MACERALARI 
"'lıııı .......................... lllİ. 
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ABONE 
TOrklyo 

BEDEL) 
'Ecnebi 

TAN 

M lY ~<§1 lhl a lb)(~~ n· l 
.J 

1400 
760 
400 
160 

Kr. .. .. 
" 

1 acnı 

6 Ay 
8 Ay 
1 Ay 

2800 
11500 
eoo 
800 

Kr. 
• 
• 
" Profesör Piccard'la Uzaktan 

Milletlcrarası posta ittihadına dahJJ 
olmıyan memleketler lcin abone 
bedeli müddet sıras1yle so, Hl, 9, 
8,15 liradır. Abone bedeli peşindir. 
Adres deği§tirmek 25 kuru§tur. 
Cevap ic!n mektuplara 10 kuru:;luk 
pul flAvesi lAz.ımdır. 

ll 
Ve 

MART 

ismet lnönü! 
G özlerini maziye çeırirenıer, şu 

anda içinde bulunduğumuz 
"31 l\fart" gününün tarihi ehemmi
)"etinl kestirmekte zorluk çekmezler. 
Çünkü, "31 Mart", Abdülhamidin 
tertip ettirdiği irtica hareketinin vu. 
ku bulduğu gündü. O gün, "derviş 
"ahdeti" nin "volkan" sayfalan va. 
ııtaslle kışkırttığı softalar ayaklan. 
lnJşlar, askerler: 
"- Biz, alaydan ycUşme zabit isteriz. 

1'.lektepll zablUeri kıtır kıtır keseriz. Mec
llai Mebusan istmleylz. Şeriat isteriz!" 

Diye ayaklanmışlar, irticaa kafa 
tutan temiz Türk münevverlerini §e. 
bit etmişler ve nihayet hareket or
dusunun kahraman yumruğundan, 
trıüstahak oldukları dersi almışlardı. 
Fakat, ittihatçılarin, nımi takvimi 
efrenci takvime uyduruşlanndanbe. 
ri, tarihe: "31 Mnrt vnknsı" eklinde 
ıirmiı olan bu irtica ayaklanması, 
"13 Nisan vnkası" adını almıştır. Bu 
IUJ'etle de, 31 Mnrt tarihi, kanlı ve 
acı bir hatıranın lekesinden temiz. 
lenmiştir. Bue:ün, artık, 31 l\lart, ko. 
yu bir taassup \'e irtica hareketinin 
değil, bilakis, en büyük, en şerefli 
bir zaferin, yani "İnönü" zaferinin 
yddönümüdür. Bunun içindir ki, biz, 
31 Mart sabahına, gözlerimfai kanlı 
bir irtica hareketini anmanın nefret 
ve lanetini duyarak değil, çok şerefli 
bir zaferi hatırlamanın milli guru. 
runu, sonsuz şeref ve zevkini tadarak 
açıyonız. Bugün, "İnönü'' günüdür. 
Fakat "İnönü", şerefli Türk tarihin
de, sade bir günün, sade bir zaferin, 
sade çok büyük bir insanın değil, çe. 
şit çeşit, \'e boy boy zaferlerle dolu 
~ devri11 adıdır Bıınun iı;indir ki 

biz, bu devrin adını taşıyan günü, o. 
nun mahiyetile mütenasip büyük. 
)ilkte bir milli bayram gibi kutlula. 
makta yerden göğe kadar haklıyız. 
Bu bayramın ne kadar biiyük oldu
ğunu kavramak için, Biiyük Atatür. 
kün, "İnönii" zaferini kazanan bil. 
yük kumandana şu tel!!rafı çektiğini 
hatırlamak bol bol kafidir: 

11
- Siz, 1n6nilnde, sade dil§manı değll, 

lnllletln maküs talihini de yendiniz!" 
31 l\lart, makus talihimizin mağ. 

lup edildiği günün, adıdır. Bir mil. 
Jet için, "makus bir talih" den daha 
korkunç bir diişman olnmıyacağına 
göre, "İsmet İnönü'', İnönünde, Türk 
milletinin "en büyiik düşmanı" nı 
yenmişti. Ve biz, bugün, en büyük 
dü~anımızı yenişimizin barranunı 
yaşıyoruz? 

•• Karol Köyü! 

Rumen Hariciye Nazın Gafe:nko, 
Rumen mebusan meclisine, Tiirklye
de, zelzele mıntakasında "Kral Ka. 
rol" namına bir nümune köyü yapıl. 
masını teklif etmiş. Ve Rumen me. 
busan meclisi, bu teklifi de, bu kö. 
:vün ino:nsına harcanacak tahsisatı da, 
;.zun alkışlarla \'e müttefikan kabul 
etmiş. 

Bundan pek kısa bir zaman evvel. 
Balkanlan dola an arkadaşımız Aka 
Gündüzün izhar ettiği bu temenni
nin. hu şekilde tahakkuku, bize son. 
ııu bir sevinç duyurmuştur. 

Hele Rumen mebusan meclisinin, 
'hu teklifi kabul hususunda gösterdi. 
ği samimi tehalük ve ittifak, duydu
ğumuz tahassusü büsbütiin derinleş. 
tirmektedir. İki memleket arasında
ki yakınlığın hiili liğ'ini tebarüz etti. 
:ren böyle fiili delillerin çoğalması, 
Balkan miUetleri arasındaki dostlu. 
lrt.n kuru bir sözden ibaret kalma. 
~- ' . 
dığını belagatle gii termektedır. 

"Kral Karol köyü'', sade Türk va. 
tanının felakete uğramış bir parça
sını değil, Türk • Rumen dostluğu. 
nun sarsılmaz temellerini de yeni. 
den imar etmiş oluyor. Bizce, ''Kral 
Rarol köyü'', hakiki bir "nümune 
kihii". ''n"i lınldki doc::tlui?tın mnna 
'Ve mahiyetini öğrenmek isteyenlere 
"nUmune" olacak bir "köy" dür. 

•ı şittim ki yedi kat göğe 
çıktıktan sonra, şimdi 

de denizlerin esf elisafilinine 
inecekmişsin. Deme ki dün
yanın en fazla yükselen Ye en 
çok alçalan adamı sen olacak
sın. İlk yaptığın güç işti; ya
rın yapacağın ise daha zor ..• 
Bulutlardan yeryüzüne bur
nun bile kanamadan inebil
din; fakat Okyanusun dibin
den su üstüne cansız bile çı
kabileceğine pek aklım ermi
yor! 

Belki de şöyle düşüniiyorsun: 
"Çıkmazsam ne çıkaı·? Yaşım yet.. 
miş, işim bitmiş ... Zaten bir aya. 
ğım çukurda; vaziy'2t te kötü, hiç 
bir tarafta rahat, huzur kalmadı; 
aharı ömrümde yine istilalar gö
rüp muhaceretlere uğrayacağıma 
şu belalı dünyadan nstaca sıyrılı. 
vereyim. Sonsuz bir zulmet ve sü.. 
kıin içinde kimseye nasıp olmamış 
bir istirahatgah seçeyim ki, ona 
ne düşman bombası, ne dos: gözü 
ilişebilsin; herhangi bir fatihin 
hayat sahasında da adı, sanı bu .. 
lunmasın. Ayrıca va:andnşlarımla, 

akrabalanmı da kabir ziyaretin
den ve çelenk masrafından kurtar. 
mış olurum!,, 

Diyojen de bu asırda ömür sür. 
seydi böyle yapmak isterdL On:.ın 
zamanındaki cihangirler ve İsken. 
derler daha insaflı adamlarmı§; 

"Gölge etme, başka ihsan iste
mem!,, diye aksi ceva!J veren filo.. 
zofun sırtını okşar, geçer, gider
lermiş. Şimdikiler olsa idi. aslında 
Yahudilik aramıya kalkışırlar, ar. 
kalarına takılıp partilerine girmi
yen bu kamil insanın fıçısını bile 
elinden alıp ya sürerler, yahut ta 
temerküz kamplarına sürüklerler. 
di. Delidir, frengilicHr, diye ope. 
rasyon, daha has tabirile hitleras. 
yon yaptırmaları da mümkundu! 

Seninle berabar, yeni ic~t 
tahtelbahirinın içinde ol

mağı istediğim dakikalar yok de
ğil, ustad! Muharebe ve ıhtiras s:ı. 
balarından uzaklaşıp denize gö.. 
müldükçe her metrede daha raha~ 
nefes alacağıma, propaganda ve 
harp şamatalan ile .ırama engin 
deryalar girerek ses!c!' kısılıp tı

kandıkça gönlüme ferahiık dolaca. 
ğına eminim. Tam manasile baş 
dinlendirecek yer, ancak senin •ıar
mak istediğin deniz dibidir; yanı 
dünya yaratılalıberi insan adımının 
basmadığı ebedi kaıanlık! Orada, 
göğsümu gere gere pervasızca dL 
yebilirdim ki: 
"- Haydi gel buraya bakayı!Il, 

Germen topu, İslav tankı, Anglo
sakson torpitosu, Franlt tayyaresi! 
Yetişin hele göreyim, kırk ikilikler. 

ı mıknatıslı mayinler, iperitli boın. 
balar, bütün motörize ordular: Ar
tık ne perçemli, ne posbıyık, ııe iri 
çene, hiçbir çehreden, şemsiyeli, 
silindirli, gömlekli hiçbir kıyafet. 
ten; totaliter veya demokra: hiçbır 
rejimden korkum yok. Onlardan 
beni sekiz yüz metre deniz, yani 
milyonlarca, milyarlarca touluk a. 
şılmaz, taşınmaz bir sıkl~t ayırıyor, 
ancak isim itibarile sudan otnn, fa.. 
kat çeliğe meydan okuyan asıl ge. 
çilmez ve yıkılmaz M?.jino istih. 
kamı arkasında duran benim Pro
fesör! Kadehimi şerefine kaldın. 
yorum: İnsan zararından masun 
bir noktaya beni ulaştırdığın için!,, 
İmkan varsa, dalarken dört se. 

nelik erzakını da beraber götürme. 
lisin. Ta ki, dünya yüziin~ çıkmak 
için acele etmiyesin v~ harp d~v
rini felaket haberi girmez ve dert 
işlemez yuvanda huzur ve sükfınla 
geçirebilen tek adam da yine sen 
olasın! Hani, nerede o kış mevsimi
ni Akdeniz kıyılarında tenis oyna
yarak, yelken açarak, kürek çeke. 
rek, alayla, eğlenceyle, sporla kay. 
gusuz geçiren İskandınavya kralla. 
rı? Damlarına kar çökmüş loş sa
raylarında baş1annı haritaya eğ. 
mişler: "Hangi istila ordusu. hangi 
semtten gelecek?,, diye gözleri fal
taşı gibi açılmış, yürekler Selanikl 
Senin yurdunda da hal öyle, kom. 

~ .... .-..ıs m .......,.... ~un kraliçe de böyle• İşin nereye 
varacağı belli olmadan, onca zalı. 
met ve tehlike mukabili daldığın 
derinliklerden fırlayıp yin° bu bt>
lhlı arz üzerine dönmek hakikaten 
ız.ansızlık olur. Bir kere dibi bul

G6klerlmlz, kanatlı cllmhurlyet nesli
ni bekliyor. 

Geneler! Türk Hava Kurumunun (Ge
dikli Yuvası) na girme şartlarını bir 
kere gözden gecirm y1 ihmal etmeyiniz. 

ı 

Hasbihal 
!andığını işitince lsyıın ederdim.~ 
"Behey adam, derdim, hudutlRrı. 
mızın kara tarafına ejderh1 gibi 
tanklar dizilmiş, deniz kıyısına dağ 
parçası zırhlılar sıralanmış, gciğü. 
rnüzden her gün tabiiyetleri meç
hul, fakat niyetleri maliım tayya.. 
reler v!zır vızır dola~ıyor; memle. 
ket yarının istilalarını önlemek i· 
çin sedler, siperler kurmakla me~
gul. Sen, bu sırada, sekiz bin meL 
re derinlikte yaşıyan balıklat'ın a· 
caba gözleri görür, kulakları işitir 
mi, diye, şu ana baba gününde 
akla gelmesi kabil olmıyan şeyler. 
le kafa patlatıyorsun. O balıklar 
görürler veya görmezler. işitirlPr 

veya işitmezler, onu bilmiyorum, 
fakat senin burnunun ucundaki top 
namlılarını bile görmeyip kulağı. 
nın dibindeki bomba seslerini bile 
işitmediğine imanım var. Sana ne 
"Yüksel ki, yerin bu yer değildir,. 
ne de "alçal ki yerin bu yer değil
dir,, diyeceğim. Diyeceğim şudurı 
Senin yerin düpedüz bir şi!a yur
dudur, düş önüme!., 

1 
Yazan: Refik Halid 

1 
Hem fikrimce denizlerin dL 

bindeki esrarı öğrenmiye 
sıra gelmemiştir; Mademki, i."liŞ ve 
çıkış meraklısısın, evvela cihangir 
kafalarındaki hayalat bulutlarına 
veya gönüllerindeki karanlıklar u.. 
çurumuna bir çık ve in. Oralarda 
yapacağın tetkikler ve alacnğın ne
ticeler şüphesiz beşer için da?la fay .. 
dalı olacaktır; belki bir zarann Ö
nüne geçmiye yarayacaktır. Ok
' an us dibindeki balıklardan bize, 
dert ve musibet gelmiyor. bırak za.. 
vallılan kendi hallerine! Bugün 
ilmin ve fennin tek bir gayesi ol
malıdır: Harbi önlemek.. Zekanı, 

teşebbüs kudretini ve cesaretini 
bu işe hasret; yedi kat göğe çıka. 
cak ve yedi kat denize inecek iılet. 
ler ve nakil vasıtalan verine bize 
dünya yüzünde kardeş kardeş ya
şamağı temin edecek bir serum ke
şif ve icat edemez mısin? Mesela, 
bir çocuk doğar doğmaz, ebesi gö. 
beğini kestikten sonra ikinci ame
liye olarak bu hayu·h .ilacı cam ~ı-
rıngaya doldurup iğneyi kaba etme 
daldırıyor.Artık korkma o yavrudan 
bir Sezar, bir Attila, bir Napolyon, 
herhangi bir cihangir ve diktaıor 

. çıkamaz; Beyninde ve gönliinde 
insan canına ve hürrıyetinc kaste. 
dicilik istidadının 'lcöküne kibrit 
suyu ekilmiştir. Mi.istakbel Sezar, 
ordular sevkedeceğine mektep mii. 
dürü olup talebe, ynhut turizm tel
lalı olup seyyah gezdb:ebiliyor~ A. 
tila, büyük yarış atı ahırlarında 
manej hocalığı ve direkti>rlük edi
yor; Napolyon ise dünyayı siliıh 

zoru ile fethe kalkışacağına, vatan
daşı ve hemşehrisi Tino Rossi gibi 
şarkı söyleyip kitara çalarak sesi 
ve sazı ile gönüller fatihi oluyor! 

Gördün mü büyük keşfi, hayırlı 
icadı, inkılap ve kemali! 

İşte asıl o zaman eski tarih bir 

vahşet devri sayılabilir ve yenisi. 
ne medeniyet ismi verilebilir. Yok
sa her asırda bir cihangir ve dik· 
tatör çıkıp her vesile ile eskisine 
rahmet okutacak icraata girışecek 
ve bütün keşıfleri, icatları, fena 
niyetlerine fılet yapacak olduk~an 
sonra, sekiz bin metre derinlerde 
yaşıyan balıkların sırrını öğren

men ve bio!oji ilmine bir kaç ma. 
lümat ekledim diye övünmen abes
tir. Yok, şayet yıllarca kafa patla. 
tıp milyonlarca lira sarfettikten 
sonra ölümü göze alarak d:ıldı. 

ğın derinlikten bize, yukarda bah
settiğim serumu 'letirecek ve in. 
sanlan yepyeni bir adald ve insaf 
rejimine kavuşturacaksan diyece. 
ğim yok; yolun açık olsun: Fe illa, 
vazgeç bu manasız işten de aklını 
ve paranı zamanın icaplarına has
ret. 

1940 senesinde görülecek i~ baş. 
ka türlüdür: Memleketb olan Bel-

çikanın şark ve garp hudutlarına, 

bir patlayışta Berlinın altını ıistü
ne getirecek veya Londrayı ndala
rile birlikte deniı.in dibine çökerte. 
cek yeni icat birer top yerleştir. 
Yıkıcı, yakıcı, ölüm ve felaket ya
pıcı keşifler zamanındayız Bugün 
Okyanus dibinden bir damla su a. 
lıp mikroskopta afal afal scyr!Ile 
dalmak veya bir böcek kabuğu çı... 
karıp, ahmak ahmak tırtıllarını sa
yarak yaşını bulmak sırası değ;l! 
Dünya: "Sakalım tutuştu!,, diye 
haykırıyor, sen: "Du:-, çubuğumu 
yakayım!., diyorsun; arkanda bir 
kan ve ateş Avrupası bırakıp de. 
ı:ıizaltı seyahati projelerl yapıyor, 
safayı hatırla sefer haztrlığı görü. 

A ma sen de şöyle cevap vere
bilirsin: "Ben ilim fen namı.. 

na kellemi koltuğumun altına a!· 
dım. bakınız ne keşifler yapıyo. 

rum!,, Bizim ilim ve fen erbabın. 
dan beklediğimiz "Strongiloc; poli· 
simüs,, nevine mensup yassı balık
ların kaç sene yaşadıklarını veya: 
"Plirium serinıa,. fasilesinc ait de
niz yosunlarının kaç metre yüksel
diklerini öğrenmek değildir. Daha 
doğrusu insanlığa hürriyet temin 
etmiyecek bir ilmi sen gecelik kü. 
Iahıma dinlet ve istilalnra sed çck
miyecek fenni al da rafa koy! 
Şu cihet var: 
Olabilir ki, yakında teşrif ede

ceğin en alt sularda hi~ te aklımız.. 
tlan geçmiyen bir başka kiHnat, b1z. 
ce karanlıkta kalmış daha mü-

. kemmel bir medeni difoya vardtr. 
Mademki biz bile henüz oraya se
nin himmetinle gideceğiz, onlar da 
buraya daha gc!ememlş olabilirler. 
Sen onları yakalayıp etüd edeyim 
derken, onlar seni yakalarlar, evL 

yorsun. rirler, çevirirler, "H!i, anlaşıldı. 
Canın sıkılmasın ama, ben derler, biz de bir şey zannettik, 

bir vatandaşın olsa idim, başımızda meğerse insan imiş... Hani, arzın 
fel.8.ket dolaşırken, senin bu derece ancak üstünde, ne fazla sıcağa. ne 
gen.iş ilminle ve icat kabiliyetinle keskin soğuğa, ne hsva tazyikine, 
su dibinde dalga geçirmiyl! hazır- ne su ağırlığına tahcımmiıl ~deme-,-

LOKMA.N HEKiMiN öGOTLERi · ?. 

--, diğini yarım yamalak işittiğimiz 
1 aciz mahluk! Hele c;unun, bir de 

beynini muayene edelim.,, ve seni 

Belkemiğinin Yana Çarpılması 
Bu türlüsiine kamburluk demez

ler. Fakat belkemiğinin yana doğ
ru çarpılması kamburluktan ziya. 
de görüldüğü gibi, endamı pek bo
zar. Hem de kamburluk gibi sahi· 
bine kibarlık değil, bayağı bir ta
\.'lr verir. Tedavisi, çarpıklığın 
düzeltilmesi, kamburluğun tedavi. 
sinden daha kolay olur. 

Bunun da birçok sebepleri var
dır. Belkemiği çarpık olanların ba
zıları daha doğuşlarından öyle 
dünyaya gelirler. Çocuk dünyaya 
geldiği vakit, çarpık olduğunun 

farkına varılmaması bu halin son .. 
radan olduğunu ispat edemez. İlk 
zamanlarda farkına varılmaz da, 
sonra anla ılabilir... Bununla be
raber, çocuk yeni doğduğu vakit, 
belkemiği normal olduğu halde, 
küçük yaşta iken kemiklerinin iyi 
inkişaf edememesinden dolayı ken
di kendine çarpıldığı da vardır. 
Belkemiği çarpıklannın en çoğu 

sonradan olur. Çocuk raşitik olur, 
bir gözü iyi görmez, yahut bir ku
lağı iyi işitmez, sağlam tarnfına 
çokça eğilir, bunlardan belkemiği 
eğildiği tarafa çarpılır... Çocuk 
felci hastalığı belkemiğinde (ar. 
pıkhk bırakabilir ...• 

Zatülcenp hastalığında göğüsün 
bir tarafında ziyadece su toplandı
ğı vakit, bu hastalık geçtikten son .. 
ra da belkemiğinde çarpıklık kal. 
dığı \•ardır. Çocukluğunda apandi. 
sit hastalığı müzmin olarak devam 
edince, çocuğun o tarafa devamlı 
olarak eğilmesinden belkemiği (ar .. 

pılır. 

Şu kadar ki, bu sebeı>lerfn hep. 
si pek nadir olarak gelir. Belkemi. 
ği çarprkhklarımn en çoğu ken. 
dilerinde bu sebeplerden hicbiri 
bulunmıyan genç kızlarda görülür. 
İstatistiklere göre, bel çarnıkhtl 
yiizde 83 kızlarda, yüzde 17 delL 
kan lılardadl1'. 

sıralannda doğru bir vaziyette O

turmadıklarına atfetmek adettir. 
Belkemiğinin bir tarafa çarpılma. 
ı;ında doğru oturmamanın da tesi
ri olduğu şüphesizdir. Fakat bu 
halin kızlarda, erkeklerden daha 
fazla olması, çarpıklıkta doğru o. 
turmamaktan başka bir sebep da
ha olduğunu meydana çıkarır. !\fek 
teplerde erkek çocukların, kızların 
daha doğru oturduklarını iddia et. 
mek güçtür. Kız çocuk, bilhassa 
büluğ yaşındayken, endamının gü
zel olmasına daha ziyade dikkat e. 
der. 

Onun için bel (arpıklığında kız.. 
Iarı, delikanlılardan ayıran sebe
bin kadınlık hormonları ola bilece
ği düşUnülmektedir. Bu fikir he
nüz epeyce yerleşmemişse de, hü_ 
luğ yaşında belleri çarpılınıya baş.. 
lıyan kızlardan bazıları - hormon
larla değil - hormonları faaliye. 
te getirecek bir usulde tedavi edi
lince, fayda görülmüştür. 

Bel çarpıklığının ilk \'C en mü. 
him alameti - belkemiği en ziya
de sağa doğru eğildiği icin - sağ 
omuzun, soldakine nisbetle daha 
yukarıya çıkmasıdır. Fakat bu a. 
lamet daha meydana çıkmadan 
önce, belkemiğinin çarpı1nnya baş. 
ladığını anlamak daha iyi olur. 
Bunu anlamak 1a kolnvdır: rocuk. 
tabii, çıplak olarak a~·~kta dimdik 
tutulur. Arkasından belkemiğinin 
omuzlanndan Yl!karıdan ac:Al!J bir 
parmak gezdirilerek kemiklerden 
her birinin sivri yerlerine mürek. 
keple işaret edilir. işaret edilen 
noktalar, yukandan asai?ı hir hi:r.a
da olmAyınca: belkemiğinin hangi 
kısmında <:arpılmıva basladığı 
mevdana çıkar. Sonra miirekkep 
noktalarını alkolle silmek kolay. 
du. 

Belkemiği çaıınklı~nı mütehaS
sıs hekimler, çarpıklığın sehehine 
'Ye şekline göre miinasip görecek. 
lerl usulde teda\'İ ederler. 

laboratuvarlarına götürüp marifet. 
li aletlerle kafa tasını açıyorlar, 
tahlilini yapıyorlar ve sonra şu 

hükmü veriyorlar: "Bu mahlüklar 
bir cins mütekamil Basil ve mik. 
rop nevine mensupturlar; kc.ndi 
kendilerinin düşmanıdırlar ve bi
ribirlerini yiyerek yaşarlar. icat 
kabiliyetleri varsn da mantık y'.ln.. 
lanna yanaşmamıştır. Zira bir ta
raftan ölmüş tavuğun yüreğini bin 
ustalıkla kavanozda yaşatmıy:ı ça
lışırlar, öte tarafta milyonbrca iıı. 
san ciğerini kurşunla delik, d~şik 
ederler; bir yandan :navmun aşısı 
yapıp yaşlıları gençleştirmiye uğ. 
raşırlar, öbür yandan gençleri top 
tüfek ateşile kırıp geçirirler, çeki· 
verin kuyruğunu!,, 

Ne doğru bir hüküm: 

B enim kendi ~esabıma alim, 
mütefennin, demokrat, otok. 

rat, sulhçü, muharıp insanın her 
türlüsünden sıtkım sıyrıldı. Hoş, 

sen de, şayet bir tesadüf!e kendıni 
fen sergiızeştciliğine, fenni akınlara 
vakfetmese idin ne olacaktın: Mu. 
hakkak bir cihangir ve fatih deı'ıl 
mi? Zira, baksana, ihtirası o dere
ceye gotürmüşsün ki. göklerın içi. 
ni arşınlamak ve deryalar.n dil:ini 
karışlamak azmine düşmüşsün. Bu 
hırs, maazallah, ba.şka bir surette 
partiler kurmak, ordular yürüt
mek. hayat sahaları aı-amak şeklin
de tecelli etse idi, 1908 • 40 harp. 
leri arasında bir de senin yüzün
den başka bir Cihan Harbine dah:ı 
karışmış olacak. on milyon insanı 
da senin uğurunda feda etmiş bulu.. 
nacaktık! 

Zaten doğrusunu istersen ben !le. 

nin tekrar dünya yüzi.me çıkmana 
taraftar değilim. Şahsi düşma:ı:ıın 
mıyım? Hayır. Fak3t olabili.I ki. 
denizin sekiz bin metre dibinde hir 
zengin bakır. nikel, krom radıum 
madenine. yahut. maıu:allı:ıh "OŞkun 
bir petrol kaynağına rastlarsın. dö. 
nüşte dilini tutamaz, söylersin. CJ
hangirlcr için yeni bir hayat saha-

(Devamı 7 incide) 

M@!fıim 
Çahşan Kadınla 

Evlenilemez 3 "3 ı.~ 
yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

A vrupada tahsil görmüş, burada 
mühimce bir dost, bir arkada. 

şile arasında geçen bir muhavereyi 
anlattı. Aynen kaydediyorum: 

- Siz bu davanın muhtelif cephe. 
}erini gösteriyorsunuz. Ben de size 
diğer bir cephesini göstereyim: Bir 
dostum \•ardı; ben Avrupaya tahsile 
giderken, yani bundan on beş sene 
evvel evlenmek istiyordu. Ben git-' . . tim, tahsilimi yaptım, geldım, ı e 
girdim. Neden sonra bir gUn bu a'f
kadaşa rast ıeldim, kendisine evli o. 
lup olmadığını sordum. 

- Evlenmek mi? dedi, Allah et. 
mesin! 

- Neden? 
- Hiç bu zamanda evıenmr mr. 

Bir defa muallimim, kazancım az; 
bu para ile bir kadınla, ben ve çocuk· 
lar nasıl geçiniriz? 

- Çalışan bir kadınla evlen1 
- Çalışan kadınla mı? Allah yaz.. 

dıysa bozsun. Sen bu memlekette ça. 
lışan kadın nedir, bilir misin? En, 
son senin kokladığın çiçek? 

Hayretle yüzüne baktım. Bir defo 
bizim memlekette, diye tahsis yap. 
mıya ne hakkı vardı. A\•rupadaki iç· 
timai hayatı bildiğim için bu arkada. 
şımın dünyayı kendi hudutlarından 
iharet sandığını anladım. Sani ·en, 
çalışan kadına karşı beslediği b~ ~~~!
matsızlık, çok geri bir moral telal~
sine sahip olduğunu gösteriyordu. 

- Pekala. dedim, sen ne istiyor
sun? Dünyada ilk konuştuğu erkek 
sen olacaksın, öyle mi? Bunu Afrika 
vahşileri arasında dahi bulamazsın. 

O halde Türkiyede ne diye inkılnp 
yaptınız? Haremin ve kafesin ne gü
oaJu vardı? Hem sen zanneder misin 
ki, o harem ve kafesin, fuhşun ve ri. 
yakarlığrn iizcrine perde germekten 
başka bir rolü vardı? Tabintin kn.. 
nunlarına, değişen cemiyetin. deği. 

şen kanunlarına, muayyen ve değiş
miyen zihniyetlerle ''c sabit fikirler. 
le karşı koymak mümkündür. Namn 
telakkisini bu kadar geriye götürür. 
sen, eski devirlerde sokakta peçesi a. 
çık gezdiği için kadını namussuz te
lakki eden softalar gibi, üzerine bir 
cüppe, başına da bir sank sar ••• 

- l'ok canıın, müballiğa ediyor. 
un, dedi; ben o kadarını istemiyo. 

rum. Fakat e len eğim k dının ilk 
sevdiği erkek ben olmalıyım. 

- O da senin ilk sevdiğin kadın 
olacak mı? 

Güldü: 
- Hiç buna 1mKan var mı?' 
- Senin için imkansız olan bu şe 

yi, diğer bir cinse karşı niçin müm· 
kün sa"ıyorsun? 

- Öyle amma, bizim telakkileri. 
mize göre, e\•leneceğimiz kadın, ilk 
defa bizim okuduğumuz kitap olma. 
lıdır. 

- Sen yalan ve riya dolu bir pro
paganda risalesi okumak istiyorsun. 
Bu aradığın şey hayatta yoktur \'e 
olmasına imkan dn yoktur. 

"İşte çalışan kadınla e\'Jcnilemez,. 
hu, ne geri mantık ve zihni;) et! Pe
kala çalışmıyıın kadınla neye evlen
medin? 

- Ha .•• Dedi ve güldü. Onlara da 
itimadım yok! Ya bir sinema aşığı, 
ya boş vakitlerini pastahanelerde, 
tu\'a)et snlonlannda, çaylarda geçi. 
ren bir 7.Üppe. veya kör bir cahildir .• 

Bu defa ben güldüm: 
- Peki, bu ikisinin arasında bir 

şey bulamadın mı? 

- Tabii namuslu aile kızlan var
dır. Bunlardan birisine rastlanuya 
çalışıyorum. 

- Azizim, dedim. ben on beş sene 
evvel tahsile giderken de, sen bunn 
anyordun, geldim, hala bulamamış
sın .•. Bu gidişle ayağın mezara iner. 
ken, Arşimet gibi buldum, dil'·e bağı. 
racaksın galiba... Bütün bunlu hep 
senin ,·ehmin, senin hayata intibak 
etmemiş düşüncelerindir •.. Bu saydı. 
ğın kadınların hep i namusludur. An
cak etini para ile ıı;atan, cinsiyetini 
pazara çıkaran kadın namussuzdur. 
Kadınla arkada gibi konuşmıya, 
kendine kabul ettiğin hakları onn 
vermeğe tahammü1 etmiyen, senin 
moralin namussuzdur. Ha~·at de~iş.. 
miş, fakat senin tcliıkkilerin değis. 
memiştir. 

•• 
Suıember imzalı karle: 

"Vaziyeti sıhhiye müdilrlQ~ilnden ıor

duk. Alb çocuğu olan her anne veya baba 
!ıhhlye müdUrlültilne bir istida lle müra
caat ettiği takdirde hakkında tahkikat 
vapılır. Eiter hakikaten altı çocuğu varsa 
evrakı Sıhhiye Veklıletine gönderlllr. İs
tidası orada sıraya girer, sırası gelince 
ltendlsine 30 Ura ı>ara verlllr. Hal ve vakti 
verinde olup da para milkAtab verllml
vene &efkat mndal.Yaııı verilir. Bir tstlda 
ile sıhhiye müdilrlüğüne müracaat cdl
nlz." 

9. z. s. 
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ı' AN 

Köy Kalkınması Hava Ordumuza iltihak 
Ye Köy Enstitüleri Ed G J 

Zaten yolu olmıyan,1 ~tıhs!ı!~ı~~e~n- en en ç er 
c~k kendisi istihlak eden kl-)yler git- Eskı·şehı·re Sevkedı.Jdı· gıde sefalete düştüler. Pazarla irti-
batı olmıyan köy tipleri ne ileri tek-

Ankara, 30 (A.A.) -Türk Hava Kurumu Gedikli Hazırlan
ma yuvasının ilk devresini bitiren gençler Eskişehir Askeri Ha
va Okuluna iltihak eylemek üzere bugün öğle trenile Eskişehi
re gitmişler ve kalabalık bir halk: kütlesi tarafından uğurlan
mışlardır. 

31- 3. 940 

Molotof un 
Nutkunun 
Akisleri 

..... (Başı 1 incide) 
bu meseıeae de her iki memleketin 
tam bir itiltıfa vardıklarını bildir
mektedir. 

Taymise göre 
Times netice olarak İngılterenin 

Sovyetler Birliğinden Almanyaya 
giden eşyayı kendine çekmek mak. 
~adile Sovyetlerle ticari müzakere

Şaver, Adilin teklifini 'Ommülfati-ı andıran boğuk bir s~s vükseldi. Halk 
:ne anlattığı zaman, kadın: tepıniyor bağırtılar · · · ·ı•: · · .. , VeZı!'Ul ını wSJnJ 

- Suleymana emir ver, derhal ortüyordu. 
Ncsnası alsın, meydanda en ağır iş.. Selman kıskacı yav ı:; • b''kt-

nik, ne de mektep davasın:ia bir a
dım ileri atabilir. Onun için sadece 
babadan görme usull~r kafidır. Mek. 
tep bu nevi koy için bir Jhtlyaç te
lakki edilmez. Yarı otarşik köy, ken
di istihsalatı ile geçinir, fazlasını pa
zara götürür satar. Bu köy tıpi pazar 
için çalışan köy haline girebilir. Şim_ 
di bizim köyleri bu bakımdan müta
laa edelim. Cümhuriyet devrinin, b!.7· 
zat İnönünün ebedi şahsiyetinin dam
gasını taşıyan yol ve demiryol politi
knsının tahakkuk etmış olması koy
lerimizde otarşik olanların bünyesin
de dahi tahavvüller vücude getirdi. 
Bunlar ya tamamen pazar için çalı
şan köy, yahut yarı ortarşik bir haie 
girdiler. İstihsalatın çoğaltılması 
hakkında hükumetin aldığı tedbirler 
ise, bu içtimai tekamülü ruzlandır
maktadır. Köydeki mektep hasretini, 
ileri teknik hasretini ifade eden mad

Gençler, kurumdan ayrılırkı•n 
Türk Hava kurumu başkam Erzu
rum mebusu Şükrü Koçak kendile
rile şu konuşmayı yapmıi'tıı: 

hal etti. Kıymetli hit:ıbesini dinle
mek şerefine nail oldurıu·~. Genelkur
may başkanı, sizden büyük hizmetler 
beklediğini söyledi. Onun ümitlerini 
tahakkuk ettireceğini.ı:e hiç şüphemız 
yoktur. 

lere devam etmeğe taraftar olduğunu 
yazmaktadır. 

Bitaraf memleketlerde 
Nutkun bitaraf memleketle::: üze

rinde bıraktığı akisler şu şekilde bu.. 
lasa edilebilir: 

k 1 1 ··1d · · B ik . a. ~ avaş u ı.ı ence er e o ursun. unu gec tır- ve çekti. Adılin da ı k d' 
ğ el z· k •. 1 . mar arı opan ı-

~e e g mez .. ı~a ur:ıaz .ı 10, va- li kanlar içinde ağıırıdaıı sarkmıştı. 
kıt kazanmak ıstıyor. Mutlaka ha-
riçte eli vardır. 

- Halifeyi ne yapayım? 
- Evvelce konuştuğumuz gibi ha-

reket edeceksin. Saraya gidip gelin
ceye kadar Nesnas ile emin olmadı
ğın adamlan temz.s ettirme. 
Şaver adamlarından en emniyet-

.tisini çağırdı: . 
- Nesnas ile ben gllinciye kadar 

kimseyi görüştürmiyeceksin. Yanın
dan aynlmıyacaksın. Emirlerimin hi
lafında hareket edersen vay başına 
gelene! dedi. Ve atına binerek sara
ya gitti. 

Azid, Adilin mağlubiyetini öğren
mişti. Şaver'in zannettiği gibi veziıin 
affını istemedi. Bilakis yakalanma
sından dolayı memnuniyet gösterdi. 
Halife, zevkinden başka bir şey <lü
şünmediği için bundan sonra kendini 
artık iki vezirin, eğlencesinı bozan 
rekabetlerinden kurtulmu7 görüyor
du. Şaver'i, muvaffakıyetinden dola
:Yl tebrik etti. Daha o soyle:neden: 

- Bu asi herüi herkese ibret qla
cak bir tarzda cezalandıracuksın, di
yordu. 

Şaver, kendisi mağlup olup hasmı 
!galebe çalsa halifcnın ona da ayni 
.şeyi soyliycceğini pek güzt-1 biliyor-
ıdu. • 

Siyaset .l\1eyaam 

Adil Bin Zerik'i meydana geti-
rebilmek için muhafızlar top

bnan kalabalığı güçlukle yaTar ı < 
yo! açabildiler. Mağlüp vezir, artık 

partiyi kaybettiğini anlamıştı. Mey
dc!.nda o kadar halk vardı ki, idam 
sahasını daraltmaması için muha
fızlardan başka iki sıra asker daha 
celbedildL 

Yerde boyunlan vurulan cesetler 
~atıyorlardı. Cellat kelleleri çuvala 
koyuyordu. Kanlı kafalar donuk cam 
parçalarını andıran gözler ve renksiz 
dudaklarının arasından sızan kanlar
la iğrenç olduğu kadar korkunç bir 
manzara ar.zedlyor:iu. Sıcak toprb.K 
hemen kanı emmiş, yalnız yerde pıh
tılı izler kalmıştı. 

Celladın yardımcıları derhal mak
tullerin cesetlerini htr kenara sürült
lediler. İki kütük yuvarladılar üze
rine odunlar uzattılar ve bu

1 

kaba 
masanın ustünc meştn bir örtü yay
dılar. 

Adil Bin Zerlk, gelb::lye kadar ha
rırlık bitmişti. Vezir işkence masa
mu gördüğü zaman he!" şeyin bittiği
ııi anladı. 

Şaver'in konağındanberi yanında 
bulunan muhafız bölüJ!ü kumandanı
na heyecandan titriye.:ı bir sesle sur
du: 

C ellfıdın yardımcıları, bay:l:ın 
mahkumun üzerine bir kova 

stt boşalttılar. Sei..-nau cellat yamak
forınm, vezirin kanlı ağzına bir a
vtt~ tuz bastırdı. Adt\ sıska göğsü ile 
geniş geniş nefesler nlıyordu. 

Eazırladıkları incu kesilmi') knmış
L·ın birer birer mahkumun el ve a. 
yak tırnaklarının aral;ırınn rokuldu. 
ğu ve üzerine sirke döküldüğü za
man öyle bir çığlık koptu ki, ahali· 
derı bir çoğu bilaihtiya- kulaklarını 
tıkadılar. Ondan sonra bacak kemik
leri biribirine aralık olar.ak mıhlan
mış iki odun arasına sokularak kaler.ı 
!erlerinden kırıldı. Her işkenceden 
sonra b~ılan veziri ayıltıyorlardı. 

Adilde gözlerden ba~ka yaşayc:.n 
bi: şey kalmamı:jtı. Selman şimdi a
yaklarından başlıyarak, derisini yüz.. 
miye başlamıştL 

Adilin artık se3i çıkmıyordu. Kan 
kaybederek çabuk ölmemesi Jfızımdı. 
Pdthyan damarlan iplerle boğdular. 
VEZirin gözlerini k;ıpamaması için 
y~maklardan biri ~öz kapakfonnı kes 
ti. Kenarlarında kirpikler sallanan 
bu deri parçalarını halk~ doğru fır
lattı . 

Kan ve kemik yığınında?! başka 
b!ı şey kalmıyan wreıirin derisini ccl
lii.t yirmi dakikada yüzmüştü. 

Ş aver bir atltnın perçlminden 
tutup konağına getirdiği ra

kibinin kellesine baktığı zaman aa. 
yanamadı. Bir gözü patlamış, burun 
yerinde kanlı bir çukur açılmış, ince 
sinirlerle donan şişkin dili kan pıhtı
larile kırmızı boyanan sakalına c!oğ
ru sarkmış, bu kafanın bir zamanlar 
Mısırı titreten, ke'lc.t:fn.? uykulnı 
haram eden Adil Bin :lerlk'in kellesi 
olduğuna bin tane !';'ahit lazımdı. 

Kafayı yere bıraktılar. Yaklaşt·, 
iğrenir gibi ayağı ile dokunarak: 

- Ya İbn Zerik! dedi. Sana gale
bı:? çalmasaydım ayni akıbete ben 
uğrayacaktım! 

<Devamı var) 

Balkan Devletleri 
(Başı 1 incide) 

Yunanistana garanti vermekle Bal. 
kanlarda sulbü korumak istedikleri
ni isbat etmişlerdir. Binaenaleyh on
lardan bir tehlike gelmez. Diğer ci
hetten Balkanlardan istediği kadar 
ipftdai maddeler temin edebildiği 
müddetçe harbi Balkanlara teşmil P.t
mek ve burada yeni bir cephe vücu
de getirmek Alrnanyanın menfaatle
rine mugayirdir. Sovyetler Birliğinin 
Finlanda seferinden sonra yeni sergü 
zcştlere atılacağı sureti umumiyed<? 

- Şaver bir şey demedi mi? zannedilrnemektedlr.Nihayet Balkan-
Zabit cevap vermcdı. Selman A- lar Polonyaya ve Finlandaya benze

!illn büründuğu paçavraları ~ırtar mezler. Balkan memleketlerine Fran. 
J!ibi bir huşunetle çıkardı. Çırçıplak sızlar ve İngilizler yardım edebflir
soydu. Kuşağından :ıal!:mnn kay•ş.. ler. Bu mülahaza Türk efkarı umu
larla kollan ile berabe:- vucudünü sı. miyesine göre, her şeyden ziyade Bal 
karcık bağladı. kanlan taarruza karşı korumağa kii_ 

Adilin alnından sqğu'\c ter damla. fi felir." 
lan koyu sarı bir renk alan yüzün- Balkan meselelfi kar•rlfında 
den akıyor, seyrek saknlındıın süzü- ~ 
fen habbecik halinde kemikli göğsü- ltalya ve Sovyetler 
ne doğru yayılıyordu. Sıtma buhra- Kopenhagta çıkan Politiken gaze.. 
:uru andıran bir titreyişle: tesinin Roma muhabiri yazıyor: 

- Selman! dedL 
Kıskaçlarını hazırlayan, ufak bı- Bugünkü şartlar içind~ İtalyanın 

di amil budur. 

M emle.ketin bünyesinde ileri 
tekniğe ve binnetice mekte

be gösterilen alakayı bunun için pla
tonik bir iddia alarak kabul etmiyo
ruz. Bilakis bunu memleketin biin
yevi bir ihtiyacı sayıyoruz. l\Icmle
ketın ihtiyaçlarını mikyaslamakta 
çok hassas davranan hükumet, Bü
yük harp badirelerine rağmen Maa
ril Vekfileti bütçesine diğer vekalet
ler bütçesinden yüzde on derecesinde 
tenkihat yaparken, bir milyon dürt 
yüz bin lirayı bu işin başarılması i
çin ilave etmiştir. Hissedilen ıhtiyaç 
budur. Fakat buna mukabil memle
kette okuma yazma nisbe~i şu ~eki1-
dedir: 

1935 nüfus sayımı istatistiklerine 
göre, sayımın yapıldığı tarihte Tür
kiye nüfusunu11 ancak yüzde 23.3 k~
darı okuyup yazmak biliyordu. 

Memlekette bulunan erkek nüfus
tan yüzde 75.7 si, kadın nüfustan 
yüzde 91.8 i okumak yazmak bilme
mektedir. 

Nüfusu on binden !sızln olan yPr
lerd~ okuma yazma bilmiyenler, nü
fusun yüzde 89.3 ünü teşkil etmekte
dir. 

İlk tahsil çağında bulunan çocuk
lardan şehir ve kasabalarda yüzde 
80 i, köylerde ise ancak yüzde 26 sı 
mekteplere gidebilmektedir. Memle
kPtin iş hayatına iştirak edenlerin 
yüzde 81 i çiftçi, yüzde 4 iı tacir ve 
nakUyatçı, yüzde 5 i memurdur. Bir 
miktar serbest meslek sahipleri var
dır. Şu halde bizim için mektep me
selE"sinin başlangıç noktası köyü föt
hetmek olacaktır. 

Türkiyede kırk bin köy vardır. Bu 
kırk bin köye süratle şehir muallim 
mekteplerinden hoca ğöndermek im
kanı yoktur. Bu iş• bu usulle ancak 
bir asırda falan hallolunabilir. Hal
buki, Millet Meclisinin tetkik ettiği 
köy enstitüleri kanunu i-:öye en uc~z, 
en pratik yoldan girmı::yi ~aye edin
miştir. 

Bir defa ilk hamlede iki bin köy 
çocuğunu köy enstitülerine koy h0-
cası olarak yetiştirmek i.izere alabile
ceğiz. Bu başlı başına bir kazançtır. 
Bu suretle 2000 köylü münevver elde 
edeceğiz. Diğer taraftım bu enstitüler 
tekniğe susayan medeniyet vasıtala
rına hasret çeken köyde medeni va
sıtaların kullanılması için bir atölye 
vazifesi görecektir. Koye giden hoca, 
toprak sahibi olacak, mektep ayni za
manda köyün maddi kalkınmasında 
hakiki bir rehber rolü oynayacaktır. 
Maarif Vekaletinin köy çocuklarını 
en kısa yoldan okutmak, medeniyete 
intıbak ettirmek, köyü topyekun ye
ni bir hayata sevkettnek içın tuttuğu 
yol hakikaten şükranla karşılanacak 
bir htıdisedir. 

Komedi Fransez 
Artistlerinin Gezintisi 

Arkadaşlar, 

Türk Hava kurumundaki vazife. 
nizi bitirdiniz. Hava ordusuna iltihak 
ediyorsunuz. Burada çalıştığınız 
miıddet zarfındaki mesainizden ve 
gidişinizden çok memnunuz. Hava o
kulunda ve hava ordusunda da ayni 
muvaffakıyeti göstereceğinize emi
nim. 

Sizden aynbrken, evltitJanndan ay 
rılan bir babanın ıstırap ve teessii
rünü duymaktayım. Fakat şeref ve 
kahramanlıkla dolu istikbalinizi dii
şünerek teselli ve iftihar duyuyorı.lz. 
Hava ordusundaki iyi ~ahşmalarınızı 
takip ettikçe bu ütiharıınız artacak
tır. 

Geçen gün, memleketin büyük ~s
keri Mareşal, sizinle konuştu. Hasbi.. 

Sizden nyrılırken, eski bir havacı 
olmak sıfatile ricalarım şudur: Kahra 
man bir havacı olabilmek için iyi bir 
sıhhat, sağlam bir dimağ, dürüst, yıL 
maz, hassas ve uyanık bir karakter 
mutlaka lazımdır. Bu vasıflara dai. 
ma malik olrnıya çalışmalısınız. 

Hava ordusuna iltihak ettikten 
sonra, ilk yuvalarını unutmıyan kuş.. 
lnr gibi "gedikli yuvası,, nı da arn:nra 
hatırlayınız ve fırsat buldukça gelip 
gorünüz. 

Sizi uğurlarken, ~erclc öğretmen
lerinizin, gerekse genel direktörfinü. 
zün talim ve terbiyeniz için göster
dikleri gayrete teşekklir ederim. 

Yolunuz açık olsun arkadaşlar.,, 

Nationale Tidende ismindeki Da. 
nlmarka gazetesi, bu nutku şöyle tel
his etmektedir: Molotof Besarabya
d;ı harp olmıyacağını vaadediyor. 
Soyyetler Birliğinin Almanya ile mu. 
tabık kaldığını söylüyor ve Japonyo. 
yr tehdit ettikten sonra müttefiklere 
bir ihtarda bulunuyor. 

Holandada iyi haber alan mahfiL 
lerde bu nutkun her şeyden evvel 
Rusyanın bu harpte bitaraflığını te
yit ve şimal memleketleri arasında 
bir lttif aka aleyhtar olduğunu bildir
mek gayesini takip ettiği söylenmek
tedir. Bundan maada Tiirkiyeye ve 
İskandinav memleketlerine yapılan 
ihtarlar tebarüz ettirilmekte ve Ru~ 
ya ile müttefikler arasındaki müna· 
scbetlerin fenalaştığı kanaati izhar 

Avrupa yeni Hareket •Mdilm:btedir.d.JB 
_ u a ı onosu 

Arif esinde Bulunuyor Sahtekiirizğz 
General Yeygand 

Fransaya Gitti 
(Başı 1 incide) 

raflar A1manyanın tedhişinden kork
tukları için, ona yardım etmktcdir
lcr. Bu yardım, tccavüı: si~·asetinc 
yapılıyor ve tecavüz siyasetine hiz
met ediyor . ., 

Mister Churchill, İskandinavyarun' 
vaziyetinden de bahsetmiş ve İngiL 
terenin bunlara hürmet gösterdiğini, 
karşılaştıkları müşkülleri takdir et
tiğini söylemekle beraber, bitaraf 
C.evletlerin mütecavize karşı tesli
miyetkar bir siyaset göstermelerinin 
tasvip olunamıyacağını iltıve etmiş. 
tir. 

Bitarafların Alınanlardan ne çek_ 
tiklerini anlatan Mister Churchill, 
İngiliz refakat sistemini kabul eden 
bitaraflann yüzde bir zayiata uğra
dıklarını fakat refakat sistemi hari
cinde hareket eden bitaraf gemiler
den yüz ellisinin Almanlar tan..fın_ 
dan batırıldığını anlatmış ve "kor
sanlığın kalkmasındanberl bunun bir 
eşi görülmemiştir,. demiştir. 

Harbin genişlemesi 
Churchill, daha sonra harbin ge

nişlemesi mevzuuna temas ederek 
demiştir ki: 

".Müttefikler, harbin hiçbir istika
mette genişlemesine taraftar değil
dirler. Çünkü maksat, nazi tecavüzil
ni: bertaraf etmektir. Bizim işimiz 
Hitlerle ve Hiflerizmleı.lir. Kati dar
belerimizi bunlara indırmc~ istiyo-

lskaiarakta 
Harp Olacak 

(Başı 1 incıde) 
çin bunların iptal edilmiş bulunduğu 
anlaşılmış ve gösterilen bonoların 
taklit olduğu neticesine varılmıştıT. 
Bunun üzerine derhal zabıtaya ha
ber verilmiş ve bazı adamlar yakala-

(Başı 1 inciclt>) narak ifadelerine miı:::acaat edilmiş 
liyetlcrinde bulunuyorlar. Bugün de ve bunlardan ikisi de nezare! altına 
İngilizler üç Alman tayyaresi düşür- alınmıştır. 
müşlerdir. Bu s u r e : J e İngilizler Bundan sonra yap1lan tahkikat ne.. 
tarafından harbin başındanberi dü. ticesinde, Zeynel, bu bonoları İ"tan. 
şürülen düşman tayyarelerinin yeku. bulda üçüncü noterde brr bnşka ~a. 
nu 133 e varmıştır. hıstan martın 26 ıncı giınu cıro su· 

Şimal denizinde keşif yapan Al- retile aldığını söylemi~tır. Bunun U
man tayyareleri bir gemi kafilesine zerine, Ankaradan İstanbul miıddci
rastlamıc;lar ve gerek gemilerin, ge. umumillğine gönderilen talimat ile 
rek sahilin şiddetli topçu ateşi altnı- tahkikata başlanmıştır. llk olarak no.. 
da kafileye taarruz etmişlerdir. Ka- terden defterler alınarak tetkik olun
fileye refakat eden bir kruvazöre muş ve ciro muamele.si e:.nasındald 
müteaddit bombalar ispbet etmiş ve şahitlerin de sahte ve müstear 1S1m
ticarct vapurlarından biri de batmış. lerle muameleye iştirak ettikleri au. 
tır. Diğer müteaddit bomba taarruz. !aşılmıştır. 
1r.rının ne netice verdiği görüş kabl. Sahte bonoların 100 bin liradan 
liyetinin fenalığı yüzünden müşahe- fazla kıymette olarak basıldığı anln. 
de edil~mcmiştir. Alman tayyarele- şılmaktadır. Bunlar çok büyuk ma-
rinden biri dönmemiştir. haretle taklit olunmuştur. 

• Sahte bonolar iki kısımdır· Bir 
Alman knynaklannm verdikleri kısmı, henüz ödenip .tptal edilmemi~ 

bu haberler Londra makamatı tara. bonolardır. Bir kısmı da iptal edilip 
fından reddolunmaktadır. kasaya saklanmış o.Jan ve tedavüle 
Diğ~r taraftan Alman tayyareleri- çıkmaması 18.zım gelen boııoıaralU' 

nin Norveç üzerinde uçtuğu bildiri. mürekkeptir. 
Iiyor. Bir Heinkel tayyaresi Oslo Ü- la f . d . d .. Bono rın taklit evsa ı şunlardır: 
zerın e uçmu~ ıs~ e suratle kac. Bonoların kenar ve zemin çızgileıi 
mış~ı~. :-ıorve~ın hır . Al?'~n ~ah tel. aslına yakın bir şekilde klişe ile ba. 
bahırını tevkı~. etmesı hadisesıne c- sılmıştır. Aslına nazaran boyası biraz 
hemrnfyet .v~rıl~_yor. . . ·ı karışık ve bozuktur. Henklen dana" 

Karada ıkı gundenberı opçu faalı. kt M ı· v kil' Abd"'lh Jı'k 
t• ·dd tl kt d' açı ır. a ıye e ı u n 

ye 1 şı e enme ; ır. ımzası da, asıllarında el ile yazılım§ 
olduğu halde taklitlerind: klişe ile 

Harbin başındanberi 204 bin toni basılmıştır. Bu taklitlerin yapılması 
ruz.,, latoluk Norveç vapuru batnuştır. oldukça teknik malumata ihtiyaç gös 

Mister Çurçil daha sonr:ı Garp cep- ---o- termektedir. Bunların 1stanbulda ya-
h~si~den bahsederek şunları söyle. Ştddetli Karayel! pıldıklan anlaşılmış va bu noktadan 
nuştır: da tahkikata geçilmiştir. 

"Garp cephesinde sükunet hü-J Birkaç gündenbcri ılık bir bahar Şimdiye kadar ödenen bütün 00.. 
küm sürüyor. Fakat bir milyon nazıst havası hüküm sürerken dün sabah nolar sıkı bir tetkikten geçirilmekle
her dakika harekete müheyya bir başhyan kuvvetli bir şimal rüzgarı dir. Son hadisede Zeynele bonoları 
haldedir ve Lüksenburg, Belçika \'e ilr., hava, birdenbire soğumuştur. satanların ayni taklit bonolarla daha 
Holandanın bitaraflığını çiğnemek ;._ Son günlerde 21.6 santigrada kadar evvel Ziraat Bankasının İstanbul ve 
çin emir beklemektedir. yükselen sühunet, dün birdenbire Ankara gişelerinden bir hayli para 

Biz bu tehdide karşı hazınz ve bu 6,5 santigrada kadar düşmüştür. çekilmiş olduğu anlaşılmaktadır. 
tehdidi azami suratle ve katiyetl~ Akşama doğru sağnak halinde yağ- Bir yandan da İskan Umum Mü.. 
bertaraf etmek istiyoruz. mur yağmıya başlamıştır. Meteorolo. dürlüğü cephesinden tahkikat açıl-

Mühim hareketi ".1 · d ji istasyonundan alınan malumata mıştır. 
er arı esın e göre, Marmara ve Karadenizde kuv- 4.000 lira istirdat edildi 

Alfilcadar mahafilde Mister Çurçi- vetli bir karayel fırtınası hüküm sür
lin nutku çok yakında vuku bulac:;ık mekt<'dir. 
mühim hareketlerin başlangıcı telfık- Göringin Yeni Bir Emri 

çalt'Jarını sıralıyan cellfıt başını çe- Sovyetlerle bağlanmakta hiçbir men
ıvirdi. Adll tekrar: foati yoktur. İtalyanın Balkanlardaki 

_ Selrnnn! dedl Sana soyliyece- menafil mevzuubahistir. Rus_ AL 
~im var. man - İtalyan garantisi yerine İtalya 
Yanına sokulan cellada yavaş sesle daha ziyade Almanyanın, '!h~ayanın 

mırıldandı: ve İtalyanın ayn ayn garnti vermesL 
_ Beni işkencesiz öldürürsen sana ni tercih etmektedir. Pek kat! olma-

Komedi Fransez artistlerinden bir 
kısmı, dün bedestenle çarşıyı gez_ 
mişler ve bazı mübayaatta bÜlun. 
muşlardır. Diğer bir grup da Büyük
dereye kadar otomobille bir gezinti 
yaparak öğle yemeğini orada yemlş
lerdir. 

ki edilmektedir. Çünkiı Mister Çur- Londra, 30 (Hususi) _ Berlinden 
çilin bu nutku müttefiklerin harbi alınan haberlere göre Mareşal Göring 
canlandırmak ve azami enerji ıle hükumete teslimi istenen madenleri 
idare etmek için karar verdikleri bi" teslim etmiyenler hakkında idam ce
sırada söylenmiştir. zasının infaz edileceğini bugün ta-
İngiltercde olduğu gibi, Fransa da mim etmiştir. 

Ankara, 30 (Tan Muhabirinden) -
Ziraat Bankasındaki bonı> snhtekar!ı.. 
ğı dolayısile tahkikata devam edili. 
yor. Hile ile bankadan para çeken eş
hastan bugün 4000 lira geri alınmış. 
tır. 

Türkiye -, Suriye 
bin dirhem verirler. makla beraber eğer bu proje tahak-

Selman, cevap vermedi. Adil tek-
kuk ederse, Berlin ve Roma Bnlkan

rar etti: 
lann garp kısmını ve Berlin ile Moıı

- İki bin ... 
Muhafız bölfiğünün kumandanı 'kova da şark kısmını garanti edecek.-

!>ağuıyordu. lerdlr. 
- Yallah Selman! Ç~buk ol..~ İtalyanın battı hareketini değiştir-
Celliıt, veziri, meşin örtünün üze- mesi için Almanyanın da hiç değ-ilse 

rine uzattı; kayışlarla ır.asa~a .bağla- Balkanların fark kısmı hususunda.. 
dılttan sonra Adilin çenelerını ayır. ki siyasetini deği§tirmesl lazımdır. 
dı, yamağına: E R R 

_ Tuti dedi. Bir elile Adilln dili-ı sasen usyanm oınanyaya ga-
'Jli cekerek kıskaç ile sıkıftırdı. İn- r~nti vern:ıek lstiyeceğlııden şüphe e
lıeınekle bögurmek arasında feryadı dilmektedir. 

Mari Bel ile iki arkadaşı bir yere 
çıkmamışlar, seans vaktine kadar o
telde kalarak istirahat etmişlerdir. 
Mart Bel, saat 15.30 da gazetecilerl 
kabul ederek kendllerile bir hasbi
halde bulunmuş, bilhassa Türkiyeye 
geldikten sonra hakkında gösterilen 
alaka ve misafirperverliğe minnettar 
olduğunu söyliyerek teşekkür etmiş. 
tir. 

Bugün, misafir artistler şerefine 
Fransız başkonsolosu Binet tarafın
dan Parkotelde bir öğle %.iyafeU ve.. 
rileccktir. 

topyekun bir harp yapmıya hazırdır. 
Maksat maceraya girışmek ve tehli
keye atılmak değil, fakat harbi aza
mi süratle yürütmek ve kati hedefe 
doğru tam bir istikamet almaktır. 

Fransadaki içtima 
İngiltere ile Fransa arasında bcr 

husus gibi bu hususta da tam mu•a
bakat bulunduğunu anlatan en birin. 
el emara Fransada bugün harp ka
binesinin toplanmasıdır. Bu toplantı
ya General Gamelin ile Amiral Dar. 
fan iştirak etmiştir. 

Bundan başka, bugün Dalndie: de, 

General GameJin, Amiral Darlan, Ge
neral Corç vesair askeri rüesayı ka
bul etmiştir. 

Bugün ansızın vuku bulan bir hil. 
dise, General Veygandın Başvekil 
Reynaud ile görüşmesidir. Yak. n 
Şarktaki müttefikler ordulan ba§
kumandanı General Vey~andın Pa
rise geldiğinden bir kimsenin habeı i 
yoktu. Onun akşamleyin Şanzelizede 
gorunmcsi herkesi hayrete düşürdü. 
Generalin her halde mühim bir iş 
için Parise geldiji anla11lıyor 

maşı. 1 incide. 
ellerine ve bilhassa birinci d3ire U

-num müdürü Feridun Cemal Ergine 
teşekkür etmiştir. 

Merasime şampanya içilerek niha
yet verilmiştir. 

Türk • Suriye muahedesini imzala
mak üzere tayyare ıle Ankaraya gel
miş olan Suriye fevkalade komiseri 
Puaux ve maiyeti havalann fenalığı 
yüzünden yarın sabah Toros ekspre
sile Adanaya hareket edecek ve ora
dan tavvare ile Suriveve eidecektir 
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Bugün Galatasaragla 
1 KARİ MEKTUBU ---

Bir Mevkufun 

Mektubu OKÇU FERHAT Fener bahçe Gene 
/(arşı/aşıyorlar 

latanbut tevkifhanesinde mevkuf Hu .. 
IOıl OngUI lmz:aalle glSnderllen ,mektupt• 
deniliyor ki: 

f erhat Ağa sabahleyin erken 
kalkar, merkebine biner, 

Ucu halkalı değneğini şıkırdatarak 
hayvanı rahvana kaldırır, evill
den dı.ikkanına kadar olan mesa. 
feyi muayyen bir zamanda kate
der. Merkebi yan sokaktaki nana 
bağlar, dukkanın önune gelerek: 

- Vakıtler hayrola, hayırlar 
fethola, ıerler uzak ola. Yara
tan Tanrı, isminin nuru ile ka
rtını, kısbimi asan ede... Üçler, 
Yediler, kırklar ... Hu! dıyclım hu! 
Dıye bir gulbank çeker, dukka

IUn kepenklerini açar; ışıne başlar
dı. 

Ferhat Ağa, İstanbulda kalan 
IOn okçu ustası idi. Butun dunya, 
toplarla, martinlerle, mavzerlerle, 
tabancalarla, mitralyozlerle si'ıih
lanırken bu seksenlik ıhtıyar hala 
dükkanında çıkınğının başında ok 
\re fay yapardL Çoktanberi alıcısı 
kalmadığı için sanatinln şeklini bi
raz değiştirmiş, agızlık, iskemle a
)'ağı, baston saplan, şatranç takımı, 
lavla pulu, abanos fıncan zarfları 
gibi satılabilecek eşya da yap:nı
Ya başlamıştı. Fakat okçuluğunu 

bırakmıyordu. Dükkanın camekan
larında uzun, kısa, ucu demirli, ye. 
leli yelesiz oklar nobetini savup 
müzelerde bekliyen eşya hiızmle 
bekliyorlardı. 

Okçuluk sanatı Ferhst Ağaya 
büyük dedelerinden mirastı. Ba
badan oğla nakledile edile keneıne 
kadar gelen rivayetleri meraklılara 
anlatmaktan zevk alırdı. HattA bir 
IÜn bir gazetecı bile mülakat yap
ını§, resmıni çıkarmış, fakat gaze
tesine Ferhat Ağanın bu sanat mef
lunluğunu, delilığın hır nevı diye 
Yazdığı için zavallı adam teessti
tünden adeta hasta olmuş, mahal
lesinde kimsenin yüzune bakaına
ırııştı. Kendi kendine: 

- Ben de ok devrinin geçtiğir.i 
biliyorum. Fakat benim sanatım 
canlı bir tarih demektir. Bana deli 
diyeceğine a çocuk hatırımı hoş et. 
Eski \arihleri okuduğun zaman Ke
ınl!ilteş Alı Papyr, Mınd standan 
gelen yayı kurabildigi ıçin vezir o
lan Gırit fatihi Deli Hı.iseyin P"şa. 
)'ı anmıyor musun? diyordu. 

Ferhat ağanın, eski cmktar bir 
zenci kadınla, torunu Fatmadan 
başka kimsesi yoktu. Damadı harp
te ~hit olmuş, kızı da doğururken 
ölmüştu. İhtiyar, biıtun muhabbe .. 
tini torununa verdi. Bir kadına ıa. 
Zım olacak kadar okuttu, yazdırdL 
Bütün emeli torununu kendi halın
de namuslu bır adam ıle evlendir
Jneldi. 

- Bir kere §U kızı eversem, öl
sem de goziım açık gitmem. P.:a. 
)'ırlısile kısmeti çıksa da._ 

Mahallede Nuri isminde ha
yırsız bir delikanlı vardı. 

Babaaı İmameci Mehme:, Nuriyi 
ınektebe vermiş, okumamış, kendi 
sanatını öğretmek istemiş, haylaz
lık etmiş, dükkandan kaçmış; tu
luınbacıhğa heves etmiş, kahveye 
dadanmış, altı kol iskambilden b3Ş
hyarak kumara alışmış, bab sın
dan, annesinden koparabildiği pa
l'a ile günü gününe yaşamaıt çare. 
lirıi bulmu§tu. 

Nuri, bütün bu ahlaksızlığına 
l'ağınen yakışıklı bir delikanlı di. 
Siyah saçları, buğday benzı, uzun 
boyu, ufak ve kıvırcık bıyıkları ile 
her genç kızın dikkatini celb de
~!1!'~t HattA mahallede tesbihci 
'"'~lin kanSJ ile bir macerası ol
d~ğu da söyleniyordu. Mahalleden 
bır kaç kişi, Nuriye genç, gı.izel ka
~~larla kırlarda rastgelmiıler, .ku
A«&tan ku]Jlja yayılan bu hikayeler 
~anlıyı herkesin nazarınd.ı bır 
uoıı Juan,, yapmıştL 
Nurt, Fatmaya goz koydu. So.. 

~ta rastgeldiği zaman nazarla· 
~le kızın tiutun hüviyetini sardı. 
atınanuı bu nazarlann tesiri al::nda ayaklan dolaştı. Saf gönlun-
e bir meyil hasıl oldu. Ondan son

l'a Nuri, ıık sık Ferhat Ağanın ka
Pısuıuı önünden geçiyor, Fatma
'1 6ksürüğü ile pencereye koştu. 
~ordu. Kız, delikanlının mahal- · 
""eki fena f()hretini işi tmiştl. 0-
:ı~ evlenmesine bilyük babasının 
x..ı~. ir zaınan muvafakat etnıiyece. 
auu de biliyordu. Fakat Nurinin 
:ı~abbeti, onuıı için müptell ol-
u~u zehirden kendini kurtaramı.

Ya.n bir hastanın ihtiyacı şekline 
~ Delikanlı semal kahv lerl 

N. ULUNA'l 

Iuştular, randevular tekerrür etti. 
Ferhat Ağa, torununun bütün 

izdivaç tekliflerini reddetmesine 
bir tiırlü mana veremiyordu. Son.. 
ra Fatmanın halindeki değişiklik 
gozı.inden kaçmıyordu. Bir cuma 
gı.inü, torununu karşısına aldı. BL 
raz sıkıştırdı. Yalanı beceremiyen 
Fatma, dedesinin sükunetle söyle
dıği sözler karşısında biıtun mu. 
kavemetinl kaybetti. Ağhyarak 
boynuna atıldı ve her f~yi itiraf 
etti. 

Ferhat Ağa, bu felaketi öğ
rendlğı zaman torununa: 

- Kanı kanla yıkamazlar, kanı 
su ile yıkarlar. Evvelden bu çap
kın ile evlenmeni istemezdim. Fa
kat artık atı alan Üsküdarı geç.
mış .. Bu rezaleti temizlemek lazım, 
dedi. Yatsı namazından sonra kah
veye çıktı. Nuri çardağın altında 
tavla oynuyordu. 

- Oglum Nuri, dedi. Azıcık ba
na gel ... 

Nuri sarardı. Yeniçe:-i devrin
den kalan bir mezar taşı vekarile 
karşısında duran ihtiyara baktı; 
ayaga kalktı. Ferhat Ağa: 

- Azıcık bostanlara doğru yürü
yelim .. 

Bozuk kaldırımlı sokaktan iler. 
lediler. İhtiyar: 

- Oğlum, dedi. Kız ile evlen. 
mene ben rpzıyım.. • 

Nuri anlamamış gibi sordu: 
- Ne evlenmesi? 
- Basbayağı evlenmeniz, baş, 

göz olmanız. Fatma bana her şeyi 
söyledi. Sen benden çekindiğin i
çin anneni gönderip istetmemişsin. 
Şimdi düşündüm. Nikahta keramet 
vardır. Mesut olursunuz. Benim kı.. 
zım pırlanta gibidir. Ev kadınıd;r. 
Kanaatkardır. 

- İyi söylüyorsun amca ama.: 
Ben evlenmek fikrinde değılim. 
Daha elim ekmek tutmadı. Ben bir 
kan gecindirecek halde değilim. 

- AllAh rezzakulamin:iir, kulun 
dan vazgeçmez. Bana iç güveysi 
gelirsin. Evimiz şenlenir, ben de 
ömrı.im olursa torunumun çocukla. 
rını oksanm. 

- Evlenmek fikrinde değilim. 
İhtiyar kaşlarını çattı: 
- Mademki evlenmek fikrinde 

değildin. Benim altın gibi yavru
mu neden baştan çıkardıa? Nuri<>
muzlarını silkti: 
- Öyle altın gibi ise baştan çık 
mayaydı. Her gencin başından böy 
le şeyler geçer .. Sür git dememiŞ
ler a. Gör geç .. demişler. 

- Her gencin başından böyle 
şeyler geçer. Geçer ama namuslu 
gençler ırz ehli kızlan baştan çı
kanp sonra berbat edip bırakmaz_ 
lar. Bu namus meselesidir ... Son
ra gördüm ki kızın da sana meyli 
var ... Etme yavrum. Düşün, taşın! 
günahtır. Beyaz sakalıma hürmet 
et. Ben babanın kardeşi gibi idim .. 
Senin de öz amcan sayılırım. E
ğer biçare hayatta olsa yüreğine i
nerdi ... Nuri: 

- Kafa şişirme Ferhat Ağa, de. 
di. B:ışmı hangi taş katı ise ona vur, 
Dünya tül<endi bir Nuri mi kaldı? 
Koca kıtlığına kıran girmedi ya .. 

Ferhat ağanın dudak kenarlan 
kesile yanaklarına doğru sarkan 
ince bıyıklan hiddet ve teessürden 
kabardı. Beyaz gür kaşlarının altın. 
da hali parlaklığını kaybetmiyen 
ufak gözlerinden birer damla yaı 
süzüldü .•• 

- Son cevabın bu muduT? Dedi. 
Nuri cevap bile vermedı. Ceke. 

tini omuzuna attı, yürüdü. . 

Fatma bu rezalete bir sene 
dayanabildi. Verem oldu. 

'li'erhat ağanı.n bütün uğraşmaları
ıtızı ölümden kurtaramadı. Biçare 
ihtiyara bu feliket yükü daha ağır 
gelmişti. Artık kimse ile görüfl!le
yor, kahveye çıkmıyor. Şimdi ona 
pek ıssız görünen viran evJnin kö.. 
te pençerainden sokağı seyrederek 
tesbihini çekiyordu. Emektar siya. 
ht ne pişirse yiyiyor, eskiden oldu
ğıı gibi: 

- Mesnır bacı! Taze bakla çık
mış, gönül bir enginarlı bakla is. 
tiyor ... Gibi arzular göstennt1ordu. 

Bir iki defa Nuriye rast geldL 
'Ozerine atılmamak için kendini 
güç zaptetti. Her şeyi kader~ atfe
derek boynunu büküyc'· fakat bu 
ırz dQşmam çapkının hllA allahın 
gazabına uğramıyarak elin! kolunu 

Bir gece rüyasında torununu 
gördü. Titreyerek uyandı. Kendi 
1'endine: 

- Zaaf gösterdim, diyordu. Ka
tırı gebertmeliydim. Mahkemeye 
de gitsem beraat ederdim. 
Yavaş yavaş bu fikir dal budak 

salıveriyor, fakat derhal kendini 
toplıyarak: 

- Bu yaştan sonra katil mi ola
yım? Allahından bulsun .. Diyordu. 

Bir gıin pençeresinde otururken 
sokakta bir ses işitti; Nuri ceketi
n omuzuna atmış salla11a sallana 
geliyordu. Evin önüne geldigi za
man Ferhat ağayı pençerede gördü; 
sarhoş olduğunu anlatan bir eda L 
le: 

- Merhaba moruk! dedi. Bağın_ 
dan bir salkım üzüm yedik diye 
bu kadar da avurd olurmu ya? 
Dayanamadık a babam. Sizin ba. 
ğın mevyası lezzetli. Yazık! fab
rika başka mal çıkarmamış. Ben
den iyi çeşnici güç bulurdun .. 

Serhoş söylene, söylene yavaR 
yavaş yürüyordu. .. 

Ferhat ağa yavaşca kalktı. Yükü 
açtı. Yatakların arkasındaki tirkeş.. 
ten bir ok aldı. Duvarda asılı du
ran yayı indirdi. Pençeredcn u
zanarak ba~ırdı; "Nuri!" 

Sarhoş döner dönmez ok tenha 
sokağın havasında bir yılan gibi 
vızlayarak hedefini buldu. lhtiya
nn eli titrememişti. 

Ferhat ağa sokağın iki tarafına 
baktı. Kimse yoktu. Yalnız uzakt~ 
bostanlar tarafında bir köpek hav
lıyordu. Merdiveni indi. Mutbakta 
sahanlan tıkırdatan Mesrur bacıva 
bakmadan kapıyı açtı, sokağa çık
tı. Nurinin kalbine saplanan oku 
çekti; üstündeki kan lekesini ölü_ 
nün gömleğine silerek hırkasının 
altına sakladı ve evine girdi. Kapı. 
yı kaparken Mesrur seslendi: 

- Ağa sen misin? 
- Benim. Pençereden sokağa 

tesbihim düştü de onu aldım .. 

1 ASKERLiK iŞLER/: 
Kadıkl!y Akerllk Şubealndenı 

Dün (TAN) Kupası Mac;larına Devam Edildi 
Milli küme maçlan bugün İstarı.. lar ve devre O - O berabere olarak 

bulda iki ezeli rakip Fenerbahçe - bitmiştir. 
Galatasarayı, Beşiktaş _ Vefayı Tak- İkinci devrede rüzgAn lehlerine a
sim stadında karşı karşıya getirerek lan Kabataşlılar, Nevzadın ayağile 
başlıyacaktır. bir gol yapmışlar, fakat Hayriyeliler 

Günün en mühim maçı, hiç şilp- buna mukabelede gecikmemişlerdir. 
he yok ki, Fenerbahçe - Galatasaray Biraz sonra da Hayriye ikinci golü
karşılaşmasıdır. Her zaman olduğu nü yapmıştır. Kabataş tekrar hucu
gibi, bu iki rakip müsabakasında fa_ ma geçmiş ve bu arada beraberliğini 
saba hakimiyet başlıca rolı.i oyna- temin etmişlerdir. Fakat bir gol da
maktadır. Onun içindir ki, daha şu.. ha kayda muvaffak olan Hayriyeli
urlu oynıyan takım, sahadan galip ler mı.isabakavı 3 - 2 kazanmıslar. 
çıkacaktır. Her iki takımın sahada dır. 
karşılıklı olarak şu kadrolarla yer HAYDARPAŞA • SANAT: Tak-
aimalan kuvvetle muhtemeldir. sim stadında son oyun Haydarpaşa _ 

FENERBAHÇE: Cihat - Ali Rıza, Sanat arasında olmuştur. Rakibinden 
Orhan • Ömer, Esat, Reşat - Küçuk çok kuvvetli bir vaziyette olan Hay_ 
Fikret, Naci, Melih, Basri, Fikret. darpaşalılar, derhal hAkiİniyeti ele 

GALATASARAY: Osman - Faruk. almışlar ve ilk devrede iki, ikinci dev 
Adn~n - Mus.~, Enve~, Salim - Salı\- rede de üç gol kaydederek maçı 5 -
hattın, Gunduz, Ceınıl, Boduri, Sa_ O kazanmışlardır. 

rafim. Şeref Stadındaki mii3abakalar 
Müsabakanın hakemi Ahmet A

dem için, maçı tam bır bitaraflıkla 
idare edeceğinden emin olduğumuz 
bu arkadaşa, her iki takım oyuncu
ları da hı.isnü niyetle hareket ede.. 
rek vazifeyi güçleştirmezlerse, sene
nin en güzel bir maçını seyredecegi
mize şuphe yoktur. 

Şeref stadında yapılan müsabaka
larda günün hiç beklenmiyen neti
cesi Yüce Ülkü _ İstanbul lisesi ara
sındaki maçta olmuş, İstanbul bu 
maçı 1 - O kaybetmiştir. 

Darüşşafaka - İstiklali 5 - 1, Tak
sim - Ticareti 3 - 1 mağlUp etmiştir 
Beıiktaş Jimnatik Klübünün 

Kongresi 

"Defterdarlık aleyhindeki bir alacafa 
mQtealllk il mınun on y dl senedenberl 
tam men lnf z edil 
munt wrnran ve m\hc 

ddim bir 

Vefa • Beşiktaş maçı da çok sıkı 
bir maç olacaktır. Siyah _ Beyazlı
ların geçen hafta Fenerbahçeye bü_ 
yük farkla mağlup o~şlan, maçın 
ehemmiyetini bir kat daha arttırmış

Dün saat 14.30 da Beşiktaşta Aka- menni oturun tadır. 

retlerdeki klüp lokalinde Beşiktaş Aksaray Hamamsız Kaldı 
klubünun senelik kongresi Sami Ka. .. 

tır. rayelin riyasetinde toplanmıştır. KhL Konya Akurayından ya:ıılıyor: 

TAN Kupa&ı maçlan bun bir senelik idari ve mali rapor- "Bur daki hamam iki ayd nberl bpa-t 
ları okunmuş ve sporculardan vefat lıdır. Bir an evvel açılın i in Beledi .. 

Tehire uğrayan TAN kupası mek- eden klübün izalarile bölge asbaşka- yenin tedbir itUh z etm 1 zımdır. Cün .. 
tepliler futbol şampiyonasına dun nı Fethi Başaran, Galip. Sedat Rıza kü me ele, h t n b rço~nun &ıhbatiltı 
Taksim ve Şeref stadlarında oldukça ve İzzet Muhittin için bir dakika a- alAkadardır." 
mühim bir kalablık kutlesi önunde yakta ihtiram vaziyeti alınmıştır. ------a-----
devam edilmiştir. Klübun sportif çalışmasına ait A- Denizyollan Kooperatifinin 

VEFA - ŞİŞLİ TERAKKİ: Taksim zanın yapığı samimi tenkitlere idare S lik K · 
stadında günün ilk karşılaşması V c- heyetinin cevabı muvafık görülerek ene ongresı 
fa - Şişli Terakki arasında olmuş. idare heyeti ibra edilmiştir. Denizyollan kooperatü şirketi S"4 

Halit Galibin idare ettiği bu maça Yeni yapılan idare seçiminde he- nelık umumi heyet içtimaı, diın saat 
her iki taraf tam kadrolarile çıkmış.. yeti Ziya Erdem, Hüsnü Keseroğlu 11 de Tophanedeki kılavuzluk binıw 
lardır. Abdulkadir Z~ya Karamünal FehmJ sıııda yapılnuftır. Toplanbda idare 

O,,ua -baftan nlbayeıte k-.dal" Vefa. Erok İhsan Ozkaya, Sadri UsuğJu meclisi ve müraldpl~r raporu okun. 
nın hakimiyeti altında devam etmiş. ve İhsan Arca seçilmişlerdir. Bundan muş, ekseriyetle kabul edilmi~ır. 
ilk devrenin 10 uncu dakikasında Ve- sonra yedek azalıklara Apdullah p0 _ Bundan sonra 939 s n i bil"nçosu.; 
falılar Fethi vasıtasile ilk golü kay_ san, Dr. Emin Şiıkrı.i Kunt ve Mecdi kfır "e zarar he aplan tetkik ve umu. 
detmişler ve devre 1 - O bıtmiştır Enön ve mtirakipliklere de Asaf Bo. mi heyet tarafından tasvip olunmut-

l - 939 ve daha evvelki yıllarda me- İkinci devrede bir gol daha yapan zok, Mecdi Enön ve Sedat Günvol tur. Müteakiben idare meclisi azası. 
zun oldukları ve askerliklerine karar ve- Vefalılar, sahadan 2 _ o galip ayrıl- seçilerek, saat 18 de toplantıya niha- nın ibramna geçilmiş saat 12 de top.. 
rildifi halde her hangi bir sebeple şimdiye mışlardır. yet verilmiştir. lantıya nihayet verilmi tir. 
kadar askerlik ödevini ;yapmamış olan 
yüksek ehliyetnamelilerin. KABATAŞ - HAYRİYE: Günün Halkevinin kofU8U 

2 - Geçen sene yedek subay okuluna ikinci maçı, Hayriye - Kabataş ara- Bugün saat 9.30 da Şişlide tram-
geç iltihak ettiklerinden dolayı okulca sında yapılmış ve bu maçı da Ahmet vay deposu önünden başlıyarak Htlr 
geri çevrilenlerin. Adem idare etmiştir. l O uncu daki- riyet abidesine gidiş ve geliş 4000 

3 - Yedek subay okulu devresinin 1lcte kadan itibaren oyunda hakimiyet metrelik bir kır koşusu tertip edil
birinden fazlasına devam edcmed.iklen kuran Kabataşlılar, bu kuvvet gay_ miştir. Bu koşu karnilen toprak ara
için terhis edilip müteakip devreye bıra- retlerine rağmen, bu devrede gol zide yapılacak ve müteakıben tertip 
kılanların. kaydedememişler, hakimiyeti Hayri- t-dilecek olan pist koşulanna bir ha-

4 - ı;39 ~esinde son :yoklamaları ya- yeliler lehine çevirmişlerse de, onlar zırlık olacaktır ve derece alaI' lara 
pılarak kısa hlzmetn askerliklerine karar da gol kaydına muvaffak olamamış- mükafat verilecektir. 
verilen ve ehli;yetnamesi olınıyan kısa biz- ============================== 
metliler. 
~ - Askerliklerini tam hizmetli olarak 

yaptıktan sonra tahsillerini lise ve daha 
yukarı dereceye çıkaranlardan ;yedek su-
bay olınak isteyenlerin 1 Mayıs 940 ta
tarihlnde yedek subay okulu ile 
Gülhane veteriner tatbikat m k-
teplerJne ıönderileceklerdir. Bunla-
nn nüfus cilzdanlarile mezuniyet ehliyet
name ~bi vesikaları birlikte olduğu halde 
hemen şubeye milracaaUa muamelelerini 
ikmal ettirmeleri lAzımdır. Aksi takdirde 
haklannda askerlik kanununun ceza mad
deleri tatbik olunacağı il.An olunur. 

• 
EmlnlSnD Verll Aıkerllk Şubnlnden: 
l - Askerliğine karar verildiği halde 

herhangi bir sebeple şimdiye kadar sevke
dilmemiş olan yilksek askeri ehliyetname-
liler. • 

2 - Geçen sene yedek subay okuluıi'a 
vaktinde iltihak etmediğinden okulca ge
ri bırakılını.ş yilksek ehliyetnameliler. 

3 - Yedek subay okulu devrealnde Qçte 
birinden fazlasına devam etmedikleri için 
terhis edilip milteakip devreye bırakılan
lar. 

f - AskerllklerlnJ tam hlzmeW olarak 
yaptıktan sonra tahsillerini lise ve daha 
yukan dereceye çıkardıklarını resmi ve
sika De isbat ederek yedek subay olmak 
isteyenler. 
~ - Askert ehliyetnamesi olmadıtından 

1 Ma:ns 940 tarihinde hazırlık kıtalarına 
sevkedUecelt diler kısa hlmıetlller. 

8 - Bu kısa hizmetliler 10 Nisan 940 
g(lnQne kadar saat 9 ile 12 arasında nüfus 
cüman ve askeri veslkalarile sube7e ka
yıilannı yaptırmalan. 

7 - Aksi takdirde haklarında kanun! 
muamele tatbik edileceği llAn olunur. · 

Profesör 
Uzaktan 

Piccard'la 

Hasbihal 
<Bası 5 incide) 

sı, bankerler için de lhıras meyda
nı açıldı demektir. Gelsin dalgıç 
bölükleri Deniz dibi gemile{'i, sU
da patlar toplar ve balık şekline 
sokulmuş motörize ordular! Beşe
riyet için toprak üstü, yeraltı, gök
yüzü muharebeleri yetişmiyormuş 
gibi bu defa da deniz dibi akınları 
başlar; Okyanusun ağırlığı sırtın
da, dövüş bakalım, Himalaya dağ_ 
lannın tersine çevrllmiş uçrumla
rında! İnsan kanı biraz da, ezeldcn
beri güneş yüzü görmem!ş yosun 
ormanlarım sular ..;e insan cesedi, 
biraz da bu ormanların balıktan 
sırtlanlanna yem olur. 

Artık, dünyanın derdi bir kat, 
bin kat daha artmış demektir. Mek. 
teplerde b&şlanz denızaltı coğraL 
yası okumıya ... Deniz altında y?ni 
lngiltereler, Japonyalar, Almanya
lar, Balkanlar, İskandinı>vyalar, 

sizler, bizler, bir sürü devletler ve 
tabiatile dizi dizi Majinolar tcssüs 
etmiştir. Toprağın üstünden ne 
hayır gördük ki, denizin altından 
görelim? Gelecek nesiU~rinin ba. 
§Inl nara yakmış olacaksın: işte bii
tün marüetin! Kuşa döndük, tarla 
faresine döndük, balığa döndlik, i.. 
kı kollu, ikl bacaklı insanlığımızı 

lzmirden Kaçan 

Haylaz Talebeler 
İzmir sanatler okulu talebesinden 

Samsunlu Ahmet ile Çarşambalı İS
mail, imtihanlarda muvaffak olama
yınca, İstanbula kaçmışlardır. İki ta. 
!ebenin İstanbula gittiklerini öğre
nen İzmir zabıtası, telgrafla İstanbul 
"zabıtasını haberdar etmiş, gençlerin 
yakalanıp mahfuzen gönderilmelerı
ni istemiştir. 

Çocukları aramağa başlryan me
murlar, onlara Sirkeci istasyonu ö. 
nünde tesaduf etmişlerdir. Talebeler 
kaçmıya başlamışlar, bfr aralık önle
rine deniz çıktığını görünce, bulduk
ları bir sandala atlayıp, kaçmak is. 
temişlerdir. Sandal kapaklanmış, ço
cuklar denize düşmüşlerdir. 

Bu sır;ıda sahile gelmiş olan me 
murlar, kendilerini yakalamışlardır 
Talebeler, bugün İzmire gönderile
cektir. 

çoktan kaybettik; btr de şimdi in
sanları yamyassı bir nevi kalkan 
ve pisi şekline sokacaksın; elverir! 
Daha bir belayı atlatmadan yenlsL 
n1 açma! Daha yüzümüzden kor
kunç gaz maskeleri."li 'ltmadan gö
ğüslerimize bir de balıklann tenef
füs cihazını taktınp bizi katmerli 
maskara yapma! Vesselam! 

Hukuk Fakültesi Dekanhğından : 
!'ransızca bilir tecrilbell bir daktiloya 1h tiyse vardır. !stekl!lerln !'aldllte dekan 

klUpllline mQracaatıan. (2449) 

Uşakta Tevkif Edilen 
Şeker Stokçulan 

D'şak, 30 (TAN Muhabirinden) :::: 
Şehrimizde marul tı.iccarlardan Mus. 
tafa Torlak ve o lu, 30 çuval şeker 
sakladıkları için bugün tevkil ec1il.. 
mışlerdir. 

Şehir :Meclisi Y ann 
Sabah Açılıyor 

Şehir meclisi, yann n ·san devresi 
içtimalanna başlıyacaktır. İlk celse, 
Vali ve Belediye Reisinin bir nutkilı 
açılacaktır. Bu toplantıda evveli rl. 
yaset divanile encümenler se ilecek. 
tir. Vakit kalırsa ruznamedeki me. 
vaddın muzakeresine başlanacaktır. 

Köprüde Arıza 
Bu sabah Karakby koprusü açılır. 

ken bir arıza olmuş ve bu yüzden 
köprü tekrar kapanmı tır. Vapurlar 
bir muddet geçememi !erdir • 

---o-

3uçsuzmuş! 
Bilumum ihracat tüccarl::ınnm heı 

üç ayda bir kambiyo müdurlüwtine 
beyanname vermek mecburiyetinde 
oldukları malıimdur. Evvelki gim 
Balıkpazarında Maksudiye hanında 
ihracat tüccan İbrahimin beyanna
me vermemek suretile kanuna mU
halefet ettiğinden dolayı müddeiu
mumilikçe aleyhinde takibata baş.. 
lanmış i e de İbrahim, birkaç gün 
evvel askere alındığından beyanna.. 
me vermeğe vakit bulamadığını söy
lemiştir. 

Tacirin bu iddiası tahkik edildik
ten sonra mazeretinin me ru olduğu 
anlaşılmış, hakkında men'i takibat 
karan verilmiştir. 

---o-
Nihayet Yakalandı 

Muhtelif apartmanlardan halı ve. 
saire aşıran ve 7 aydanberi zabıtaca 
takip olunan Sıvaslı Topal Hasan, 
nihayet dün yakalanmıştır. 

Tüberküloz Cemiyetinin 
Aylık Toplanbsı Ortaokulu bitiren Gençleri Yolunıı

za çıkan fırsatı kaçınnayuuz. Türk 
Hava Kurumunun (QedJ.kli Yuvası) 

aiz:l bekUyar. 

Tıp Fakültesi Dekanlığından : 'l"Orberkül z ceml;yeiln n m et 
Tıp Fakültesi lkJnci cerrahi kllnlli için 50 lira {lcretll iki Hemşire ahnaeakhr. tDplantıaı 3 N n Carşamba si!ntl 

Evsafı 1Azuna71 haiz olanlarm N1lanın onuncu Carlamba eüııü akpmıM kadar lb buçukta Cata1 Eti Odaaıııct.ı ... 
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inhisarlar . Umum Müdürlüijü ilanları 
/ . 

Cinai Mile. Eb'adı 

Seril '-Unde çelik aaç '11 Kg. 56X02 mim ' .. • • • 170 • 60X02 • : 
• • • • 44 • 95X02 • : 14 .. ' • .. 250 • IOOX015 .. : 
• • • 152 • 150X015 • : 

" • .. 118 .. 115X020 " : 
I - 18/IIl/940 tarihinde talibi bulunmıy.n mikdan yukarıda yazılı 1145 kilo 

çelik aaç müteahhidi nam ve hesabına yeniden pazarlığa konmuıtur. 
11 - Pazarlık 5/JV/940 Cuma ırünü Kabalaşta Levazım ve Mübayaat SUbes!n

d.ekl alım komisyonunda yapılacaktır. 

UI - Nümuneler her gün söıü geçen subede görilleb!llr. 
IV - isteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte teklif edecf!klerl tı-

781 üıer!ndea 3 7 ,5 güvenme paraslyle birlikle mezkılr komisyona müracaat-
la.n. (2281) 

SATIŞ iLANI 
İstanbul Dördüncü İcra Memurluğundan: 

Fatma Sabiha tara!Jndan Vakıf Paralar İdaresinden 23330 ikraz No sne borç a .. 
hnan paraya mukabil birinci derecede lpo tek gösterilmiş olup borcun ödenm~e
ıdnden dolayı satılmasına karar verilen ve tamamına yeminli üç ehlivukuf tarafın
dan (900) lira kıymet takdir edilmiş ol an Beyoglunda eski Kamerruıtun yeni 
.çukur mahallesb.in eski Karnavola yeni Karakurum ve Mermer sokağında eski 1 
yeni 94 kapı, 377 ada, 17 parsel No.lı şarken ve garben yol, cenuben 16 ve şlmalen 
18 parsel No.h evler ile malıdud bir kAgir evin evsaf ve mesahası aşağıla yazılı-
dır. 

Or. SUPHI $ENSES 

1 ld.rar rollan hastalıklan mütehas- ı 
sısı Beyoğlu Yıldız sineması lı:.artıısı 

rremvay durağı Lek1er ao~rt1mc1.nı 

---·Tel: 439~ , --TÜRKİYE İŞ BANKASI İSTAN. 
BUL ŞUBESİNDEN: 
Yüzbaşı Mehmet Ali adına kayıtlı 

25548 No. lı İtibarı Milli Bankası 
Muvakkat senedi kaybedilerek ikinci 
nüshası verileceğinden aslının hük
mü olmadığı ilan olunur. 

. .. j .• . ... . .. .. - .. ... . .. . .. . 

BAŞ NEZLE 1 
DIŞ 

GRiP 
SOGUK 
ALGINLIGl Romatizma 

GRIPIN GRIPIN 
fi 

lüzumunda günde 3 kaşe alınabilir. 

• ••f'" - ,... ' . ' -.t ' • • \ .. , 

ı' ______ , 
ı FIRSAT: 

1 

Sayın halkımıza, 
Muhaceret dolayısile Japon. 

yadan beraberimde getirdiğim 
her çeşit ev ve kadın eşyası, roB· 
nifatura, cazip hediyelikler, ha.. 
zır giyim eşyası, salon tezyinatı, 
oyuncaklar ve saireyi çok ucuz. 
fiatlarla satnuya başladığımı ar • 
zederim. 

Abdünnafi Atlas 
Uzakşark Pazan, Osmanbeyde 
No. 186, (Nargileciyan eczanesi 
vanında). ' , 

~ 

AÇILIYOR 
jSTANBUL BAHÇE KAPI 

No. 23 - 25, TEL: 21224 
M. DERViŞ UGUR _, 

İLAN 

ZEMiN KAT: Ahşap sokak kapısından vl•lldikle zeınlnl cinl dösell btr koridor ı••••••~ 
ilıertnde blr he!A ve bir odadır. OL 1 

Kızım Yaşar Türkan'ın nüfus kay. 

~----• .. dı ya..-ılışlıkla Yaşar Turhan olarak 
~ kaydedildiği anlaşılmış ve bu kere 22 

BiRiNCİ KAT: Bir 10fa ve btr odadır. 
iKiNCi KAT: Birinci katın aynidir. l\1ermer soıtagına oaıtaa an:ı:ap btr natk.onu 

"rardır. 

Bodrumda bir mutbak lle bir helA mevcut olup elektrik tesisatı vardır. 
M ESAHASI: 20 metre murabbaıdır. 
Yukarıda hudud, evsaf ve mesabası yazılı gayrimenkulün tamamı açık aı ..ır

Jıaya konmuştur. 

1 - İ.Jbu B•yrimenlrulün artbrma şart namesi 2 - 4 - 940 tarihinden itibaren 
939/1106 No. He İstanbul Dördüncü İcra dairesinin muayyen numarasında herke
sin görebilme l için açıktır. İlfı.nda yazılı olanlardan fazla malUmat almak iste-
yenler, işbu prtnameye ve 939/1106 dosYa Na.sile memuriyetimlze müracaat et
nıelidlr. 

2 - Arttırmaya iştirak için yukarıda yazılı kıymetin % 7,5 nlsbetinde pey veya 
ln!lll bir bankanın teminat mektubu tevdi edilecektir. (Madde 124). 

3 - İpotek sahibi alacakWarla diğer a lAkadarların ve irtitak bakkı sahipleri
nin gayrimenkul ilzerındckl haklarını, hu !:usile faiz ve ma~rafa dair olan iddialarını 
işbu .l:ln tarihinden itibaren yirmi gün iç inde evrakı müsbltelerile birlikte memu
r:yetimlze bildirmeleri icabeder. Aksi hal de hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça 
S&tıj bedelinin payltışmasından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler arttırma şartnamesini oku
rnut ve lllzumlu ınalUınat almış ve bunla n tamamen kabul etmiş ad ve itibar o
lunurlar. 

E N B IRINCl 

Kan, Kuvvet, lştiha Şurubudur 

ROMATİZMA, BAŞ, DİŞ, 

GRİP, NEZLE, SOGUK 

SJNİR ağrılan ve 

ALGINLIKLARI 

Şubat 940 tarihinde, On Birinci Hu.. 
kuk Mahkemesince Yaşar Türkan 
olarak tashihine karar verildiğinden, 
eskisinin hükmü olmadığı ilıin olu
nur. 

Adre.: Samatya, Hubvar mahalle
si; Çukurresme sok•lo-~ No. 39, bab,;_ı§ı 
Ahmet Güldürür. 

İSTANBUL İKİNCİ İFLAS ME-
1\IURLUC.UNDAN: 

Müflis Mehmet Evrim masasına 

gelen alacaklı İbrahim Güzelin iste. 
d ği 2449 liradan 1600 liranın adiyen 
6 ncı sıraya kayıt ve kabul olunan 

1 fazla alacak talebinin reddme iflas 
idaresince karar verilmiş olduğu iliin 
olunur (25700) 

Sahibi ve Neırlyet MOdOrO H•lll LDtfO 5 - Gayrimenkul 2 • 5 - 940 tarihin de Pertembe günü aaat 14 den 16 ya ka
dar İstanbul Dörduncü icra Memur tutun da Oç defa bağırıldıktan sonra en çok 
artbrana ihale ~lir. Ancak arttınna bedeli muhammen k.Jymetin % 75 sini bulmaz 
veya satış isteyen.in alacağ.na rücharu ol an diğer alacaklılar bulunup da bedel 
bunların bu gayrimenkul ile temin edilmiş alacaklarının mecmuundan fazlaya 
ç.Jmıazaa en çok artt...ranın taahhüdü bA ~d kalmak üzere arttırma 15 gün daha 
temdit edilerek J 7 .. 5 - 940 tarihinde Cuma &unu saat 14 den 16 ya ka
dar İstanbul DördüncG İc::-a Memurluğu odasında. arttırma bedeli satış isteyenin 
alacağına rüçhanı olan dlğer alacaklıların bu gayrimenkul ile temin edilmiş alacak
ları mecmuundan tazlsya çıkmak ve muhammen kıymetin % 75 şini tutmak 
;artile en çok arttırana ihale edilir. Böyle bir bedel elde edilmezse ihale yapıl
maz ve satış 2280 No.lı kanuna tevfikan geri bırakılır. 

r DÖRDÜNCÜ. Gaı:eteclllk ve Neırly•t 

1 
Derman kaşelerile derhal g~ç~ cabında günde_ı_._3_k_a_,_e_aı_ın_ı_r_. __________ T_L __ s_B_•_•·_•d_•_o•_•_••_T_A_N_M_••_b_•_•"_ 

~w~m~~m~W'..®~:@.C-W·ı ı 

6 - Gayrimenkul kendisine ihale olun an kimse derhal veya verilen mühlet için
de parayı vermezse Uıale karan fesholu narak kendisinden evvel en yüksek tek
lifte bulunan kimse arzetmı.ş olduğu bedel le almata raı:ı olursa ona, razı olmaz ve
l'B bulunmazsa hemen on beş gün müddet le arttırmaya çıkarılıp en çok arttırana 
ihale edilir İkı ih:ıle arasındak.l fark ve gc:n;en günler için 3 5 den hesap olunacak 
faiz ve diler zararlar ayrıca hükme ha cet kalmaks.ız.ın mcmuriyeUmlzce alıcı
dan tahsil olurur. (Madde 133). 

7 - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu ferağ harcını, yirmi se
nelik vakıf tlviz bedelini ve ihale karar pullannı vermeğe mecburdur. Mütera
klm vergiler. tenv'....."'8t ve tanzifat ve dell3 liye resminden mütevellit Belediye rü-
sumu ve müterakim vakı! icare.sl alıcıya ait olmayıp arttırma bedelinden tenz.iJ 
olunur. İşbu gayrimenkul yukarıda gösterilen tarihte İstanbul Dördilncü İcra Me-
murluğu odasında işbu itan ve gösterilen arttırma ıartnamesl dairesinde satılacağı 
llAn olunur. (2517) 

(Türki zı ay emı tf' 
UMUMİ MER-KEZiNDEN: m 
Kızılay umumi mecHsi 1940 senesi Nisanının 30 ncu Salı günü saat 

10 da Ankarada Yenişehirde Cemiyetin Umumi Merkez binasında a.. 
lelade içtimaını yapacağ:ndan murahhasların yukarıda yazılı gün ve 
saatte Kızılay Umumi Merkezine teşri!leri rica olunur. 

Müzakere ruznamesi : 
1 - Reis ve ikinci reislerle katiplerin seçilmesi, 
2 - Umumi Meclis tetkik komisyonu ve Umumi Merlc~z rapo_rı:ı

nrun tetkiki ile kabulü halinde Umumi Merkez zımmetının 
ibrası, 

3 - 1940 - 1941 bütçesinin tasdiki, 
4 - Çıkacak azanın yerine diğerlerinin seçıımesı, 
5 - Tetkik komisyonu Azasının yeniden seçilmesi 
6 - Umumi Merkez teklifi. , _____________ a _______________ , 

r Öksürenlere: KATRAN HAKKI EKRE~. 9\ 
~ Hakkı Katran Pastilleri de vardır. J 

• 

M A ı w;. 
TORK ANONiM ŞiRKETi f.E 

TESiS TARiHi 1863 
1~ 

Sıatültn· ve Türkivt Cümhuriveıi ile münakil mukdvPlen•me.sl 
2292 Num•rah J0/6/ 1933 tarihli kanuni• tasdik edl/mışrir 

24/6/ 1933 larıhli 2435 Numaralı Resmi Gazete 

Sermayesi: 

ihtiyat akçesi : 

t0.000.000 lnglllz Llraı .. 

1.250.000 lnglllz Lirası 

Türkivenin başlıca Şehirlerinde 

PARIS. MARSILYA ve NIS'de 
LONDRA ve Mı\NÇESTER'de 

MISlR. ı<IBRIS, YUNANiSTAN, IRA_N, IRAK. FiLiSTiN 
~ MAVERAYI ERDUN~e 

Merkez ve Şubeleri 

YUGOSLAVYA. ROMANYA. YUNANiSTAN, SUR!Vc, LÜBNAN 

Filyalleri ve bütün Dünyada A<'.enfa ve Muhabirleri vardır 

1-fer nevi Banka Muameleleri vapar. 

He<abı cari ve mev~uat hesapları küşadı 
fıca<İ kredıler ve vesaıkli krediler kusad• 
Turkiye ve Ecnebi memlekeıler üzerine keşide seııedal fskonlosıı 
[3,.,rc;il eınırleri. 

Esham ve tahvnaı. altın ve em!aa üzerıne avans 
SenedaJ Jahsilaıı ve saire. 

En yüksek emniyet sarıların• haiz kıralık 

!<asalar Servisi vardır. 

Piyasanın en milsaif ıartlarile (kumbaralı veva 
kumbarasız) tasarruf hesapları açılır. 

• ·;®!· 

• ' 

Kapah Zarfla Münakasa ilanı 
Belediye Sular İdaresinden ·. 

tdaremlz aboneman gervisi lı;in bastırılacak evrak ve defterler kapalı zarf ile 
münakasaya konulmuştur. 

ı - Bu i~ için tanzim edilen şartname idaremiz levazım servisinden parasız ah· 
nabilir. Ve nilmuneler ayni ;;erviste görülebilir. 

2 - Talipler şartnameye S?Öre h&ıırlayacakJarı kapalı zarflannı ihAle günQ olan 
lO Nisan 940 Çarşamba günü saat 15 e kadar Taksimde idare merkezinde müdür .. 
lüğe vermelidirler. Bu saatten gonra getirilecek zarflar kabul edilmez. (2419) 

Bergama Asliye Hukuk Mahkemesinden: 
Bergama İnhsairlar İdaresi Muhafaza memuru Hürrem Tuzcu tarafın. 

dan Bergamada mukim iken tagayytlp eden Güllü İbrah(m Ethem kızı 
Mürüvvet aleyhine ikame edilen bişanma davasının icrayı muhakeme
si 12/4/ 940 tarihine müsadif perşembe günü saat 9 tayin kılınmış oldu
ğundan mezburen;n yevmi mezkıirda Bergama Asliye Hukuk Mahkeme. 
sinde hazır bulunması veya musaddak bir vekil göndermesi aksi takdir
de hakkında gıyap kararı verileceği tebliğ makamına kaim olmak üzere 
ilan olunur. (2536) 

(SATILIK ÇİFTLİK) 
SEYİTGAZİ SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUC.UNDA?l 

Seyitgazinin Arap Ören köyü..'!den Oruç oğlu Satılmış ve arkadaşla. 
rı ile bunlardan ölenlerin veresesi ve diğer hissedarlar arasında şayian 
müşterek Arap Ören köyü civarında Kamber çiftliğinde Karabaşlı mev. 
l<iinde kıiin olup Şarkan Eskişehire bağlı Hamidiye köyü Bent başı Ha. 
midiye değirmen ve çayın ve beylik bahçesi ve Hamidiye kışla hu
dut taşı, Garban Seydi suyundan başlıyan Salihler hendeği, Şimalen 
Seydi suyu Bentbaşı, Cenuhen Tepe başı Topkaya ve yerli kayalar ile 
çevrili ala, orta, edna cinsten tarla ve Yeşil Yurt namile maruf köy 
yerinden ve ayrıca çayır yerlerinden mürekkep beher dönümü (919) 
metre murabbaı itibarile hepsi (5200) dönüm miktarında ve üç yeminli 
~hli vukuf tarafından yirmi yedi bin beş yüz lira değer biçilen arazinin 
J)baptaki mahkeme karan mucibince izalei şüyuu için 7 • 4 - 1940 pa
ıar gününden itibaren açık arttırmaya çıkarıldığından, muhammen kıy. 
metin % 75 ini bulduğu takdirde 7 - 5 - 1940 salı günü ihalesi yapı. 
lacağı ve % 75 ini bulmadığı takdirde en son artt1ranın taahhüdü bak\ 
kalmak üzere arttırma on beş gün daha uzatılarak 22 - 5 - 1940 pazar. 
tesi günü en fazla arttırana ihale edileceği ve istekiilorin arttırmaya iş
tirak için muhammen kıymetin % 7,5 ğu nisbetinde pey akçesi veya 
~eminat mektubile beraber gelmeleri ve dellaliye ve ihale, damııa res.. 
minin müşteriye ait olacağı ve daha fazla malumat almak ve artbrma 
~rtnamesini anlamak istiyenlerin sulh hukuk hakimliğine müracaat. 
lan ilan olunur . 
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