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oma m ·· zakereleri 
Yfusolini, Rihhentropla diin 

uzun hir gOrii~nze yapll 
--------------~·---------------

om a raOyosunun verdigi bir haber 
''italya devlet merkezinde llaslayan miizakereler, simdiye 
ka ar ta addis eden veya ileride tahadddiis edebilecek 

olan hidiselerle alakadar olacaktlr" 
- --

OS ova'da 
e Roma'da 

Kont Ciano'nun gazetesi, Almanyan1n italya 
haklundaki iizerinde tazyik yapacag1 

haberleri tekzib ediyor 
oskovada Finlandiya murah-
haslarile Sovyetler Cumhuriye- \......_ ______________________________ ,. 

ti hiikumeti arasmda sulh mi.i· Roma I 0 (a.a.)-
takereleri yapJhyor. Almanya Hariciye Von Ribbentrop sa-

azm Yon Ribbentrop Romada italyan at 10 da Roma"ya 
varmJ§tlr. Saat I I de 

evlet adamlarile gori.i~mege ba~lamak ii- Mussolini tarafmdan 
•ere bulunuyor. Finlandiyamn eski Cum- kabul edilmi§tir.Kont 
Ur Reisi Svinhufud'un da Berlinde Mos- Ciano ve Kant Ma
o H' j f d k b 1 1 d k kenzen, gorii§mede Jt er tara m an a u o un u tan haz1r bulunmu§lardJr. 
~ra Romaya hareket etmesi bu siyasi fa- Roma 1 0 (a. a.)-

t!1Yetlerin tuzu biberi kabilinden bir ha- Von Ribbentrop Ro
hs!' te~kil ediyor. Bu son hadisenin Fin- maya muvasalatmda 
nd . k I · d 1 ] Kant Ciano ve Hari-Iya sulh miiza ere enn e ta yan mu-h dye Nezareti yiiksek 

a eret ve muvafakatini temine matuf bir erkam, Almanyamn 
edbir olmak mahiyeti '<ok ae<JktJr. ispan· Roma el~isi von Ma· 
a dahili harbine hangi sebebler altmda kenzen, Macar el~isi 
iidahale etmi~ oldugu malum bulunan ve Roma Valisi ta· 
] rafmdan kar~JlanmJ§· 

a Ya Rus ~ Fin mi.icadelesinde ayni se· tJr. Bir ltalya karabi-
ble Finlandiyaya taraftarhgml sakla· ne boliigii asker! se· 

lam1~ ve bu taraftarhgmJ maddi yard1m· lam resmini ifa et
rile de teyid etmi~ti. 
Antikomintern paktma sadakatten ay
hnami~ oldugunu ve aynlmJyacagml mii· 

mi~tir. 
Von Ribbentrop, 

R o m a' d a kaldJgJ 
miiddet~e ikametine 
tahsis edilen Mada· 
rna villasma gitmi!!
tir. 

rreren ilan etmi~ olan ltalyamn Rusya 
e velev ki uzaktan uzaga anla~tmlabil
esi Almanyamn kaygismJ te~kil eden bir 
eseledir. Finlandiya mi.icadelesini bir 
·lha baglayabilmek te~ebbi.isiinii ileri go· 
rmekte olan Berlin. bu i~te halyamn 
Uvafakatini ahrken Romada Rusyaya 
r~1 daha yumu~ak bir gori.i~ tam temi

ni de ehemmiyetli saym1~ ve boylelikle 
lrnan - Rus anla~masmdan it;in it;in gev-

Roma 10 (a.a.)
Mussolini - Ribben· 
trap miilakah bir sa· 
at 15 dakika siirmii§
tiir. Alman nazm, 
miilakattan sonra og• 
le yemegini Kont Ci

Mussolini ve Von Ribbentrop bir arada 

en Berlin ~ Roma mihverini yeniden 
kle~tirmege el atm1~ gori.ini.iyor. Bunun 

·n her ~eyden once Romamn Fin sulhu-
samimiyetle tasvib etmesi ve belki bu 

5Usta onun da az t;ok tesir gostermesi 
Jmd1r. Eski Fin Cumhur Reisinin Ro
Ya seyahati Von Ribbentrop'un mi.i
erelerini kolayla~tJracak bir amil gibi 

rekete ko~ulmu~tur. Ancak bu sadece 
kor teferri.iatmdan bir part;adJr. Berli-

nazarmda esas Roma ile MoskovayJ 
kdigere yakla~tJrmak ve boylelikle mih
i canlandirabilmek umududur. 
~imdiden haberler gelmege ba$Iadi: 

lkanlar italyan ni.ifuzuna, Skandinav• 
Rus sahahgma bJrakihyormu~ diye. 
syamn Balkanlara inmek te~ebbi.islerin· 
uzakla~tmlmasJ ltalyayJ Sovyetlere 

~~ cephe tutmakta gev~etecek bir tedbir 
rak di.i~iini.ili.iyor demektir. 

it;bir prensipin k1ymeti kalrruyan ~im
i diinyada devletten devlete verilecek 
lerin ne ehemmiyeti olabilecegi miila
aya ~ayand1r. ltalyanm Rusya muva
esindeki muhteriz ve muhalif cephesini 
eltmege t;ah~an Almanya bunun neti-
olarak ltalyadan ne isteyecektir, bi
esi miihim olan ve !talyaca bilhassa 

rinde durulacagJ ~i.iphesiz bulunan nok
uradadir. ftalyanm Finlandiya sulhu

muvafakatinin ve hatta muzaheretinin 
esas noktayJ halle kafi gelmiyecegin· 
'"ok ~i.iphe edilmelidir ve bu ~i.iphe ye
edir. 

"i.inki.i bu dolambach tesebbi.islerin sa
Cia ltalyadan demokrasilere kar~J yii• 
ekte fili hareket i~tiraki istenecektir. 
disini barb harici ilan eden ltalya bu 
miicadelede alacagi nihai vaziyetin 

irinde tam istikl?l sahibi bulunuyor. 

YUNUS NADI 
<Arkast Sa. 1i sutun 3 te) 

Bu giin 7 nci sahifemiz 

oeulzlaP ifindiP 

ano ile birlikte yemi§tir. Giin ortas1 Mus
solini ile bir kere daha gorii§mesi ihti
mali vard1r. 

Resmi teblig 
Roma I 0 (a. a.) - Ribbentrop'la 

Mussolini arasmda yap1lan ilk miilakat· 
tan sonra a§agJdaki resml teblig ne§redil
mi~tir: 

«Du~e. Kont Ciano ile Almanyanm Ro
ma biiyiik el~isi haz1r oldugu halde, Al· 
man Hariciye Nazm von Ribbentrop"u 
kabul ederek bir saat 1 5 dakika siiren sa
mimi bir miilakatta bulunmu~tur. 

Yann ikinci bir miilakat vuku bulacak· 
hr.> 

( Arkas? Sa 5 siltun 4 tel 
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Welles Londra'da 
30 A~nerika, Avrupa an 

giinliik miitarel'e istiyor 
Amerika Haridye Enciimeni Reisi, Almanya ile 
Miittefikler ve Finlandiya ile Sovyetler aras1ndaki 
ihtilafa nihayet vermek laz1m geldigini soyledi 

Welles, Parise hareketinden evvel ZiLrih'teki Amerikan aefirile gor!i,UyOT 

Paris, 10 (a.a.)- Sumner Welles mii· Londra, 10 (a.a.) - Sumner Welles 
teaddid Frans1z avcJ tayyareleri ve lngiliz bugiin tayyare ile saat 12,10 da Londra
ke§if taY¥areleri refakatinde bir sivil tay- ya vas!l olmu~tur. Tayyare istasyonunda 
yareye binerek saat I 0,40 ge~e Bourget ke-ndisini miiteaddid zevat ve bu meyan· 
hava istasyonundan Londraya hareket et- da Birle§ik Amerikanm Londra el~isi Ken· 
!!lir~tir. .<Ark~ :ia. 5 sfltun 4 te). 

Finlaniliyaya muvasalat eden lsve~li goniilliileT. 

' a 
Bir taraftan sulh miizakere eri 
olurken, diger ce heler e e 
muharebe1er· c reyan e • .Iyor 

., ......................................................... . 
Andre Siegfried 

Maruf FransiZ Profesorii 
konferanslar vermek iize
re memleketimize geliyor 

Ankara 10 (Telefonla) - FransJZ 
kiiltiiriiniin en miimtaz simalarmdan alan 
Prof. Andre Siegfried (Andre (Zigfrid) 
16 martta Ankarada bulunacak ve dev
let merkezimizde ikameti snasmda iki 
konferans verecektir. Paris Sciences Poli
tiques (Sosyal Bilgiler) mektebinin en 
maruf profesorlerinden alan M. Siegfried 
ilk konferansrnJ 16 mart cumartesi giinii 
saat 1 7 de Ankara Halkevinde ve «Mo
dern memleketlerde siyasl bilgi ve mede
nl terbiye~ mevzuu etrafmda verecektir. 
Ostadm ikinci konferansJ «Sanayi ink1la· 
bmm hali hazu iizerindeki tefekkiirii• ii
zerindedir ve 18 mart pazartesi giinii An
kara Siyasal Bilgiler okulunda verilecek
tir. 

M. Andre Siegfried, Ankaradan soma 
1stanbula da gidecek ve bir iki konferans 
verecektir. 

CUMHURIYET - Memleketimize ge. 
c.4.rka$t Sa. 5 siitun 5 te) 

Amsterdam 10 (a.a.) - Berlinde bu· 
lunan ecnebi mii~ahidlerinin bildirdigine 
gore, Alman hiikumet merkezinde AI ~ 
manyan1n ve lskandinav memleketleri • 
nin Finlandiyamn istiklalini garanti et -
meleri mevzuu bahsolmaktadu. 

)yi haber alan mahfillerde hasll olan 

kanaate gore, Fin murahhaslannin §imdi 
Moskovada l:iulunduklan muhakkak gibi
dir. Biitiin lskandinav memleketlerinde 
Sovyetler tarafmdan Finlandiyadan ta .. 
leb edilen fedakarhgm evvelce zannedil .. 
digi kadar agtr olmadJgJ soylenmektedir, 

(ArkasJ Sa. 5 S'lltun 5 te> 
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Almaaya taarruza haz1rlamyor! 

Harbin alt1 ayda sona 
erecegi ii1nid ediJiyoiDUI 

Hitler, diin yeni bir nutuk soyleyerek 
mlittefiklere tekrar hiicum etti 

Kopenhag, 10 {a.a.)- Nationl Tidende 
gazetesinin ·Berlinden ald1g1 bir habere 
gore Almanya, pek yakmda geni§ mik
yasta bir taarruz hareketi hazJrlamaktadJT. 
Bu. hareket, ba§hca dii§man alan lngilte
reyi istihdaf ettigi i~in biiyiik bir asker! ve 
siyasi hazJThktan sonra yapJiacakhr. Soy-

lendigine gore Von Ribbentrop, harbtn 
altt ay i~inde bitecegini beyan etmi§tir. 
Alman askeri mahfillerinde bu nikbinlige 
i§tirak edilmektedir. Alman zimamdarla
rmm kanaatine gore miittefikler yeni cep~ 
helet kurmak hususundaki projelerini tat .. 

CArkan sa. s siltun 1 de) 
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D .. l •• 
U'l;/{U spor hareketleri 

Diin lik maflarzna devam ed ilmi1tir. Galataaaray Vela ile 2 • 2, F etterbahfe de Beykozla 1 • 1 
berabere kalmrflardrr. Be,iklaf da HiUili 13 • 0 magliib etmi1tir. Yukanki resim, Be,ikta, muhacimle. 
rini Hilal kalesi onii11de gol atarken goatermektedir 

Diinkii apor hareke#er.inin talailata 6 ncr aahilemii4eClir. 
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Tarihten 
YAPRAKLAR 

L-------------------------------------Sekerparenin sonu 
Milyonluk gozde M1s1ra siiriiliirken yaruna har~hk 

bile alamami,b, miiba,ir ona 600 ak~e verdi, 
bu hale birlikte agladdar 

Sultan Ibrahim i· 
pekli talvann u~ku• :111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111:: 

1.. .. !~~.~;;;,,~~.!.~.~ ... 1 

gun ve yorgun bir 
halde, direkleri alun 
kaplanml§ olan mii· 
cevher sac;;akh geni! 
yatagmda uyuyordu. 
Yuziinde iliklerine ka 
dar kanml§ bir vticu
dtin ruh haline gelen 

runa yaptftl: 
- Hay yosma ci· 

vamm. sen i~in ak· 
c;;a nedir kn Elbet 
birkac;; yiizbin belki 
milyon kadar vardtr. 

- Aman hiinkanm, bunca akc;;a nere· 
den gelir ki? 

Sultan Ibrahim sevgili gozdeai Seker
parenin uc;;kurunu btraktJ ve gogsiinden 
bir iti§te geni§ divamn iistiine boylu bo
)'una serdi: 

- Bre kafir klZI, az mt ihsan eyledim) 
$ekerpare bir and a yerinden fuladt; 

gozlerine en c;;apkm bak1~1, dudaklanna en 
tehvetli giili.i~i.i. viieudiine en cilveli ha
reketleri vererek padioahm boynuna att!
dt; sert ve stk sakalmdan, kalmea dudak· 
h genit agzmdan, bir afyon tiryakisini an· 
dtrtan solgun ve c;;•k1k yanaklarmdan oa· 
PIT fUpur optii. Gogsiiniin kopc;;alartnl ge· 
li4i giizel ac;;arak serpilirken cevab ver
di: 

- Sultamm, billah akgama ekmek a· 
lacak akc;;am yokturl 

doymu§lugu vard1. Gee;; vakit gerinerek 
uyand•; Kosem Sultan onun kahvesine 
bugiin amberi biraz daha fazla koydur· 
mu§ ve gondermi~ti. Biraz sonra da ken· 
disi geldi; ayaklannm ucuna basarak ya
tagu yakla§h: 

- Benim Sultamm. nicesiz} Geceyi 
a cab ho§ gec;;irmi§ goriiniirsiiz I 

Sultan Ibrahim zarfl altm ve miicevher 
itlemeli kahvesini ktzlaragasma uzatarak 
annesinin ellerine yapt§h; kanstz dudakla· 
rma gottirdii: suyu ve ate§i ttikenmi§ bir 
optictik kondurdu. 

- Benim devletlu validem, billah boy
le mes'ud bir gece gec;;irmi§ degiliml 

- $ekerpare denilen kafir ktzl sana 
biiyii yapmt~tl arslantm I 

- Biiyii mi.i yapmt§tl? 

- Evet benim arslamm: ktzlaragasl 
e§ik altmda dokuz yiiz doksan dokuz dii
giimlii iplik bulmu~tur; gormek diler mi· 
siz? 

Sultan lbrahimde biraz kan olsay· 
d1, biraz daha solaeaktt. 

Ellerini kendinden oteye dogru htzlt 
htzh ve tela§ Ia salladt: 

- lstemem.. lstemem.. 0 kafir ktzmt 
Mtstra siirgiin etsinlerl 

Malmt versinler mi dersiz? 
- Mah var m1d1t? 

Gene, k1vrak ve giizel kadtnm elbise
•inde miicevherler parhyordu: Batmda 
ziimriidler, cepkeninde inciler vardt. Uc;;
kurunun uclarmda iki iri yakut sallantyor· 
du. Buna ragmen paras1zhktan bahsetme· 
si, hele yemin etmesi sadeee giiliinc olur· 
du. Padi,ah da ba§ka tiirlii hiikiim vermi· 
yordu; fakat aldtgt amberin tesiri de ek
lenince kam kaynamaga baglamJ§b. Ac;;l· 
ltp sac;;tlan oynak kadmla miinakata et· 
mek budalahktan ba~ka bir oey degildi, 
:zaten buna imkan yoktu; c;;iinkii bir sar' a· 
ya tutulmut gibi gozleri parlamt§, agz1 kt· 
etlmi§, boyun damarlan §i~mi§, ellerini bir - Karun kadar ... 
c;;ift penc;e haline sokarak avmm iiatiine Sultan Ibrahim inanamtyordu; bununla 
saldtrmt§tl. beraber emretti: 

~ekerpare o giin evine donerken bir yl· _ Alsmlarl 
gm altm ve miicevher gotiiriiyordu. 

¥'f.¥ 

Kosem Sultan Sekerpareyi yalmz gon· 
0 suada ktrk beo ya,Iarmda olan Ko- dermek istemiyordu; onunla en c;ok ko

sem Sultan Dordi.incii Murad :zamanmda 
nu•an ve entrikalara kan§an «Ebektzt Ha-ba~h ba§ma saltanat siirmenin tadtm alml§ Y 1 · 
mide Kadm~ m da beraber siirii mesim bulunuyordu. Birkac;; sene sonra Dordiin-

cii Muradm devlet iglerini eline almast, soyledi. 
annesini harem dairesine kapatmt§ alma· Hamide Kadm1 arayanlann kar§lSina O· 

st camm s1kmt§hr. Lakin i§te 0 zalim ve nun cariyelerinden biri c;;tktt: 
sert padi~ah arttk oteki diinyaya goc;;miit. - Hamide Kadm beniml 
haris Rum kadtm yeniden Osmanh impa· Onu goti.irdiiler. 

• ratorlugunda en biiyiik kudret olarak boy Aeaba $ekerparenin mallar1 nereye sak· 
gostermi~ti. Simdi saltanatl elden k.ac;tr· lanmt~h; eski gozdenin adamlarmdan seb
mamak ic;in ytllmz bir c;are vardt: Padi§a· zed denmekle me~hur Ibrahim <;elebiyi 
ht Uyu§turmak... ve Siileyman Dedeyi buldular, sordular. 

Bunun ic;in de tarab veya afyona Iii· sJkl§tlrdtlar, Valide han1nm bir odasmda 
zum gormiiyordu; daha miithi§ bir vastta on altt sand1k teslim ettiler. Sandtklann 
kullamyordu: Kadm... kilid yerlerinde Sekerparenin miihiirleri 

Saraym kahya kadmlan. haremagalar1 vard1. Hepsi de saraya gotiiri.ildi.i. Padi· 
her giin esir pazarlanm dola§tyorlar; renk §Bhtn oni.inde ac;;tldt. Ail;tzlar1na kadar in· 
renk. boy boy cariye satm altyorlard1: ci, yakut, ziimriid, elm as, altm. giimii~. 
bu yiizden en kotii cariye bile be~ yiiz ku· Hind ve $am kuma~lan, i~lemeli altm e~
ru~tan a§agt sahlmaz olmu~tu; bu derece ya bulundu. Padi~ah, biiyiik bir htrs, hmc;; 
pnhalthk o zamana kadar hemen hem en ve sevincle bagtrdt: 
hi<; goriilmemi§ti. _ Hay kafirl Sana ak~ama ekmek ala-

Sultan Ibrahim iyice beslendikten, giy- eak akc;;am yoktur diye yemin ederdi. Bak 
dirildikten ve tsmarlama a§k terbiyesi tam neleri c;;tktt. hep benim mal1mdtr!.. 
manasile ogretildikten sonra kendisine su· E vi de arandt: yiizii ineili, yiizii de al
nulan bu gene ktzlann hi~birini geri yolla- tm i§lemeli iki yiiz yorgan, bir c;;ok degerli 
~~yordu: ~le ki yirmi dort saatte yirmi kiirkler. iki yiiz elli kese para <;1ktt. 
dort. e~nye 1le kald1gl oluyordu. I Gene kadm M1ana siiriiliirken yamna 

. Lakm son zamanl~rda «$ekerpare:. de- har~hk bile alamamt~, miiba~ire bu vazi· 
ntlen ~bu kahpe, padt§aha pek fazla yakm etini soylemi~ti. Miiba~ir ona alh yiiz ak
olmaga __ ba,Iami~h. 0 kadar ki ~urada bu- Y a verdi; bu hale birlikte agladtlar. 
rada Kosem Sultan hakkmda bile ahp tut· "~---~~~~~=~~~==:!!'!"'!'!"'!' 
mustu. ~ - ~-- · 

Kosem Sultan biliyordu ki bu c;;e§id c;;i
viyi ancak ~tivi soker. Bunun ic;in bir c;;ok 
dola§hktan ve dola§hrdtktan sonra tam bir 
di.izine cariye haztrladt. 

Sekerparenin gelecegi giin pa-
di§ll.hm kahvesine amber kathrmad1. Tarn 
onunla ba~ba~a kaldtgt, fakat bir tiirlii ha· 
VaYJ thk bulmadtgJ bir snada cariyeleri 
Sultan lbrahime takdim etti. 

Eski Ytld1z, on iki yeni ytldlZln kar§tSm· 
da karardt; sarardt; sonra ''mank bir ha
reketle ans1zm kalkh; cariyeleri d1§an at
mak istedi: l!kin zaten bunu bekleyen 
Kosem Sultan birdenbire ic;eri girdi; ardtn
dan gelen harem agalanna $ekerpareyi 
gosterdi ve emretti: 

- Bunu kubacla doviin ve saraydan 
atml 

Bu emir hemen yerine getirildi. 
••• 

Sultan Ibrahim ertesl sabah daha 10). 

Urfa elektrik §irketinin 
vaziyeti 

Urfa 10 (a.a.) - Dart giindenberi 
§ehrimizin ikhsadi durumu ve i§ kanu
nu tatbikatt etrafmda tetkikatta bulun· 
makta olan Oiyarbak1r mmtakas1 lkusad 
miidiirii bu tetkikat esnasmda Elektrik 
§irketinde dort aydanberi i§c;;i iieretlerinin 
verilmemi§ oldugunu tespit eylemi§tir. 

Bunun iizerine Valinin riyasetinde ya
Ptlan bir toplantlda lkhsad miidiirii, §ir
ketin vaziyetini kurtarmak ic;;in ahnmas1 
laztm gelen tedbirleri izah etmi§ ve mii· 
essialer bu tavsiyeleri memnuniyetle ka
bul eylemi§lerdir. Jlk i§ olarak i§c;;i iie· 
retlerinin tesviyesine ba§lanmt§tlr. 

lkttsad miidiirii, ikttsadi durum etra· 
fmda §ehrimiz tiiccarlarile de temaslarda 
ve gorii§melerde bulunmaktadtr. 

CUMHURIYET 

C ·$ehir ve Memleket Haberlerl ) 
Tarsus ~ift~iler 
Koruma Birligi 

T arsustaki birlik yeniden 
faaliyete · ba~lad1 

irarsus (Hususi) - Evvelce te§kil e
dif.p de, uzunca bir zamandanberi faali
yet gosteremez hale gelen Ciftc;;iler Birligi, 
son giinlerde miinevver ve miitetebbis 
c;;iftc;;ilerimizin onayak olmasile ve yemi 
mevzuata intibak suretile yeniden canlan
dmlmt§ ve «Tarsus Cift<;iler Koruma 
Birligi:. adile resmi formalitesi bitirilerek 
faaliyete gec;;mi§tir. 

Merkezi Tarsusta olan bu birligin ga· 
yesi, haztrlanan ve ne§redilen ana nizam
namesinde §oylece izah edilmektedir: 

A - Tarsus c;;iftc;;ilerini bir birlik ic;;in
de toplamak, kazamn zirat faaliyetini ras
yonel ve verimli bir aalaha kavu~turmak. 

B - Konferanslar tertib ederek, tatbi
kat gostererek, kuvvet ve malzeme israf 
ettiren usullerin terkile mibzer, c;;apa ve 
sair faydah yeni alatn kullamlmasm1 ve 
yeni usul ziraati temin etmek, ( topragtn 
fenni bir oekilde iman ve mi.itenevvi to
hum miktarlanmn tespiti) mahsulat ma
liyet fiatlannm cihan piyasalarma ve 
memleket satt~larma uygun olarak nor• 
malize edilmesi c;;arelerini aramak ve aza
mi istifade temini z1mnmda mahrecler 
tedarikine ve mahsul standardizasyonu 
temine c;;alttmak. . •• 

c - Ciftc;;iyi iyi orneklerle tetv1k •c;m 
sergiler ac;;mak, aeyahatler te.~tib et~ek 
gibi maksada uygun her ti.irlu tegebbus -
lerde bulunmak. 

D - Sermaye ve kredi i~lerini tanzim 
ic;;in c;iftc;;inin ihtiyaclanm yakinen takib 
etmek ve teminine <;ah~mak. 

E - Tohum. mazut, alatt ziraiye gibi 
ihtiyaclann tek elden tedarik ve ucuza 
satm almmast ve mahsulattn mii,tereken 
gene tek elden aattlmasl sure~le maim 
ktymetlendirilmeai ic;;in kooperahfler kur
ma~a te~ebbi.is etmek. 

F - Sanayii ziraiyeden tavukc;uluk, a
rtetltk ve saire gibi yard1mc1 sanayiin ta• 
mtmt ic;in bu kurumlarla miinasebete 

girismek. . . , •• 
Bu izahata gore. b1rhk, Tarsus t;tftc;tst. 

nin biiyiik ihtiyaclannt karstlamak. onu 
rasyonel c;;ah§maga ah~ttrmak ve mahsu
liinii del'!erlendirmek gibi c;ok esash ga· 
yeleri t~hakkuk etti.rmek davasile yen! : 
den faalivete ~et;mt§ bulunuyor. Muhltt
mizde alaka ile kar~tlanan bu hareketin 
muvaffakiyet kazanacagt §iiphesiz saytl
maktadtr. 

DENIZLERDE 

Bir Bulgar v~puru kar~y~ _ 
oturdu 

Bulgar bandnalt c;;ar F erdinad 'f&lWfil 
evvelki geee flrtma yi.iziinden Bozeaada 
eivannda karaya oturmu§tur. Vapur, iic;; 
giin evvel limantmtzdan hareket etmi§, 
Canakkaleye de ugnyarak palamut yiik. 
ledikten aonra lskenderiyeye gitmek iize
re yola c;;Ikrnl§h. ___ , •• ,._.,HI __ 

Bir mahkumiyet karar1 
Bursa (Hususi) - M. Kemalpa§anm 

Azath koyiinden Osmam oldiiren ve Ali1i 
yarahyan Abdullahm muhakemesi Agtr. 
cezada goriilmi.i§ ve karan verilmi§tir. 
Karara nazaran, Ali§le Osman kahvede 
otururlarken bunlann yanma gelip oturan 
Abdullah, bir ktz meselesinden dolaYJ bt
c;;agml c;;ekmi§, evvela Ali§i, sonra da Os
mam yaralamt§tlr. Osman olmii~tiir. Ab
dullah katil ve yaralama suc;;larmdan -on 
dort buc;uk sene ag1r hapse ve 5 00 lira 
tazminat vermeye mahkiim edilmi~tir. -···-Kozan koylerinde bir cinayet 

Kozan (Hususi) - Kozamn Andil 
koyiinden Mustafa oglu Ali, kansile gay. 
rime~ru miinasebette bulundugunu zan -
nettigi Orendere koyiinden Durmu§ oglu 
Bekiri, bir av vesilesile daga gotiirmii~ ve 
orada oldiirmii§tiir. Durmu~ oglu Bekirin 
kaye donmemesi, nazan dikkati celbet -
mi§ ve yap1lan tahkikat neticesinde cina
yet meydana c;;tkanlmu~ttr. Katil yakalana
rak Adliyeye verilmi~tir. 

~···-Sarho§luk yiiziinden cinayet 
lzmit (Hususi muhabirimizden) -

Karasunun Melencuma koyiinde rakt yii
ziinden bir facia olmu~tur. Muslim, Mu -
tahhar, Ali, Abbas, Ali, Mehmed, Hayri 
ismindeki gender, bir rakt alemi yapmak 
istemi§ler, fazla sarho§ olan Mehmed, ta
baneasmt c;;ekerek 16 ya§mda bulunan 
Hayriyi oldi.irmii§tiir. Adliye tahkikata 
ba,Iamt§hr. 

lzmitte tiitiin sab§larJ 
lzmit (Hususi muhabirimizden) 

Tiitiin piyasast ac;;tlmt§ bulunmaktadtr. 
PiyasaYJ, Nemlizade firmas1 ac;;m1§ ve 

ilk mahsuliin kilosu 6.7' kuru§tan muamele 
gormii§tiir. lnhisarlar idaresile Ti.itiin Li. 
mited ve sair tiitiin tacirleri de mubaya
aya b~§lamt4lardtr. Bu sene, Ko.eaeli hav
zasmdaki rekolte bir milyon k1lo kadar. 
dtr. 

Tiitiinler pek nefis bir §ekilde kurutul
mu,, denk. demet ameliyeleri ayni itina 
ile yaptlmt§hr. Koyliiler, vaziyetten mem
nuniyet go&termektedirler. 

._ .•. -. 
« Y angm var! » 

~ehrin 

Silahtaraga fabrikasina 
yeni kazan takdd1 

~ehrin elektrik ihtiyacmm artmakta bu
lunmast dolaytsile Silahtaraga fabrikasm· 
daki kazan tesisatmm kafi gelmedigi go· 
riilmi.i§ ve 2 5 • 30 bin kilovat kuvvet te
min edebilen bir kazan dairesinin siir' at
Ie tesisi kararla~tmlmt§h. Ge!;en sene §U· 
bvt aymda i~e ba§lanml§ ve te§rinievvel 
sonuna kadar tesisatm i~ler bir vaziyete 
getirilecegi timid edilmi§ti. F akat harb va
ziyeti kazan ve boru aksammm tesliminde 
meeburi bir gecikme tevlid ettiginden, in· 
§aat ve montaj i~leri aneak §ubat bidaye
tinde neticelenmi§tir. Yaptlan ke~iflere 
gore yeni kazan tesisatmm bi.itiin masra
fl I, I 00,000 liraya balig olmu§tur. Bu te· 
sisatm ikmalile Silahtarai{a santrah tiir· 
biin, jenerator ve kazan baktmmdan 70 
bin kilovat kudretinde bir tesisata malik 
bulunmaktadtr. 

Baca kurumlartndan 
~tkan yang~nlar 

Ortakoyde Vapur iskelesi sokagmda 
Alfandiryaya aid I / 3 numarah evde, so
bada biriken baca kurumlanmn tutu$mast 
iizerine, baca kenarmdaki tavan tahtalan 
alevlenmi~tir. itfaiye, yangm1 ba~langtc· 
da sondiirmii§tiir. Ev aigortahdtr. Her ih
timale kar~1 tahkikat yaptlmaktad1r. 

Ni~anta~mda Me~rutyiet caddesinde 
Kahbct sokagmdaki Bedia ile F ethiyeye 
aid 9 3 numarah ah~ab evin baeasmdaki 
kurum)an tUtU§IDU§, fakat sondiiriilmii§
tiir. 

Fatihte Atpazarmda Refah sokagm • 
da marangoz Mustafantn 49 numarah ah
§ab evinde, soba borusuna yakm bagda
diler kiZI~arak tutu~mu~a da, itfaiyenin su 
vurmasma mahal kalmadan sondiiriilmii§
tiir. Suc;lu olarak Hikmet adh biri yaka
lanmt§, hakkmda tahkikata ba~lanmi~ttr. 

Yalovada §ekerci Ibrahim Sukriiog
lunun Kad1koyiindeki iic;; kath, ktsmen 
ah~ab evinin bacasmda biriken kurumlar 
ate~ almt~, yeti§ilmi~. yangm bi.iyiimeden 
sondi.iri.ilmi.i~tiir. 

$EHIR ISLER/ 

Gazi kopriisiinde goriilen 
noksanlar 

Gazi kopriisiiniin teselliimii ile me§gul 
olan komisyon vazifesini ikmal etmi§ ve 
rapor Nafta Vekaletine gonderilmi§tir. 
Bu raporda kopriiniin noksanlan hakkm
da malumat verilmektedir. Bu noksanla. 
rm ba§)pda ko.priiniin duba boyalan gel
mektedir. T ekrarlanmasma ragmen bu 
boyalar gene bozulmu§tur. Binaenaleyh 
Gazi kopriisi.ini.i te§kil eden 28 dubamn 
suya temas eden ve etmiyen ktsimlannm 
tekrar boyamlmasl istenilmektedir ki, bu 
miihim bir yekun te~kil etmektedir. 

lkinci bir noksartltk da Almanyadan 
getirilmemi§ olan duba zineirlerinin kop· 
riiniin kat"i kabul muamelesi yaptlaeak 
olan bir senelik miiddet zarfmda mutlaka 
getirtilerek mahalline taktlmasJdtr. 

Yol vergisi nasd ahnacak? 
Yo! vergisinin tahakkuk ve tahsili i§in

de degi§iklikler yapilmt§hr. Yeni usule 
gore, yol vergisi maa~ ve iicret sahibi me
murlann maa~lanndan kesileeektir. Sim· 
diye kadar miikelleflerin yo] vergisi, otur. 
duklan mahalle miimessillerinin haztrla
dtklan tahakkuk cetveline gore, kesili • 
yordu. Halbuki bu cetvellerde yap1lan 
hatalar tahsilatt gii<;le~tiriyordu. 

Her semtteki tahakkuk ve tahsil §Ube
leri, mahalle miimessillerile temasa gec;;e
rek her miikellefin c;;ah~ttg1 daire, miies • 
sese ve ticarethaneyi tespit edeceklerdir. 
Bu suretle her miiessese, yanlannda me -
mur veya miistahdem olan kimselerin yo) 
vergisini kesecektir. Bu suretle tahakkuk 
ve tahsilat i~i daha muntazam bir §ekil
de ve eskisine nazarart varidat baktmm· 
dan c<ok istifadeli olacakttr. -----
Bursada tiitiin sabslar1 

' 
Bursa (Hususi) - Mmtakamtzda tii

tiin sah§lan hararetle devam etmektedir. 
Bursada 15 firma mubayaat yapmakta • 
d1r. Ahetlar, tiitiinlerimize iyi k1ymet ver
mektedirler. Her sene temmuz ve agus
tos aylarma kadar siiren satt~lartn, bu se
ne bir buc;uk ay ic;;inde tamamen bitecegi 
anla§tlmaktadtr. $ubattn I 5 in de ba§hyan 
satt§larda bu giine kadar 3 milyon kilo 
tutan rekoltenin yiizde otuzu sahlml§hr. 
lnhisarlar idaresi, gerek piyasadaki naztm 
roliinii ve gerek kendi mubayaatmt ya • 
parken ahctlarla miistahsillerin i§lerindeki 
ahenge biiyiik bir itina gostermektedir. 
Altctlar arasmda Geri Tabako, F elemenk 
ve Ostro Tiirk gibi yabanet firmalar da 
vardtr. Bu firmalann miidiirleri de bizzat 
Bursaya gelerek tiitiin mubayaattna neza
ret etmi~lerdir. Ayrtca bu giine kadar Bur
sada bir ~t>besi bulunmtvan Nemlizade 
Mithat da burada bir ~ube ac;;makta ve 
Bursa tiitiinii almaktad1r. 

Bu seneki tiitiin fiatlannda ge<;en sene. 
ye nazaran yiizde onla yirmi arasmda bir 
yi.ikselme goriilmektedir. Koylii bu iyi 
fiatt buldugundan memnundur. Bunun i
c;;in gelecek sene tiitiin istihsalimizin yiiz
de otuz, belki de kJTk nispetinde artacag1 
kuvvetle tahmin edilmektedir. 

Bursa tiitiinleri art1k tam bir tip halini 
alm•~ ve a~agt yukan bi.itiin Avrupa tii
tiin harmanlarmda yer almt§hr. Zaten bu
nun i<;indir ki, gec;;en sene mahsuliinden 
bu giine kadar ne miistahsilin, ne de tiic • 
eann elinde sattlm1yan tiitiin kalmam1~t1r. 

Giimriiklerdeki 

sahibsiz 

SatJ, tarztnin bozuklugu 
yiiziinden ~iiriiyor 

Giimriik ambarlarmda senelerdenberi 
biiikmi§ aded ve ktymeti milyonlara balig 
olan muhtelif cinste e§ya vardtr. Bu e§ya· 
mn bir ktsml sahibleri tarafmdan giimriik 
riisumu verilmediginden terkedilmi§, bir 
ktsm1 da muhtelif sebeblerle giimriik am· 
barlannda kalmt§hr. Halen bu e§yayJ sat· 
makla me§gu] bir komisyon vardn. Fa· 
kat adedi milyonlara balig olan bu e~ya· 
dan ancak ayda bir kac;; kalemi sattlmak
ta, miitebakisi ambarlarda y1gth bir hal
de durmakta ve c;;iiriimektedir. Bu e§ya· 
nm satt§ tarzt da gayet garibdir. Sat•~ sa· 
lonuna girmenin imk!m yoktur. Buraya 
girebilmek ic;;in teminat akc;;ast yattrmak, 
Tiearet Odasmdan vesika getirmek lazlm· 
dtr. Bundan ba§ka memurlar sah§ salonu
nun haricinde elinde vesika bulunmlyan
larm girmesine bile mi.isaade etmemekte
dirler. Burada alman bazt e§yanm dt~anda 
sekiz, on misli fazlasma sattldigl vakidir. 
Miizayede, bu e§yaya mevzu giimriik res
mini bulrnadtgt takdirde bunlar baz1 hayiT 
miiesseselerine verilmektedir. !§in astl ga· 
rib eiheti bu e§yayJ satin alanlar bunu hi· 
lahare miizayedelere i§tirak suretile muh
telif vekaletlerde satmaktadtrlar. Diinya 
vaziyeti dolaJ'tsile bu e~yadan bir k1smmt 
bugiin memlekete getirmek kabil olama· 
maktadu. Binatmaleyh Giimriik ve lnhi· 
sarlar Vekaletinin bu e§yayt siir" a tie tas· 
nif ederek bunlan ihtiyac1 olan vekaletle
re, miiesseselere, hatta belediyelt>re ve· 
recek olursa memleket hesabma c;ok fay
dah bir i§ gormii§ olacagmda §iiphe edil
memektedir. Alakadarlar bu hususta giim
riik kanununda da bazt tadilata liizum gos
termektedirler. Diger taraftan ~ampanya 
gibi i~;kilerin gene bu kanuni sebeblerden 
dolayt mi.iskirat inhisarma verilemiyerek 
imha edilmekte oldugu ogrenilmi~tir. 

MOTEFERRIK 

Pasif korunma tedbirleri 
Htikumet, lstanbulun pasif korunma 

tedbirlerile yakmdan alakadar olmakta. 
dtr. Diinya vaziyetinin a)d,g., ehemmiyet 
dolaytsile her hangi bir ihtimale karg1 bii
yiik ,ehirlerimizin korunulmast i§i etra -
fmda miihim kararlar almmaktad1r. Bu 
hususta hiikumet, istanbul Vilayetile stkt 
bir temas halindedir. 

lstanbulun hava tehlikesinden korunma 
i§inde en miihim cihet ah~ab evlerin Ve
recegi zarann izalesidir. $ehirdeki biitiin 
ah§ab evlerin ortadart kaldmlmast ic;in 
bunlann sahiblerine verilmesi laztm gelen 
para miktan 22,000,000 lira ~adar tah
min edilmektedir. Bu paranm verilrrtesine 
maddi imkan olmad•gmdan bu mahzur -
larm mmtaka, mmtaka izalesi ic;;in alma. 
cak tedbirler hakkmda hiikumetin Biiyiik 
Millet Meclisine bu i<;tima devresinde bir 
kanun teklif etmesi muhtemeldir. 

Oniversiteye havale edildi 
Gec;;enlerde Modada vuku bulan heye· 

lanm Belediye fen heyetince tetkik edil
mekte oldugunu yazmt§tlk. Belediye fen 
heyeti bu tetkikat netieesinde heyelan 
vaziyetinin Oniversite jeoloji mi.iderris -
leri tarafmdan tetkik edilmesine liizum 
gostermi§ ve keyfiyet Oniversite Rektor
liigiine yaztlmt§tlr. 

Memleketin petrol ihtiyac1 
temin edildi 

Rumanya piyasasile temaslarda bulun
mak iizere Biikre§e giden Petrol Limited 
§irketi miidiirii Sedad Kontoglu, §ehrimi.. 
ze donmu§tiir. 

Sedad Kantoglu, kendisile goru§en 
gazeteeilere, memleketimizde bir senelik 
ihtiyaeJ kar§Iltyacak gaz ve benzinin mev
cud bulundugunu, senelik petrol ihtiyael· 
mtztn I 30 bin ton oldugunu ve bu yekfi.. 
na petroldan c;;tkan diger maddelerin de 
dahil bulundugunu soylemi§ ve Ruman· 
yadan ayda be§, altt bin ton petrol gel
digini, icabmda ithalat miktannm arttt
nlabilecegini. buhran ihtimali meveud bu
lunmadtifpm ve petrol fiatlannm tama • 
men Rumen piyasasma tabi bulundugunu 
il!ve etmi~tir. 

~eker ihtikar1 tahkikab 
$eker ihtikan tahkikatt devam etmek

tedir. Ktilliyetli §eker sakladtklan kay -
dile haklarmda evrak tanzim edilen iki 
miiessese aleyhine milli korunma kanunu
nun otuz ikinci maddesine gore takibat 
yap1lmakta oldugu yaztlmt~h. Bunlar hak. 
kmdaki tahkikat dosyasmm polisc;;e bu 
giin Miiddeiumumilige gonderilmesi muh
temeldir. Kanuna gore, takibatm ~ekli ve 
davaya bakacak mahkeme, bu safhadan 
sonra ogrenilebilecektir. 

.-. .•. ._. 

Uludagda kurulacak mahalle 
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Siyasl icmal 
Almanya italy a 

A lmanya Hariciye Nazm Von Rib• 
bentrop diin beraberinde diplo• 
masi ve ikttaad i§lerine bakan bir 

hayli biiytik memur bulundugu halde Ro• 
maya geldi. Hi~ beklenmiyen bir anda ya• 
ptlan bu seyahate resmi vesile olarak AI• 
man ordusu Lehistanm i§galini tamamla• 
d1ktan aonra ltalya Hariciye Naztn Kont 
Ciano· nun Berline yaptlgl ziyaretin iadesi 
gosteriliyor. 

- Fakat aradan bet buc;;uk ay gec;;tikten 
sonra bu iadei ziyaretin tam bugiin yap1l• 
mas1 ve fevkalade hadiselerle bi.itiin ciha• 
nm me§gul bulundugu bir zamana tesa· 
diif eylemesi ziyadesile merak uyandtrmt~ 
ve umumun dikkatini celbetmi§tir. F evka· 
Jade hadiselerden biri ii<; buc;;uk aydan• 
beri §iddetle devam eden Fin • Rus har• 
bine bir anla§ma ile nihayet vermek ic;;in 
ciddi miizakere ve te§ebbiislerin bugiin· 
Jerde yap1lmakta olmastdtr. 

Ilk temaslar Stokholmde ba§laml§tlr. 
Finlandiya Ba§vekili §imdi Moskovada bu• 
lunuyor. Finlandiyamn eski Cumhur Re• 
isi de Berlindedir. Buradan Romaya gi• 
diyor. Bu faaliyetler Avrupamn §imalin· 
deki mevzii harbin biiyi.imesine mani ol· 
mak ic;;in ii!; biiyiik devlet ile iic;; kii~iik 
Skandinavya devletinin birlikte c;;ah§tikla• 
rm1 gosteriyor. 

F akat yalntz Fin • Rus harbi Almanya 
Hariciye Nazmnm Romaya gitmesine k!• 
fi bir sebeb degildir. Diger biri ve belki de 
astl sebeb Alman komiirlerini bitaraf li• 
manlardan alan ltalyan vapurlannm lngi• 
liz harb gemileri tarafmdan tevkifi yi.iziin• 
den ltalya ile lngilterenin arast ac;tlmi§ ol• 
mastdtr. ltalya Londraya bildirdigi nota• 
da yalntz bu gemilerin tevkifini mesele 
yapmakla kalmamt§ ve lngilerenin abluka 
usuliiniin heyeti umumiyesini hukuku dii· 
velP. mu~;ayir sayarak degi§tirilmesini iste• 
mi§tir. ltalyan matbuan bu yiizden Ak· 
denize dair lngiltere ile ltalya arasmda 
evvelki sene imzalanan anla§ma muahede• 
sinin feshedilecegine de §uphe btrakma
mtstlr. 

Su kadar var ki Alman Harieiye Nazui 
Roma yolunda iken bu mesele ktsmen 
halledilmi§tir. ltalya Londraya gonderdigi 
notaya cevab beklerken lngiltere tevkif 
edilmi§ olan on iic< ltalyan vapurunun ha• 
mulesi olan 200,000 ton Alman komiirile 
be1aber serbest buaktldtgtnl bildirmi§ir. 
Fakat ablukaya aid prensipe aid ihtil!f 
heniiz tesviye edilmit degildir. 

Alman Hariciye Nazmnm Romaya ge• 
li§inin miihim ve ihtimal hepsinden miihlm 
sebebi katolik aleminin ba11 Papa ile Mil
li Sosyalist hiikiimetinin anla§mak isteme• 
sidir. Gerek Hitler, gerek Alman Hari• 
ciye Nazm §imdiye kadar ltalyaya yaphk• 
Ian seyahatlerde Vatikan ile herhangi bir 
temasta bulunmamt§lardt. Papa dahi: her 
tiirlii miinasebetten c;;ekinmi~ti. 

<;iinkii eski Almanyadaki katolik yir
rrtl milt d Ahnamn milli hududlat hari• 
eindeki bir merkezden yalmz dini i§lerde 
degil, maarif ve terbiye, eemiyet ve emlak 
gibi diinyevi i§lerde dahi emir ve talimat 
almalartna toptan devletc;i ve milliyetc;i o
le.n Almanyadaki rejim miisaade etmiyor
du. Fakat o zamandanberi Avusturya, <;e
kistan ve Lehistanm biiyiik bir ktsmt Al
manyanm i~gal ve idaresi altma girmekle 
M:lli Sosyalist hiikumetin hukmii altmdaki 
katoliklerin saym elli be§ milyonu bulmu§ 
ve protestanlarm say1smt da ge<;mistir. 

ltalyadaki Fa§ist rejimi ise on iki sene 
evvel Papahk makamt ile dini ve diinye
vi biitiin i§lerde anla~mt§hr. Katolik !tal• 
yanm dini ve di.inyevi hayatla bagh bulun
duj!ll bir merkezin Almanya ile di.i§man 
durmast c;;elik mihver admt ta§tyan itti
fakm en zaytf tarafmt te§kil ediyordu. Al
man Hariciye Nazm §imdi Papay1 ziyaret 
edecegini bildirmi~ ve Papa dahi bu ziya
reti kabule muvafakat etmit olduguna na
zaran Roma ziyaretinin en mi.ihim hede• 
fj Almanya ile ltalya arasmdaki i~birligi
ni sekteye ugratan son engeli izale etmek: 
olacakhr. 

Mt•harrem Fev'Zi TOGAY 

ECNEBI MEHAFILDE 

Y eni Italy an konsolosu 
!talyanm yeni Istanbul konsolosu Giu

seppe Castruccio yakmda §ehrimize ge• 
lecektir. 

HAVA RAPORU 
Ye§ilkoy devlet meteorolojj istasyo • 

nundan verile-n maliimata gore, hava yur
dun Ege bolgesinde ac;;tk, Trakyada az 
bulutlu, dige.r rerlerde kapah ve yer yer 
yag1~h gec;;mt§hr. 

Riizgarlar, K aradeniz ktytlarmda ce. 
nubi. Ege, orta Anadolu ve Akdeniz 88• 

hillerinde §imali, diger yerlerde garbi is
tikametten orta kuvvette esmigtir. 

Dii_n, ~~~an~ulda hava, ekseriyetle ac;;1k 
gec;;rnt§, ruzgar eenubu garbiden saniye
de 3 - 5 metre htzla esmi§tir. Saat 14 te 
hava tazyik1 I 023,3, siihunet en yiiksek 
3,6 ve en di.i~i.ik stfmn altmda 3,1 santi
grad kaydedilmi~tir. 

CUMBURiYET 
Niisba11 5 lruru,tur. 

A bone seraiti { T~~iye 
. ·~Ul 

Senelik 1400 Kr. 
Alb avllk 750 • 
O., ayllk 400 11 

Bir ayltk 150 11 

Dikkat 

Hario 
ic~n 

2700 Kr. 
1450 • 
800 • 
Yoktur 

~ay ziyafeti tertib edilmi$tir. Yukanki 
den bir kumum gostermektedir. 

'"""' V'niversite Cografya ve Fen ~ubeleri talebeleri tarafmdan Tokathyanda bir 
resim, Bu ziyafette bulunan talebeler-

Fatihte lsl!mbey mahallesinde Diil -
gerzade sokagmdtl 4 say1h evde oturan 
Aziz, misafir gelen kaynatast Ismail Hak
kt ile konu§urken, aralannda kavga c;tk -
mi§, bu kavga sJTasmda Ismail «yangm 
varl:t diye avaz1 c;;tktlgl kadar bag.rmt§hr. 
Konu kom§u tela~la itfaiyeye haber ver. 
mi~, itfaiye gelmi~. i~in ic;;yiizii anla§thnea 
geri donmii§tiir. Kavgactlar hakkmda tah
kikat yaptlmakatdtr, 

M. Kemalpa§a, Yeni§ehir ve lnegolde. 
ki tiitiin satt~lan da ~ok hararetlidir. Bu
ralardan tiitiin alanlar da Bursada bulu
nan firmalardtr. 

Bursa (Hususi) - Dage1ltk kuliibiine 
mensub bazt zevatm Uludagda 50 evden 
ibaret bir mahalle kurmak iizere aralann
da bir komite te§kil ettiklerini bildirmi~
tim. Kuliib azasmdan avukat Cemil dz, 
Osmanh Bankast miidiirii F ethi Giimii~· 
oglu, doktor Cevad T ahsin Pekson, tiie
car ve fabrikator Rag1b Armagan, fabri
kator Said Ete, Emniyet Bankas1 miidiirii 
Ekrem Yontem ve fabrikator Fahri Ba
tlcadan miitetekkil olan bu komite, ih -
zari mahiyette bu i§in formiillerini tetkik 
edeceklerdir. Dagc1ltk kuliibii reisi Saim 
Alt10kun verdigi izahata nazaran, kuliib· 
ee bu mahallenin, ayni zamanda kt§ ve 
yaz sporll\rtna elveri§li bir mmtakada 
(Kirazltyayla) veya (Hamuralamnda) 

kurulmas1 ileri siiriilmektedir. Baz1 yap1 
kooperatifleri de bu haber iizerine Dag· 
ctltk kuliibiine miiracaatte bulunmaya 
ba§laml§lardtr, 

Gazetemize gonderilen evrak ve 1 dil · Yaz1 ar n~re sm, edilmesin iade edJ"bn 
d , ez ve 

ziyam an me• uliyet kabul olunmaz. 
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SON . HABER LER 

Almanra taarruza haz1rlamror ! 
-------------------

Harbin alb ayda sona 
erecegi ii111id ediliyotnu§ 

Hitler, diin yeni bir nutuk soyleyerek 
miittefiklere tekrar hiicum etti 

, (Bat tara.ft l fnc:l ~a.Mtrdr) j tirmekte oldugumuz bir geyi teyid ediyor· 
htk etmeden evvel harb meydanlannda lar. Yani, Nasyonal So1yalist eamia fikri, 
Be;i bir netice elde etmege ~ahtmak Ia· Alman milletini birlegtirerek, onu pek 
z~rnd1r. Almanya bu aym sonundan evvel tehlikeli bir hale getirmektedir, <;unkii 
§trnalde sulhun teessiis edecegini timid ey- dii~manlanm1z anlaml§tlr ki, Alman rnille
lcrnekte ve miittefiklerin Skandinavyada ti bu fikre inand1k~a namaglilbdur. 
l'eni cepheler kurmak hususundaki arzula- Sm1flarm, birliklerin, mesleklerin, mez• 
r1na Skandino.vya rnemleketlerinin mani heblerin ve hayatln diger biitiin intizam-
olacagmJ zannetmektedir. sJz!Jklanmn fevkinde, bin y1lhk bir sem-

Hitler'in diin 1oyledigi nutuk boliin birle,tirdigi, damarlarmda Alman 
Berlin, I 0 {a. a.) - D.N.B. ajans1 bil- kant dola§an insanlarm ic;;timai ittihad1 

diriyor: 1914 • 18 harbi ve timdiki harb yiikseliyor. 
oliilerinin hauras1n1 ihya i~in yap1lan se· Mukadderat bizi, saadet ve felaket de
nelik merasim esnasmda Fuhrer Alman virleri ic;;in birle§tirmi§tir. Diinya, bizim it
rnilletine hitaben bir n~tuk so;lemi§tir. tihadJmJZI bozmak istiyor. CevablmlZ, bii
Hitabesini Berlin askeri miizesinde irad tiin devirlerin en biiyiik camias1 ic;;inde, 
eden Fuhrer demi§tir ki: daha kuvvetli elele vermek hususunda 

c- Almanya, kahramanlarmm oliimii yeniden yemin ettigimizdir. Alman mille· 
Y1ldoniimiinii vahim bir devrede kutla· tini parc;;alamak istiyorlar. Y eminimiz cAl
Yor. Liyakatsiz bir hale gelen eski neail man ittihad1:. d1r. 
tarafmdan 1eneleree miiddet aoylenen in· Kapitalizmin muzaffer olmasm1 istiyor· 
aieamsJZ •ozler bugiin, mazideki kadar a· lar,. fakat biz, Nasyonal ve Nasyonal Sos
zametli ve §erefli bir vak1a olmu~tur. ~ark· yahst camianm zaferini temin etmek isti· 
111 cereyan eden muzafferane ve e§siz mu· yoruz. Takriben 15 senedenberi, Nasyo
harebeden aonra, kara ordumuza menaub nal Sosyalizm, Almanyay1 feci aklbetin
fJrkalar efradt, gemilerimizin miirettebah den kurtarmaga nefsini hasretmi§tir. Ta
ve hava kuvvetlerimize mensub muharib· rihte misli olmtyan gayretler sarfederek 
ler, halen, AlmanyaYJ eski garbh dii~ma- milletin §uurunu yiikseltmi§ ve teslihatm u
na kar§t miidafaaya hazulantyorlar. rnumi ve siyasi esaslanm yaratmJ§hr. Se-

Tarihimizde ilk defa olarak, mevcudi- nelerce mi.iddet hakiki bir anla§ma yap
Yeti ic;;in yaptJg1 ~ok biiyiik miicadeleyi mak ic;;in diinya ile elele vermege hazJT ol
takdis ic;;in, Alman milleti, ba§tan ba§a, dugumu soyledim, fakat diinya, umumi 
Tanrmm huzurunda dua etmektedir. Hi<;; haklann miisavah esasma dayanan millet· 
bir millet kahramanlann hatuasml taziz ler ban§ fikrini reddetti. Nasyonal Sosya
hususunda Alman milleti kadar fazla hiir· list ve asker s1fatile, hayattmda daima mil
mete aahib degildir. Mukadderatm ulvi letimin hakkam sulh veya icab ederse mii· 
bir amnday1z. Cografi vaziyetimiz daima cadele yolile temin prensipini gozoniinde 
Vahim aiyati muarazalar tevlid etmit ve tuttum. 
bu gibi anlarda, milletimizin mevcudiyeti, Milletin Fiihrer'i, Alman Ba~vekili ve 
di>ima askerlerimizin kahramanca feda· Alman ordusu baokumandam 11fatile nef
karhklarile temin edilmi§tir. lki bin sene· simi bir tek vazifeye, gece giindiiz zaferi 
denberi tarihte rol oynamam1z, bu iki bin d?§iinmege, c;;ah~maga ve icab ederse ken• 
Y•l esnasmda daima sava§maga ve icab e· dJ hayatlmi fedaya hasredi§imin sebebi 
derse, biitiin milletin hayatx ugrunda ken• budur. Zira, anlad1m ki, bu sefer, Alman
disini fedaya hazJT insanlann sayesindedir. yanm mukadderatl asular siirmek iizere 
Bir milletin hayah bir zincire benzetilebi- tayin edilecektir. 
lir. Bu zincirin nesilleri te§kil eden bakla- Buyiik Harbe i§tirak etmit~ bir asker sJ· 
lanndan biri kmlmadJkc;a, millt teH.miiliin fatile, TanrJYa tek ve nac;;iz duarn var: Bu 
eeyri ve kararlann devamh surette tahak- biiyiik milletler harbinin son fashm, Al
kuku durmaz. Kahramanlanmtzm hatua· rnlln milletinin §erefle nihayete erdirdigini 
pm1 tc;pcile hasredilen bugiinii, yeni bir g~rr_ne~i hepimize nasib etein. Bugiin, ye
dahili §eref kazanmt§ olmak kanaatile tes- mmJmJz §U olmahdu: Franstz ve lngiliz ka
id ediyoruz. Vaktile onlarm. ugrunda pitdistleri tarafmdan biiyiik Alman dev
~arp~,t•klan hedefler ic;in mlicadele ediyo• letine tahmil edilen harb, Alman tarihinin 
ruz. Ferdin h~tyatJ ve mukadderi ne olur· kaydettigi z~>t•rlerin en sereflisi olsun.:. 
ea olsun, her birimizin maksadt, camia- Fransrz tebligi 
mn mevcudiyetine ve atisine baghd1r. Fa- p · 10 ( ) 1 0 b h b 
kat. bizi, burada. mazinin fevkine ~Jka- rw· ans, a.a. - mart sa a te • 

ran bir §ey var: Vaktile, bir !<Ok kirnsele· 
1
g

1J: • d v b' h"d' I 
• v d b' § ara eger 1r a 1se o mamJ§tar rm, ugurun a !juursuz 1r surette c;;arpt§· · 

t1klan ideali biz hepimiz vaz1han miidrik Alman tebligi 
bulunuyoruz. Bu insanlar, Alman milleti- Berlin, 10 (a.a.) - Askeri teblig: 
nin kendiai idi. Etraftmlzl ku§atan tehli- Moselle ile Palatino ormam arasmda 
keler biiyiidiikc;e camiamiZln k•ymetini ~opc;u ve ke§if kollan faaliyeti olmu~tur. 
daha fazla takdir ediyoruz. Plutokratik f ayyareler F ransa~m §arkmda ke§if uc;;ut
demokrasiler, Nasyonal Sosyalist Alman• Ian yapmt§lardir. Ogleden sonra Franstz. 
yay a kar~J vah~i bir miicadeleye girmi~ Alman hududunda 7 Messerschmidt ile 1 0 
ve en yiiksek hedefleri olarak Nasyonal Franstz Morane ve Curtiss ave1 tayyaresi 
Sosyaliz~i~ i~has~m iliin etmi§ olmakla, a~asmda bir hava muharebesi olmu§tur. 
ancak, b1ztm §Jmdtye kadar tahakkuk et- Bn Morane tayyaresi dii§iiriilmii~tiir. 

-··""""'""'"""""""'"""'"'lllllllllllllllllllllllllllllllltlllltllllltlllllllllllllllllllllllimuuuuouoo ...... , .................... . 

Eski~ehirde kaybolan bir lzmir liman1nda karaya 
§ahsm oliisii bulundu dii§en merakib 

Eski§ehir I 0 (T elefonla.) - Bundan fzm1'r I 0 ( ) S f a.a. - on utJna esna • 
iki ay kadar evvel Mustafa isminde bir ~a- amda liman i§letmesinin Dumlupmar ro
hls kaybolmu§, biiti.in taharriyata ragmen morkorii §amanduaya bagh bulundugu 
bulunamamJ§tl. Bu giin $eker fabrikaaJ ci- Alaybey mevkiinde karaya dii§mii~tiir. 
vannda Porsuk suyu iizerinde bir insan Hayli vakittenberi faaliyette bulunm1yan 
cese'di gorenler keyfiyeti zabJtaya haber bu romorkoriin kurtanlmasma !;ah~1 Imak
vermi~lerdir. Cesed, sudan ~JkanlrnJ§ ve tad1r. Ayni idarenin iki mavnas1 da <;a
bunun kay1b l.'v!ustafa oldugu anla~tlmt~- ma!t1 mevkiinde karaya dii§IDU§, fakat 
tlr . ..::esedin bir cinayete kurban gidip git. yiizdiiriilmii§tiir. F1rtmanm miilhakatta 

oC:igi hakkmda otopsi ya01lacaktu. bir c;ok zararlara sebeb oldugu anla~11 • 
Seylaba ugriyan koylerde maktadJr. Bergama ile muvasala kesilmi~ 

zarar yok oldugu gibi bu kazanm sularla sanlan 
koyleri de heniiz su ihatasmdan kurtul -

E· ki,ehir 10 (Telefonla) - Su bask1- maml§hr. 
nma ugravan kciylerdeki sular da ~ekil -
fni§, buralarda irtibat te~is olunmU§tur. Kitab severler kurumunun 

oylerde hi~ bir zarar olmadJiiJ anla§ll • aenelik kongreai 
l§hr. Ankara I 0 {a.a.) - Ge~en sene An· 

U§ak Halkevinde karada, Adliye Vekili Fethi Okyarm ha-

u k 1 ( mi ba§kanhgmda teessiis etmi§ olan ki-
~a 0 a.a.) - HalkevJ· d1"l, tan"h b 1 k k ta sever er urumu dun Halkevinin §aT 

•debiyat ~ubesile ar ve gosterit ~ubeleri 1 d 1 k 
1 k sa onun a sene i umumi heyet toplantJ• 

op a. nara yeni idare heyetlerini sec;;mi•-d E Y sm1 yapml§tlr. ToplantJya riyaset eden 
er Ir. vin diger tubeleri de 16 marta Fethi Okyarm ve aza olan meb'us ve 
a dar yeni t' dare heyetlerJ·na' sec;;eeeklerd1·r. f 1 pro esor erin de i§tirakile yap1lan bu top• 

y eni zelzeleler lantJda, yeni idare heyeti sec;;ildikten son· 
ra F ethi Okyar soz alarak kurumun miis· 
takbel inkitaf temennilerini memlekete 
hayuh hizmetler yapacagmda iimid var 
oldugunu bildirerek umumi heyete niha· 
yet vermi~tir. 

Ankara I 0 (a.a.) - AldJgJmtz ha-
erlere gore bu sabah saat I ile 2 ara

da Ardahan ve koylerinde hafif yer 
rsmtJlan hissedilrni§tir. 
Bu giin 12,40 ta da Bayburdda 2 sani· 

• devam eden tiddetli bir earsmt1 ol-
l'~tur. 

B~yburdda 8 mart geeesi 2 I ,45 te tid
!th ve 9 mart giinii de I 0,15 ve I 0,20 

hafif yer sarsmtJlan kavdedilmi§tir. 

lz.mirde zelzele 
lzmir I 0 (a. a.) - Diin 14,45 te !z. 
rde amudi bir zelzele olmu§tur. Hasar 
ktur. 

sve~te yakalanan casuslar 

Toplantldan sonra, azalarla bir arada 
fotoraf c;;ekilmi§tir. Kurum pek yakmda 
Bozkurd adh bir mecmua c;;tkarmayJ ka
rar altma alml§hr. 

Muglaya kar yag1yor 
Mugla I 0 {a.a.) - Diin sabah hava 

~ogumaya ba§lamJ~ ve biitiin giin fasJla
larla kar yagml§hr. 

Hldlseler arasmda 

Fantazya 

P roparandadan bet beter bir diit· 
man: Fantazya. 

Phantasia bic;;iminde ya:&Jian bu 
yunanca kelimenin tiirklleaine ister fan· 
tazya, ister fantezi, iater hulya, ister rna· 
lihulya deyiniz; manasx degitmez. Unsur· 
lanm realiteden ald1jp halde reel ohmyan 
zihni bir terkib. Mesela ben vanm, bu 
reeldir; Zuhal yJldlZI da var, bu da re· 
eldir; U!<mak denilen bir fill oldugu da 
muhakkak; fakat ben zihnimle Ullarak 
Zuhal ydd1ZJna gidip relirsem, bu, fan· 
tazyanm ta kendisi olur. 

Biiyijk hadiseler oniinde ve tehlike 
anlarmda fantazya kurbanlan c;;ogahr. 
Bunlar ya arzunun emrinde kanad llli'Pa 
\llrpa Zuhal yddJZina kadar gidip gelir· 
ler; yahud korkunun emrinde illi alev do· 
lu bir dipaiz kuyuya dabp !llkarlar. En 
realist adarnlann bile vak1alar arumdaki 
reel niapetleri kavrarnaktan aciz kaldJk· 
Ian ve kendi tasavvurlarma bir bakikat 
gibi inand1klan goriiliir. 

Miispet ilimler bile fantazyadan kur· 
tulamamJtlardar. Fizigin ve riyaziyenin 
bile riiyalan var, Artlk hill bir ibnin c;o· 
zemedigi girift sosyal vak1alar iistiinde 
insan zekasmm diitebilecegi fantazyalar1 
bir dii§iiniiniiz. Diitiiniiniiz veya etrah· 
mzda her gun miitahede ediniz: Koprii 
batmda rastladJgmlZ bir dost, diin bir 
pirken bu riin bir fatih kesilmittir. Or· 
dular yollar, gellidleri tutar, berzahlar 
a§ar, petrol kuyulann1 sallas1rt edip dag• 
dan daga kotar, otomobilin bir ayda ata· 
madxgx sahralar1 bir anda cebine doldu· 
rur. Bize yinni altx 1ene evvel vatanm 
dortte iilliinii kaybettiren fantazyalann hi· 
ni bir paraya ... 

Bunun tersi de var: Her gece dammm 
iistiine bomba diitmiit gibi IJilrayarak 
uyananlann kabualar ve c;Jgbklarla dolu 
fantazyalan... En uzak tehlikenin i~inde
ki menfi ihtimali titirerek iki roziiniin 
bebegine uzatdmxt lnzgxn hirer tit gibi 
yakan ve mii§ahhas bir tehlike haline so· 
kan odlek ruhlann fantazyalan ... 

Miispet ve menfi, kuruntunun bu iki 
c;;etidini de istismar etmek isteyen ac;;Jk· 
goz politikalarla ~evriliyiz. Bunlar, telkin 
illin miikemmel bir ruh zemini haz1rlayan 
vehimlerimizi ve iimidlerimizi bir kat da· 
ha ti§irip de Cennet vaidlerile bizi kendi 
cehennemlerine sokmak isteyenlerin ma· 
nevralandar. 

Baiun1zda her ihtimali tam olc;;iisii i~in· 
de goren, pi,kin, temkinli ve realist bir 
Sefin dehas1, tedbirli ve realist bir dev· 
letin en aelametli hedefe llevribnit, tav• 
sarnaz iradeai var, Biz de ger~egi onun 
J<ibi gorelim ve fantazyactlardan kac;;abm. 
Yakm tarih goziimiiziin oniinde: MIIU' 
seferi ve Sankamxs fantazyalanna kurban 
ettigimiz yiiz binJerce mezarsxz tehidin 
habrasmrlan en c;;ok ibret alacagxrn1z giin, 
bu giindiir. 

• • I PEYAMl SAFA 

Bir suikasd 
tesebbiisii 

' 
Oroguaydaki Alman 
evinde bomba patladt 

Montevideo 10 (a.a.) -Dun ak§arn 
Montevideo' daki Almanevinde bir sui· 
kasd yap1lm1§hr. Hasarat sadece maddi
dir. Sinema aalonunun altmdaki merdi
vene kurgulu bir bomba konulmu§tur. Bu 
bomba elliden fazla Almanm seyirci sJ· 
fatile hazu bulundugu bir temsil esnasm• 
da patlamJ§hr. lrifilak miithi~ bir giiriil· 
tii c;;1karmt~ ve merdiven alevler ve du· 
manlarla dolmu§tur. Koridorlar cam k1• 
nklan ve ta§ parc;alarile dolu idi. Yara· 
lanan olmamt§tlr. 

Polis miidiirii Martinez derhal tahkika· 
ta ba~lamt§hr. Suikasdin failleri henuz 
mec;;hul olmakla beraber, bu suikasdi ya· 
panlann veya buna aebebiyet verenlerin 
ecnebi olduklan tahrnin ediliyor. 

lngiliz Krahmn M1s1r 
Kralma mesaj1 

Kahire I 0 (a. a.) - lngiltere sefiri Sir 
Miles Lampson, Kral Faruk tarafmdan 
kabul edilmi§tir. Sefir, Krala, Kral Geor· 
ge'un bir mesaj1n1 tevdi etmi§tir. Mesaj
da Eden' e kar§J gosterilen hiisniikabul
den, MISirda bulunan lngiliz ktt' alarma 
yap1lan iyi muameleden ve MISirm miit· 
tefiklerin davasma i§tirak etmi§ olmasm· 
dan dolay1 Kral Faruka tetekkiir edil
mektedir. 

Meclise verilen bir li.yiha 
Ankara I 0 {Telefonla) - Devlet De· 

miryollan ve Limanlan umumi idaresinin 
te§kilat ve vazifelerine clair kanunun 49 
uncu maddesini ilga ve 50 nci maddesini 
tadil eden bir layiha, Meclise verildi. La· 
yiha ile 50 nci madde gu §ekilde degit· 
tirilmektedir: cTecdid sermayesine tefrik 
edilen mebalig i§!etme hasllau kafi gel
mese dahi her sene kar ve zarar hesabm
da masraf olarak gosterilir ve miiteaktb 
seneler tahsilat fazlasile kapat1hr.~ LA· 
yihanm muvakkat maddesine gore, 19 3 7 
mali yth sonuna kadar kar ve zarar he· 
sabmda masraf kaydedilmek suretile itfa 
ak<;esi olarak aynlml§ olan 29 milyon 
430 bin liramn kayd1 terkin edilecek, 38 
ve 39 malt ylllarl ic;;in itfa ak~esi aynl
mJyacaktu. 

Finlandiyan1n yeni Ankara
sefiri 

Helsinki 10 (a.a.) - Finlandiyanm 
sab1k Moskova elc;;isi Yijo Koskinen, Fin· 
landiya Ankara elc;iligine tayin edilmi§tir. 

tokholm I 0 ( a .a.) - Zab1ta dordii 
Jehi millete mensub olmak iiz~re bet 
ec;;liyi tevkif etmi~tir. Mevkuflann cur. 

AJmanyada taklid edilen 
Holanda iiniformalari 

A'msterdam I 0 ( a.a.) - Almanyada 
yaptlan Holanda iiniformas1 kac;;akc;;tltgJ 
itinin muhakemesine ba§lanmak iizeredir. 

Sahidler arasmda ahiren Alman hapi
sanesinden kac;;an bir gene Holandah da 
vardtr. Bu gene harbden bir kac; giin ev. 
vel Vessiem belediyesinde Holanda de
miryolu polisi ve askerine mahsus 20 bini 
miitecaviz unimorfa gormii~tiir. 

( KO<;OK HABERLER) 

casusluktur. Fakat bu mesele hak -
C:la son derece ketumiyet muhafaza e· 
vor. Soylendi~ine gore, lsve<;liler sade
ticari casuslukla iktifa etmemi§, ayni za 

da askeri easusluk da yapm1~lardar, 

* NEVYORK 10 - Sab1k ing1Jlz Ami· 
ralhk Blrlncl Lordu Duffcooper, bu glin 
Avrupaya hareket etmektedlr. Duffcooper, 
Blrle§lk Amerlkada 4 ay kalm1~ ve bu mlid· 
det zarfmda blr konferans turnes1 yap
rnl§tlr. 

Zelzele sahasanan 
• 1mar1 

Bu muazzam iti batannak i~in bir «mtntaka 
imar plam» yapmak ve in,aab kooperatif 

sistemile meydana getirmek en iyi usuldiir 
Y azan: ALAEDD1N CEM1L 

Saym Yunus Nadinin 13 §Ubat tarihli I top yekiln in§aSJ kadar miihim olan diger 
cCum~uriyet~ te bii~~;"- belagatile efkan mesele de memleketimizdeki yol in~aatmt 
umumtyeye azah etttg1 zelzele sahasmm bu sene bu zelzele mmtakas1nda teksif et• 
iman meselesi giiniimiiziin en miihim me· mek zaruretidir. Hatta, yol planlan daha 
selelerinden biri olmak mevkiini muhafa- evvel yap1lmahdu ki evvela yollarm ya
za ediyor. p1lmasma ba§lansm ve in~aat malzemesi-

Memleketimizin biiyiik bir k1smmJh, nin nakli kabil olsun. 
hemen tekmil nufusumuzun be§te birinin Hulasa, zelzele sahasmm imannda bii
barmdJgl genit bir mmtakamn, harab bit yiik bir mmtaka iman ve plam ic;;in laztm 
hale gelmesi oranm sur' a tie imanm icab obn unsurlar, ve evlerin zelzele bakJmm
ettirmektedir. Ve bu imarm oniimiizdeki dan hususiyetleri gozonunde tutulduktan 
yaz ba§anlmasma ba§lanmasl pek yerinde sonra bu evlerin kooperatif sisteminde in
olur. Her bak1mdan ba§anlmasl laz1m ge· §asma gelir. 
len bu koca mmtakanm iman naa1l ola- Zelzele mmtakasmda yap1lacak devlete 
caktn~. ve belediyeye aid umumi miiessese ve hii-

lmarm in§a §ekli ve §ehir, kasaba ve ktlmet binalan, §ehir dahilindeki beledi, 
koylerin aaglam topraklarda kurulmasJ e· sthhi tesisat masrafhr1 da §iiphesiz mm
aaslan bak1mmdan hiikiimetc;;e derin tet· taka imar plantnda dahildir. 
kikler yap1lmakta oldugunu biliyoruz. Bu kooperatiflerin esas1: Ucuz ve sthhi 

Ancak, 20 • 30 bin hususi evin ayni ev olduguna gore finansmam da istisna
zarnanda in§!l&l gibi biiyiik bir teokilata stz her memlekette devlet tarafmdan ve
muhtac bir mesele kar§Jsmda oldugumuzu yahud devlet ve umumi miiesseseler, 
diiQiinerek bu itin kooperatif sistemile ta· komiinler, ve belediyeler tarafmdan temin 
ho.kkuk ettirilmeaindeki isabet daha iyi edilmektedir. 
anla~nlabilir. Memleketimizde yap! koope- Devlet ve umumi miiesseseler ve ko
ratiflerinin dogmuma vetile olmu§ olmak miin ve belediyelerin finansman sistemle· 
itibarile ne kadar oviinse yerinde olan ri arasmda bu kooperatiflere yaptlacak is
(Tiirk Kooperatifc;;ilik Cemiyeti) daha ilk tikrazlanna veya faizlerine garanti vermek 
giinden itibaren hiikumetimize miiracaat vard1r. Ve en ziyade tatbik edilen de bu 
ederek bu aistemin faydalanna nazan dik- ~ekildir. $uphesiz, memleketine ve kapital 
kati celbetmittir. bollu~una ve kolayhgma gore degi~ebile-

Cemiyet, ayni zamanda §ehircilikle ya- cek finansman sistemlerinin hepsinin de 
kmdan alakadar olan ve biitiin belediye dayand1g1 esas, bizzat yap1 kooperatifinin 
ve idarei hususiyeler arasmda bir bag ro- arzettigi ipotek garantisile miiteselsil kefa
liinii goren (Belediyeler) dergisinde bu let garantisidir. 
hususta ne§riyat yap1lmasJm istemi§tir. hte, bizim bu ktsa yaztmJzda i~aret et-

Ben, §U sattrlar1mla Kooperatifc;;ilik Ce- mek istedigimiz miihim nokta da budur. 
miyeti namma eaym Yunus Nadiye bu Demek istiyoruz ki: zelzele sahasmda 
mill1 meselemizi miinaka§a mevzuu yap- yaptlmasJ laz1m olan 20 • 30 bin oehir, 
m1~ oldugu !t;in te§ekkiir borcunu ifa e- kasaba ve kay husus1 meskenlerinin haiz 
derken, diger taraftan da bu kooperatif oldngu ipotek ve miitese!sil kefalet garan
sistemi sayesinde nas1l bir finansman usu· ti2i liizumlu olan 20 • 30 milyon Turk Ii
lli meydana c;;1kabilecegini izah etmek is- rasm1 derhal bulmak ve hatta halketmek 
terim. ic;in en saglam bir yoldur. 

Fakat, bu meaeleye temas etmezden on- Boyle bir ipotek iizerine bir kac; milli 
ce zelzele sahasJ imanmn yaln1z bir §ehir, bankanm da imzasile yiizde 70 • 80 kly· 
kasaba veya koy imanm degil, tekmil bir met nispeti arasmda 20 • 30 senede her 
mmtakadaki onlarca §ehir ve ka11abay1 ve sene ve her ay amorti ile imha edilecek 
yuzlerce koyleri ihtiva ettigini hatnlatmak bir emisyon yapmas1 Merkez Bankasmdan 
lazJmdJr. kolayhkla istenilebilir 1.. Aradaki 20 • 30 

Bir (mmtaka iman) kar§mnda bulun· fark1 da devlet veya banka miiesseseleri 
maktayJz. ~ehircilik ilminin son zamanlar· kolayhkla avans oJalak verebilirler. 
da ehemmiyet verdigi ve arbk §ehir ima- Bu §ekilde devlet ve miikellefler de 
nm (mmtaka imarma) bagladJgJ bu (mm- tazyik altma girmemi§ olur. ln,adan iki 
taka p1am - plan regional) ikhsad, nafia lie; sene sonra ba§layarak 20 • 30 sene 
ve ziraat baktmlanndan bir tak1m unsur- zarfmda odenecek bu evlerden t~ehir ve 
lardan te§ekkiil etmektedir. Burada en go· kasabalarda azami 1000 • 15,000 lirahk 
zc c;arpanlardan biri olarak (yollan) zik- olanlarma ayda .3 • 4 lira, ve koylerdeki 
redelim. Mmtaka iman ve plam prensip- (700) liraya kadar olanlarma ayda (2) 
lerinin ba§mda yer alan o mmtakadaki lira dii~erl .. Bu muazzam tetkilatJ hiikil
tehir, kasaba ve koyleri birbirine bagla- rnt;limizin bir an evvel tetkik sahasma al-
yacak yollard1r. mastm dileriz. 

Binaenaleyh, zelzele sahasJndaki evlerin I AL.tEDDIN CEMlL 

Qokfeller mUessesesi mumessili Ankaradan ayrtldt 

Ba§vekilimiz ta.rafmclan, Rokfeller milmesaili rerefine verilen ziya.fette 

HEM NALINA 
MIHINA 

•• 
Oyle olacag1 malumdu 

D iinkii Cumhuriyet'te §oyle 
bir aj ans haberi vard1: 

«Londra 9 ( a.a.) - Birt;ok 
giliz ~ilepleri mzknattsh mayinlere kar~£ 
susi tertibatla te~,;hiz edilmi$tir. Bu 
muha/aza altum alman vapurlardan hit; 
batmamr~ttr.:. 

M1knat1sh mayinler yeni ortaya 
g1 zaman, bu siitunda, Almanlann 
ni silahma kar§t lngilizlerle 
da yeni bir miidafaa vasJtaaJ 
gecikmiyeceklerini ve m1knatlah 
gibi kor, hareketsiz ve pasif bir 
bir harbi kazanmaga kafi olmad1gmJ 
lemi§: boyle yeni silahlarla kat'1 
kazanmak ic;;in ne gibi gartlar laz1m 
gunu izah etmi§tik. 

lngilizler m1knat1sh mayinlerin 
diyetini, en fazla kullamlarak en 
zayiata sebeb olduklar1 ikincite§rin 
dan evvel biliyorlardJ. EyiCil aYJ ortala· 
nnda bir Alman deniz tayyareainin pa• 
ra§utle att1g1 bu mayinlerden iki taneai 
lngiliz sahillerinde bir stghga diigmiig, ce· 
zir eanasmda sular c;ekilince 
meydana c;;1kmt1 ve lngiliz mayin miite· 
hass1slan biiyiik ihtimamlarla bu mayin· 
Jeri patlatmadan sokiip mekanizmalanmn 
biitiin esranm ogrenmi§lerdi. Daha o va· 
kittenberi lngiliz ilim ve fen adamlarile 
teknisyenleri, Frans1z meslekta§lannm da 
yard1mile m1knat1sh mayine karfl muh· 
telif tahaffuz c;;are ve vas1talan arayor· 
lardt. Ah§ab mayin taray1c1 gemileri kul· 
lanmak, denizin ic;;inde demir levhalar 
dola§tiTip bunlar1 patlatmak gibi kolayca 
akla gelen basit ve iptidai c;;arelerle ma· 
yinleri zarars1z bir hale getiriyorlardl a· 
rna bu kafi degildi. Alman denizalt1 ge· 
mileri ve deniz tayyareleri miitemadiyen 
mayin dokiiyorlard1. Bunlara kargx da 
miicadele ac;;1ldt. Alman denizaltJ gemi· 
lerine kar§l mukabil mayin barajlart ya· 
ptldt, bunlann arasma dii§en denizaltJlar• 
dan bir k1sm1 zayi oldular. Alman deniz 
tayyarelerine kar§J da biitiin lngiliz sahil· 
leri boyunca avc1 tayyare devriyeleri kul· 
lanJldJ. lngilizler, gorebildikleri mayin 
dokiicii tayyarelere hiicum ettiler. lngiliz 
bomba tayyareleri de, Alman deniz iis· 
lerine kadar giderek dii§mam yuvasmda 
tahribe c;;ah§ttlar. Biitiin bu gayretlere 
ragmen Almanlar, az da olsa mayin do· 
kiiyorlar ve bunlann iistiinden gec;;en ge• 
miler m1knatJsh mekanizmaYJ harekete 
getirerek mayini patlatJyor, §iddetli bir 
zelzeleye ugramJ§ evler gibi omurgalann· 
dan kiipe§telerine kadar c;;atlayor, bazan 
ortalanndan ikiye aynhyorlardJ. 

Miittefik fen ve teknik adamlarJ bu 
mayinlere kar§l bizzat gemileri s1yanet 
edecek bir c;;are aradtlar ve nihayet bul· 
dular. Bir lngiliz, gemilerin teknelerinde 
mayinlerin mekanizmas!m harekete geti1• 
mez bir hale sokacak tertibat icad etti. 
Kiic;i.ik bir alet ve tekne boyunca uzanan 
teller vas1tasile galiba demirlerin rn1kna· 
tJsiyet hassas1n1 izale eden bu tertibatJn 
bir iyiligi de ueuza mal olmasJdJr. lngil· 
tereden kalk1p New·York'a giden diinya• 
n1n en biiyiik gemisi Kuvin Elizabet de 
bu tertibatla te~hiz edilmi§ti. 

Diinkii Cumhuriyet'te !<•kan birkac;; sa· 
tul1k haber, bu yeni icadm muvaffakiye• 
tini ilan ediyordu. Almanlar yiiksek tek· 
nik aahibi bir millettirler; fakat has1mla· 
rmm da kendilerile ayni ayarda oldugu· 
nu unutmu§ goriiniiyorlardl. ~imdi artJk, 
yeni bir eilah daha icadma c;ah§smlar. 

Bir tefsir talebi 
Ankara 1 0 (T elefonla) - Aakert ve 

miilkt tekaiid kanununun 3 iineii dereeede 
maliil bulunanlara aid hiikiimlerinin, 25 
seneden fazla hizmette bulunanlara tah· 
sis olunacak tekaiid ve maliiliyet maa§" 
Ianna tatbik1, baz1 alakadarlann tikayet· 
lerini mucib olmu§tur. Bu f1kralar 1683 
nu~arah kanunun 42 nei maddeaindedir. 
Sikayetler iizerine tereddiid has1l oldugun· 
dan f•kralann tefsirine liizum goriilmii~ 
ve Biiyiik Millet Meelisine miiraeaat edil· 
mittir. 

Gender Birligi Ankara 
Ankara 10 (a. a.) - Rokfeller miies- Hasan $iikrii Ada} ve S1hhat ve lc;;timai 

sesesi miirnessili olup memleketine avdet Muavenet Vekaleti miiste§an Dr. As1m §ampiyonu oldu 
edecek olan Ms. Collins bu ak§am Anka- Arar ve sair S1hhiye Veke.leti erke.m ve Ankara, I 0 (Telefonla) - Gender; 
radan hareket etmi§tir. lstasyonda Arne· lngiltere sefareti biiyiik rnemurlarile bir· birligi ile Demirspor arasmda bugiin yap!• 
rika biiyiik el~isi Macmurray' dan ba~ka c;;ok dostlan bulunarak kendisine iyi se· lan me.c;;1 2 • 1 Genclerbirligi kazand1 vo 
Ba~vekil namma kalemi mahsus miidiirii yahatler temenni etmiglerdir. Ankara §ampiyonu oldu. 
I I I I I I I I I I I I I II I I I I I I I II I I I I I I I I I I I I I II I I I I I I I I I I I I I I II I II II II II I I I I I I Ill I I II I I I I 1 I I 11 till t 1 11111111111 11 tl II 11111 111111111 Ill 11111 II 1 II 1 I 1 I 11 I II II I 1 I Ill I 111 II IIIII I filii tlllllllll I llj 

tki giin evvel Ankaraya mu. 
vaaalatlarm1 bildirdigimiz ln· 
gilterenin ve Franaanm yakm 
~ark ordular1 hava kumandan· 
Ian Sir William G. S. Michtell 
ve General Jauneaud ve ma• 
iyetlerindeki erkan1 ferefine 
Ankarapalasta, Maretahmlz 
F evzi Cakmak tarafmdan bir 
ziyafet verildigini kaydetmit
tik. Yukar1ki reaimlerde solda: Erkamharbiyemizll ~iliginde bir 

ikinci reisi General As1m Giin. 
diizle lngiliz kumandantnt, 
aagda: Milli Miidafaa Vekili
mizle miaafir generalleri ve 
ortada: Aym ziyafette Mare· 
,ai Fevzi Cakmakla Franaamn 
Ankara el~isi M. Massigli' i 
bir arada goriiyorsunuz. Mi· 
safir generaller 'erefine diin 
llk,am Ankarada lngiltere el. 

ziyafet verilmittir. 



A 
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Vefik Bey: 
- Evli adamlann, dedi, kanlannm ya

nmda bekarhklannda gec;irdikleri a§ktar· 
dan bile bahsetmeleri pek miinasib degil
dir ama, ben bu cesareti gosterecegim. 
Bir kadmm, yirmi ya§mm biiti.in harareti
le kalbimi nas1l c;arptJgmi tafsilatile anla
tacagJm. 

Memleketim olan Sinobdan idadiyi bi
tirip lstanbula, Dari.ilfiinunda -biliyorsu· 
nuz ki o zaman Oniversitenin ad1 Dari.il
fiinundu- okumak ic;in geldigim vakit on 
dokuzumu heniiz ikmal etmi§tim. 

Perapalasm arkasmda < T ozkoparan:.
daki pansiyonlardan birine yerle§tim. 0-
dam, en iist katta idi. Etrafta o zaman 
~imdiki gibi Amerikanvari yi..iksek apar· 
tlmanlar sualanmaml§h. Biiyiik bahc;eli 
ah~ab konaklar vard1. Bunlardan bir ta
nesi de tam kar~1m1zda idi. 

Sabahlan erkenden mektebe gidiyor, 
ogleden sonralan ve geceleri sonsuz bir 
gayretle derslerime c;ali§JYOrdum. 

Oturdugum yer havadar oldugu ic;in, 
s1k s1k di§an <;!kip dola§mak ihtiyacmi 
hissetmiyordum. 

Pencereleri ac;hg1m zaman Halic ve Is
tanbul tara£1 ba§tan ba§a ayag1mm alt1· 
na seriliyordu. llkbahann 1hk ri..izgarlan, 
bahc;elerde h~kuan c;ic;eklerin kokulan ru· 
humu rnestedinceye kadar pek rahathm. 

F akat, biliyorsunuz ki, bu rnevsim ka
na acayib bir galeyan, sinirlere tuhaf bir 
gerginlik verir. MayJS gelince biisbi..itiin 
garible§tim. <;ok defa, dizimde ac;1k· du
ran kitabm yapraklarm1 c;evirmeyi unu
tuyordum; gozlerim serseri nazarlarla bo§ 
ufukta bir§eyler arayor, bulamaymca sa· 
bit ve sakin dahp kahyordu. 

Bir ak§am, gene bu c;e§id bir riiyamn 
ic;inde bocalarken, ans1zm derin si..ikiitu 
yutan bir kadm sesi duydum. Bu ses c;ok 
tath ve gi..izeldi. Mesafelerde dalga dalga 
§akJYarak bana kadar uzamp gelen yamk 
bir §arkmm hazin nagmelerini terenniim 
ediyordu. Hemen hayalim kanatland1. 
Sesin sahibini kar§Irnda canlandumak is
tedim. Yirmi, yirmi be~ ya§larmda kadar 
goriinen sa.cJ§m bir tip, ipham tiilleri ic;in· 
de gozlerimin oni.ine dikildi. Gene kiZ 
rnJYdl, yoksa bedbaht bir kadm m1yd1} 
Orasm1 tahmin edemiyordum. F akat na· 
zarlannda, hayattan nasibini almak iste· 
yen arzu ve ihtiras panlhlan, klmJldan· 
malar, derin bir Jshrabm izleri seziliyor· 
du. 

Biiti.in vi.icudi..im titremeler ic;inde, i..ic; 
dart ~arkiyJ ga§yolarak dinledim. Bu sese, 
arasua ahenktar piyano nagmeleri de ar· 
kada~hk ediyordu. Hie; §i..iphesiz onu da 
kendisi c;ahyordu. Ba§Jml pencerenin ke· 
nanna dayaml§, kendimden gec;mi~tim. 

Birden, ses kesildi. Piyano sustu. Bek· 
ledim, bekledim. Heyhat ... bir daha ne 
c;aldl, ne de soyledi. 0 gece uykum c;ok 
gee; geldi. Riiyamda, mec;hul kadm1, goz
lerim ac;1kken tahayyiil ettigim tav1r ve 
k1yafette belki yiizlerce defa gordiim. 

Ertesi gi..in arkada§lanm beni pek yor· 
gun, rengimi c;ok san buldular. Sm1fta, 
hocanm soylediklerini anlamiyordum. 
Dikkatsiz ve dalgm bir talebe olmu§tum. 

Eve doni..ince hemen pencereyi ac;hm. 
Fakat ak~ama kadar ne bir ses, ne bir 
nefes i~ittim. <;ok §ukiir, geceleyin, ayni 
kadm, ayni hazin §ark1lan tekrar etti ve 
ben, sarho~ gibiydim. 

Arhk bu mec;hul periyi sevdigimi an· 

layordum. Lakin ev sahibesinden kim ol
dugunu sormaya bir tiirlii cesaret edemi· 
yordum. Konak, yiiksek agaclann geni§ 
dallan, iri yapraklan arkasmda sakhyd1. 

'1-'f-'t-

Bir c;ehre, bir hayal goriinmek degil, 
gece yanan lambalann l§lgl bile d1§anya 
SIZmJyordu. 

Her ak§am, mec;hul sevgilinin verdigi 
konseri ilahi bir vecd ic;inde dinleyerek, 
heyecan ve halecan diyarmda salmmak 
bende bir tiryakilik halini almi§ti. 

Ne yaz1k ki, esrarh kadmm yalmz, ge
cenin serin havasma yiiklenerek kulak· 
lanma bazan §uh bir kahkaha, bazan da 
derin bir inilti halinde ta§man sesinden 
ba§ka hie; bir §ey bilmiyordum. Ne yiizi..i
nii, ne boyunu, ne sa.;lanm, ne de ka§ml 
ve go:zlerini, ne de ya§mii 

Bu muamrnay1 c;ozmek, onu tammak, 
kendisile uzaktan olsun goz goze gel
mek, bir ba§ i§aretile selarnla~abilmek 
flrsatlanm bulmak ic;in mektebi serdim. 
Art1k sabahtan ak~ama kadar pencere
nin yanmdan aynlm1yordum. Birka« de
fa bahc;ede a yak pitntJlan i~it~m. F akat 
oniime <;in duvan gibi c;ekilmi§ dallann 
s1k yapraklarmm arkasmda ne var, ne 
oluyor, sec;mek irnkam yoktu. 

Tatilde Sinoba, annemin, babamm ya· 
nma gittim. Onlar da halimdeki durgun· 
lugun farkma vard1lar. Tabii hiizni..imii i
zah ic;in hie; akla gelmiyecek bin bir sebeb 
bulmakta gecikrnedim. 

Oc; ay sonra, rnerak i«inde, ruhum sev· 
give hasretle dolu, fstanbula dondi..im, gel
dim. Suf bu mec;hul kadm yi..iziinden pan
siyondaki odam1 bJrakmamJ§, ayhklanm 
pe§in vermi§tim. 

Sonbahar, kanh gurublar1, agaclan so· 
yan riizgarlarile §ehri kucaklam1~t1. So· 
guk k1§m mi..ijdecisi damla halindeki sii· 
varilerini biitiin sokaklarda dola§hnyordu. 
Kar§Iki konagm bahc;esindeki dallann 
yapraklan da oteki arkada§lan gibi hirer 
hirer ve done done di..i~i..iyorlar, topragm 
iistiindeki kuru ot y1gmm1 pufla bir ya
tak gibi yi..ikseltip, §i§iriyorlard1. 

Ben, bunlarm nazh ve ihtizazh sukut· 
lar1m tath bir elem, fakat sonsuz bir sa· 
bnsiZlikla seyrediyor, bir an evvel agac· 
lann C<JT<;lplak kalmalanm temenni edi
yordum. 

T a ki, oniimdeki ~u menhus esrar per· 
desi kalksm ve ben, hayalen goniil ver· 
digim, g1yaben a§kile iizi..ili..ip harab oldu
gum sevgilimi goreyirn ... 

11-'F'I-

Nihayet gordiim. Bir sabah, son s1cak 
giini..in altm dudakh gi..ine§inden istifade 
ic;in bahc;eye c;1kmi§tl. 

<;1t1rdayan kuru dallann, hi§Jrdayan 
yapraklann i..isti..inde, harab ve bitkin ge· 
ziniyordu. Beyaz sac;lan artlk ziyay1 bile 
aksettiremiyecek kadar parlakhgm1 kay
betmi§ti. Gec;mi§ senelerin. her biri yii
ziinde bir c;izgi c;izmi§, bir buru§uk res-
metmi§ti. 

Kimdi? Kimin nesiydi? Yanm asn a
§an hayatm1 nas1l gec;irmi§ti} Ugrad1g1rn 
hayal kmkhgJ, bunlan sorup ogrenme· 
me degil, akhma getirip dii§iinmeme bile 
mani oldu. 

0 ak§am, tecri..ibesiz gencligimin ru· 
humda ilk yakt1g1 a~k me§'alesinin son· 
bahar riizgarlarile boyle birdenbire son· 
mesine, Clturdum, bir c;ocuk gibi aglad1m. 

AHMED HIDAYET 

( Gemlikte mii,teri bekleyen f I_L t" I ' so ra IK zey 1n er) 
r 

Gemlik (Hususi) - Marmara havza·J gibi memleketlerdir. Bunlardan Ruman· 
smm en k1ymetli mahsulii olan sofra zey. yaya enerjik bir gencimiz fotografta gor
tinlerimiz yabanc1 memleketlere pek az diigiiniiz ~ekilde temiz ve yagh boyah 
ihrac edilmektedir Bu sebeble 37 38 · f 1 · · · d · · · h . . · • • yem 1c;1 ar 1c;ensm e ynm1 ton zeyhn a· 
3~ se~elen ze:>:'.tm stoku bu havalide yir· zulaml§ ve bizzat l(ostenceye gotiirmii§
rm miiyona yukselmektedir. Memleketi· t" 
miz ic;erisinde bu miktann senede ancak ur. • . 
alh milyon kilo u f d'l kt .. Ecneh1 memleketlerle yap1lan bcaret 

s sar e 1 me e ve mu. I I d .. .. .. .. f d k 'b · 
tebaki klslm miistahsilin elinde kendi za- an a~ma arm a tutun, uzu~, . m I . gi • I 

.. t · b kl kt d' B h k' mahsullerimiz de oldugu g1b1 zeytmlen· ranna mu~ en e erne e tr. e er 1. 
losu bunu yeti~tirene 1 3, 14 kuru§a mal miz. ic;in d~ bir. mikt~r ve bir madde ila· 
olan bu zeytin!erimiz, ragbetsizlik yiiziin. ves1le zeytmlenn hanc memleketlere sev
den on kuru~a satllmak !Ztlrannda kal - ki ve zeytinlerimizin bu zararh vaziyet• 
maktad1r. ten kurtanlmalan c;arelerinin teminim 

Zeytinlerimizin ba§hca mii§terileri k1ymetli Ticaret Vekilirn]zden beklen -
Rusya, Rumanya, Bulgaristan ve M1sn mektedir, 

( Trakyada ~iddetli soguklar 

Edirne (Hususi) - Siddetli soguk ve 
'piyi miiteakib ac;an ve oldukc;a ISinan 
ava, birdenbire gene bozmu§ ve kara 
evirmi~tir. Gece yagan ve 15 santimet. 
eyi bulan kar bugi..in bir taraftan erimek-

ve diger taraftan da karayel futmasile 

kan~1k lapa lapa yagmaktad1r. 
Boyle seri erime istidad1 gosteren ka· 

nn yeni bir feyezana sebebiyet verme -
sinden endi~e edilmektedir. 

Gonderdigim resimde, Meric;te ufak 
buz parc;alannm akhgl goriilmektedir, 

CUMHURIYET 

Giizel bir karar 
izmit Vilayetindeki 

nehirler temizleniyor 
fzmit (Hususi muhabirimizden) -

Merkezi lzmitte olan 1 7 nci Bolge Su b
leri miidiirliigii, vilayet dahilindeki nehir 
ve c;aylarm istifade edilebilir bir §ekle 
konulmasma ehemmiyet vermektedir. 

Her sene geni§ Kocaeli topraklarml is
tila ederek biiyiik zararlar ika eden bu 
sulann mecralan temizlenecek ve degi~
tirilecektir. 

Sular miidi..irliigii, bu hususta bir proje 
vi.icude getirmi~tir: 

1 - Adapazarda ic;me suyu olarak 
<;ark suyu kullamlmaktadJr. Y ap1lan tet
kiklerde, bu suyun gec;tigi sahanm temiz 
olmadigi goriilmii§ti..ir. Sular miidiirli.igi..i, 
<;ark suyunun mecrasm1, Sapanca goliin· 
den itibaren Sogiidli..i yanmda Sakarya 
nehrine katJidigl yere kadar, esash bir §e· 
kilde temizletecektir. 

Bu suyun temizletilmesinde, (Enhau 
sagirenin tathiri) hakkmdaki kanun 
maddelerine gore, miicavirde bulunan 
halk, dort giin temizleme i~lerinde c;al. ~ 
tmlacakhr. 

<;ark suyu, 
dapazar halk1 
olacaktJr. 

temizlendikten sonra, A -
gi.izel ve s1hhi bir su ic;mi§ 

2 - Sakarya nehrinin kollan, vi\ayet 
hududlan ic;inde bi..iyi..ik tahribat yapmak· 
tad1r. Her sene tekerriir eden feyezanlar· 
da Geyve, Pamukova ve Adapazan ova
Ian, giinlerce su altmda kalmaktadu. 

Sular rni..idiirliigii, Sakarya nehrinin vi· 
layet dahilinden Kefken sahillerinde, Ka
radenize doki..ilecegi yere kadar bi.iti..in 
mecrasm1 temizletecektir. leah eden ki· 
Slrnlarda, mecra degi§tirilecektir. Bu su
retle ne·hrin feyezanma bir daha meydan 
verilmiyecektir. Sularna i~leri de, istifa
deli bir §ekle konulacaktn. 

3 - Adapazan ile Hendek arasmdaki 
Mudurnu c;ay1, her sene ta§arak mezrua· 
ta c;ok zarar vermektedir. Bilhassa, Ak
yazJ ovasm1 ba~tanba§a kaplamakta ve 
aylarca c;ift i§leri yi..iziisti.i kalmaktadJr. 

Bu, c;ay, ta~hg1 zam~nlar, Adapazan -
Hendek yolu §osesini 1 8 yerinden katet
mekte, rni..inakalat durmaktad1r. 

Sular miidi..irliigii, Mudurnu c;aym1 
muntazam bir mecra dahiline alarak Sa
karya kopriisii civanndan nehre verecek
tir. 

Ramon Novarro ve Tino Rossi 
Amerikalt artistin barb dolayisile memleketine 
donmesi neticesi olarak «Saadet komedisi» filminin 

baf rolii FransiZ san'atkar1na verildi 
Paristen yazJhyor: I r 

w· cSaadet komedisi~ isminin delalet etti- [! 
g1 mananm biisbiitiin aksine olarak pek !! 
bedbaht bir film imi§. <;evrilmege ba§la· 
nacag. bundan sekiz sene evvel ilan edil
digi halde ilk sahnelerinin faaliyetine an
cak bugi..inlerde giri§ilebildi. Agustos son
larmda Normandie transatlantigile Ben 
Hur miimessili Ramon Novarro F ransa-
ya suf bu eser ic;in gelmi~ti. Fa kat o za· 
mana kadar vi..icude getirilmesi binbir se
beble teahhur etmi§ olan cSaadet kome· 
disi~ nin yap1lmasma bu defa da harbin 
zuhuru mani oldu ve Ramon Novarro da 
Holivuddaki taahhiidlerinin Avrupada u
zun zaman kalmasma imkan hirakrnamasl 
yi..izi.inden kalk1p Amerikaya gitti. Filim is
mi ancak chazulanmakta olan eserler lis
te~i:. ne gec;erek muallO.kta kald1. Simdi 
Frans1z rejisorii Marcel I'Herbier, bundan 
iir; dort sene evvel frans1zcaya piyes ola
rak adapte edilmi~ Evreinofun me~hur e- • 
serini beyaz perdeye naklemek te§ebbi..isii
ne kat'i olarak giri§mi§ bulunuyor. Ba§ ro Ramon Novarro 

li..i tabiatile Ramon Novarro oynayamJ
yacak. Onun yerine Tino Rossi sec;ilmi§
tir. Marcel I'Herbier ile gori..i~tiim. Sti..id
yoda bir taraftan dekoratorler ve teknis
yenlerle miizakerede bulunurken diger ta· 
raftan §U izahab vermekten geri kalmad1: 

<- Tino Rossi'nin cSaadet komedisi~ 
ndeki rolii, §imdiye kadar c;evirdigi filim· 
lerde deruhde etmi§ oldugu vazifelerden 
bi..isbiiti..in ayn olacak ve kuvvetle zannedi
yorum ki as1l istidad ve iktidanna lay1k 
~ahsiyeti bu eserde bulacakt1r. Filimde 
Tino ·dan maada bir c;ok tamnm1~ F rans1z 
artistleri de kendi temayiillerine gore rnuh
telif roller almJ§lardJr. Bunlar arasmda bil
hassa Jules Berry'yi, Michel Simon'u, 
Darville'i, Jean Marais'yi ve hususile Sa
cha Guitry'nin eski kans1 Jacqueline De-

lubac'x zikretmek isterim. Ilk dekorlann 
maketleri Marcel I'Harbier'nin masasmm 
iizerinde idi. Bize sessiz filmin hakim ol
dugu devirde ElDorado, Don juan, Faust 
gibi eserler, sesli filim icad olunduktan 
sonra da Adrienne Lecouvreur, cSamimi 
anla§ma~ kordelalarmt vermi§ olan reji
sorun cSaadet komedisi:t ni de muvaffa· 
kiyetle viicude getirecegi §uphesizdir. 

Kendisine veda edip aynhrken: 
- Bu hafta ic;inde hareket ediyoruz, fil

min d1§ sahnelerini Romada alacag1z. <;;a
h§mamJZ bir buc;uk ay kadar si..irecekl 

Dedi. Allah vere de, bu sefer de Fran· 
sanm ltalya ile olan miinasebatmm nazik 
bir safhaya girmesi talihsiz cSaadet ko
medisi:t nin c;evrilmesinin teahhuruna ye
niden sebeb olmasal. 

~ADY 
( Bugiinkii progr~ 
TtlRKiYE RADYODiFt:lZYON PO! 

Dalra azuniu 
Tiirklye Radyosu 1848 m. 182 Kc;s. 
Ankara • T. A. P. 31.70 m. 9465 Kc/s. 

12,30 program ve memleket saat 
12,35 ajans ve meteorolojl haberleri 
miizik: Muhtellt §ark!.lar (Pl.) - 13 
miizik: Kan~lk miizl.k (Pl.) - 18 'II 
ve memleket saat ayan- 18,05 muz· 
yo caz orkestras1 - 18,40 konu§ma 
terb!ye ve beden terbiyes1) - 18,55 
saat - 19,10 memleket saat ayan, a~ 
meteoroloji haberleri - 19,30 miizl.k 
12.nlar: Re~ad Erer, Vec!he, Cevdet 
I - Okuyan: Miizeyyen Senar. 1 - l 
pe§revi. 2 - Arif Bey: isfehan 11ark1 
haysiyet m1 var), 3 - Rahmi Bey: · 
§arkl (Etme beyhude flgan). 4 - M 
led din P§.: isfehan ~arlu <Dill bl<;are 
1<;1n yamyor). 5 - Sadeddin Kaynak 
han ~arkl (Ulu dagl. 6 - isfehan 
(Fesligen ektim gill bit til, II - o 
Sad! Ho§Ses. 1 - Taksim. 2 - Suzina 
(Sen bezmlmlze geldlg!n aqam). 3 
Arif: Suz!nak 11ark1 (Sev<ilm seveli ~ 
zelll. 4 - Kanuni Necml: Suzinak 
(Sana candan sozlerim var). 5- Refik 
san: Kiirdlli H. §arkl CG6zlerin ma 
ne) - 20,15 konu§ma (fen ve tabiat 
Jeri) - 20,30 miizlk. Qalanlar: Ru~n 
izzedd!n Okte, Fahr1 Kopuz. I - Ok1l 
Radlfe Ertem. 1 - Tamburi Cemil: 
§ark1 CFeryad ki feryad1ma imdad e 
yok). 2 - De de: l;!ehnaz §arkl (Sana e 
mmm canam efendiml. 3 - Sadeddin 
nak: l;!ehnaz 11ark1 CD aida bir lshak (I 
4 - Rahmi Bey; ~ehnaz ~arkl (Ey d 
i~vebaz). II - Okuyan: Mustafa Qa 
1 - Sa.dedd!n Kaynak: Hiizzam 11ark1 
hliziin <;6ktii yinel. 2 - Ethem Efend1: 
zam §arkl {E§ki celimlm hasretinle). 
Hiizzam §arkl (Ak11am oldu y!ne bast1 
relerl. 4 - Hiizzam tiirkii (ind1m y 
bahceslne) - 21 miizlk: Halk tiirkiilerl 
zlz !;lenses ve San Receb - 21,15 m 
Kii<;iik orkestra. (l;!ef: Neclb Afikml -
memleket saat ayan, ajans haberlerl: 
raat, esham - tahvilflt, kambiyo - nul 
borsas1 (flat) - 22,30 miizlk: Oda mfu 
(Pl.) - 23 miiz!k: Cazband (Pl.) - 23,25-23 
yarmk1 program ve kapam§. 

23 nisan, ~ocuk bayram1 
Yurd Y avrulo.r•na : 

Bu mecranm degi§tirilmesile civar halk 
s1tmadan da kurtulmu§ olacaktlr. 

4 - Adapazarmdaki Gokc;eoren ba - ··-.--f--~~-~---....... -------------------1--
takhgmm kurutma i§i bitmek iizereciir. 18{ 0 ~ 0 n.- D ce .5\ .!b 0 e==r 0 c§l 

Bayrarmmzm her y!ldan daha iistiin ol· 
mas1 i~in !;ocuk Esirgeme Kurumlart §Un 
diden haz1rhklara ba§lami§larwr. Siz de 
Ogretmenlerinize bayram1mzm daha o • 
nemli olmasma hazirlanmalarl i~in ricada 
bulununuz. 

Koyliiler, bu sahamn beher doni..imii.1ii U ~ S' ~ lb U ,_.., 
25 • 30 liradan satm almaktadnlar. 

5 - Sapanca goli..i, ikinci kag1d ve 
seliiloz fabrikalarma su verecegi gibi, lz
mit ve Adapazan belediyelerinin yapa • 
caklan fenni tesisatla da, bu §ehirlerin u 
.ihtiyacmt temin edecektir. Daha ileride, 
Sapanca goli..iniin lzmit korfezine baglan
masJ mi..imkiin olacaktn. Gale otomatik 
e§el konmu§tur. Bununla gol seviyrosinin 
nekadar yiikselip alc;ald!gl tespit edile • 
cektir. 

6 - Pamukovanm sulama i§leri, StJ
lar miidiirli..igiiniin alaka ile i..izerinde dur
dugu bir meseledir. Sakarya boyunca, 
feyezan sahas1nm haritas1 ahnmaktad1r. 
Bu harita ikmal edildikten sonra, Pamuk
ovamn sulama i§leri tahakkuk safhasma 
girecektir. 

Pamukova, parnuk yeti§tiren ve yeti§
tirdigi pamuklar c;ok makbul tutulan bir 
sahadn. 

Belediye Meclisinin kararlan 
lzmit belediyesi, evvelki ak§am reig 

Kemal C>zi..in ba§kanhgmda toplanmJ§hr. 
Bu toplanhda, §ehir niifusunun giinden 

giine artmas1 dolayJsile §ehir hududlanmn 
tevsii istenmi§ ve Klor fabrikasJ taraflan
mn §ehir hududlanna lmmasma karar 
verilmi§tir. 

Belediye meclisinde, et meselesi de 
miinaka~alan mucib olmu§, kasablann 
hileli et satmamalannm men'i ic;in koyun 
ve kec;i etlerinin tefrik1 konu§ulmu§, uzun 
miinaka§alar olrnu§. Neticede, koyun ve 
kec;i etlerine etiketler konularak ve dam· 
galanarak vaziyetin onlenmesi muvaf1k 
gori..ilmi..i§ti..ir. 

Belediye meclisinde en hararetli celse, 
eskiden ah1r olarak yap1lan bir binanm 
sinerpaya c;evrilmek istenmesi keyfiyeti 
iizerine olmu~tur. 

Meclis azalan, §ehrin ileri vaziyetile 
kat'iyyen mi..itenasib olmayan bir hahn, 
sinema binas1 olarak in§asma itiraz et -
mi§ler ve in§aatm rnen'ini istemi§lerdir. 

Belediye meclisi, ahndan sinema olma
yacagi ve esasen tadili ic;in mi..ihim bir pa
raya ihtiyac oldugundan yap1lan in§aatm 
durdurulmasma karar vermi§tir. 

Bundan ba§ka, vehirde asri halalarm 
da vi..icud bulmas1 arzu edilmi~. muva£1k 
goriilerek toplantl sona ermi§tir. 

Kundurac1 b1~agile 
arkada§lni yaralad1 

Cibalide Oskiibli.i caddesinde oturan 
on alti ya§mda ibrahim oglu Ahmed, ce
binde bulunan kundurac1 b1c;agile on alii 
ya§mda Ya§ar oglu Rustemi, sol baca • 
gmdan hafif«e yaralamJ§!Jr. $akala§ma 
esnasmda olan hadisenin faili yakalanm1~, 
yarah da tedavi altma ahnml§tlr. -···-Merdivenden dii§lii 

Be§ikta§ta Sairnebil caddesinde I nu
marada oturan Mehmed oglu Cemal, e
vinin merdiven basamaklarmdan c;1kar • 
ken yuvarlanrnl§, ba§J yere .;arp1p hafifc;e 
yaralanml§tlr. Kazazede, Beyoglu hasta
nesine gonderilmi§tir. 

( ASKERLIK t~LERJ _) 
Staja ~agirilan subaylar 

Sanyer A.skerllk ~ubeslnden: 
~ubemizde kay1d11 313 - 326 dahil dagum

lu astegmenlerden piyade, siivarl, top<;u, ls
tlhkam, nakliye, 1~!.ldak smtflarma mensub 
olanhrm vesikalarile birlikte 13 mart 940 
giiniine kadar behemehal ~ubeye miiraca
atleri. 

* Nelson Eddy'nin konserler vermek 
i..izere Amerika Birle§ik devletleri dahi -
Iinde bir turneye <;lktlgml yazml§tlk. Bu 
turneden yakmda donecek olan artist 
Jeannette Macdonald ile birlikte cYeni 
ay~ isminde bir kordela c;evirecek, sonra 
da cBir melekle evleniyoruml~ isminde 
diger bir filim viicude getirecektir. c Y eni 
ay:t vaktile gi.izel sesli Grace Moore ta • 
rafmdan ba§ rolii oynanrnl§ olan bir fi • 
limle beyaz perdeye nakledilmi§ti. * Kanadamn bir batmda dogan me§· 
hur be§ karde§leri ilk defa olarak cDort 
anne:. ismindeki biiyiik filimde rol ala
caklardJr. 

* cBalalayku filminde Nelson Eddy
nin partoneri olan gi.izel sesli Ilona Mas· 
sey, Clark Gable ile birlikte «Eski yeni 
Orlean~ nammda bir kordela viicude ge· 
tirecektir, • * Deanna Durbin'in yeni yapacag1 
filmin ad1 «Kaloha'mn mes'ud c;ifti:. o
lacaktir. Bu kordelada artiste Holivud'un 
gene erkek san' atkarlarmdan Lewis 
Howard, partonerlik edecektir. * Amerikada bulunan Jean Kiepura 
ile kans1 Martha Eggerth yalanda Fran· 
saya donecekler ve orada yanm buak
ml§ olduklan filimlerini tamamlayacak -
lard1r. 

Film tarihinin ~imdiye kadar kaydedemedigi en muazzam eser 

HAL lAVA MUHAREBESi 
(DELi PETRO'nun SONU) 

Tiirk~e sozlii 

Pek yak1nda TAKSiM sinemas1nda 

Diinyan1n En Giizel YddJZI 

DARIEUX 
940 senesinde bir tek film yarath 

KALB AGRISI 
Bu miistesna film 

Bu Perfembe ak,ami L A L E sinemastnda 

c TE~EKKOR_ 
Sevgili Nairne Caghyamn ebediyen i 

ram1zdan aynlmas1 dolay1sile cenazesi~ 
c;elenk gondermek, bizzat i§tirak, soz 
ve yaZJ ile teessi..irlerimizde bizimle hera 
her olan saym bi..iyiiklerimize, k1ymet 
arkada§lanmiza, akraba ve ehibbarmz 
ayn a}'tl teeekkiirlerimizin arzma goz ya 
}anmiZ mani oJdugundan degerJi gaze_tel 
nizin delaletlerini rica ederil:. 

Babas1: Faik Kiic;iiktopuzlu (Konya 
Vak1flar mi..idiirli..igiinden emekli~ 

qi: Nizamedin Cagltyan (Bakkal) 
Karde§i: Emel Kiic;iiktopuzlu 

t. E M A 'N . v E -s 'AM 1 y ~ 
Bey.. !Jt".!'-: ~~·••J,4'telyed 

'fni'K'i."l';) caoo•hl' 1oa 

h••K 8IN.M&SI K&"81S' 

QMisafirlerlnlze -, 
IKOLA T CEMIL 

ARAMELA CEMIL 
lkram edlnlz. I 

Halk Opereti 
-su ak§am saaf 

DOKUZDA 
ZOZO DALMASLA 

(Pipi~a) 
Tel: 40574 

Oskiidar Hale sinemasmda 
Tiirk~;e sozlii 

~ALINAN TAC 

DEDIKODUSU BUlUN DUNYAYI SARAN 

YALNIZ ROMANI s.ooo.ooo nUsha salllan blr eser 

Filme AIIodt. 

A T A ROSALiND RlTSSEL 

ROBERT DONAT 
Bu Car$amba ak$am• M E L E K sinemas1nda 

Oniimiizdeki ~r,amba Ak,amt 

S 0 MER SiNEMASI 
Sinemanm en biiyiik ii(; yildizt 

VICTOR FRANCEN - HARRY BAUR ve 
ANNIE DUCAUX'un yaratbklar1 

TAPTIGIM KADIR 
Biiyiik A~k ihtiras ve Macera filmini takdim edecektir. Bu filmin en 

miihim sahneleri Zenci Afrikamn merkezinde ~;evrihJi~tir. 
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11 Mart 1940 

Finlandiyanln istiklal mucadelesi 
Cephe gerisinde giinliik 

hayat nas1l ge~iyor ? 
Amerikab bir gazeteci anlatayor: 

Taksileri kullananlar, tramvaylar1 i,letenler, resmi 
dairelerin gi,elerinde ~ab!7anlar hep kadinlardir, 
her~ey hayrete deger bir siikunla organize edilmi,tir 
r 

I 

HeWnklde sokaklan temizleyen kadm i§9iler 

Tanznm~ Amerikan gazetecilerinden Irving yanm cenubuna u~uruyorlar. Ara-zi' iize· 
Y. Benson Finlandiyada cephe gerisi vaziye· rinde muteaddid yerler alev alev yam
tini yakzndan tetkikle bu mevzuda bir ropor· yor. 
taj yazmt~t£r. Muharrir. Fin koy ve ~ehirle· Vagonlarm te§kil ettigi uzun zincir, ray
rinde bu giin naszl ya~anzldziwz bu entere· lar iizerinde pahrdt yaparak ilerleyor. 
lan yazzsmda etra/h olarak anlatmaktadtr. Sagh sollu, duman tiiten koyler, alev alev 

Finlandiyanm cenubunda eski bir rna- yanan evler oni.inden gec;ip gidiyoruz. 
2isi olan Abo §ehrinin limamm buz kut- Yangm aydmhg1 bu gidi§imize refakat 
leleri ~pec;evre sarmt§tlr. Tek insan go- ediyor ve sanki, y1ktlan duvarlann gurul
riinmiyen tenha nhtJmda esrarengiz bir tusii katann yeknesak pahrhsma, bu pa
siikun, acayib bir tecerrud hukum sur- hrt1y1 artuarak, zaman zaman kan§tyor. 
!:nektedir. Bu seyahat, alevler yukselen bir mem-

Abo, pek ~ok defa Rus hava hucum- lekette, keder dolu, susan tabiat ortasm
lanna ugrayan Fin §ehirlerinden biridir. da bir seyahattir. Manzara boyuna degi· 
l-iarb, memleketin cenubundaki bu tari- §iyor. hep ba§ka ba§ka isimli yerlere yak
hi §ehirde derin, kanh yaralar a~mt§hr ve la§lyoruz; kah ufaktefek koy evlerile, kah 
heniiz buralarda barmmaga ~ah§an §ehir c>lc;ulu yapllml§, yuksek ve yeni binalar
aakinlerinden bir k1smmm giinluk hayat1, Ia kar§t kar§tyaytz. T ren, son sur' atle ge
en ag1r mihnetlerle ge~mektedir. Ben, <;ip uzakla§tyor. Yalmz harabelerden tu
kendi hesab1ma, bu §ehirde gec;irdigim ten duman, tahrib alevlenmesi, degi§mez. 
dart gun zarfmda, 24 saatte tam iic; ke- Bu manzara, her tarafta hep ayn1du. Ve 
:re, hava hi.icumlanndan korunma mah- on bir saatlik bir seyahatten sonra, Hel
li:enlerine inmek ve oralarda saatlerce sinki'ye vanyoruml 
kalmak mecburiyetile kar§Iia§hm. Finler. *** 
giinliik ya§ayl§lanm harbin icablarma uy- Finlandiyanm payitahtmda bir lokan· 
durmaga ah§mt§lardtr. Ayakkabtcl, giy- ta var ki daima mi.i§terilerle hkhm ttkhm 
digim kah, uzun konclu, su gec;mez c:ku- doludur. Bu lokanta, sekiz kath bir apa:-
tub cephesi ~izmeleri:. me c;ivi c;akmaga, ttmamn mahzenindedir... Helsinki'nin 
bunlan tamir ederek daha dayamkh bir bomba i~lemez biricik lokantastdlr. Hava 
§ekle getirmege hazud1r; ancak, bu ya~h hiicumlan esnasmda da, «Bombiys» deni
adam, gulumseyerek: « Yann ak§ama ka- len 81gmaklarda bulunmtyan mii~terilere 
dar tamamdtr; lakin hava hUcumuna ug- bu Jokantada lezzetli Fin yernekleri ve· 
'tamamak §artile l:t dernekten kendisini a- rilmektedir. Dolay1sile, normal giinlerde 
lamwor, <;;:ama~uct kadm da, mu§terile- ekseriya bo~ kalan bu lokantadaki ma
rinin sipari~lerini yerine getirmeyi boyle salann, §imdi ekseriyetle evvelden tutul· 
§arta muallak buak1yor, ihtirazi kayld- mast, actkm1~ mii§terilerin, mukabilinde 
iarla muhlet ortaya koyuyor. <;;:iinkii, c;ok ne verseler degerini odeyemiyecekleri ra
defa i§ine gucune be§ alb saat ara ver- hathkla ogle yemeklerini burada yiyebii
J:nek zorile soguk, lo~ bodrumda otura- meleri itibarile hie; mi hi~ §B§tlacak §ey 
rak, binaya sikleti ag1r bombalardan hie; degildir. 
birisinin isabet etmiyecegi iimidile, elleri h d k' h 1· • Finlandiyanm payita tm a 1 a a mm 
bog' ri.inde bekleyor. fu k 1 · · c;ogunu, bu giin kadm nu s te§ i ettlgt 

Hava hucumlanndan korunmak i~in gibi, if hayatmda da en c;ok onlar go
~ap1lan s1gmaklardaki bu beklemeler, bir runuyorlar. Mesela, beyaz boyah taksileri 
saat rakkast gibi, hayatla alum arasmda kullananlar kadm, tramvay ve otobiisleri 
bir gidip gelme, bu endi§eyle klvranma surenler kadm, postanelerin, garlarm ve 
mahiyetindedir. Finlandiya §ehirleri aha- diger resmi dairelerin gi~elerinde oturan
lisi, yava§ yava§ tehlikeyi giinun mutad Jar kadm ..• Her fey, hayrete deger bir su
olan naho§ bir hali saymak telakkisini kiinla organize edilmi§tir. Kadm olarak 
benimsemi§lerdir ve nadir olmtyarak en berberlere, otel kaptcilarma, hamallara, 
sadtk, en vefakar, en aziz dostlanm ken- diilgerlere, marangozlara, tabilere ve so
dilerinden ayuan bombardtmanlara kar- kak i§erinde c;ah§anlara rastladtm. Fin
Ill hassasiyetleri giderilmi§ hale gelmi§- landiyah kadm, vatan a~km1 ve fedakar
lerdir. Kadmlar, s1gmaklara giderken el hgmt kendi tarzmda ulvi misallerle ispat 
orgiisii taktmlanm birlikte gotiiriiyor ve etmi§tir. Me§hur cLotta - Svaerd) hare
cephelerde dogu§en ogullan, kocalan, ketinin yirmiden ziyade mensubu, canla
karde§leri i~in, onlan 1s1tacak fanilalar rtm hiirriyet dogu§mesi ugrunda feda et
ormekle ugra§tyorlar. Baz1lan da mah- mekten c;ekinmemi§lerdir. Miiteaddid 
dud t§lk altmda, mektub yaztyor ve bu hastabakict Fin kadmi, Fin hastaneleri
a. rada cimalin yeni harb carktlarmdan bi- · · ·1 h t ler1'n1·n bombardtman .. '" mn ve SIVI as ane -
rini mmldamyorlar. Yalmz, Slgmagm pek I d ' I tel d B·· ann a ag1r surette yara anm .. ar u. u-
Yakmmda, §ehri ve memleketi yerin di- ti.in di.inya, hur Finlandiya tarihinin Ia
bine gec;irmek istercesine toprag1 sarsmtt- yemut bir abide dikecegi bu kahraman 
ya ugratarak bomba infilak edince, in- 1 k k 

k kadmJann onunde hu§U a §ap a ~1 an-
filak zelzelesi ba§ladtktan dininceye a-
dar, stgmaktaki insanlar bir miiddet su
sup gozlerini kapayorlar. Stgmakta bek
le§enlerden birc;ogu, ellerini birbirine ke
netleyorlar ve muthi§ bir tarrakayla pat
layan bombanm giirultusu uzaklara dog
ru dalgalandtktan, yer yiizii tekrar mu
vazenesine kavu§tuktan sonra, o c;ok ii· 
zunti.ili.i yuzlerde tekrar canhhk ifadest 
beliriyor. Hava hi.icumu bittikten, a<;1lan 
kaptlardan ki§tn donuk aydmhg1 i~eriye 
girdikten sonrad1r ki, cesur Finlandiya 
kadmlan, ~ektikleri merhametsiz, zalim 
1sttrab1 unutuyorlar. D1§anya c;tktp, 'e
hirlerinin tahrib edilen sokaklannda yu
riiyorlar ve bu yuruyu§te, yanan binalar
dan <;1kan duman, yuzlerine savruluyor. 
Tahrib edilmi§ evleri, paramparc;a olmu§ 
pencereleri, duman tuten y1gmlan, §ek
va tezahiirile muzmahil harabeleri goru
yorlar. Yarahlann haykm,lanm i~t~iJor, 
yarahlanr iniltilerini duyuyorlar. blum 
oragmm arkasmdan bak1yor, tela§la, ace
le acele, dostlarmt, kom~ulanm son isti
rahatgiihlanna gotii1mege hazuhk yapl· 
yorlar. 

*** 
Abo' dan Helsinki'ye trenle gidi~, nor-

mal gunlerde a§agt yukan u!f, dort saat 
si.irer. Halbuki §imdi, eski sur'at ka•an
mn bir vagonundaki kompartimar.da, 
sert bir sua iistunde tam sekiz saattir o
turuyorum da daha hala, Finlandiyanm 
payit.•ht. goze gori.inmedi. <;i.inkii , §im
diye kadar tam altt kere bu ekspreslen ;n
mek ve yakm ormanlardan birine iltica 
etmek, agachklarm siperine girmek, dal
lar altmda korunacak yer aramak icab et
ti. Hele bu gun, Ruslar, «§eytan ku~lan:. 
ni hemen hi!; ara vermeksizin Finlandi-

yor. 
Harb, istiklali ic;in dovu§en milletin 

giizel payitahtmda da, giinliik ya§ayt§l 
kendi hukmune uydurmu§tur. Birc;ok ma
gazanm vitrinleri, tahta parc;alan mlh.la
narak ortulmu§ti.ir; c;unku bunlann sahib
Jeri cephelerdedir. Dunyaca tanmml§ ko
§UCU Paovo Nurmi' nin miiessesesi de ka
pahdlr. <;;:i~ek ticarethaneleri, c;elenklerle 
doludur; matem sipari~lerine gi.i~lukle c;e
lenk yeti§tirilebiliyor. Cazeteler, he~. gi.in 
mutad saatlerinde ne§rolunuyorlar. Olum 
ilanlarmm saylSI bir hayli <;ogalmt§ttr. Ci
yecek satan ticarethaneler ac;1lmt§hr; kl§· 
hk elbiseler ve yun battaniyeler satthyor. 
Geceleri bir hava hiicumu ba§larken, bii
tiin ~ehirdeki l§lklar iistuste be~ alh defa 
yilpudayor, onu muteaktb soniiyor ve 
sonen l§tklarm yerine muayyen ve mah
dud nispette, maskelenmi§ ziya kaim olu
yor. Bu ara ah§veri§le me§gul olanlar, 
son sur' a tie stgmaga iltica etmek laz1m 
geldii(ini biliyorlar ve rattb, koridorurnsu 
yer alh sahalarmda, kendilerine oradan 
c;lkabileceklerini bildirecek i§areti bekle
yorlar. Mu§teriler, bu i~aret verilince, ga
yet tabii halde, tela§stz, tekrar satl§ yer
lerine yakla§tp, ba§lanm s1cak tutmaga el
veri§li kalpaklara, yahud da cephedeki 
yakmlanna yollamak uzere birkac; kitab 
ve saire satm ahyorlar. 

«Madeni ku§lau m gokyuziinde ho
mur homur homurdandtklanm haber ve
ren canavar dudukleri otmege ba§lar ba§
lamaz, sinemalar seanslanna birdenbire 
ara veriyor, c;algtlt kahvelerde keman ses
leri anstzm kesiliyor; hava hiicumu ba§· 
lad1gma gore, bu yerleri idare edenler 
rnu~terilerinin hayatm1 tehlikeden masun 
bulundurmayt teminle, siil:tmklara doji;ru 

CUMHURIYET 

Moskova'da 
Ve Roma'da 

<Ba~makaleden devaml 

Heniiz avlanmami~ ay1lann postlanm tak
sim esasma miistenid bir ~irket realist ital
yan siyasetine ne kadar tevafuk edebilir ~ 
Postlar evvela taksim edilip sonra ava ~~
kilacak. Boyle bir avda ay1y1 avlamak 
miimkiin oldugu gibi mevcud postu kay
betmek tehlikesi de vardJT. italya ir;in bir 

karar almadan ~tok dii~iiniilecek bir mev
zudur ki herhalde hir;bir aceleye liizum ve 
zaruret de gostermez. 

Her ~eyin yolunda giderek avc1hgm 
muvaffakiyetle nihayete erdirilmi~ olaca
gml farzedelim. 0 zaman avcilar arasm
da yeniden po~t kavgas1 r;Ikmiyacagml kim 
temin eder? 0 vakit oyle bir kavgayl kim 

ve nasi! yatl~hracak? 
Bu harbde pi~tarhg1 ~imdiki halde AI

manya tarafmdan yap1lan totaliter cep
henin biiyiik kusuru evvela Avrupa iize
rinde, sonra da giderek biitiin diinya iize

rinc.le bir hegemonya tesisi daiyesidir. Ma
demki prensip hegemonya davasidir, to
taliter cephenin galebesi takdirinde derhal 
ortaklar arasmda yeni kavgalar ~tikacak 
demektir. Ta ki onlardan biri k1hcmm 
kuvvetine dayanarak hegemonyasm1 kur
mus olsun. Bu bak1mdan incelenince tota
lite~ cephedeki hareket mebdeinin yan
h~hgi ve sakathg1 derhal meydana lfikar. 

Her milletin ya me~ru. ya az r;ok ma
kul baz1 istekleri olabilir. Fa kat milletler 
arasmda ahengi muhafaza edecek olan en 
biiyiik kudret, kuvvetler arasmdaki muva
zenede goriili.ir. Bu diin boyle idi, bu gi.in 
boyledir, ve yarm boyle olacaktir. T ek ba
~ma diinyaya hi.ikmetmege kalk1~acak kud
ret yoktur, olmami~tlr ve ol.nuyacaktir. 
Diinyamn en kuvvetli nizam1 esasen i~te 
bu saglam direge baghd1r, ve akh ba~mda 
milletlerin saii;lam siyaseti bu hakikatten 

gaf!et edemez. 

Bu miilahazalar goz oniinde tutularak 
Roma miizakerelerinden miistacel ve mils
pet neticeler beklememek lazimdir. Ora
dan uzun ve ciddi gorii~melerin haberlerini 
ve hir;bir zaman bu kadar saglam olma
mi~ dostlugu teyid eden resmi teblig ifa
delerini alacag!Z. Ondan sonra alem ge
ne 0 alem, devran gene 0 devran olmakta 

de"am edecek. 

Moskova miizakerelerinden bir netice 
r;Ikacak m1? Bu, harici tesirler altmda 
Skandinav devletlerinden ihanet goren 

Finlandiyamn takdir ve sulh ~artlanmn ta
yin edecegi bir meseledir. Belki Rusya 

~artlanm ~tok tadil etmekle boyle bir sulhu 
kolayla~ttrmt~ olur. 

, Bu mevzu iizerinde faraziyeler serdet
mekrense miizakerelerin arhk s;ok gecik
miyecek olan sonunu beklemek daha mu
vafik olsa gerektir. 

YUNUS NADl 

Rumanyan1n dahili 

ve harici siyaseti 

Krahn nutku, miittefikan 
tasvib edildi 

Bi.ikre§ I 0 (a. a.) - Reuter ajanst bil
diriyor: 

Krahn riyasetinde toplanan mu§avirler 
konferansile Krahn parlamentodaki be· 
yanah, matbuata Rumen d1§ politikasl
nm bitarafhk ~erc;evesindeki istikrannt 
mi.ittefikan tespit ve mi.i§ahede imkamnt 
vermi~tir. 

U niversul diyor ki: 
«Bitarafhk, pasif kalmak demek de

gildir. Rumanyanm diplomatik icraatm
da mi.ittefiklerle olan baglann takviyesi 
ve buti.in kom§u devletlerle dostluk mi.i
nasebetlerinin inki§aft luzumu ami! ol-

Timpul gazetesi, efkan umumiyenin ve 
butun milletin bu siyaset etrafmdaki iti
mad ve tesaniidiinii bilhassa kaydetmek
te ve bu vesile ile gosoterilen ahenk, 
Krahn te~ebbiisii sayesinde ba§anlan bir
lik politikasmm semere verdigini ispat 
etmektedir. Her tiirlii ihtirastan ve ide
olojik temayullerden ari olan Rumen dt§ 
siyaseti bu giinki.i memnuniyet verici va
ziyetin husuliine hadim olmu§tur. 

Matbuat, ayni zamanda Krahn nutku
nu ve ezcumle nutkun Bulgaristan ve 
ltalya ile ordu ve milli miidafaaya aid 
kiSlmlartnt ittifakla tebari.iz ettirmektedir. 

Dr. Schacht Biikre§e gidiyor 
Alman hududu 10 (a. a.) - Berlinden 

bu gun ahnan haberll!re gore, doktor 
Schaht, onumiizdeki hafta ba§mda Bi.ik
re§e gidecektir. 

yol gostermekle mukelleftirler. 
«Kemp» otelinde, geni§ salonda ecne

bi muhabirlerle Nezaret mensublan fa
nliyettedirler. Otelin bu biiyuk, tarihi sa
lonunu yazt makinelerinin takutJlan dol
duruyor. Boyuna... telgraf c;ekilmek, te
lefon edilmek iizere boyuna faaliyet I 
Stokholm' a. Kopenhag' a, Paris' e, Lon
dra'ya, Roma'ya, Nevyork'a telgraf ha
berleri... (;unku, biitun yeryuzii. Finlan
diyamn mukadderatile stkt stkzya alaka
dardtr. lsvic;rede, Holandada, Belc;ikada, 
Macaristanda ve lspanyada yurekler, bu 

Welles Londrada 
CB~ taraft 1 tncl saltftede) 

nedy kar§tlamt§lardtr. 

Welles LonJraJa beyanatta 
bulunmadr 

Londra 10 (a.a.) - Sumner Welles, 
Heston tayyare istasyonuna geldigi za
man, Hariciye Nezareti daimi muste§an 
Sir Cadoyan'la Lord Halifax'm hususi ka
tibi tarafmdan kar§llanmt§tlr. 

Welles hi~ bir beyanatta bulunmak is
tememi§ ve Birle~ik Amerika elc;isi Ken
nedy ile birlikte otomobile binerek otele 
gitmi§tir. Otelde kendisine takma bir i
simle bir daire aynlm1s bulunuyor. 

Amerika 30 giinliik miitareke 
istiyor 

Va§ington, 10 (a.a.) - Radyoda soy
ledigi bir nutukta Ayan meclisinin Harici
ye enciimeni reisi Pittman, Welles'in bir 
«sulh vazifesi» ile tavzif edildigini beyan 
etmi~tir. Pittman, Avrupa milletlerinden 
sulh mi.izakerclerinde bulunmak i.izere 30 
gunli.ik bir miitarekeyi kabul etmelerini is
temi§tir. Mumaileyh, muttefiklerle Alman
ya arasmda ve Sovyetlerle Finler arasmda
ki ihtilaflara nihayet vermek laztm geldi
gini kaydeyledikten sonra demi§tir ki: 

«- Harbin sebebleri ve §imdiki ihti
laflann hedefleri hakkmda · mu;akerede 
bulnnmak uzere muhariblerin mi.itarekeyi 
kah·•l etmemel.,rini a'l.:tl almaz.» 

Londrada yaprlan bir miting 
Londra l 0 (a.a.) - Sulh birligi tara

fmdan dun Londrada Queens Hal' de ter
tib edilen bir miting esnasmda parlamen
to azasmdan George Lansbury'nin bir 
mesaj1 okunmu§tur. Bu mesajda, bir sulh 
ve silahs1zlanma konferansmm derhal i~

timaa davet edilmesi tsrarla istenilmekte
dir. Salonun dortte iic;iinu dolduran din
leyiciler, muhtelif siyasi partilere mensub 
sulhc;ulardan miirekkeb idi. 

Mesajda Lansbury §Oyle demektedir: 
«- Bitaraflarla muhariblerin, hic;bir 

§art ko§madan bu konferanst akdetmek ii
zere ve sulhun hangi §artlarla teessus edip 
silahstzlanmanm hangi §artlarla tahakkuk 
ettirilebilecegini mi.izakere etmek maksadi
le toplanmalanm tsrarla teklif ediyorum. 
Eger muharibler i<;timadan imtina edecek 
olurlarsa bitaraf memleketleri bir konfe
ransa ~agumak ve bu bitaraf devletlerin 
kanaatine gore muharib milletlerce kabul 
edilmesi laz1m gelen sulh §artlanm haztr· 
lamalanm bitaraflardan istemek en biiyiik 
bitaraf devlet reisi s1fatile, Birle§ik Arne· 
rika Cumhur Reisi Ruzvelt' e dii§en bir va
zife olacaktn. > 

Miting, nisbi bir siikun i~inde ge~rni§
tir. Mesaj birka~ defa inkttaa ugrami§tlr. 
Aslen lsve~li olan M. Dakerrwright soz a
larak, Sovyet • Finlandiya harbi hakkm
da demi~tir ki: 

«- Finlandiyayi. <;;:ar itisafmdan kurtar
mak ic;in asularca miicadele ettik, falr.at, 
hadiselere uzaktan baktlacak olursa bu
gunkii miicadelenin ihtiyatstz, manastz ol
dugu goriiliir ve korkanm ki, hi~bir neti
ceye de varmtyacaktlr,:. 

t§,.i partisinden Peousonoy §U sozleri 
soylemi§tir: 

«- Hitler' den kurtulmanm bir tek ~a
resi vardu. Onu Alman milleti iktidar 
mevkiinden uzakla§ttrmahdtr. Eger Al
manyaya harb ilan etmemi§ olsaydtk, Hit
ler ~imdiye kadar iktidar mevkiindcn u
zakla§tmlmt§ bulunacaktt.:. 

Roma miizakereleri 
CBa~taratt 1 fncf sahffedlt) 

Roma radyosunun fayani Jikkat 
nefriyatr 

Roma I 0 (a.a.) - Roma radyosu bu 
sabah, von Ribbentrop'un Roma seyaha
tini res men §U §l'kilde izah ediyor: 

c:Romada von Ribbentrop'un seyaha
tinin arzettigi ehemmiyet inkar edilme
mektedir. Esasen bu ehemmiyeti ecnebi 
matbuat dahi tebaruz ettiriyor. 

Romada ba§lamak iizere olan miizake
relerin §imdiye kadar tahaddiis etmi§ bu
lunan yahud ileride tahaddus edebilecek 
olan vahim hadiselere taalluk edecegi an
la§tlm,. k.tadtr.:. 

T elgralo gazeteiine gore 
Roma I 0 (a.a.) - Kont Ciano' nun 

orgam olan Telegrrrfo gazetesi diyor ki: 
«Almanyamn, ltalyan ~ayrimuhariblik 

hattt hareketini tadil ic;in ltalya uzerinde 
tazyik te§ebbiisunde bulunacagt hakkm
daki tahminler tamamen as1lstzdu. Al
man naztrmm bu ziyareti uzun zaman
danberi derpi§ edilmekte idb 

Neler konu,ulacak? 
Roma I 0 (a.a.) - Alman Hariciye 

Nazm von Ribbentrop'un pazartesi ak
§amt Romadan aynlmas1 beklenmektedir. 

ltalyan siyasi mehafili ltalyan - Alman 
paktmm iki memleket devlet adamlan a
rasmda devamlt bir fikir teatisini derpi§ 
ettigini beyan etmektedir. 

Zannedildigine gore Alman Hariciye 
Nazm ve ltalyan ricali arasmda Romada 
cereyan edecek mi.izakerelerin mevzula
nmn, Skandinav devletlerinin vaziyeti, 
Rus - Fin harbi, iki mihver devletinin Rus
ya ile munasebetleri, Balkan yanmadast 
ve yakm §arka muteallik meseleler te§kil 
edecektir. 

Bitaral mli,ahidlere gore 
Berlin I 0 (a. a.) - Berlindeki bitaraf 

mi.i§ahidler. von Ribbentrop · un vazifesi
nin Finlandiyada sulhu tesisten ibaret ol
maytp Sovyet - Finlandiya harbinde Du
<;enin tavassutunu istemek suretile ltalya 
ile Rusyay1 uzla§tlrmaga c;ah§mak oldu
gunu soyluyorlar. Roma, bu suretle, Mos
kova ile temasa girmi§ olacaktlr. 

Bitaraf mu§ahidler, Sovyetler Birligi
nin. Rumanya tamamiyetini tekelliife ha
zn oldugunu ve Almanyanm, §iipheleri 
izale ic;in aym §ekilde hareket edecegini 
tahmin etmektedirler. 

~im~l me~~eketi ic;in ~arptyor. H
5
erkbesin Alman - Rus mehafili ve matbuat, von 

bemmsedtgt arzu aym arzudur: er est, R.bb t • R · f 1 
mu.'stakt'l bl'r F. 1 d' · · lh I en rap un omayt z1yare 1 norma 

m ,_ tva u;m su · bir hadise oldugunu ve mihverin sala-
irping V. Be!f$on ! petine yeni bir deli] te§kil ettigi miita}e· 

s 

Fin murahhaslan Moskovad 
(Bq taraft birinci ao.hifede) 

fskandinav matbuah, Almanyamn Sov. 
yetlerin yanmda bir mi.idahalesinin onii -

bu mmtakada bir faaliyet szoste:ru:mrve<:e..;l 
gi tahmin olunmaktadtr. 

Sovyet taarruzu Jevam ediyor 
ne ge~mek iizere Finlandiyamn bir kac; Finlandiya cephesi I 0 (a. a.) -
mevkii feda etmesi laz1m geldigini ihsas kovada muzakereler cereyan etmekte 
evlemektedir. 

1 
dugu halde Sovyet kumanda heyeti. 

Sovyetler Amerikantn tavassutunu reli berzahma kar§l miitevali taarruz 
• t J'l •? yaptumakta berdevamd1r. 
1s e 1 er ml. 5 k v·· · ovyet ttaah, npun 

Va§ington, I 0 (a. a.) - Hariciye Na- bogmaga c;ah~mt§lar ve ~ehrin cenubun· 
zm Hull, Amerikamn Moskova bi.iyukel- da miithi§ bir taarruz icra etmi§lerdir. 
c;isi Stein~ardt'm evvelki gi.in Molotofla Sovyet k1taatl, ayni zamanda Viipuri, 
yapt1g1 goru§me hakkmda bir rapor gon- Fiyorunun garb sahiline yerle~mege de 
derdigini, raporun Fin - Sovyet i}.tilahna c;ah~maktadn. !era etmekte olduklan ha. 
dair vak1alarla mi.itenakts §ayia ve haber- rekat, Fiyor' daki taktm adalann bir ~ok 
leri ihtiva ettigini, fakat Sovyet komise- ada ve adactklanm i§gal etmi§ oldukla· 
rinin Amerikan tavassutunu istediginden nndan dolay1 kolayla~maktad1r. Maama· 
bP h•etti;;ini •oylemi~tir. fih Finlandiyahlar, garb sahilinde §iddetle 
Helsinki'Je ne,redilen resmi teblig mukavemet etmektedirler. 

Finlandiyahlann bombard1man tay ~ 
yareleri, mutemadiyen buzlan kumakta 
ise de geceleyin <;tkan ~iddetli soguk es
nasmda kmlrnt§ olan noktalar tekrar don
maktadtr. Ladoga goliiniin §imali §arki 
mmtakasmda muharebeler devam etmek. 
te olup Kuhmo ve Lavajaervi yakmmda 
da bir tak1m muharebeler yap1lmakta ol • 
dugu haber v .. -' l;vor. 

Helsinki I 0 (a. a.) - Sovyet - Fin 
muzakereleri hakkmda bu ak~am ne§re
dilen bir resmi tebligde ezcumle §Oyle 
denilmektedir: 

c:lki hiikiimet bir miiddettenberi tema
sa girmi§lerdi. Bu temas lsvec; hi.ikiimeti 
vasttasile teessi.is etmi§tir. 

Bu temasm gayesi, muhtemel ban§ im· 
kanlanm tetkik etmek olmu§ ve iki taraf 
dogrudan dogruya szori.i§melerdeki fay
day! teslim etmi§lerdir. 

Sovyet hukiimeti, Fin hiikumetinin mi.i
messillerini, gorii~melere ba§lamak i.ize
re Moskova'ya davet ettiginden Ryti ile 
ilk miizakereleri idare etmi~ olan Paasi
kivi, General Walden ve meb'us Veden
mann' dan miirekkeb bir heyet 6 martta 
Moskova'ya gitmi§tir. Bu heyet Sovyet 
hukiimeti miimessillerile iki iic; goru§me 
yapmt§, Fin mumessilleri Sovyet ban§ 
§artlanm ogrenmi§tir. 

;iimdiye kadar hi~ bir karar verilme
mi~tir.:. 

Bir taralta miizakereler olurken .. 
Finlandiya hudud, 10 (a.a.)- Finlan

dtya ile Sovyetler Birligi arasmda Mosko
vada dogrudan dogruya miizakereler ce
reyan ettigi halde Sovyet kumandanhgt 
Kareli berzahmm garb ktsmmda taarruz 
iisti.ine taarruza devam ediyor. Sovyet ktt· 
alan Viborg cephesinde §iddetli bir taar-
ruza te§ebbiis etmi§lerdir. ~ehrin cenub 
varo§unu istihdaf eden bu taarruz akim 
kalmt§br. Sovyetler diger taraftan Finlan
diya golii ktytlarma Viborg' un garbma 
yerle§mege c;alt§lyorlar. Viborg korfezinin 
hemen butiin adalan ellerinde bulundu
gundan yapacaklan harekat §imdi kolay-

la§rn!§tlr. Finlandiyaltlar §iddetli mukave
met etmekte ve Sovyetler muthi§ zayiat 
vermektedirler. 

Cephelerde vaziyet 
Helsinki I 0 (a.a.) - Bojorkoe ile 

Troucsund arasmda yapilan Sovyet ta -
arruzu Sovyetlere Sachijaervi onundeki 
mevzilere kadar ilerilemek ve baz1 tepe. 
Jeri zaptetmek imkaomt vermi~tir. 

Fin tayyareleri Sovyet yuri.iyu§ kolla -
rim i§itilmemi§ bir ~iddetle bombardtman 
etmi§lerdir. Bu kollardan bir k1smile bir 
<;ok tanklar ve ktzaklar buzlarm altmda 
kaybolmu§tur. 

Viipuri cephesinde Sovyet taarruzlan 
ag1r zayiatla geri pi.iskurtiilmii~lerdir. 

Kareli cephesinde Sovyet tazyik1 de -
vam etmektedir. 

Garb mmtakasmda vaziyet heniiz me§
kuktiir, 

Kuhmo cephesinde Finler sevkulceni 
ehemmiyeti haiz baz1 noktalan i§gal ve 
mi.ihim miktarda ganaim elde etmislerdir. 

Havanm vaziyeti §imdiki halde Sovyet 
kuvvetlerinin Petsamo mmtakasmda ile
rilemelerine mani olmaktadlr. 

Finler memleketin havasma Sovyetler
den daha ah§lkhr. 

lyi haber alan mahfillerde izhar edi • 
len kanaate gore, Nautsi mmtakasmdaki 
harekata biiyuk bir ehemmiyet verilmesi 
laztm gelmekte ise de Salla cephesinde 
Ruslann !Zeni~ mikyasta harekete gec;me
lerini beklemek laztmdlf. Bu cephede 
Ruslar biiyiik kuvvetler tahsid etmekte -
dirler. Fakat kar f1rttnast v~ bozuk olan 
yollann hali dolay1sile bir kac; hafta daha 

Andre Siegfried 
[Ba§ tarat• birinci sahifede] 

lerek konferans verecegini buyuk bir 
memnuniyetle bildirdigimiz M. Siegfried, 
beynelmilel §ohrete malik biiyuk bir mii
tefekkirdir. Hususile 1924 te ne§rettigi 
«Bugunkii ingiltere:. ve 1927 de ne§ret
tigi c:Bugunku Amerika) isimli eserlerile 
§ohretinin dairesini geni§letmistir. Maruf 
profesor bu guni.in tefekkur aleminin eo 
ileri gelen §ahsiyetlerinden biridir. 

Bir ingiliz torpitosunda 
garib bir hadise 

Rom a I 0 (Hususi) - Dublin' de bu 
gun §ayant dikkat bir hadise vuku bul
mu§tur: lyice miisellah u~ mec;hul §ahts, 
en yeni lngiliz torpitolanndan birine gir
mi§ler ve nobet bekleyen askeri denize 
atarak torpitoya hakim olmak te§ebbii
sunde bulunmu§lardtr. Fakat nobetc;inin 
vaktinde haber verebilmesi sayesinde 
mutecavizlere ate§ ac;Ilrnl§ttr. Bunlar da 
mukabil ate§te bulunarak kac;maya mu
vaffak olmu§lardlf. Musademe neticesin
de iki ki§i yaralanmt§hr. 

asmdadlflar. 
Ribbentrop bu giin Papa taralrn

dan kabul edilecek 
Roma I 0 ( a.a.) - Von Ribbentrop, 

bu gun o~leden sonra biiyuk elc;i von 
Makenzen'le gorii§mU§tiir. Ak§am Kont 
Ciano'nun misafiri olacak, yarm saat II 
de Papa tarafmdan kabul edilecek ve son
ra Mussolini ile ikinci bir mulakat yapa
cakhr. Ribbentrop yann ak§am saat 21 
fie ~erline hareket edecekti~ 

Fin tebligi 
Helsinki, I 0 (a.a.) - Finlandiya teb· 

ligi: 
Finlandiya korfezi ktytlannda ~imale 

dogru ilerl.-mege te§ebbus eden dii§man 
mufrezeleri piiskiirtiilmu§ti.ir. Di.i§mamn 
Viipuri'nin §imal - battsmdaki te§ebbi.isle• 
ri de akim kalmt~hr. Viipuri korfezinde 
Sovyet ktt' alan Finler tarafmdan c;evril· 

memek i9in tahliye edilen bir kac< kiic;iilC 
adayt i§gal etmi§lerdir. Viipuri' nin cenu· 
bu!'lda ve dogu cenubundaki kiic;iik Sov• 
yet hiicumlan akim kalm1~tlr. Dii§mantn 
Kareli berzahmdaki en buyiik gayreti 
Vuoksi nehri iizerinde vuku bulmu§, du~ 
man biitun gun nehri ge<;mege ~ah§mt~
tu. Muhtelif noktalarda Fin top~u ve ha· 
va kuvvetleri taarruz ic;in haznlanmakta 
olan dii~man toplanhlanm dagttmt§hr. 
Du§man biitiin taarruzlannda §iddetle pus
kurtulmii§tur. Dun ak§am, Vuoksi i.izerin• 
deki buzlar Ktz1lordu askerlerinin cesed· 
lerile dolu idi. 

Ladoga golunun dogu §imalinde dii§• 
man muhtelif noktalarda §iddetle taarruz 
etmi~ ve her tarafta piiski.irtiilmi.i§ti.ir. 

Fin ke§if tayyareleri Sovyet hatlanmn 
gerilerinde uzak mesafelere kadar u~u~ 
yapmt§lardtr. Bombardtman tayyareleri 
ia§e kollannt, hucum arabalarile znhh o• 

tomobil kollarml ve Finlandiya korfezi 
bolgesindeki mufrezeleri bombalamt§, bir 
Sovyet arabast tahrib edilmi§tir. 

Di.i~manm, Viipuri bolgesinin Ladoga 
goliinun §imalinde ve Petsamo bolgesin· 
dcki hava far liyeti c;ok §iddetli olmu§tur. 

lsvet;te Finlandiyaya goniillii kaydi 
i~in nefredilen beyannameler 
Stokholm, 10 (a.a.) - Finlandiyaya 

yardtm komitesi goni.illii kaydt ic;in bir 
beyanname ne§retmi§tir. c:;iimal hi.irriye• 
ti:. cemiyetile «eski silah arkada§laru te§• 

kilatt da mensublanm gonullu yaztlmaga 
davet eden hirer beyanname ne§retmi~

lerdir. Finlandiyadaki lsvec; goniilliileri· 
nin kumandan muavini Albay Dryssen'in 
cenaze merasimi Stokholm' de veliahdin 
huzurile yaptlml§hr. Kral namma bir c;e
lenk koyan Veliahd bu munasebetle §U 

sozleri soylemi~tir: 
cDryssen hakh dava ic;in olmii~t~r. 

Finlandiyanm davas1 daima bizim da·,a.
mtzdlr.:t 

Evvelki giinkii Sovyet tebliii 
Moskova I 0 (a. a.) - 9 mart tarihli 

Sovyet tebligi: 
Kayda deger bir hadise olmamt~tlr. 

Viipuri korfezinde Sovyet k1t'alan Por -
kansaari ve Pansaari adalannt, garb sa • 
hilinde Karppila ve Ruhela mevkilerini ve 
Viipuri • Serdobol hattt iizerinde Viipu• 
rinin §imali §arkisinde kain Repola'yt i§ • 
gal etmi§lerdir. 

Hava muharebeleri esnasmda be§ Fin 
tayyaresi du§uriilmu§tur. 
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Pariste bu haftanm Auteuil at ko§U• 
larmda gorulen son moda §apkalardan: 
Yukandaki koyu renk ku§ak ve ustune 
kordon konulmu§ beyaz fotrdendir, a§a. 
gJdaki eiiyjik ~!ieklerle siisliidii!a 



CUMHURlYET 

Diinkii spor hareketleri GtbriiM BULMACASI 

Istanbul lik mas:lanna dun uo; sahada I 
devam edilmi~tir. T akeimde Galatasaray 
V efa ile, Serefte F enerbaho;e Beykozla 
berabere kalarak haftamn o;ift surprizini 
yaprnt§ oldular. 

Fen a bir tesaduf neticesi ayn ayrt sa• 
halarda yaptlan bu ma .. lar sert bir oekil· 
de cereyan etmi§tir. 

Lik §ampiyonlugu i<;in dune kadar i.i· 
midi olan F enerLah<;enin bu beraberlik
ten soma arttk Be§ikta§tn §ampiyonlugu 
tahakkuk etmi§tir. 2 4 martta yaptlacak 
F enerbah<;e • Be,ikta§ mac;t, F enerin Bey· 
koz!a berabere kalmast neticeai, buyuk 
alakasmt kaybetrni§ bir vaziyettedir. 

Galatasaray: 2 • Vefa: 2 
Bundan bir muddet evvel Galataoaray• 

Ia Be§ikta~ arasmda yaptlan lik rna .. mm 
c:ok sert bir §ekilde cereyam uzerine ha· 
kemin verdigi rapor hakkmda Beden 
'J erbiyesi umumi rnudi.irlugii tarafmdan 
gonderilen Sadi Karsamn tahkikatt neti· 
cesi, o rnas:m hakemi Adnan Akma bu 
mevsim sonuna kadar hakem durmamast 
i<;in bir ceza verilrni§tir. Dunku Galata· 
sarayla Vefa mac;t hakemi bu suretle tee;· 
ziye edilince rnac;m idareai Refik Osma· 

b aktlrnt§h. Refik Osman da rahat- berabere kalmast yuzi.inden F enerbahc;e 
:,:J,g:~, bildirdiginden dun mao;tan evvel §ampiyonluktaki bi.itun i.imidini kaybet
uzun miiddet uc;unci.i bir hakem • aranrnt§ ~i§ bulunrnaktadtr. Mao;larda alman ne-
ve neticede Istanbul bolgesi teknik buro heeler ~unl~rdtr: • ~ 
§efi Kemal Halim bu mac;t idareye rnec-1 Be1rkla,: 13 - Hrlal: 0 
bur kalrnt§hr. Sahalarda hakern arama~ Zaytf rakibi kar§tsmda derhal hakim 
yi.iziinden, Galatasaray - V efa mao;t 2:J vaziyete gec;en Be§ikta§, Hila! kalecisi
dakika teahhurla oynanmt§tlr. nin biiti.in fedakarhgma ragmen birinci 

Taktmlar sahaya §U §ekilde .. tkmt§lar• devreyi 8 - 0 iisti.inlukle bitirmi§tir. !kin· 
dtr: ci devrede be§ sayt daha yapan Be,ikta§ 

Galatasaray: Osman • Faruk, Adnan. ·j mao;t 13 - 0 gibi azim bir farkla kazan
Musa, £nver, Celal • Salim, E§fak, Cemtl, mt§tJr. 
Boduri, Serafim. Fenerbah~e: 1 - Beykoz.: 1 

Vcfa· Safa • Vahid, Suleyman • Muh- $ · d b" "k I" 1 b .. 
tecern Liitfi C:.iikru - Necib, Hakkt, Sui- b akmpb•>:~~.8k 8b. uyu. r~ ku"otla~ .. u .. mdu-

!1:' ' • ' ..; sa a a uyu 1r seyuct u e6t onun e 
hi, Hiiseym, Me~med. . .. ve hakem Ahmed Ademin idaresinde ya. 

Istanbul §amptyona\smdal kt derebceler u- ptlrnt§hr Taktmlar §U kadrolarla sahada 
zerinde buyuk bir ro u o mtyan u mac; ld j 
iimid ve tahminin fevkinde tam 90 da- yerfa t bar:h C'h d AI' R L b'b 
kika stkt ve act bir sertlik ic;inde cereyan x. eneBr .. a1 c;de: E 1 da ·B 1

• Ntza •. Me '1.h-
. . vmer, u en , sa - a9n, act, e 1 , 

etmt§hr. F'k R b" 
Zamantnm iyi bir hakemi olan Kemal 1 ret, e 11

• • 

Halimin uzun zaman istirahatten sonra Beykoz: Safa • Haltd, Bahadtr • M~a
hakemlik yaprnastntn gii<; oldugunu dun• tafa, Ke':'al, Meh~ed • T urhan, Cahtd, 
k" rna<; goetermi~tir Bir hakemin, idman- ~ehab, Kamran, Kaztm. 

u b 1 d " bir ~trada doksan dakika Mao;a buyuk bir aertlik havast io;inde 
stz u un ugu B k k 1· "d f ttpkt bir futbolcu gibi saga eola ko~rnast ba§landt. ey ozun uvvet 1 mu a aa o-
elbettc mi.imkun degildir. Fakat kasden yunu kar§tsmda Fer.erbahr;e sayl yapmak 
attlan 1 ekmeleri gorrnek ic;in de bir spor- imkimmt bulamamt~tn. F enerbahc;e mu
cu ~ibi formda olmak laztm mtdtr, bunu hacimleri miihim bir kac; fusatl da bece. 
bil.;,iyoruz. riksizlik yuziinden kar;~rmt§ ve go! yeme• 

G 1 tasaraytn hakimiyetle ba~ladtl?;t o· mek uzere her c;areye ba~ vuran Beykoz 
yun ~<;~nde en iyi .. areyi rniidafaada ?u- ~ar§tStn~a birin~i _devre 0 - 0 beraber -
Ian Vefa yava~ yava~ bavlayan serthkle ltkle m;bcelen~u.§tir. . . . 
bu tazvikt kesmege .. ah~tyordu. Daha ilk Aym hava to;mde devarn eden 1kmc1 
a"'lard~ Vefa kalesine yerle§en Galata- devre Fenerin hakim, ~akat ftrs.atlardan 
s:uay. bu vaziyetten istifade etrr:e~e 5ah- bir tiirlii .istifade ed~":tyen oyu~nle .gee; • 
~ rken Esf~ k 15 inci dakikada bmnct go• mt§tJT. Nthayet Rebnnm e§apehk btr pa
iu yaptt: Oyuna ayrl bir htz ve~en b~ ~a- stm yakaltyan Melih, ~e~~oz mi.i?afaasmt 
} 1dan yirmi dakika eonra Cemtl de tkm- siiratile gec;erek stkt btr ~ut <;ekmt§ ve Fe
ci golii atmaga muvaffak oldu ve ilk dev- nerbah .. eye bir gel kazandtrmt~hr. Bu 
re 2 • 0 Galatasaraym lehinde bitti. golden sonra F enerbaho;e ao;tldtko;a ao;tl • 

n 

lkinci devreye Galatasaray bozuk, Ve- mt§, fakat galibiyeti sigorta edecek bir 
h a<;tk ve giizel bir oyunla ba§ladt. Gala- sayt daha yapamamt~hr. Arastra Fener ka
tasaraym biitiin hatlartnda birden ba,l~- lesine .inmek fusahnt bulan Beyko~lular 
yan tutuk oyun dakikalar gec;tikc;e tehh- Kaztmtn kale yakmlannda yakaladtgt to· 
ke!i bir ~ekil ahyordu. Vefamn toplu ola- pu falsolu bir vuru§la -~~ner ~alesin~ sok· 
rak yapttgt sert bir miidafaa kar§Jsm?a mast uzerine beraberhgt temtn etmt~~~~- • 
adeta felce ugrayan Boduri ile Serahm dir. Bu golden sonra Fenerbahc;e butun 
tepa dokunamaz olmu§lar, merkez mu- gayretine ragmen Beykoz miidafaastnt 
hacim Cemil de hi .. bir an pe~ini btrak- bir daha yaramamt§, Beykozlular da topu 
m 1yan Lutfinin kar§tsmda arttk tamami- saga, sola atarak vakit geo;irdik\erinden 
le boyun igrni•ti. Vefa taktml aAgdan ';" mao; 1 - I beraberlikle bitmi~tir. 
soldan giizel hiicum fnsatlan bulmaga F b hre stadlnda 
ba§ladJ. Vefantn ciddi tehlikeler yaratrna- _e_n_e_r_a __ ~;;... _____ _ 
ji;a ba,Iayan hiicumlannm kolayhkla ya· lkinci devre tehir mac;lanndan bir kts· 
ptlmasJ rniidafi Farukla Adnanm zaman mma da Fener sahasmda devam edilmi§
zaman muhacim oynamak ve his: luzum tir. Ahnan neticeler ~ur 1 Ard~r: 
yokken miitemadiyen o;ahm yapmalann· Siileymaniye: 4 - T opkapt: 1 
dan ileri geliyordu. Nitekim sagdan yapt
lan bir Vefa hiicumunda Hakkt kafa ile 
12 nci dakikada miikemmel bir go\ yaptt. 

Arttk vaziyeti tehlikeli oekle giren Ga
latasarav. ktsa pas, liizumsuz 'ialtm yii· 
ziinden birbirine ta§ o;)kartaeak kadar bo
zuk oynamaga ba•lamt§tl. Vefanm soldan 
siiriikledigi topu 20 nci dakikada Hakkt 
ikinci defa Galatasaray kalesine atarak 
beraberligi temin etti. Galibiyetten ber~
berli;;e du~en Galatasaray faydastz btr 
~ekilde hakim oynad1gt halde neticeyi de· 
gi§tiremed i. Vefa miidafa.a<~ ii«i.inci.i _bir 
saytya imkan vermedigi gibi muhactm· 
\eri de l'!alibiyet aaytsmt yapamadtlar ve 
mao; da 2 • 2 berabere bitti. 

Seref s~admda 
Sere£ stadmda yaptlan lik ma<;lannda 

Be<ikta§ biiyiik farkla Hilali yenmi§. Fe
nerbahc;e ise Beykozla berabere kalmt§· 
t1r. $amniyonada yalmz F enerbaho;e ile 
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Oyuncularmm ktsmt azamt cezah bulu· 
nan T opkapt kar§tsmda Siileymaniye gii
zel bir oyunla derhal hakimiyet tesis et
mi§tir. Dstuste iki gol kazanan Suleyma
niye ilk devrede 2 - 0 galib gelmi§tir. 

lkinci devrede fazla gayret sarfetmesi
ne ragmen T opkapt ancak bir oayt yapa
bilmi~. Siileymaniye buna iki golle cevab 
verdiginden mao; 4 - 1 Suleymaniyenin ga
libiyelne bitmi§tir. 

Karrmpa,a: 3 · /. SpoT: 1 
Sahaya eksik bir kadro ile c;tkan l.spora 

kar§t Kastmpa~a candan oynayarak bir 
siirpriz yapmt~ttr. Birinci devrenin son da
kikasmda bir go\ yapan Kas1mpa§a dev
reyi 1 • 0 bitirmi~tir. lkinci devrenin or
tasma kadar hakim oynayan l.spor ancak 
Cihad vasttasile bir go! yapabilmi§tir. 
Bundan soma biiyiik gayret sarfeden Ka
stmp~.~a biri Alinin §utile. digeri penalt1-

Nakleden: HAMDI VAROGLU 
Ag!amaktan hala btkmadm m1 Leyla} Itaya vereceksin. 

Simdi'ye kadar doktiigun gozya§lan seni - Peki kuc;iik hamm. 
ba<:un kar§tla§ll~m ak1bete getirdi. Daha Be~ir, oteberi almak io;in kaaabaya ini-
ne bekliyorsun? yor. Baho;ede arabayt hazulamakla me§· 

Ruhumun derinliklerine kadar inemiyo- gul. Mektubumu kendim goti.irrnegi dii
r.,rn. 0 derinlikleri fazla kurcalarsam, kar- §undum. F akat biiyuk annemden izin al
§tL 'ac~g1m manzara beni zafa ugratu di- rnak, sebeb gostermek uzun i§. 
}e !:orkuyorum. 8egire Sikt bir tenbih vermek kafi. 

Fazl'l. du~unrnege liizum da yok. Gorii
yorum ki, ~u clijktligum birka .. damla ya§, 
ugxadJgJm bir kaybm actst degil, incinen 
{>U ••rum,.n feryadt. 

Selim Sekban Beyden, hislerime muka
h~'e beklememi•tim. Haytr, boyle bir §ey 
Pkhmdan ge-:mediydi. Onunla bir dam al
tmda ya-.d•gtmtz muddeto;e, bazan, c;o
rukc;a timidlere dii•tiigum olmadt deQ.il. 
F akat hun! r, hep hirer ruya gibi gelip 
gert .. Her defasmda, biiyiik bir ruh mi.i
cad,.le•in..lt"n, h~r.,b bir h.,ld.- ~1kt•m; e
limde kalan, zedelenmi§, kmlmt§ bir gu
rur oldu. 

Fab.t bu seferki. bnnd~n evvel u~radJ
gtm sukutu hayallt"•'" hi« benzemiyor. 

>io'f.>(o 

- Be§ir Aga, bu mektubu aimdi pos-

- Be~ir, diyorum. Mektubu verecek
sin ama. kimseye bir §ey soylemiyeceksin. 

lhtiyar, fakat zeki gozleri, bir saniye 
yuzume takthp kahyor. Gulumser gibi ol
dugunu hissediyorum. 

Mektubu ahp cebine yerle§tiriyor. 
- Merak etmeyin, kiio;iik hamm, di

yor. Kimseye soylemem. 
Be§ir hareket etti. Ahp gotiirdi.igii 

mektub. §imdi, yaydan c;tkan bir ok. 
Geri almmas1 imkam kalmad1. Geri al-

maiit istesern bile ... 
Bu ok, istedigim ~iddetle .. arpacak, is

tedi~im tesiri ya,pacak mt acaba? Ve na
stl bir tesir yapmasmt istemiatim? Onu 
d., pek bilmiyorum. 

Mektubumu yazmagt kararla§ttrdlgtrn 

I kinci kiime ma~lart 
lkinci kiime taktmlan arasmda yaptlan 

lik mac;lannda Beyogluspor, F enerytlrna
ZI 8 - 0, Galataspor da Anadoluyu 1 • 0 
maglub etmiglerdir. 

~eref sahasmda yaptlan ikinci kiimeler 
arasmdaki rna .. Iarda Kurtulu§, Alemdan 
4 - 0, Eyiib de Kale tak1mtm 5 • l maglub 
etmi§lerdir. 

Basketbol ma~larl 
Beyoglu Halkevi tarafmdan tertib edi

len basketbol mac;larma baglanmtgttr. 
Galatasaray B, lstanbulsporu 2 6, 19, 

Kurtulug muhendis B taktmtnt 22, 12, <;en 
gelkoy tak1m1 Tayfunu 23, 18 maglub 
etmitlerdir. 

Kabata~, mektebliler k1r ko
§Usu §ampiyonu oldu 

Mektebleraraet k1r koaulanmn dordi.in· 
ci.isti ve Istanbul tampiyonaat diin timdi
ye kadar gori.ilmemit bir guzellik ve heye
can io;inde gec;mi§tir. Bu miisabakaya I 7 
mektebden I 70 kigi gibi kalabaltk bir kad
ro i§tirak etmi§ ve yart§ F enerbahc;e sta
dmda yaptlan bir turla bittiginden buyiik 
bir kalabaltk tarafmdan takib edilrni§tir. 

4000 metrelik §ampiyona ktr ko§usu 
evvelce tahmin edildigi gibi Kabata§, Hay
d.,rpaga, Istanbul lisesi aletlerinin muvaf
fakiyetli ko§ularile sona errni§tir. 

1 aktrn itibarile bi.iyiik bir varhk goste· 
ren Kabata§ atletleri bilhassa takdir ve 
tebrike laytkttr, 

Mi.isabaka ba§ladt~ intizam io;inde ve 
bUtun atletlerin musabakayJ bitirmelerile 
nt'ticelenmi§tir. Bu musabakada yann io;in 
biiyiik i.imidler vadeden gene atletler na· 
zan dikkati celbetmialerdir. 

Alman dereceler: 

• I • 
e 1-+·~~~~-r,_+-1 1 
; ~-+-~..=+--!--li--!--!--!~.1 

-!-r-+-+-+-!1-+==+-LI 1•1 1_1, 
--==-~~~~J.J..-l 

Soldan sa~ a: 
1 - l;lah.si hilkUmlerlmlzl lhtlva eden ya

sa (ikl kellme). 2 - Obilr dilnya, kanun. 
3 - Fransamn cenub sah!llerlQden, bir so
ru edatmm tersl. 4 - Blr emir, Ren nehrl
nin kollarmdan. 5 - Tat11 maddelerden. 
6 - Blr Jskambll k~gldt, rutubet, e§yaya 
parlakllk veren madde. 7 - 24 saat evvel· 
k1 zaman, evllya mertebesine vast! olarak. 
8 - Blrdenblre, blr hayvan. 9 - Ara bu· 
lucu, blr emir. 10 - Harab ve bltkln, blr 
harfln okunu§u. 11 - Dayamkilltk, peri 
talfeslnden. 

Yukar1dan a§altJya: 
1 - Me~hur !Man (lk! kellme). 2 - LA.· 

ytk, h!Q bir 1$ beceremlyen. 3 - Bolme, ka
Sid. 4 - Vasil olan, kab kar$1llgl teraziye 
konan ag1rllk. 5 - Blr muslkl aletl, blr 
har!ln okunu~u. ac1 lnlltl. e - Dayamp lie· 
rl gotilrem"me, ba~ma blr •m• getlr!rsen!z 
blr cins 9 ~ac olur. 7 - Aktiiriin oynad1g1, 
gerl donilo gitme. 8 - Kuru soguk, dogma 
zamam gelmt~ ~ocuk. 9 - Zamamn blr kJs· 
mmm tersl, ka.dm kole 10 - Metod, klr 
temlzleylcl. 11 - islm, temlz, kadm. 

Evvelki bulmacanm balledilrnit ,ekli 
II T A !I 10 It 

Kirahk aparbman 
Tiirbede, Piyerloti cade•inde 19 

numatah Sinanaga dairelerinde 2 
nurnarah aparttman kiraltkttr. Her 
turlu konforu vard1r. Kaptctya mii· 
racaat olunmast. 

I - Istanbul liaeainden Habib 13,36. 
2 - Haydarpa§adan Halil 13,45. 3 -
Pe!tevniyalden Adnan 13,50. 4 - lst n·l 
bul lisesinden E§ref. 5 - Kabata§tan Ib
rahim, 6 - Haydarpa§adan Selami. 

FIRSAT: 
Saym halktmtza, 

Mekteblerin taktm dereceleri: 
Birinci (Kabata§) 171, ikinci (Haydar

pa§a) 270, i.i<;iinci.i (Istanbul liseei) 400, 
dorduncii (Bolge San' at) 401. be§inci 
(Pertevniyal) 521, altmct (Vefa) 591 
puvan alrnt~lardJr. 

Bisiklet te~vik miisabakalarJ 
IEtanbul Bisiklet ajanhgt tarafmdan ter

tib olunan u.;iincii teavik rniisabakast dun 
Mecidiyekoy ile Kefelikoy arasmda 65 ki
lometrelik bir mesafe dahilinde yaptlmtl}· 
ttt. Kale kuli.ibiinden Simoner, iki saat 2 6 
dakikada birinci, T opkaptdan Ha\id ikin
ci, Kale kuli.ibunden Y ervant i.ic;i.incu eel
mi~lerdir. 

Stad Spor mecmuasi 
Stad Spor mecmuasmm bu gi.inku aa

ytst haftamn bi.itun spor haberleri ve gi.i. 
zel resimlerile <;tkrn1~tu. Tavsiye ederiz. 

Muhaceret dolaytsile Japonyadan 
beraberimde ietirdigim her c;e~d ev 
ve kadtn el}yast, manifatura, cazib 
hediyelikler, haztr giyim el}yast, sa
lon tezyinatt, oyuncaklar ve saireyi 
~ok ucuz fiatlarla •atmaya batladtgl· 
m1 arzed erim. 

Abdiinnafi Atlu 
Uzak§ark Pazart, Osrnanbeyde No. 
186, (Nargileciyan eczanesi yanmda) 

- Ziimriid 
Koyu renkli o;1plak ve terniz iki 

bu .. uk kuathk bir tek tat ziimrud 
Sandal Bedesteninde te~hir edilmek· 
tedir. Martm 14 i.incu per§embe gii. 
nii saat 2 de miizayede ile aatJ!acakttr 

(
• Oksiirenlere : Katran Hakkl Ekrem ) 
• Hakk1 Katran pastilleri de vardar. , ________________________ , 
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T AVL...( ~AMPiYONLUGU MUSABAKASI 

Divanyolunda «;al'§lkaptda TtiRK.isTAN YUVASI kazlnosunda 18 mart cumartesl 
saat 15 te ba,layacakttr. Milsabakaya glrmek arzu edenler hergiin Divanyolunda c;;:. E. K. 

(;ocuk Kiitilbhaneslne miiracaatle lsimlerlnl kaydettlrebillrler. 

zaman, hedefim, aadece ktrtlan gururumun 
ocunii almaktt. 

~imdi, bu yaztmdan bir ba~ka tesir rni 
bekliyorurn ~ Mesela Selim Sekban B,. 
yin, yazd1gtm act sozlere rnukabele etmek 
ihtiyacile bana cevab verrnesini mi istiyo
rum? 

Vicdammla, apao;tk, bitaraf iati§areler 
yaphg1m devirlerde oldugu gibi, bi.itiin 
hiisnii niyetimi toplaytp, hialerimi, hare
ketlerimi bir muhakemeden geo;iriyorum. 

F azla ince bir tahlil yap mag a hacet 
kalmadan hi.ikmi.imu veriyorum. 

Evet, bekledigim bir cevab var. Selim 
Sekban Beyin, mektubuma rnukabele et
rnesini istiyorum. 

Fakat. bu cevabdan bekledi~im ~ey, ne 
bir teselli, ne bir iimid. Selim Sekban Bey 
hakkmda besledii:lim hislerde ne derece
ve kadar aldandtgtmt anlamak merakm
davtm. 

Eger Selim Beyden, rnektubuma bir ce
v"b gelirse, bu cevab ne olursa olsun, ar
ttk, aram•7r:laki mektubla§mamn son saf
hasmt te§kil edecek. 

'I- 'f.'£. 

YassJkayada, hayat, yava§ yavaa tabi
ilijl:ini almaga ba~lyor. 

Selim Sekban Beyin bu seferki gidi,i, 
ko,kiin ic;inde, geo;en aeferki kadar ba,ka
hk yapmadt. 

Uzun silren yok1uguna ah~1ld1ktan son
ra. bu ktsac!k tllisafirlik, hio; olmem•~ !!'ibi. 

Yalmz, eski hayata bu avdet edit: be-

ni, umdugum kadar net' elendirmedi. 
Gi.inliik hayatJmm eski programmt tek· 

rar tatbik etmek i .. in yapttgtm biiti.in gay· 
retler bota .. 1kt1. 

Piyanom, uzun zarnan kullamlmad•f• 
is:in, akordu diitrni.i§. Parmaklanm tu§la· 
ra dokundukc;a evin ic;i false iniltilerle do
luyor. Bu falso seslerde, ihmale ugramt§ 
olmamn acts!, feryad halinde seziliyor. 
Tu,larda iezinen parmaklanmm, bu can
SIZ viicudden .. ekip ~tkardtgt sayhalan, 
kendi kalbimin aeeaiz iniltilerile e§ bulu
yorum. 

Notalanm toz io;inde. Aylarca el sii
rulmiyen kapaklanna dokununca p~tr· 
maklanmm izi kahyor. 

Boyalanm, kitablartm, aym ihmal ic;in· 
de hirer ko~eye atthp kalmt§. 

lhmalin yarathgt bu enkaz kar§tsmda, 
kendimden bile utanarak, ba§trnl ellen
min i,.ine ahp dii§uni.iyorum. 

Aylarca zamandtr ben ne yapml§tm) 
Piyanonun, resmin, kitablartn doldurdu· 
gu hayattmdan bunlan uzakla~tmnca, or· 
tada kalan §ey hi .. ten ibaret olduguna go
re, arada gec;en bu zamant bir bo~luktan 
ibaret telakki etmek laztm geliyor. 

Fakat C:iyle degil. Araya giren bu fast· 
Ia, uzaktan bir bo§luk gibi goruniiyor a
rna, hakikatte, hayattmtn en dolu gi.inle
rini o fastla te,kil ediyor. 

Selim Sekban Bey Yasstkayaya geldik
ten bir miiddet sonra ba~layan bu bot· 
luk devresi, heyecam, yani hayatJ en kuv
vetli olarak duydugum aafha. 

Hasan ve Nesrin Kolonyal 
su ve boya yoktur. 

LiMON CiCEKLERi 

KOLON-Y AS INI 
Kullananlar kendilerini ruhnevaz ve Iatif kokulu limon, portakal 

bah~elerinde dola~bklann1 hissederler. 

Benzerine Avrupada bile tesadi.if edilemez. Hastalara hayat ve eifa ve1 
sinirleri teskin eden, ruht 1ztlrablan azaltan bu me~hur kolonyaya ecneb 
bile tap1yor. Hayran ve meftun memlekE:tlerine hediye olarak gonderiyor 
Denebilir ki, !nRiltere. Fransa ve bUti.in yUksek milletlerin kolonyalarma faild 

Fujer, 'ipr, 5 bahar ~i~egi, leylak; ' yasemill 
menek~e, suar dopari, origan mestedici kola 
yalar1 ancak HASAN markastnda bulacakstnu 
HASAN LA VANT ALARI Avrupa Jtriyabna b 

dondiiriicii ve ~ok ezici bir rakibdir. 

Rekabet Kabul Etmez, Eri,ilmez Kuvvet 

• 

Diinya milletleri arasmda endiistri aleminin devletimiz vasdasile <;APA'ya 
resmen verdigi (Rekabet kabul etmez, eri&ilmez kuvvet) unvan ve tevcihinl 
saym vatanda&lartmrza arzederken hakikaten cih&n!$iimul ~ohreti haiz firrnalar 
miistahzaratile lutfen mukayese etmelerini rica ederim. 

250 gramhk kutular i~erisinde bulunan CAP AMARKA PiRiNC UNLARI 
ve HUBUBAT UNLARI derecesinde hi~bir miistahzann mevcud olmadtgi 
goriilecektir. 

Memleketionizin her ko~e ve bucajpnda en miisaid fiatlarla c:; A P A 
mUstah;llarahm bulabilirsiniz. 
Be~ikta& : <;AP AMARKA. Kurulu:, Tarihi : 1915 

lsttrabm, i.imidin, ne§' en in azami d~re· 
eesini duydugum o giinleri oimdi akhma 
getirdikc;e, hayatt, butiin kuvveti ve bii· 
tiin rnanasile ancak o giinler zarfmda r.a· 
Jaml§ oldugunu anlayorum. 

Kalbim, i.irnidin §ahikalarma yukscidi
gi; yahud, birdenbire, nevmidinin karan
hk us:urumuna yuvarlandtgl o giinlerden 
evvel hayat1m, Yass1kayanm dort duvan 
arasmda ba,ladtgt gunkunden farkst7.dt. 
Sirndi, aym hayata doniiyorum. Bu iki 
devre arasma stgan o gunleri arayacdglm
dan korkuyorurn. 

Yasstkaya, ~ocuklugurndanberi hayall
mt icrinde gec;irdigim bu ana bucagt, giin 
gec;tikc;e goziime daha yabanc1 goriinme
ge ba,ladt. 

Koridorlannm lo,lugu artan, odalat1• 
na sessizlik .. oken, insanlarma bir dur
gun\uk anz o\an bu 18SIZ yerde, kendi• 
rni birdenbire pek yalntz bu1uyorum. 

Kafamda, yava§ yava§, bir proje yer
letiyor. Selim Sekban Beye yazdti':tm 
mektubda da soyledigim gibi, yeniden 
lstanbula gitmeyi dii§iiniiyorum. 

Aetl muhit ve hava degi§tirmege $im
di ihtiyactm var. Burada, gitgide, her ~e
yin bana ve benirn her §eye, biraz daha 
fazla yabanctla§ttgtmtzt goruyorum. 

Ne bir gayem, ne bir arzum, ne l,ir 
umidim var. Sabahtan ak~ama kadar kol
lanmt kavu~turup oturmaktan, yahud o· 
radan oraya, hedefsiz, rnanastz dola,mak· 
tan yoruldum. 

Baho;edeki aevgili gullerim. bile arttk 
beni me§gul ederniyor. 

'f. 'f. 'f. 

, Son zamanlarda, bi.iyiikannemin, yiizii• 
me endi~e ile bakmaga ba,layan gozle• 
rinde, bu giin endi§eden de fazla bir oey, 
yeise benzeyen bir ifade var. 

lstanbula gitmek, beni stkmaga ba~ll\• 
yan Yass1kayadan biraz uzakla,mak iste• 
digimi heniiz kendisine ao;maml§ltm. 

Bu giin, bu arzumu birdenbire soyle· 
dim. Hi~ tahmin etmedigim kadar miisa• 
id kar§Jladt ve benim bu karanrn, endi· 
,esini meydana vurmasma sebeb oldu. 

Beni lstanbula gondermesini soy\edi· 
gim zaman, ilk sozu: 

- <;:ok isabet, demek oldu. Benim de 
akltmdan ge .. iyordu. Evvelki giin halan
dan bir rnektub aldtm. 0 da seni soruyor. 
Burada ona .. ok ah~ttktt, tekrar aramtz• 
da gormek isteyoruz, diyor. 

- 13enim de onlan gorecegim geldi, 
biiyukanne. Hem burada pek stktldlm. 

- Evet, farkmday1m ktztm, 0 begen• 
medigin lstanbulu ar,.yacak kadar stktl· 
dm. Zaten, halinden de belli. Evvela, za• 
ytfladm. Bu giinlerde hie; aynaya bakll· 
~m var mt? £\mac1k kemiklerinin yeri a• 
deta belli olu}'or, Gozlerin <;ukura ka«· 
maga ba~ladt. lstanbula gitmeni ben sen• 
den fazla isteyorum. Ne zaman gidecek• 
sin? 

- Daha du~iinmedim. Musaade ede· 
ceginizi bilmedigim i<;in ... 

.(ATka.n t~ar) 



UZUN Hill. A YE 

K1rm1z1 derilinin k1z1 
ldam mahkumu kopek 

Zavalh Bob'un oliim cezasma ~;arp1l • 
mas• isteniyor .. Ona kim aczmaz:.. <;unki.i 
Bob t;ok iyi kalbli, sahibine sadzk, a!;zk
goz bir kopekti. Fakat ne yapahm ki iki 
sene zarfmda iio;; defa adam Jszrml§. A
merikada bir kanun • ~unu ilave edelim ki 

[Ge~en de/alar 
rrn~ olan hstmlartn 
lasaSt: On alttna 
d? Amerikada cVirgi· 
~Ia» da ktrmm derili· .- _ 
erie l ngilizler arastn· 

daki mucadel e esnasm· 
da kabile reisi Pawha· 
tan'tn ktu Pokahontas 
Yiizba~t I ohn Smith'i 
bir kar; deja olUmden 
kurtarzyor. Gerek ruz
~awya, gerekse diger 
nr.ili~lcre kar~t kuru· 

lan tuzaklarda kabile · ~~~~~i2ill! reisinin mabeyincisi 
Yapawzaw muhim bir R'·'·----= 

·en rol oynuyor. y uzba~& 
le1 John Smith l ngiltereye 
at• donii.yo r, yerine yiiz· 
tit· ba~1 Argall tayin olu-

Bob Amerikahdzr • yirmi dart ayda in -
san tayfasmdan iic; ki§iye di§ gec;iren ko
pegi idama mahkum ediyor. Yalmz Bob 
ic;in bir ii.mid var. Avukatt Brooklyn ali 
mahekemesi huz:urunda Bob'un birinci 
adam zszrmasmm kanunun ne§rinden ev
vel vukua geldigini iddia ve ispat etmi§
tir. Mahkeme heyeti de bu hususun ce • 
zuy1 hafifletici bir sebeb te§kil edip et • 
meyecegini tetkik eylemek iizere muha
kemeyi talik etmi,.. Bakal•m Bob oliim
den yakayz szy1rabilecek mi? 

rr~r. Yuzba~ t Argall 
l" n ~tlterenin buti.in. is· 

' teklerini kabile reisine kabul ettirebilmek i~in 
.. ~nun diger bir kabile ne=dinde misafir bu

~nan kzzt Pokahontas'& kafmp onu rehine 
0 arak kullanmaya karar veriyor. Ktzl kom

~ 1u kabilenin merkezinden almaya gelm~ O· 

~~ Ya pawzaw't gemiye t;agmyor ve ertesi 
f!:Unii Pokahontas'la birlikte gemiyi gezmei{e 
gelmeleri it;in Yapawzaw't kandtrmaya r;alt· 
fl)'or.l 

Yiizba§l Argall biraz diitundiikten son· 
t a : 

- Pokahontas'a benim Yiizba§l John 
Srnith"in aziz dostu oldugumu soyleyiniz! 

- Demek Pawhatan'm k1z1 Pokahon
tas' a bu kadar ehemmiyet veriyorsunuz. 
. y a pawzaw bu sozleri sayler ken miira
IY&ne ve hilekii.rane bir naz:arla Yiizbatl· 
:Va bakzyordu. Argall : 

- Evet, dedi, o;;ok ehemmiyet veriyo• 
Tllrn. F akat size namusum iizerine soz: Ve· 
riyo rum ki kabile reisinin k1z1 buraya gel
lnekle hi<; bir tehlikeye maruz kalmlyacak
t!r. 

- 0 halde Pokahontas bizimle bir
likte gelecek, gene bizimle birlikte bura
dan <;zkacaktlr, Vaziyetin boyle olacagz
na dair soz veriyor musunuz~ 

Yii:zba§• Argall yalan soylemek yoluna 
saprnad •. Bilakis hakikati oldugu gibi iti· 
raf etmekten !;ekinmedi: 

- Hayu, dedi, buradan aizinle hera· 
her <;zkmzyacak, onu babasma bizzat ben 
gi'' "iriip tesl im etmek istiyorum. 

Yapawzaw smtarak cevab verdi: 
- Anla§zhyor, Pawhatan' dan bu Ve· 

sile ile miimkiin oldugu kadar fazla imti
Yaz koparmaya c;ah§acaksmlzl. 

- Dogrusu bu niyetimi sizden sakla
Yacak degilim. 
, . - Y oo .. Ben bu c;e§id bir i§e giri§me· 
gz kabul edemem. Size kar§l son derece 
hiiyiik bir emniyet ve itimad beslemekle 
beraber reisime kar§l da hiyanet etmegi 
go:r.e alamam. 

F akat Y apawzaw, 

teklifini bu sert sozlerle kat'i aurette red
deder gibi goriinmekte devam ettigi hal
de bir taraftan da yiizba§mm kabinesine 
girdigi andan itibaren naz:an dikkatini eel
hetrni§ olan fevkalade miikemmel baku 
sernavere yutkunarak bakmaktan da ge
ti kalm1yordu. 

Yiizba§l Argall, ihtiyarln zihninden ge· 
'Oen arzuyu kavramakta geeikmedi: 

- Tela§ etmeyin, dedi, ben anla§abi
ecegimizi z:annediyorum. Yann refika

e •:zla birlikte yanm1zda Pokahontas oldu
gu halde gemiyi ziyarete geleceksiniz. 0-
ihniiz birlikte burada ogle yemegini yi
Ccegiz. G ene kzz burada mahpus kala

Cak. Lakin, size tekrar namusum iizerine 
0Z veriyorum ki kat'iyyen bir k1lma ha
c! gelmiyecek ve hic;bir tehlikeye maruz 
alrnzyacaktlr. A yni zamanda sizin bu i§

su<; ortag1 oldugunuzu meydana o;;zkar
IJracak, her tiirli.i tertibat1 alacagzmt da 

adediyorum. Bu vesile ile diger bir rica-
1 da kabul edeceginize eminim. Ho§U• 
~za giden §U bak1r semaveri beraber ahp 

• 0 tiirebilirsiniz! 
Yapawzaw aemaveri almasz teklifine 

'ed cevabz vermedi. Koltuguna k1sh ve 
terniden dz§ar1 o;;1kt1. Bu suretle yiizba§l 
~r~all 'm sue; ortag1 olmayt sarahatle ka
u~ etmi~ oldugunu bildiriyor, demekti. 

Yle ya, mademki Pokahontas'm ha-

yatt ic;in bir tehlike mevzuu bahis degildi. 
Yalmz bir kao;; giin mahpus kalacaktJ. Hem 
de ne mahpusiyetl .. Ku§tiiyii yataklarda 
yatacak, istedigi ~eyleri yzyzp i!;ecekti. 
Bak1r semaver sadece Yapawzaw'm de
gil, kar1smm da goziinii boyamaya bir va
sJta olmakta gecikmedi. Jhtiyar mabe
yinci zevcesine olam biteni ve lngiliz yiiz
ba§zsile biitiin konu§tuklanm etrafile an
lattl. Gene k1z ic;in bir tehlike mevcud ol
mad!gl kanaatini de ilave etmekten geri 
durmad1. 

- Pokahontas'la birlikte lngilizlerin 
gemiaini gezmege gidecegiz. Kabahatin 
bizim slrt•m•za yiiklenmemesi ve bu me· 
selede lngiliz zabitile elbirligi ettigimizin 
belli olmamas1 icin yiizba§l biitiin ihtiyati 
tedbirleri ittihaz edecek. Gene k1z, bizim 
kendisine ve babasma hiyanet ettigimiz
den kat' iyyen §iiphelenmiyecek I 

0 vakit Yapawzaw'm kansmm gozleri 
parlad1: 

- Mademki, dedi, lngilizlere birlikte 
hizmet edecegiz. 0 halde ben de kendi 
hisseme aynca bir semaver isterim! 

lhtiyar mabeyinei giilerek: 

- Belki onu da kopannz! diye cevab 
verdi. 

Kansma Pokahontas'• bu ziyarete git
mege kandzrmasz i~;in biitun talakatini 
toplayarak dil dokmesi i~;in onunla ko· 
nu§maya gonderdi. 

Yapawzaw'm zevcesi evvela bin dere· 
den su getirerek aszl mevzua girmek iste· 
medi. Sonra bir s1rasz dii§iince ertesi giin 
yapmak istedikleri ziyaretten lakaydane 
bahsetti. Pokahontas daha kadm soziinii 
bitirmeden red cevab1 verdi: 

- Ben, dedi, bir o;;ok lngiliz gemileri 
gi:irdiim. Boyle bir ziyaret beni kat'iyyen 
alakadar etmez I .. 

- Seni alakadar etmez ama, ben om
riimde boyle bir gemi gormedim. <;ok 
merak ediyorum ... 

- Pekala ... Kocanla birlikte kalk git.. 
Ben sana mii.ni oluyor muyum? lngiliz ge· 
misini ziyaret etmeniz ic;in mutlaka benim 
yammzda bulunmama liizum var mz? 

Yapawzaw'la kat!st Pokahontas'm bu 
mantJki cevab1 kar§lsmda bir miiddet §a· 
§!Tdl, bocalad1. Lakin birkao;; dakika i<;in
de biitiin §eytanlzgzm bir araya toplaya· 
rak ricasmt §U §ekilde tekrarlad1: 

- Yavrucugum, sen vaziyeti bilmedi
gin i<;in boyle soyliiyorsun. Ben koeama 
ka<; kere Jngiliz gemisine gitmek istedigi· 
mi soyledim ama, ald1rmadz. Malum ya, 
art!k yiiz:goz olduk, onun i!;in benim so· 
ziimle rahatml bozmak, yerinden klmtl· 
damak istemiyor. Halbuki sen boyle bir 
arzu izhar edecek olursan kat'iyyen mmn 
kmn edemez. 

Pokahontas giili.imsedi. <;ok iyi kalbli 
oldugu ic;in Yapawzaw'm kansmm gonlii
nii ho~ etmek istedi ve onlara refakat et
mege raz1 oldu. 

Ertesi giin Yapawzaw ile kans1 ve Paw
hatan'm k1z1 lngiliz gemisinden kzyzya 
gonderilen filika ile z~rhhya miitevecci
hen hareket ettiler. Yiizba§J Argall oda
smda miikellef bir sofra kurdurtmu§ ve 
fevkalade nefis yemekler hazulatml§tl. 
Y emek yenip bitince yiizba§l hi,.bir mu· 
kaddimeye liizum gormeksizin Pokahon· 
tas'a: 

- Bu ziyafetin, dedi, ba§ladzgz §ekil
de dostane bitmiyecegini bildirmekle mii· 
teessifim ... Sizi birkac; giin burada hapset· 
mek meeburiyetindeyim ... 

Gene kzz birdenbire §a§1rd1: 
- Pekala ama, dedi, buna sebeb ne? 
Yiizba§l Argall giildii: 
- <;iinkii, dedi, babamzdan fazla im

tiyaz kopartabilmek i"<in bundan ba§ka 
ba§vurulacak bir c;are goremiyorum. Yal· 
mz §Unu da arzedeyim ki hakkzmzda dai
ma hiirmet ve nezaketle muamele edile
cek. Buradan kaldmhp gotiiriileceginiz 
James· Town'da bir kral k1zma kar§l gas· 
terilmesi icab eden iltifat sizden de esir
genmiyecektir. 

- Arkas1 gelecek defa -

Renkleri se~ememek 
Goz hastahklan arasmda bir rahatsJZ· 

hk vard1r ki buna «Daltonisme:. derler, 
Bu hastahga tutulanlar renkleri kat'iyyen 
se<;em.,zl~r. Mesela, knmzZIYI kahveren
gi, maviyi ye§il, turuncuyu vi§neo;;iiriigii 
goriirler. 

Doktor Holm ismindeki bir Danimar· 
kah profesor Danimarka hi.ikumetinin 
idaresi altmda bulunan Limfiord isminde
ki adamn biitiin ahalisinin bu rahatszzhk
la malul olduklanm meydana <;lkarmt§· 
ur. Bir cihetten biitiin ahalinin bu hasta-

hga tutulmas1 iyi.. <;unkii herkes rengi se
<;emedigine gore aralannda ihtilaf t;lk • 
miYacak, faraza bir kadm bir magazaya 
gidip de klrmlzl renkte bir kuma§ istedigi 
zaman tezgahtar da ona hakiki klrmlzl 
renkteki bir kuma§l degil, hangi ren~i' 
Jnrmzzz goriiyorsa onu !;lkaracak, ahcz da 
kabul edecektir. Fakat acaba biitiin bu 
hastahklara tutulanlar ayni renkleri mi 
birbirlerine kan§tmyorlar, yoksa ba§ka 
ba~ka renkleri mi ayudedemiyorlar. Eger 
oyleyse Limfiord adas1 ahalisi hergiin 
bogaz bogaza geliyorlar d emektir. Ma
lum ya, kavga dedigin beyaz:a siyah de • 
mckten c;1kar. 

IFAYDALI B~LGiLER I 
Gaz maskeleri 

Ilk olarak gaz: maskesi hangi tarihte ve 
nerede icad edilmi§tir. Gaz maskelerinin 
o;;ok biiyiik bir ehemmiyet kesbettikleri 
§U szrada b~ suale verilecek cevab herhal· 
de merak edilmege deger. Ilk gaz: maske· 
si 1825 senesinde lngilterenin Lancashire 
eyaleti dahilinde Sainte-Helena mevkiin• 
de John Roberts isminde bir lngiliz ta • 
rafmdan ke§fedilmi§tir. Fakat bu, muha· 
rebe gazlerine kar§l degil komiir ocakla-

nnda inti§ar eden gazlere kar§l ameleyi 
muhafaza etmek gayesile viicude getiril
mi§ ve kii.§if Jngilterenin «San' atlar umu· 
mi cemiyeti:. tarafmdan miikafatland• • 
nlmz§hr. 

Bu giin Avrupada harbe i§tirak etmi§ 
memleketlerdeki halktan c;ogu ani bir 
tayyare hiicumu kar§zsmda kalmak ihti • 
malini dii§iinerek her sokaga c;1kz§ta mas· 
kelerini yanlarma almaktad!rlar. Baz1 
dalgmlar da maskelerini I}Urada burada 
unutmakta ve kaybetmektedirler. lngilte· 

re hiikumeti bu vaziyete dii§iip yeniden 
maske almaya gelenlerin say1smm gittik
«e fazlala§hgzm gordiigii i!;in unutkanlan 
cezalandnmak karanm vermi§tir. Maske· 
sini kaybedip de yeni maske almak arzu 
edenlerden maskenin iicretinden maada 
be§ lngiliz liras1 ceza alacaktzr. Bu, bizim 
paramzzla otuz liradan fazla eder ki az: 
bir §ey degil.. 

Su anda diinyada yiiziine maske ta • 
kllm1~ en gene insan kimdir. hunu da og· 
renmek istiyorsamz onu da soyleyelim. 

,,,,,,,,, .. ,,,,,,,,,, ................................. ,,,, .. Bu, Londradaki bir lngi]iz c;ocugudur. 

Cografya dersinde Dogdugundan bir saat sonra §ehirde 
«tehlike !» i~areti verildigi i!;in logusa ya· 

neresi og· tagmda yatan annesi kendi maskesile beMacaristamn merkezi 
lum? .. raber !;Ocugu i!;in hazzrladzg1 maskeyi de 

Bu .. Bu .. Budu· yavrusunun yiizi.ine takml§tlr. Zavalh kii· - Sey .. Muallim bey, 
Pi§ti efendim. t;;iikl 

1(1. A 

------Hi KAYE_~ 
~~-.~-----·------------------------Tav,an karde1 1arlu ogreniyor 

Tilki dayz, bir gun kzrlarda serseriyane I 
dola§IP dururken tav§an karde§in kendi
sine dogru gelme.lhe oldugunu goriinee 
hayretten donakald1. Her zaman kendi
sinden korkan ve ka<tan iistad bu sefer 
giilerekten yanma yakla§tl. 

Tilki day1 §a§km §a~km sordu: 
- Hayrola tav§an karde§l 
- Bir mii§kiiliim var da onun ic;in size 

miilacaat etmege karar verdim. 
- So~'., tav§an karde§ .. 
- Kr hazretleri aslana bir ba§ §llrklcl 

laz1m.. Bu yere ben gec;mek istiyorum .. 
- Gee; ne duruyorsun .. 
- lyi ama §ark! soylemek bilmiyorum 

ki .. 
- Pekala ogren .. 
- Muktedir bir hoca tamm1yorum ki.. 
- Ben eana gayet ucuz bir kao;; ders 

veririm. Fakat c;ok rica ederim, o kadar 
uzakta durma, hemen seni yiyecegimi mi 
zannediyorsun.. Derhal §ark• soylemege 
ba§lamazdan evvel ona aid baz1 kaidele
ri ve seslerin perdelerini ogrenmek icab 
etmektedir. 

Tilki day1 bunlan eoyledikten sonra 
baz1 musiki perdelerini yiiksek sesle hay· 
k1rmaya koyuldu. Tilki daymm aesinin 
pek ho§ olmadzgml siz de tahmin edersi· 
niz tabii.. Tav§an karde§ de bunun far· 
kmdayd1 ama, ne yapsm ki bir kere ders 
almay1 kabul etmi§ti. 0 da tilki dayzya 
uydu ve feryad1 bash. 

Tilki dayz: 
- T av§an karde§, dedi, hala uzakta· 

sm.. Yanhtlanm tashih edemiyorum. 
Korkma, biraz yakla~l 

1 av§an kardet iki ad1m atmca tilki da
Y• da bir iki adzm ileriledi ve hemen on 
ayaklanndan birile tav§an karde§i belin· 
den kavradz. 

Tam o suada yoldan kurd amca get;;i· 
yordu. Baku ki tilki day1, tav§an karde§i 
yemek iizere .. Kendi kendine: 

- Ben §unlarm ikisinin de hakkmdan 
geleyiml 

Dedi. Ostlerine dogru yiiriiyiince tilki 
dayt can korkusile tav§an kardeti bnak
mak mecburiyetinde kald1. Tilki dayt bir 
tarafa, tav an karde~t obiir tarafa yzldi
nm hzzile kac;t!lar. 

Kurd amca aeele ettigine pitman oldu. 
T av§an karde~ de bir daha oyle biiyiik 
mevkilere goz dikmege, hele bu yolda 
tilki dayt gibi hilekarlardan dera almaga 
kalkmaya tovbe etti. 
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Bilmeceyi ~ozenler 

bize re-I 8 - Adana Betkanunusani ilk okulu 
sim gonderenlerin resimlerini yeniden 3IB, No. 660 Sabiha Biiyiikburo;;. 
basmaya baghyoruz. Fakat burada resmi 9 - Robert Kolej ihzari s1mf I, Fik· 
<;zkmak mutlaka hediye kazanml§ olmak- ret Aker, 
hga delalet etmez. Miikafat kazananla • I 0 - <;:ekirgede kahveci Kamil ya • 
rm isimleri her aym ilk haftasmda ne§ro. nmda c;ah§an Hasan oglu Ahmed Sagdu;. 

lunan bi.iyiik listeye yazillf. Soldan itiba· I 1 - Antalya lsmailpa§a ilk okulu 
ren sua ile: 3 I A, No. 16 7 $amil Koc;ak. 

1 - Agn orta okul Slnlf 1, No. 162 12 - Diyarbak1r postane yanmda her· 
Omer Celiksoy. her kalfast Y1ldmm Y1lmaz. 

2 - Malkara berber Hiisni.iniin oglu 13 - Hadrmkoy Sazhbosna koyii ii-
Receb Yiiksel. cuncii szmf No. I 33 Selc;uk Giirkaynak. 

3 - Kad1koy Bahariye caddesi No. 71 I 4 - Kzr§ehir orta okul smzf 1 I A. 
kat 1, Ahmed. No. 530 Mehmed Y1ldzz. 

4 - Afyon Sehir k1raathanesinde 1s- I 5 - Orhangazi merkez ilk okul bi. 
mail Ta§kit. rind smzf talebesinden Nedret Erel. 

5 - Davudpa~a orta okulunda Tahsin 16 - Urfa Vatan okulu kinci Stmf 
Biiyiikdogan. No. 2 71 Said Ekinci. 

6 - <;::orlu orta okulu s1mf 2I B, No. 1 7 - Dursunbey posta miivezzii ktZI 
251 Servet Mutlu. $iikriye Cetin. 

7 - <;::orlu orta okulu s1mf 1 I A, No. 18 - T opkapt Beyaz1daga Cami ao-
252 Fikret Mutlu. kak No. 14 Yani. 
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Kii~iilr JraJfile,.imizin po,.tJfeleJfi 

Bak1rkoyUnde yedi ya,mda sevimli Giirtunca 

SIYABATLER 
Annamda ramazan 

<;in Hindinde Fransamn himayesi al • 
tmdaki devletlerden cAnnam:. impara • 
torluiunun merkezi cHub de her dort 
senede bir Nam Ciao ismi verilen bir 
«Oruc tutma meraszm•• yapzhr. Nam 
Giao, Annamhlann en biiyiik ilahtdzr. 
cAnnam:. imparatorlan kendilerinin bu 
ilii.hm si.ilalesinden geldiklerini iddia eder· 
ler. Bunun ic;in ilk gunii merasime cAn· 
nam» imparatorlan bizzat riyaset eder. 
Arkasmda imparatorlugun ileri gelen me· 
murlan biiyiik iiniformalanm giymi§ ol
duklan halde hazzr bulunurlar. Meydan 
bir <;ok dini bayraklarla, ecdaddan kalma 
antika etya ve silahlarla siislenir. Mey· 
danda ilk dua yap!ld1ktan sonra orada
ki kafile, riitbe s1rasile imparatorun arka
sma dizilir ve iic; defa §ehri dola§nlar. 
Bu dola§malan mi.iteak1b kalabahk «Gok 
mabedi:. ne girerler. Orada mabudlarm 
huzurunda imparatorla birlikte biitiin 
halk egilir ve ibadet ederler. lbadet me· 
rasimi bittikten sonra tekrar meydana do· 
niiliir ve rakkasalann danslan, ilahicilerin 
§arkllan dinlenir, koyunlar, domuzlar, 
inekler ve mandalar kurban edilir. Bunu 
miiteak1b imparatorun husuei tiyatro 
kumpanyas1 dini bir facia temsil eder. 
Merasimin hitammda imparator k1sa bir 

nutuk irad eder ve tabiatile herkes tara
nndan alk•tlamr. Tahtrevamna binerek 
sarayma doner, 0 giin ve o giinii takib 
eden bir hafta zarnnda Annamhlar ancak 
giinde bir defa yemek yer ve su ic;erler. 
Giiniin diger saatlerinde ag1zlarma hie; bir 
§ey koymazlar. 

/ltiiM!JIIJ+iQI 
Laatiktop oyunu 

Bu oyun eskicedir ama c;ok egleneeli
dir. Bahc;enin geni§ bir yerinde iic; metro 
kutru.nda bir daire c;izilir. Oyuncular bu 
dairenin iiz:erinde c;epec;evre yer alular. 
Ta§ tutularak ebe olmu1 olan oyuncu da 
ortaya ge~er. Elinde biiyiikc;e bir lastik 
top vard1r. Oyunun batlamaama karar ve· 
rildigi anda ebe oyunculardan birinin is -
mini soyliyerek topu h1zla yere atar. Top 
yerden f1rlaytp tekrar a~ag1ya dii~tiigu za• 
man ismi soylenen oyuncu topu yakala
maga c;ah~1r. Yakalarea ebe gene yerinde 
kahr. Yakalayamazsa o ebe olur, eski ebe 
de dairede ondan bo§ kalan yere gec;er, 
oyun bu auretle devam eder, Ebelerin de• 

gi§mesi on defa)'l bulunca parti bitmit aa
yzlJr. En ~;ok ebe olmu§ olan bir SI!.YJ kay• 
betmi§ addolunut. Bu auretle istendigi 
kadar parti oynamr ve en cok sayt kay• 
betmi§ olan digerlerine ya yeneeek bir§ey 
ahr, yahud da tertib edilen eilenceli bir 
eezayt c;ekmege mecbur olur. 

Yukandak.i parc;alan keserek hepsinin 
yerini bulup bir kajpd iizerine dikkatle 
yapl§tlracak olursamz meydana bir resim 
czkaeaktlr, 0 resmi bize gonderiniz. Bu 

bulmacayt dogru halledeeeklerden birin
ciye bel}, ikinciye ik.i, iic;iinciiye mi.inasib 
hir hediye takdim olunacak ve diger yi.iz 
ki§iye muhtelif mukafatlar dag•hlacaktzr. 
Cevablann martin sonuna kadar !stan • 
bulda cCumhuriyet Gazetesi Coeuk Sa
hifesi:. adresine gonderilmesi laz1mdzr. 

Gee kalanlar, hediye alamazlar. 



ac· 

Giizelligi hem yaratan, hem 
tamamhyan bir 

iksirdir. 

Bu gi.izel c;ehreyi aydmlatan gi.ine~, 

§i.iphesiz, inci di~lerdir. Lakin o di§

lere can veren de, §iiphesiz, 

" Radyolin , dir 
Siz de ayni giizelligi elde edebilir

siniz. F akat bunun ic;in ilk ~art 

sabah, ogle ve ak§am her yemek. 

ten sonra giinde 3 defa 

RADVOLiN 
ile di§lerinizi ftr~alamakhr. 

Ankara Mmtakas1 SJtma Miicadele Reisliginden: 
Sltma MUcadele SJhhat Memuru yeti§tirilmek iizere 18/3/940 da ba§lamak ve bir ay 

muddetle tedrisatta bulunulrnak ve tedrisat1 miiteakib on be§ gUn koylerde tatbikatla i§tigal 
olunmak iizere mmtakanuzda S1tma Miicadele Kii~i.ik Slhhat memurlan kursu a~uacaktrr. 
Kursa gireceklerin ll§ai!Idaki §arllar1 haiz olmalar• lwmwr. 

' 1 - Ort mekteb veya eski rii§tiye mezunu olmak, 
2- Ya§l on sekizden a§agl ve klrktan yukar1 olmamak, 
IS - Askerlikle aldkas1 bulunmamak, 
4 - TUrk olmak ve iy:l ahldk sahib! bulunmak, 
istekmerin mekteb §ahadetnamesi veya musaddak suretl, niilus ciizdam, s1hhat raporu 

cMemurin kanununun 5 inci maddesinin D flk:rasma gore>, hiisniihal mazbatas1, bali medeni 
beyannamesi, askerlik vesikas1, iqesile mi.ikellef oldui!IJ kimselere aid beyanname, terciimei 
hal varakas1 ve 4 aded 4X 6 boyunda fotograflarile Reislil!imize miiracaatleri. (1770) 

AMi TESiR 

NEVROZiN 
. - . - . M 

BAS, DlS, NEZLE, GRIP 
ROMA TlZMA, SOGUK 

ALGINLIGI 

ve biitiin agrdarm1 derhal keser. 
Liizumunda giinde 3 kate ahnabilir 

SUe · Belediyesiadea: 
SUede halen mevcud elektrik teslsatmm kiSinen tecdidi !~in bir buharh makine veya 

lokomobil ile miitenavip cereyanh dinamo, izolatOr, tevzi tablosu ve baku tel gibi malzeme 
a~1k eksiltme suretile almacagmdan §aftnamede yaz1h evsaf ve §eraiti havi malzeme ve ma
kinenio sab§ma talib olanlarm muhammen bedelin % 7,5 u olan (600) lira teminat ak~esile 
veya miill bankalann birinden temmat mektubu ibraz eylemek suretile tarihi ilan olan 2 
mart tarihinden 16 mart 940 cumartesi giinii ak§amma kadar ~ile Belediyesine miiracaatleri 

(1633) 

MODERN BAH(;E VE GUL MERAKLILARI 
Envai giizel ~amlar, muhtelif renklerde manolyalar, kamelyalar, top 

akasyalar, ~ekil verilmi~ ve a~aya sarkan siis fidanlan, yemi~ agaclan, 200 
c;e~id etiketli yediveren Avrupa giilleri, ~emsiye ve parasol giiller vesaire 
vesaire ... Ortakiiyde Ankara BahGesinde bulabileceksiniz. VASiL. 

Katalogumuz isteyenlere gonderilir. 

' DeYiet Dadryollarl Qletae U. Milliirlipndea: 
Bedeli Tiirk - ingiliz kredi anla§masmdan tediye edilmek iizere mubayaas1 takarriir eden 

takriben 135,000 kilo bakrr antrtuvaz ~ubullu ile baklr levhalar ve takriben 45,000 bakrr 
lokomotif ocak ve teferriiatl pazarhk suretile ve miinhas•ran ingiliz firmalanndan satm 
almacalrtJr. 

Bu hususta tanzim edilmi§ olan gartnameler Londrada Tiirk Ticaret Ate§eliginden ve 
Ankarada Devlet Demiryollar1 Malzeme dairesinden tedarik edilebilir. l)artname almak is
teyenlerin bu kabil malzeme imal eden bir ingiliz fabrikasm1 temsil ettiklerini firma ismini 
vermek suretile bildirerek, tahriren veya §ifahen yukanda s<izii g~en yerlere miiracaatleri 
J.azunc:br. 

Verilecek tekliflerin en nihayet 20/4/1940 tarihine kadar Ankarada Devlet Derniryollan 
Merkez Dokuzuncu Arttrrma, Eksiltme Komisyonuna tevdi edilmi§ olmas1 !hun gelecegi 
ilan olunur. (1~12) 

• A 

Istanbul Levazam Amirliginden : 
Kohne bak1r, aliiminyom, c;inko ve pirin~le imalattan artan yeni hurda k1rpmtllan ve

rilmek suretile muhtelif eb'ad ve kalmhkta bakrr. aliiminyom, ~inko ve pirinc; levha yapa
bilecek miiesseselerin pulul teklif mektublarile Tophanede amirligimize miiracaatlerl. (1799) 

KAN. KUVVIT iSTiRA 

• tUMHURIYET 
* 

IKBAL K1tabevi Ne~riyat1 
Kuru§ 

100 Biiyiik Tiirkiye haritas1 
1 / 1 000000 mikyasmda ve 
95 X 180 boyunda kadastro fen 

memurlarmdan F ehmi Oyman 

125 Tam Atlas 
Kadastro fen memurlanndan 

Fehmi Oyman 
125 Foset sistemi miikalemeli pratik 

lngilizce Desrleri 
Muallim Enver Kalakh 

70 Franstzca ciimleler ve 
ibareler. 

Mehmed Ali Uluergiiven 

70 Frans1zca sigalar ve 
zamanlar 

Mehmed Ali Uluergiiven 

75 Franstzca talebe ceb 
lugati 

Rag1b R1fk• 

130 Herkes i~in pratik al· 
manca dersleri 

,Sevket Dilma~t 

125 Pratik elektrik 
Binba~• Raik Ostiin 

125 Radyo ve sozlii sinema 
Binba~• Raik Ostiin 

150 Hava ve kimya harbi 
Korunmas1, hastahklan ve teda
visi. Dr. Hasan Kadri Dirim, Dr. 

lzzet Kemal Erksal 

100 T epedelenli Ali Pa§a 
Ali Kemali Aksiit 

75 Turk lnk.Iab Tarihi 
Ve Bi.iyiik Harbden sonra Av
rupa, Samih Nafiz Tansu 

100 Yunus Emre hayatl 
Abdiilbaki Colpmar 

50 Serdii§t Dedi ki 
Sadi lrmak 

PETROL IIZAM 
SAC BAKIMI 

Giizelliiin en birinci f&rbdir. 

On bet senedenberi on binlerce 
kimse tarafmdan memnuniyetle 
kullandmaktadar. 

Mide, Barsak ve I~ hastahklan 
muayenehanesi 

Dr. Y. Hallacyan 
Taksim (eski Talimhanede) Ab· 

dii.Zhak Hamid caddesi. Sabiha 

14 parlak ve cazib rengi meyanmda 
~tehrenize gideni se<;iniz, artlk ba~ka bir 
ruj kullanam•yacaksmlz. Bu e§siz FRAN
SIZ miistahzannm hususi sureti istimali
ne dikkat ediniz. Her yerde aray1mz. 

Dahili konforu alakadar eden en 

giizel ve §lk mobilyalar ve bil

hassa yatak, yemek, ~]Ifma oda. 

Ian ve salon talumlar1, bric; oyunu 

ic;in Amerikan mobilyalan, her 

yerden miisaid §artlar ve uc:uz 
fiatlarla 

BAKER (Eski Hayden) 
Magazalannda bulac:aksmJZ, '------;J istanbul 

Belediyesi Memurlar 
Kooperatifi §irketinden: 

,Sirketimizin senelik kongresi 28/3/ 
940 giinii saat 1 7 de Tiirbede kain Koo
peratif Lokantasmda toplanacaktu. Or
taklann muayyen giin ve saatte te§rif et
meleri rica olunur. 

Ruzname 
1 - Ce~en kongreden miidevver 938 

bilanc;osuna aid tetkikat raporlan ve ka
rar ittihaz1. 

2 - 9 39 y1h idare meclisi ve murak•b
lar raporlarile bilimc;o ve kiir ve zarar he. 
sablanmn tetkik ve kabulii, idare meclisi 
ve murak•blann ibras1. 

3 - Kooperatife verilecek yeni ve<;he 
hakkmda idare meclisinin teklifi. 

Haseki hastanesi 
Dahiliye Mii*ehassislanndan 

Dr. Hiiseyin Usman 
Ak$amlan 17 - 19 a kadar 

Lll.Iell Ordu caddesl Lfttuf apart1man 
No. 3. Telefon : 22459. 

Sahiboo B~muharriri: Yunus Nadi
Umum£ ne]riyall idare eden Yan i§leri 

miidiiru: Hikmel Munil VIgen 

- ... }~..:· .+ .-~ 
a~ -

rr r 

Suleymaniye 
Demir i,teri fabrikastndan : 

FabrikamtZda ~ah§bralacak iyi tesviyeci ve tornacJlara ihtiyac 
vard1r. Taliblerin vesikalarile birlikte miidiirliigiimiize 

miiracaatleri. 

Devlet Dellizyollart l1letae U. Midirliii Uaalart 

11 Marttan 18 Marta kadar muhtelif hatlara 
kalkacak vapurlarm isimleri, kallu, giin ve 

saatleri ve kalkacaklar1 rihbmlar: 
KARADENiZ HATI'INA 

BARTIN HATI'INA 

izMiT HATI'INA 

MUDANYA HATI'INA 

BANDffiMA HATTINA 

KARABIGA HATI'INA 
iMROZ HA'ITINA 
A YV ALIK HATI'INA 

tzMiR Stffi'AT HATI'INA 
MERStN HATTINA 

Sah 12 de (izmir), Per§embe 12 de (Ankara) ve Pazar 
16 da (Aksu) Galata r1hbmmdan. . 
Sal1 18 de (ti'lgen), Cumartesi 18 de (Antalya), SirkeCl 
nhtunmdaiL 
Sah, Pef§embe ve Pazar 9,30 da (Tayyar) Tophane r•ht1• 
mmdan. 
Pazartesi. Sah ve Pazar 9,50 de <;:ar§amba, Per§embe ve 
Cuma 15 te (Trak), Cumartesi aynca 13,30 da (Marakaz), 
Galata rlhttmmdaiL 
Pazartesi, <;:af§amba ve Cuma 8,15 te (Marakaz) Galata r1h· 
bmmdan. Ayrtca <;:af§amba 20 de (Antalya), Cumartesi 
20 de (Ulgen) Tophane rlhbnundan. 

..... Sah ve Cuma 19 da (Bartm) Tophane rJhbmmdan. 
Pazar 9 da (Seyyar) Tophane r1ht1nundan. 
<;:Br§amba 15 te (Kemal), Cumartesi 15 te (Saadet), Sirkeci 
rlhtlmmdan. 
Pazar 11 de (Kade§) Galata r1hbmmdan. 
Sah 10 do. (Konya), Cuma 10 da (Erzurum) Sirkeci rili· 
tlmmdan. 

NOT: Vapur seferlerl hakkmda her tilrlii malfunat, a§alt•da telefon numaralan yaZJb 
acentalaruruzdan ogrenilebilir: 
Galata Ba§ Acentah~ Galata rlhtunt, Limanlar Umum Mii

diirliig!l binas1 altmda 
Galata ~ube Acentalt~ - Galata nhtunt, Mmtaka Liman Reisligi 

bin8Sl altmda 
Sirkecl !;lube Acantahg. - Sirkecl yolcu salonu 

Y eni C1kan plaklar 
MUNiR NUREDDiN 

42362 

40133 
22740 

- 270917 No • TUrkO 
• Halk melodlsl 

YUCE DAG BA~INDA 
KALENiN BURCU 

Toprak Mahsulleri Ofisi istanbul ~ubesinden : 
!;lubemlz depolannda mevcud bo~ afyon sand1klan miinakasa suretile saWacaktJr. 
Talib olanlarm 17 wart pazartesi giinii saat 15 te Sirkecide Liman hanmdaki §Ubemize 

l.miiT.· a•caa.tle·"·-·is•t•a·n·.ui-•B•e•le.dllliiy11111e.si-il•i•DI•ar-•---'~=~ 
Karaagac MUessesatmda yapbr•lacak mezbaha pay yeri, fotra bOimelerile sahil duvar1, 

gtibrelik ve muayene odas1 in§aatl a~tk eksiltmeye konuimll§tur. Ke§if bedeli 6458 lira 24 
kul'll§ ve ilk temina\1 484 lira 37 kuru§tur. l)artname Zab1t ve Muamelat Miidiirliigii kale
minde gi:iriilecektir. ihale 22/3/940 cuma giinii saat 14 te Daimi Enciimende yaptlacaktlr. 
Taliblerin ilk teminat makbuz veya mektublan, ihaleden 8 gUn evvel Fen i§leri Miidiirliigiine 
miiracaatle alacaklar1 fenni ehliyet ve 940 y1hna aid Ticaret Odas1 vesikalarile ihale giinii 
muayyen saatte Daimi Enciimende bulunmalar1. (1746) r Kalllki)' Yakdlar Direktirliji iiUiarl _I 

Ayhk kiras1 Cinsi Semti ve mahallesi Sokag1 
Lira K. 

900 
250 
1 
5 
3 

Ev 
DUkkan 

• 
:> 

Kad1koy Osman Aga mahallesi 
Pa§abah~e 

~ 

Beykoz Yahkoy 

Tepecamii 
:> 

Ekmek~i baym 

No.st 

3 
1/1 

34 
:> ~ :> :> :> 32 

6 :> ~ ,. 7 
Yukar1da yaztll em!Ak kiraya verilmek ilzere arttrrmalar1 5 gUn uzablmt§br. ihaleleri 

12/3.'940 sah giinii saat 14 tedir. isteklilerin Kadtkoy VakJflar Miidiirliigiine miiracaatleri. (1840) 

F 0 S F A R S 0 L, Kanm en hayaU k1snu olan larnuZJ yuvarlaelldan tazeliyerek ~oblm. Tatb istab temin eder. 

Viicude devamh gencJik, dinclik verir. Sinil'leri eanlandtrarak asabt buhranlan. uykusuzlui!u friderir Muannid inlo
bazlarda, barsak tembelliginde, Tifo, Grip, Zatiirrieye, S1tma nekahatlerinde. Bel gevtJekligJ ve ade111i iktidarda ve 
kilo almakta sayani hayret faideler temin eder. 

SURUBU 
F 0 S FA R S 0 L'iin: Diger biitiin kuvvet 1!1Urub1anndan iistUnliig;J DEVAMLI BI:R SURETTE KAN, KUVVET, 

t~TiHA TEMiN ETMESt ve ilk kullananlarda bile tesil'inl derhal gostennesidir-

SJ.bhat Vekaletinin resml miisaadesini haizdil'. Her eczanede bulunur. 
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