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Rus akrnlarl 

\'aziyet, oldaia 
Cibi daruror! 
~ inlandiya harb ve sulhunun yeni 
I~ Avrupa harbi iizerindcki tesirleri 

biiyiik aegildir, ve maddi ol
raktan ziyade manevidir. Bunda istikla
~rte a~kla bagh kiic;iik bir mllletin kendi
St~e nispetle ktyas kabul etmiyecek bii-
Yttkliikte bir hastm ile de olsa boy olc;ii~: 
tnekten geri durmad1gnim takdirlere laytk 
en ~arlak misalini gordi.ik. · 
tn mlandiya act zayiatla sulh akdetmek 
h·ecburiyetinde kald1ysa da milletler ic;in 
b ;yat cevherile hiirriyet ic;inde devam ka-
1 1Yetinin esas1m te~kil eden milli ~an ve. 

~ert-fini kurtarmt~ttr. 
k ri~andiyaya, hiirriyet ve istiklali ic;in 
b~ ulunde tereddiid etmedigi bu harbde 
k l.ltiin llledeni insanhk aleminin uzak yaa;\ he: tarafmdan pek c;ok muhabbet ve 
tvJ.\a 1le hirer parc;a da yard1m gosterildi. 
a]~ .etler Cemiyetinin miimasil hallerde 
Ie ~~~ kararlardan ne neticeler beklenebi
o!~:&l bi~. k~re d~ha bu m~se_I_ede ~~~iilmii~ 
a it · 1' urlu temler ~e turlu du~unceler 
biltn~~ hareket eden lskandinav devletleri 
b e tnlandiyayt egoist hesablarma kur-
a~ etlllekten c;ekinmediler. 

v . u llli.i~ahedeler ve ona benzer tiirlii 
h aztYetler fevkinde olarak gene ve yalmz 
cl~~lllen kiic;iik Fin milletinin ruhan alabil-
tgtne b" "k k h I v "k ]' 13 Uyu a raman tgi yu se 1yor. 

biUJun Otesinde di.inya vaziyeti oJdugu gi· 
tn ;rrlllaktadJr. Y eni harbin astl kahra
b a~ an olan biiyiik devletler, Fin harbi 
b~!-~llladan evvel oldugu gibi Fin harbi 
Yo l ten sonra dahi kar~I kar~1ya bekle~i
sa;h ar. Dunya buhramm halledecek harb 
cle alan ancak onlann boy olc;ii~melerin
ib- tneydana c;Ikacakttr. Hakikat bundan 

··ret old • ·· R F" h b' tice . . Uguna gore us - m ar 1 ne· 
Ierj~~rn muharib biiy~k devletler ziimre
hin en ~u tarafm lehine bu tarafm aley
bir e oldugu yolundaki iddialann biiyiik 

;anasJ olmamak laz1m gelir. 
St-s ~s Sovyetleri Cumhuriyeti Fin hadi
nj.1n I en mukaddem dahi Avrupa harbine 
gi;~e te gayrimiidahil ve bitaraf idi. Bu-

f·&ene oyledir. 
Alrnrn harbinin nihayet bulmasJ dolay1sile 
'nad~~}'anm Rusyadan ~-rz.~k _ve iytidai 
'nal'k- almakta daha buyuk 1mkanlara 

rl' y0h
1 

olacag1 miibalaga ile iddia olunu
lar:~ cla bu iddiamn siyasl propa~~nda 
ltisp I Za!Jlanla tahakkuk edecek hhyata 
kolae\ e r;ok ileride oldugunu her di.i~iinen 
}'enj Yd~~la takdi~ edebilir. Sovyetleri~ bu 
kikj h unya harbmde kabul edeceklen ha
lna.I- areket hattJ bile ~imdiden kat'iyetle 
Ya urn degildir denilse hata olmaz. Rus
clo.~ €enj~ olan iilkesinin Almanya tarafm-

Yalntz bu harb miiddetince degil, on-
YUNUS NADI 

t<Arkasl sa. 6 siitun 1 de> 

. .:.: 
oniinde ~oktan hicrete ba.layan Fin koyliisii 

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

ittifak mi.izakere!eri 
•• ' e 

Helsinki 15 (a. a.) - Havas Aj anst 
bildiriyor: Finlandiyahlar, Sovyetlere mii
him arazinin terki neticesinde, bir c;ok 
mii~kiillerle ugra~mak mevkiinde kalac;ik
lardtr. Kareli mmtakasmm 45 bin niifusu 
Nyland mmtakasma nakledilmek laztm 
gelecektir. Ziraatc;iler ve onnan i~c;ileri, 
kiiylere yerle§tiri)ecektir. Umumiyetle i§• 
c;i. zanaatkar ve memurdan miirekkeb o-

• 

r 
Ian Sortavala, Viborg ve Kexholm'un 85 
bin niifusunu nereye yerle~tirmek hhtm 
gelecegi dii§iiniiliiyor. ~imdiye kadar tah· 
liyc edilen yerler ahalisi 500 bin ki~iyi 
bulmu~tur. Sulhun akdi dolaytsile 600 bin 
ki§inin daha tahliyesi icab edecektir. Di· 
ger taraftan, Sovyet niifuzu altmda kal
mak istemiyen kiiyliilerin biiyiik bir ktsm! 

(Arkast Sa. 5 siitun 4 te) 

lzvestia'nm ihtar1 
Kendilerini 

alet eden 

yabanc1 

kii~iik 

menfaatlere 

memleketler 

miithis akibetlere namzeddirler!.. 
' 

Alman gazeteleri de Murmansk'tan Karadenize 
kadar Rus niifuzu hakim oldu.gunu tsrar ediyorlar 

Moskova 15 (a. a.) - Izvestia gazete- etmi~tir. Bu muahede, Finlandiya kiirfezi
si, Sovyet • Finlandiya sulh muahedesine nin biitiin sahillerinin, §imalin belkemigi 
tahsis ettigi basmakalesinde, bu muahede- olan Murmansk demiryolunun ve bizzat 
nin Sovyetler Birligile Finlandiya arasm· Murrnansk'm emniyetini kuvvetlendir • 
da muhasamatm nihayet bulmasmdan miJ;titr. Bu muahede, sulh §artlanna bakt· 
c;ok daha geni§ bir §ey oldugunu mii§a • hr;a, Sovyetlerin adalet ve sulh siya· 
hede ediyor ve diyor ki: setlerini bir kere daha teyid eylemi~tir. 

Bu muahede, Sovyetler Birligi dii~man- Gene bu muahede ispat ediyor ki, Sov· 
lannm, on I area senedir Lenin~radm ta yet1er Birligi ne siyasl miiz" L-Are],.rde ne 
kapiSinda haztrladtklan asker! iissii imha (Arkast Sa, 3 siitun 6 ~a> 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllfllllllllllllllllllllllllllllll 

Kardet iran1n bayra1n1 

ira.nm Ankara. General koMolosu Asaf, diln konsoloshanede koloni 
ve talebeye hito.ben nutuk soylerken 

(YaztBl 6 nc& sahifede) 

Berlin bir ademi. tecaviiz paktl 
icin Rumanyay1 tazyik ediyor 

16 Mart 
"\ 

Kalarulaa telddlerl· 
lllze •• wfaaet! 

Bu gun I 6 mart, 1stanbulun i§gal 
gi.iniiniin ytldoniimiidiir. 22 sene ev
vel girdigimiz Biiyiik Harb so• 
nunda maglub olmu§tuk ve yapt
lan rniitarekeden k1sa bir miiddet 

sonra, 16 mart giinii Istanbul §im· 
diki miittefiklerimiz lngiliz- Franstz· 
lar tarafmdan i~gal edilmi§ ve !;leh. 
zadeba§mda niibet bekliyen kahra
man Turk askerleri §ehid edilmi§ti. 

Biiyiik milletler, tarihlerini ve ha
hralanm unutmtyan milletlerdir. Biz 
bu hazin hatuayt, eski dii§manlanml
zt yammtzda ve dost olarak gordii • 
giimiiz §U giinlerde vatan sevgtst 
ve vazifesinin biitiin hararetile ru
humuzda duyuyor, kahraman ~ehid
lerimize ebedi minnetlerimizi yol
!uyoruz. 

Bu miinasebetle bu gun saat ikide 
Eyiib §ehidler mezarhgmda bir ihtL 
fa] yapJ!acakttr. Merasime, asker, 
mekteb talebeleri ve halk i§tirak e
decek, nutuklar irad olunacakttr. 

Koordinasyon . heyeti 
bugiin toplan1yor 

Ziraat Vekaletine 2,5 
milyon kredi a~dd1 

Ankara 15 (Telefonla) - Koordi -
nasyon heyeti yann 1 0 da Ba§vekalette 
topianacakttr. 

Heyetin bundan evvelki toplanttsmda 
Koordinasyon heyeti reisligi Ziraat Ve
kaletinin gosterdigi liizum iizerine bu 
Vekalete 2, 5 milyon liraya kadar bir kre
di tahsisini teklif etmi~ti. V ekiller Heyeti 
de bu teklifi kabul cttiginden karar §U 
§ekilde mer'iyete konuldu: 

« I - Milli korunma kanununun 
39 uncu maddesi mucibince gerek Zira
al Vekaletinin dogrudan dogruya i§lete
cegi arazide kullamlmak ve gerekse 
42 nci maddede yazth yardtmlarda bu • 
lunabilmek i<;in icab eden istihsal vastta
lan ve malzemesinin mubayaast kar§Ihgt 
olmak iizere Ziraat Vekaleti emrine 2,5 
milyon liraya kadar bir kredi tahsis olun· 
mu§tur. 

2 - Ziraat Vekaletinin liizum giister
digi bu aletler Vekaletle Ziraat Bankas! 

(Arkast Sa. 6 siitun 2 de) 

···························································· 
Meelis ac•hyor 

Ankara 15 (T elefonla) - Biiyiik Mil
let Meclisi iiniimiizdeki pazartesi gunu 
toplanttlanna ba~layacaktu. 0 giine aid 
ruzname hazirlandt. Enciimenlerden ge· 
<;en c;ay kanun layihast ruznamededir. 
Evvelce esaslanm yazmt§ oldugumuz bu 
layiha ile memleket c;ay ihtiyacm1 tama· 
men dahilden temin i<;in bilhassa Rize 
havalisinde biiyiik c;ay bahc;eleri tesis ve 
bu yolda tedbirler almmas1 derpi§ edil -
mektedir, 

Ribbentrop'un g~?~en seferki M oskova seyahatinde 
Rus-Alman pakt1 imzalamrken ve Alman Nann 

Moskova tayyare meydamnda Potemkin'le 
gilril§ilyor 

Roma mUIAkaflndan sonra 
Biitiin Avr.upa .· me~efelerine ~mil 

. . . . 

vaziyetler beklenebilirmi, .. 
... 

yen1 
Londra 15 (a.a.) - Deyli Telgraf 

gazetesinin Kopenhag muhabiri yaztyor: 
Ribbentrop'un pek yakmda Moskova· 

ya hareket edecegi bildirilmektedir. 
Verilen malumata gore, Ribbentrop 

Almanya ile Sovyetle"r Birliginin orta 
Avrupa ile dogu Avrupasmda hakini ol-

malanm temine matuf bir ban§ 'te§ebbiisii 
tc;m Moskovanm miizaheretini istihsal 
maksadile mu§terek bir Cermen - Sov • 
~'et politikast hakkmda giirii§ecektir. 

Alman sefiri Berline geliyor 
Amsterdam 15 (a.a.) - Niewe Rot• 

( Arkast Sa. 3 siitun 1 de) 
Ill lilt II lilt 1111111111111 Ill I I Ill It Ill II Ill IIIII IIIII 11111111 II II II II 1111111 II 111111 II II I I II II II 111111111 IIIII llllllflll. 

Arab memleketleri . . 

aras1nda fikir birli9.i 
Bir Hicaz ve bir lrak Prensi Y emene 

• 
Imam Y ahyayt ziyarete gittiler 

Bagdad 15 (a.a.) - Emir Mehmed 
Adiman Yahyanm resmi bir ziyarette bu
lunmak iizere Yemene hareketinin Arab 
memleketleri arasmdaki mukarenetin bir 
ni§anesi oldugu miitaleastm serdetmekte 
olan siyasi mehafil, bu ziyaretin lrak as
keri heyetinin seyahatile ayni zamana te
sadiif etmekte oldugunu ve bu heyetin 
Emire naib prensin bir mesajm1 tevdie 
nemur bulundugunu kaydetmektedirler. 

Bu mesajda lrakm Yemenle te§rikimesai 
arzusunda oldugu beyan edilmekte ve as
keri ve manev1 yardtm ic;in evvelce ya • 
ptlmt§ olan teklif tekrar olunmaktad1r. 
Salahiyettar membalardan ogrenildigine 
gore lrak asker! heyeti, iic; sene kalacak
ttr. Bundan ba~ka Bagdaddaki lngiliz 
biiyiik el<;isinin Dubai ve Koweit gibi 

fArkas1 Sa. 5 siitun 6 cfa) 

Alliral Moaren istanltalda 

Amiral. Ankarayo. hareketinden evve! Hayd4rpQ.§ada 

Franstz Pasif Korunma miitehasstslanndan Amiral Lusyen Mouren, diin 
sabahki Avrupa ekspresile ~ehrimize· gelmi~tir. istasyonda Frans1z konsoloslui~u 
memurlan tarafmdan kar&tlanan Amiral diin ak~amki trenle Ankaraya gitmi~tir. 

istanbul ve izmire ikinci defa olarak geldigini soyleyen Amiral, Ankarada 
Franstz Biiyiik el~;isi M. Massilrli'nin misafiri olarak bulunacagmr miiteakibcn 
istanbula donerek burada bir kac giin kaldtktan sonra memleketine gidecegini 
siiylemi~tir. Amiral Mouren, fusattan isHfade ederek memleketimizdeki pasif 
korunma tedbirlerini de giirmek arzusunda bulundugunu iliive etmi~tir. 



2 CUMHURIYE't 

__ r_~hrin Ieinden 
( ·3ehir· va Memleket Haberle~l. 

ve tiftik 

Dalgmlarin dokiintiileri ihracinin • • tanz1m1 

-----, Standardizasyon miidiirii 
nas1l unutulur ? - bugiin ,ehrimize geliyor Nakil vasitalarinda e'ya 

Sahibinin ba,Ini bulamayan 
vagonunda 

,apka ! - Tiinel 
karie intizar eden kitablar 

Ticaret Vekaleti Standardizasyon mii
diirii Faruk Siinter bu giin Ankaradan 
§ehrimize gelecektir. Standardizasyon 
miidiiri.iniin §ehrimize geli§i, hazuhklan 

\..._ ___ I 
Yazan: SALAHADDlN GONGOR 

j yaptlmakta olan yapagt ve tiftik ihrac ni
----- zamnamesi tatbikatile ve birlikler mese--------------------------1 lesile alakadardtr. 

Cazetelerden birt' geren gu··n, dalgtn bt'lt'yorum S"ze d anlataytm· T v -, · 1 e · ram ay Bu giin Faruk Siinterin riyaseti altmda 
yolcular tarafmdan tramvay, tiinel ve o- hmcahm<;.. lgne atsan, mutlaka birinin ogleden evvel yapagt ve tiftik tacirleri bir 
tobiislerde unutulan e§yanm listesini ne§· omuzuna saplamp kalacak. Derken, bir 
rediyordu: yeni yolcu daha.. ltekaka, i<;eri girmege toplantt yapacaklardtr. Bu toplanttda 

62 muhtelif cins <;anta, 52 tane §em· <;abahyor. Burnunun ucunda sallanan standardizasyon i<;in yaptlmast laztm ge· 
siye, 41 par<;a kitab, 28 §apka, I 4 <;tft gozliige, biri ehle dokunarak dii§iirdii. ~:~li~~pa~!~a~~~r.tiftik niimune tipleri son 
<;orab, 15 <;ift ayakkabt, 2 gozliik, 4 dol· Adamcagtz, o kadar dalgm ki burnunda- ~ 
rna kalem, 28 tane kii<;iik biiyiik seferta- ki ag1rhgm kalkttgmt da farkedemedi. Ak~am saat 16 da biitiin ithalat ve ih
st, 5 erkek pantalonu... ilaahn... Bereket versin, yanmdakiler hatulattl • racat birliklerinin miidiir ve icra komite-

Listeyi okurken kaybolan e§yanm sa· lar: leri azalan Ticaret Vekaleti Ba§kontro· 
hiblerini de gozlerimin oniine getirmege _ Baytm .. Cozliigiiniiz dii§tii 1 Iorliigiinde Standardizasyon miidiiriiniin 
~;ah§tyorum: Hem en yere egilip aldt, tekrar bur • riyaseti altmda top lamp limited §irketle· 

Ya§, knkla kuk be§ arast ... Biitiin giin, nuna takabilirdt. F akat cebine yerle§tir- rin ithalat birligi halini almast ve birlik
<;ah§tp <;abalamt§. ~imdi yorgun argm megi tercih etti. Daha dogrusu, cebine leri alakadar eden diger meseleler iize
evine doniiyor. Koltuklannm altmda bir yerle§tirdigi zannma kapt!d1. Ne yaztk ki nnde bir gorii§me yapacaklardn. 
siirii paket... bu sefer yumu§ak paltolann kuma§ma 

Hele §iikiir, tramvayda bo§ bir yer siiriinerek sinsi sinsi inen gozliik bir daha 
bulabildi: Arttk ver elini Sara<;haneba - eben buradaytml» demedil 
§t ... Fakat bilet<;i, adamcagtzl rahat b1 • 
;rakt1 m1 ya: 

- Haydi, baylar.. Biletsiz kimse kal
masm!. 

Pantalonunun ceblerini §Oyle bir yok
ladt. Bozuk paras1 yok. 1ster istemez, 
ciizdana miiracaat: 0, ne ya'? .• Betiben
Zl birdenbire attl. Cuzdamn gozlerine 
yerle§tirdigi iki§er buc;uk liralan, durma
dan habire saytyor: 

- Acaba, bir §ey mi dii§iirdii '? deme· 
ge kalmadan, kalem kagtd <;tkh. 

Kalem de daha pml pml.. <;ar§tdan 
yeni almdtgt belli! Anla§tlan nereye ne 
masraf ettigini hesabhyor. Yangozle bak· 
ttm: Cazete kagtdmm bo§ yeri <;abucak 
doldu: 

lki <;ift <;orab kuk be§erden 90 
T erziye borcuma mahsuben 5 00 

Sabahleyin evden «tkarken bir siirii si· 
pari~: lki c;ift !<Orabla dart <;ileyiin alma· 
cak. <;ocugun gogiisliigii par<;a parc;a .• 
lki metre siyah kuma§ da ona laztm .• 
Donii§te de Bahkpazanna ugral Yann 
ic;in agza atacak bir lokma yiyecegimiz 
yok 1.. Arttk, bak bakahm, bahktan, et
ten bir §eyler becerl Ha ... Dur, yagtmtz 
bitmi~.. Cec;en defa aldtgtn Vakftkebir 
yagmdan olsun. Sonra da tazesinden on 
be§ yirmi yumurta, biraz ka§er, biraz da 
beyaz peynir ... Tabii <;ocuklara yanm ki
lo ftshk almagt da unutmazsml .. 

MOTEFERRIK 
Dahiliye V ekilinin tetkikleri 

Dahiliye Vekili F aik Oztrak, dun og
leden evvel istanbul Tramvay, Elektrik 
ve Tiinel idaresine giderek idarenin son 
aylardaki hastlatma, malzeme ihtiyacma 
aid hususatl tetkik etmi~ ve bu hususta 
Vali ve Belediye reisi Lutfi Ktrdarla 
Tramvay ve Elektrik idaresi miidiir vekili 
Naztmdan malumat almt§ttr. 

Milli korunma ve milli sanayi 
Milll korunma kanunu tatbikau iize • 

rinde milli sanayii alakadar eden cihetleri 
tespit etmek ic;in dun de Mmtaka ikusad 
miidiirliigiinde san,ayi gruplan muhtelif 
toplanular yapmt§lardtr. 

Feci bir yanh§hk 
Kiic;iige pijamahk kuma§ 400 
Bahkpazarmda harcadtgtm 3 7 5 
Hesab yekunu kabardtkc;a, yuzunun 

ifade ettigi mana da degi§iyordu. l<;in -
den ne ge<;irdigini tahmin etmek gii<; de
gil: 

Adamcagtz, vadine sadtklardan... 6y
le, eski zamanm, - kavugile §alvartmn 
dizkapagt stk stk eskiyen - vurdumduy -
maz ,_elebileri gibi, sabahleyin evden <;t· 
karken: 

Sultanahmedde oturan Hayriye Emine 
admda bir kadm, yanh§hkla ila<; yerine 

«pat~ 1 <;akan, ak- siibliime ic;erek zehirlenmi~ ve kaldmldtgt - Ba§iistiine I diyip 
§am eve donerken: 

- Eyvah unuttum I 
Jerden degill 

hastanede olmii~tiir. 
diye dizini dogen- Miiddeiumumilik cesedin Morga kal -

- Amma da para bozmU§UZ yahul .• 
Biraz gayret etsek ayhgm dibine dart 
ekecekmi§iZ I Halbuki odenecek daha ne 
borclar var: Ekmek<;isi, kasabt, bakkah 
a<; kurd gibi para beklerler ..• lki aydan· 
beri, radyonun taksitini veremedikl 
•...... un da neredeyse sesi «tkar. Malum 
ya, ona da iki yiiz lira borcluyuz I 6de • 
digimiz para, topu topu kuk liranm ic;in· 
de ... » 

Derken, kondiiktoriin sesi, bay1m1 
dii§tiigii dalgmhktan kurtardt: 

- Sara<;hane 1.. Var mt inecekler "? •• 
Derhal ayaga kalku. Apt§arasma yer

le§tirdigi pakatleri ahrken dolma kalemin 
:rere dii§tiigiiniin farkma varmad1 bile!.. 

,.,.,. 
Bu da bir ba§ka dalgm: Sapkast elin· 

de tehi§la otobiisten i«eri girdi. Kaldt • 
nmda bekleyen bir ktzla, uzaktan §aka· 
la§trken, bir kac; yolcunun ayagma bas· 
tt .•• Otobiis hareket edinceye kadar, ye· 
rinde hop oturup hop kalktyor, §apkasml 
koyacak yer bulamtyordu. 

Ma<;kanm son durak yerinde otobiisii 
siipiiren biletc;i, toza bulanmt§ bir ~apka 
buldu: 

- Bu kimin baylar"? .• 

Ne sipari§ verdilerse, hepsini almt§, 
sanp sarmalatmt§, bir de §oyle alaminiit 
faslmdan, Bahkpazannda iic; be~ kadeh· 
<;ik parlatmt§, tin tin, evine doniiyor. 

Fakat paketler hayhca okkah hal.. 
T ramvayda, bunlann da istirahatlerini te• 
min etmek zarureti var. Ayakiistii seya· 
hati gaze aldtktan sonra, mesele degil o 
da .. 

Derken, istasyonun birinde: 
- <;m <;mi .• 
T ramvay durdu. 
- Ne var? .• 
Raylarda bir araba yoldan c;tkmt§!.. 

Burada ineceksiniz. 
Paketleri ktsktvrak yakalaytp yola dii

ziilmekten ba§ka ~;are yok. Fakat bu te -
Ia§ arasmda, ii<; be§ kadeh<;ik rakmm da, 
ba§a verdigi mahmurlugun tesirile §imdi 
bu adamcagtz paketlerden ikisini, tram
vayda kendi aktbetine terketmi§ olsa rna· 
:zur saytlmaz mt '? .. 

Neyse .. Bunlar kii<;iik dalgmltk vak'a
lan I. Dalgmhgm en fecii hence insanm 
kendi kendini unutmastdtrl 

lnsan kendini nastl unutur mu dedi • 
niz? .• Onu siz, gidin de bu giinkii Avru· 
pa yangmmm kundagmt haztrlayan bii· 
yiik gafillerden so run 1 .• 

dmlmasma liizum gostermi~tir. 

Polonyadan gelen Tiirkler 
Polonyadaki Tiirklerden miirekkeb 20 

ki~ilik bir muhacir kafilesi diinkii kon -
yansiyonelle istanbula gelmi§tir. Bunlar 
arasmda eski Turk hakanlanndan Ciray 
ailesine mensub Celal Ciray ve Var§ova· 
daki Tiirk gazetecisi Aziz 6zerle mek -
tebleri kapanmt~ olan iic; iiniversiteli de 
bulunmaktadtr. Bu kafileden sonra 1 0 
ki~ilik bir kafile de gelmek i.izeredir. Var• 
§ovada bulunan diger Tiirkler de ana 
yurda doneceklerdir. Gelenler Polonyada 
i§ yapmak imkam kalmadtgmt, yiyecek 
maddelerin pek az ve pahah oldugunu 
soylemi§lerdir. 

GOMRVKLERDE 
----------------------Miidi.irler arasmda 

Ciimriik miidiirleri arasmda geni§ mik
yasta terfi ve nakiller yaptlmt§hr. Bu a
rada Ankara giimriik miidiirii Halil ibra
him Mersin, Antalya giimriik miidiirii Re
fik Ankara, Trabzon giimriik miidi.ir mu
avini ibrahim Antalya giimriik miidiir • 
liiklerine tayin edilmi§lerdir. 

IKTISAD Kim in olacak.. Ba§tnda kavak yeli 
esen gene yolcunun 1 •• SALA.fJADDIN GONGiJR Beynelmilel Ticaret Odalar1 

Elinde, minimini bir sefertast ile, c1va 
gibi, tramvaydan ieri kaydt. Ftldtr ftldn 
donen gozlerile, birini ara§tmyordu. Ni
hayet yakaladt. 0 da kendisi gibi, bir 
ilkmekteb talebesi... Onun da elinde bir 
kii<;iik yemek kab1 var. ;iimdi iki$i bir • 
den, i«erisini gozetlemege ba§ladtlar. An· 
la§thyor ki fnsat bulurlarsa, anafordan 
seyahat edecekler: Bilet<;i, sahanhga .• 
Onlar i<;eriye, bilet<;i i«eriye, onlar sa • 
hanhga .• Nihayet bir ara, yakalan ele ge
!<ecegini anlaymca kendilerini kaldmma 
ftrlatttlar. Aceleden sefertaslarmt tram
vayda unuttuklanm bilmem soylemege 
liizum var m1? .. 

Tiinelin birinci mevki arabasmda bir 
yolcu goriiyorum. Paltosunun cebi ttk -
ltm ttkhm dolu... Enfiye mendilile degil, 
kitabla ..• Aynca elinde de irili ufakh bir 
aiirii kitab var.. Kah birini, kah otekini 
a~;tyor, baztlarmm yapraklanm ytrtarak, 
aurasma burasma goz attyor. Fakat tii • 
nelin sarsmttst arasmda bir §ey okuyup 
anlamaga imkan yok. Bir bu<;uk dakika 
siiren tiinel seyahati de c;abucak sona er· 
di. Kalabahk biribirini <;igneyerek dt§an 
<;tkarken, kitab merakhs1 yolcunun, iki 
kitabt da vagonun bir ko§esinde, daha 
az unutkan bir kariin zuhuruna intizar 
ediyordul 

Sabahleyin, yagmur yagtyordu. Ba -
yan, evden «tkarken, 1slanmak korkusu • 
na kaptldt. Semsiyesini yamna aldt. Fa
kat «ok ge«meden, yagmur kesilince, 
~emsiye de, koltugunda, ba§tan attlmak 
i!<in fusat beklenen bir yiik oldu. 

Tramvayda, onu nereye yerle§tirece -
gini zaten bir tiirlii kestirememi§ti. T ak
simde inerken, minimini 11emsiye, sahibi
nin arkasmdan; kimsenin i~itemiyecegi 
sesle, ipekli kuma§tm ht~udatarak, bo§U· 
bo~una seslendi durdu. 

KOLTOR ISLER! 

San'at mekteblerinde 
tensikat 

Maarif Vekaleti, memleketimi~deki 
sanayi hareketlerine uygun bir §ekilde us. 
ta yeti§tirmek iizere san'at mekteblerin -
de bazt yenilikler yapmaga karar verdi
ginden, mevcud te§kilat etrafmda tetki
katta bulunmaktadtr. Bu arada Istanbul 
mmtakas1 San'at mektebinin mensucat 
ktsmt lagvedilmekted.ir. San' at mekteb. 
lerine aid miifredat programt da esash bir 
tetkikten gec;irildiginden oni.imiizdeki 
ders senesinden itibaren bazt yeni kiSim -
lar ilave edilecek ve mekteblerin ihtiyac
lan olan vesait de ikmal edilecektir. 

c;ocuklara yard1m faaliyeti 
geni§letiliyor 

ilk mekteblerdeki fakir c;ocuklara yar· 
d1m maksadile yeniden te§ekkiil eden ka. 
za yardtm cemiyetlerinin i§tirakile «ilk 
mekteblerdeki yoksul <;ocuklara yardtm 
cemiyetleri birligi:& adile C.H.P. sinin hi
mayesinde bir birlik te~ekkiil etmisti. Bir
lik heyeti idaresi dun Parti merkezinde 
profesor Hamidin riyaseti altmda bir top· 
lanh yaparak, muhtac c:;ocuklara yaptla • 
cak yardtmtn ~ekli etrafmdaki miizakere· 
Jerde bulunmu~lar, halen mekteblerde 
mevcud olan I 3 binden fazla muhtac ta
lebenin tamamile himayesi i<;in bazt ka • 
rarlar vermi~lerdir. 

T oplanttda, ~imdiki yard 1m §eklinin 
de degi§tirilmesi, tek kazan usulii yerine, 
c:;ocuklart jzzeti nefislerini kJrmJYacak 
ba,ka bir usuliin konmas1 mevzu bahsol. 
mug, bunun ic;in, her mektebde bir kantin 
a<;•lmast, bu suretle yardtm ~~:oren <;ocuk
lann da muallim ve parah talebelerle ay
ni yerde yemek yemesi miinasib goriil • 
miistiir. Bu usuliin muv?ftk olup olmtva. 

'1-¥-¥- cagt ay sonuna kadar Maarif miidiirlii-
- Gozliigiimii bulamtyorum. Acaba, 0;;;nce tetkik edilPcektir. Maarif miidiir -

nereye gitti I Demincek, tramvayda iken W~i.inde bu i~le ugr,~an hevet, Fm..t•khda 
§U cebime koymu§tuml.. I I 3, Fatihte 40. ve Yesilkov mekteblerini 

Halbuki gozliigiin nereye gittigini ben niimune olarak ittihaz ~dec~ktir. 

kongresi toplamyor 
Merkezi Pariste bulunan beynelmilel 

ticaret ve sanayi odalannm kongresinin 
bu sene harb vaziyeti dolaytsile Laheyde 
yaptlmasma karar verilmi~tir. Aytn 22 sin· 
de yaptlacak olan kongreye bizden de bir 
murahhasm i§tiraki takarriir etmi~tir. Bu 
murahhas Beynelmilel Ticaret Odast Tiir. 
kiye milli komitesini temsil edecektir. 

Kaybedilen men§e 
§ehadetnameleri 

Enter§anjabl takasla muamele yap1lan 
memleketlere ihracat yapmt§ bulunup da 
men~e §ehadetnamelerinin «B» niisha • 
lanm her nastlsa zayi etmi~ olan tacirle· 
rin vaziyetleri takas heyetlerince tetkik 
olunmaktadtr. 

Az1h sarho§un marifetleri 
Diin, Cibalide Oskiiblii caddesinde Os. 

man kahvesine $iikrii admda bir sarho~ 
girerek giiriiltii, pattrdt yapmaga ba§la • 
m•l)tlr. Kendisine giiriiltii yapmamast i<;in 
yaptlan ihtara biisbiitiin hiddetlenen Siik
rii, bu defa sandalye ve masalanr altmt 
iistiine getirmi~ ve bu arada mi.idahalede 
bulunmak istiyen <yuak Hiiseyni de is • 
kemle ile baytlmctya kadar dovmii§tiir. 
Bu hadise esnasmda kahvenin biitiin carn
Ian kmlmt~ ve azth sarho§Un ancak polis 
kendisini yakaladtktan sonra akh ba~nna 
gelmi~tir. 

Bursada bir katil mahkum 
' oldu 

Bursa (Hususi) - Karacabeyin Karl\· 
su koyiinden Emin Bozkurt admd.a biri 
tarlalannda yabanct koyunlarm otlattidt
gmt gormii§ ve <;obanlara koyunlarm tar
ladan <;tkarttlmastm soylemi~tir. Bundan 
hicldetlenen <;obanlar «koyunlanmtzt <;t
karamaytz» diye Emini dogmeye ba§la -
mt§hrdtr. Emin, bunlann elinden kurtu· 
lunca <;iftesile <;oban Ahmedi oldiirmii§ ve 
dir,er ~oban lsmailin de goziiniin kor ol· 
me~sma sebebiyet vermi§tir. Agtrcezada 
gonilen muhakemesi sonunda E.min 1 3 
sen~; 4 ay agu hapse mahkum edilmi~tir. 
maii~lhrHamdiaSOeokd8 

Milli Selia 
Tap geaeliii•ize 
Jiiksek iltifatlan 

Ttb bayramt miinasebetile yap14 
Ian merasimi miiteakih Ttbbiyeliler, 
Reisicumhur ismet inoniine tazim 
ve baghhklanm bildiren bir telgraf 

<;ekmi§lerdi. Milli $ef, ttb mensub4 
~ Ianna a§agtdaki cevabt gondermi~4 

lerdir: 
Cemil Bilsel, 

Oniversite Rektorliigiine 
cCumhuriyet ttb gencliginin bay· 

ramma samimiyetle i§tirak ediyo4 
1 rum. Ttb gencleri milli tarihimizde 
1 mesleklerinin hususi mevkiini iftihar 
~ ve vazife emaneti olarak daima go· 

zoniinde tutmahdtr. Tiirk Cumhuri
yetinin milliyet<;i ve inkllabct hiivi· 
yetine ttb alemimiz daima hizmet 
etti. Genclik gelecekte daha verimli 
hizmetler etsin. » 

lsmet lnonii 

Niilus S8JI .. 
----•• 

Oniimiizdeki te,rinievvel 
i~in faaliyetler devam 

ediyor 
Gelecek te§rinievevl aymda yapJlacak 

niifus saytmt ic;in laztm gelen haznhklar 
devam etmektedir. T e§kil· edilen be§ nii· 
merotaj postast faaliyete ge<;rni§tir. Nume· 
rotaj i§lerine sarfedilmek iizere Belediye 
biitc;esinden I 5 bin lirahk bir miinakale 
icra edilmi§tir. Numerotaj i§inin mart ni· 
hayetine kadar ikmal edilmesi Dahiliye 
Vekaletinin emri ikttzasmdan olmakla 
beraber bunun bu miiddet zarfmda ikmal 
edilemiyecegi anla§tlmaktadJT. Umumi 
niifus saytmmdan evvel memleketin bazt 
yerlerinde tecriibe tahrirleri yaptlacaktJT. 
Bu meyanda nisan aymm ortasma dogru 
§ehrimizde Bakakoy kazasmda da bir 
tecriibe tahriri yaptlacaktJT. Buna aid ha· 
zuhklar ikmal edilmek iizeredir. 

Her be§ senede bir tekrar edilmekte o· 
Ian ve bu suretle bu sene memleketimizde 
birincite§rin aymda yaptlacak olan umu· 
mi saytmda niifusumuzun nekadar c;tkaca
gt merakla bcklenilmektedir. Bundan be§ 
sene evvel yaptlan umumi tahrirde Tiir· 
kiye niifusunun 1 6 milyon 700 bin ki§iyi 
ge<;tigi malumdur. Her nekadar son zel
zelede memleket 25,000 ki§i kadar bir 
zayiat vermi§ olmakla beraber niifusu· 
muzun evvelki saytma nazl'ran pek <;ok 
arttlgmda §iiphe edilmemektedir. Bu arb§ 
§U sure tie tespi edilmektedir: 

Hataym ilhakile memleket 300,000 e 
yakm niifus kazanmt§tJT. Son senelerde 
memlekete gelen muhacirlerin saytst bir 
ka<; yiiz bini tutmaktadtr. 

Son senelerde tevelliidatm fevkalade 
fazla oldugu, her sene ilkmekteblere kay
dedilmek i.izere vaki miiracaatlerden an
la§tlmaktadtr. Bu miiracaat miktan bil -
hassa vilayetimizde her sene be§ altt bin· 
den fazla olmak iizere tespit edilmekte· 
dir. 

Biitiin bu vaziyetler hesab edilerek o
niimiizdeki tahrirde niifusumuzun herhal· 
de 1 8 milyondan a§agt olmtyacagt tahmin 
edilmektedir. --------

Bir amele tugla ile 
arkada,IDI ofdiirdii 

Be§ikta§ta aralarmda <;tkan vir kavga 
esn;lsmda, bir amele diger ameleyi kar
nma tugla ile vurmak suretile oldiirmii§
tiir. Hadise §oyle olmu§tur: 

Barbaros tiirbesi etrafmdaki binalann 
ytktlma i§inde c;ah§an amelelerden Meh
med oglu Bekirle Kastmtn aralan a<;tk bu
lunmaktadtr. Bir arahk gene kavgaya tu
tu§an bu iki amele arkada§larmm miida
halesi iizerine gii<; bela i§leri ba§ma don
mii~lerdir. F akat hiddetini bir tiirlii ye
nemiyen Kastm ktsa bir miiddet sonra 
tekrar Bekirin iizerine saldtrmt§ ve eline 
ge<;irdigi bir tugla ile olanca kuvvetile 
karnma vurmu§tur. Bekir bu ~iddetli dar
benin tesirile derhal bayt!mt~tlr. Hastane
ye kaldmlan Bekirin yaptlan muayene 
neticesi dalagt par<;alandtgl anla§tlmt§tlr. 
Bekire derhal ameliyat yaptlmt§Sa da o
liimden kurtanlamamJ§tlr. Esasen vak' ayt 
miiteaktb yakalanmts olan Kastm hakkm
da tahkikata ba§lan~J§ttr. 

0~ kavgacmm ii~ii de 
yaraland1 

Per§embepazarmda arabact Osman, 
Cevad ve Siileyman bir yiik almak me. 
selesinden kavgaya tutu§mu§lardtr. Kav
ga esnasmda Siileyman gogsiinden, Os -
man da kolundan, Cevad da omzundan 
yaralanmt§tlr. Kavgactlarm ii<;ii de yaka
lanmt§hr. 

Mangal kazas1 
Ferikoyiinde $ahmerdan sokagmda 14 

numarada oturan lbrahimin 2 ya§mdaki 
oglu Hiiseyin, odada bulunan mangaldan 
kaz~en eteginin tutu§mast neticesi muhte
lif yerlerinden agtrca yanmt!} ve tedavi 
ic;in Etfal hastanesine kaldmlmt§ttr. 

Bir yaralama vak' as1 
Deniz amelesinden lnebolulu $erafed

dinle Rizeli Mustafa admda iki arkada§, 
diin Ankara caddesinde kavgaya tutU§ • 
mu§lardtr. 

$erafeddin bir arahk b1<;agmt c;ekerek 
Mustafayt yaralamt§hr. Su<;lu vak' ayt 
miiteakib yakalanmt~hr, 

Bir aybk tetkiklerin 

hazin neticesi 

Muayene edilen mevadm 
ekserisi bozuk ~Ikb 

Son bir ay zarfmda alman 
cins mevadda aid niimuneler 
kimyahanesinde tahlil edilerek 
neticeler elde edilmi§tir: 

muhtelif 
Belediye 

a§agtdaki 

I 2 sirke niimunesinden I 0 tant:si, 146 
ekmek niimunesinden 3 I tanesi, gene I 2 4 
ekmek niimunesinden 45 tanesi, 7 c;av· 
dardan 6 tanesi, 24 helvadan 19 u, 5 re· 
c;dden 4 ni.imune, 2 yogurdun her ikisi de, 
2 tur~unun her ikist de ve 7 7 yag ni.imune
smm 16 tanesi bozuk <;Ikmt§tlr. Belediye 
alakadarlara gonderdigi bir tamimde yu
kandaki feci neticeyi bildirmekte ve bu 
gibi bozuk mevadla stkl bir miicadele ya· 
ptlmastm istemektedir. 

Yukanki bozuk mevaddt satan diik • 
kanctlar §iddetle tecziye edileceklerdir. 

Bozuk ekmekler 
Y aptian tefti§lerde §ehrin muayyen bazt 

yerlerindeki fmnlann muntazaman bozuk 
ekmek <;tkardtklart ve bunlarm muntaza· 
man tecziye edildikleri goriilmii§tiir. 

Alakadarlann tetkiktma gore bu f~rm· 
!ann en <;ok cezaya c;arptlmalannm sebebi 
hamur makinesi ve saire bulundurmama· 
Ian ve fmnlarmt pis tutmalandtr. Bu iti· 
haria Belediye riyaseti bu kabil fmnlarm 
en ktsa zamanda noksanlanm ikmal et -
medikleri takdirde bunlann seddedilerek 
yerlerine yeni ftrtnlar ac;Jlmast ic;in mii
saade verilme~ine karar vermi§tir. 

SEHIR ISLER/ 
Rumanyah bir «eglence yer· 

leri» miitehass1s1 geldi 
Biikre§ sayfiye ve eglence yerlerinin 

idare i§lerinde miitehass1s olan Yorgi Mi. 
§el ~ehrimize gelmi§ ve diin Vali ve Be
lediye reisi Lutfi Kudan ziyaret etmi§tir. 
Vali, Biikre§i ziyaret ettigi zaman bu zat
tan istanbulu ziyaret etmesini rica etmi§ti. 
Yorgi Mi§el diin otomobille Floryaya gi
derek plajlann ne !fekilde idaresi faydah 
olacagmt tetkik etmi!ftir. Miitehassts bu~ 
dan soma T aksim kazinosunu gezmi~tir. 

1940 biit~esi haz1r 
Belediyenin 9 40 biitc;esi haztrlanmt§ 

ve muhasebe tarafmdan tasdik edilmek ii
zere Vali ve Belediye reisi Lutfi Ktrdara 
verilmi§tir. 

Miitehassis hamurkar kolay 
kolay bulunmuyor 

Fmnlarda miitehassts hamurkar bu -
lunmamasmdan dogan vaziyet gittikc;e 
daha geni§lemektedir. On be§ seneden 4 

beri fmnlarda yalmz hamur makinelerile 
hamur yugurulmakta oldugundan elle ha4 
mur yugurmasmi bilenlerin azalmasmm 
fevkalade hallerde doguracagt mahzur -
Jar gozoniine almmt§tlr. 

Bu i§i ehemmiyetle tetkik eden alaka· 
dar makamlar ehemmiyetli tedbirler al -
maga ba§lamt~lardtr. lstanbuldaki degir
menlere - cereyan kesilmesi ihtimaline 
kar~t • buharla miiteharrik kazan bulun -
durulmast mecburiyeti konulmu§tur. Bii. 
tiin fmnlara da en ktsa miiddet zarfmda 
elle hamur yugurmaga mahsus hamur 
teknelerinin siiratle yaptlmast teblig olun
mu§tur. Fmnlar hemen tekneleri yerle~ -
tirmi§lerdir. Faka~ hamurkarlarm elle ha
mur yugurmayt bilmemeleri dolaytsile Ft. 
rmctlar cemiyeti diin Belediyeye rniira -
caat ederek bu nokta iizer;~o:le nazan dik· 
kati celbetmi§tir. 

ADLIYEDE 
Bir hus1z mahkum oldu 

Bir miiddet evvel Nikogos admda biri, 
Haskoyde Behc;;etin evine kapt kilidini 
kumak suretile girerek muhtelif giyecek 
e§ya c;almt§ ve vak' adan ktsa bir miiddet 
sonra da polis tarahndan yakalanarak 
Adliyeye teslim edilmi~ti. 

Asliye sekizinci cezda devam eden bu 
htrstzhk davast diin neticelenmi§ ve suc;u 
tamamen sa bit gorulen Nikogos, 9 ay I 0 
giin hapse mahkum edilmi§tir. 

Hileli deri tacirinin 
muhakemesi 

Bir miiddet evvel Ayakkabtctlar cemi
yetinin §ikayeti iizerine Miiddeiumumilik 
Y edikulede Aleko Dulo kosele ve deri 
fabrikasmda tahkikat yapmt§ ve bu fahri. 
kanm derilerin kenarmdan keserek pi
yasaya muayyen ol<;iiden ve sikletten ek· 
sik mal c:;tkard1gmt tespit etmi§ti. 

Diin bu fabrika aleyhine ac;tlan davaya 
altmct asliye cezada baktlmt~tlr. 

Muhakemede Ayakkabtctlar cemiyeti 
reisi Abdullah, kooperatif namma mii • 
dahil stfatile davact mevkiinde bulunu • 
yordu. 

Mahkeme, deriler iizerinde tetkikat ya. 
pan ehli viikufun di.-, lenme•i"'le karar ve· 
rerek muhakemeyi ba§ka bir giine talik 
etmi~tir. ._. .•. ._. 

K1z ka~1rmamn sonu 
Bursa (Hususi) - lnegoliin Muzi ko· 

yimden Mustafa ktzt F atma, ni9anhs1 ve 
annesile birlikte lr.egolden koylerine do
nerlerken onlerine <;ete ahmed namile 
maruf bir adam <;tkarak ktztn kolundan 
tutmu§ ve Alibeykoyiine gotiirmii§tiir. 
Ahmed, Fatmayt ertesi giinii de daga <;I· 
karmt§ ve orada silahla tehdid ederek kt· 
zt berbad ettigi sabit oldugundan agtrce
za mahkemesinde muhakemesi goriilen 
<;ete Ahmed 6 sene 7 ay 15 giine mah
kum edilmi§tir. ---···--Alman konsolosu Ticaret 

miidiriyetinde 
Alman General konsolosu F. Seiler diin 

Mmtaka Ticaret miidiirii Avni Sakmam 
ziyaretle bir miiddet gorii§mii§tiir, 

16 Mart 1940 

Siyasi· -icmal 

Lehistan • Rusya • 
Almanya 

IF in • Rus sulhunun akdi ve Fin· 
landiyanm l 72 I senesindeki ya' 
ni iki yiiz on dokuz yti evvelki 

hududlarma <;ekilmesi biitiin diinya poli· 
tikast iizerinde derin tesirler buakmt§tlf· 
Muhtelif memleketlerin dahili politikalarl 
dahi Finlandiyanm ugradtgt aktbetten mii· 
teessir olur. Fransada Ba§vekil ve Hari• 
ciye Nazm Daladye'ye FinlandiyaY' 
vaktii zamanile askeri yardtm yaptlmll' 
masmdan §ikayet edilerek hiicum ediyor· 
lar. F ranstz matbuatt Finlandiyaya yar• 
dtm edilmesi i<;in hukuku diivelin §U ve• 
ya bu madde ve kaydi iizerinde durulma.
mahydt diyor. 

lngilterede dahi <;emberlayn" e ayni hii· 
cumlar yapthyor. Hiicum edenlerin i<;indt 
gazeteler ve muhalif partilerden ba§k' 
§imdi hiikumette bulunmtyan eski mti• 
him naztrlar dahi vardu. Eski F ranst~ 
nazularmdan F rossard vaziyete hakiJll 
ve sui a tie karar vermege muktedir bit 
hiikumetin i~ ba§ma gelmesini istemi§tir· 

F ranstz Ayan meclisi harici siyasete 
F ranstz diplomasisinin faaliyetine aid is' 
tizahlarm tehirini Daladye'nin istemesi 
ragmen ve hatta Meb'usan Meclisi tar 
fmdan boyle bir miinaka§a ic;in tayin o' 
lunan tarihten evvel gizli bir i<;tima ak 
dederek hiikumetin Finlandiya meselesiP' 
de takib ettigi siyaseti miizakere etmi§tir· 

Eski lngiliz Harbiye Nazm Hore Be· 
lisha Finlandiyaya yardtm edilmeme~ 
ic;in Fin hiikumetinin resmi talebde bll" 
lunmamasmm kafi bir sebeb olmtyacaj:'p!11 

ileri siirerek <;emberlayn hiikumeti siy~' 
setinin gizli bir celsede miizakere edihnt' 
sini taleb etmi§tir. Diger taraftan Finle.t'' 
diyamn ugradtgl aktbet biitiin bitaraf de\'' 
letler ic;in bir dersi ibret oldugundan bull' 
lar siyasetlerine istikametler vermek iste· 
yorlar. 

Bu giinkii vaziyetin vaktile oniine gt' 
<;ilmesine imkan olup olmadtgt suali §irll' 
di biitiin milletlerin zihinlerini oyalama~· 
tadtr. Tam bu strada diin Fransadaki Le~ 
hiikumeti tarafmdan ne§redilen beyaz k 
tab fevkalade nazan dikkati celbediyo 
Bunun ihtiva ettigi vesikalardan anla§tld 
gma gore 1935 senesinde Almanya Ru 
yanm iizerine Alman ve Leh ordulartn' 
birlikte yiiriimelerini ve mii§tereken zap· 
tedilecek Sovyet Rusyanm Ok.rayna kr 
mmm payla§tlmasmt teklif ve Lehistll 
hiikumeti de bu teklifi reddetmi§tir. 

Maahaza Almanya gec;en sene kanun 
sanisinde Lehistam ziyaret eden Mare~ 
Goring vasttasile Sovyet Rusya iizerill 
Almanya ile Lehistamn mii§terek bir h 
reket yapmalanm tekrar teklif etmi§t11 

Almanya kendi biiyiik kuvvetile bu ha1 

be i§tirak ederek semeresinden Lehistll~ 
mabrum etmiyecegini temin etmek iize1 
Bol eviklerin iizerine yi.iruyecek ordud 
her Lehli..iukasma mukabil hir Alm11 

fakasmm bulunacagm1 da kaydetmi§til· 
Alman hiikumeti Rusyada K1Z1l oisll 

ak olsun biitiin memleketi bir elde tutll 
her hangi Rus hiikumetinin viicudiill 
Almanya i!<in dogrudan dogruya heJll 
hudud olmamasma ragmen biiyiik P1 

tehlike saydtgmt da Lehistan hiikumetill 
bildirmi§tir. Lehistan hiikumeti Rusylll 
par<;alamak ve §arktan gelecek tehlikedt 
kurtulmak manastnl ifade eden tekliflt 
gene reddetmi!f ve kendisine astl tehlik1 

nin Almanya oldugu kanaatine gelert 
lngiltere ve F ransa ile ittifak etmi§tir. V 
ger taraftan Sovyet hiikumetile miina;( 
batmt da iyile§tirmi§tir. Sovyet Harictl" 
Komiseri Potemkin Var§ovadan gec;erk~: 
Le hiikumetini Almanya ile harbe te§"1 

etmi~ 've boyle lbir barbde Rusf 
dogrudan dogruya i~tirak etmemekle b( 
raber malzeme vermek suretile Lehist9 

na yardtm edecegini vadetmi§tir. Hal~~ 
ki Lehistan Almanya ile harbe giri§ti) 
zaman Sovyetler Lehlilere yardtm etmt. 
§oyle dursun bilakis arkadan Lehistll~ 
vurmu§tur. I 

,.,,,IJ,rrem FP-v~i TOG.A_..~ 

Bir otel hirSlZl 
Sirkecide ii« otelde htrstzhk yap91 

Mustafa Sen admda bir htrstz, diin birill~ 
sulh cezada yaptlan sorguyu miiteak1 

tevkif edilmi§tir. 

HAVA RAPORU 
------------------------~ Ye§ilkoy Meteoroloji istasyonundan Ill· 
dtgJmtz malumata gore diin hava yurdll~ 
Karadeniz ve Akdenizin §ark ktytlari1.1 

dogu bolgelerde <;ok bulutlu ve me-.rP' 
yagt§h; diger bolgelerde kapah ve yer 1e1 

yagt~h gec;;mi§, riizgarlar Akdeniz ktytl~; 
rmda §imall, diger bolgelerde cenub' 
istikametten, Marmara havzast, Ege "1 

orta Anadoluda kuvvetli, dogu bolgeJe1' 
de hafif, diger yerlerde orta kuvvette e5' 
mi§, Ege denizi ve Marmarada cenub £11' 
tmas1 ba§lamt§hr. 

Diin lstanbulda hava <;ok bulutlu "1 

ktsmen yagt§h gec;mi§, riizgar cenubu g111' 

biden saniyede 5 ile 7 metro arastnd~ 
h1zla esmi§tir. 

Hararet derecesi en <;ok 14,4 ve en ,1 
7, 7 santigrad olarak kaydolunmu§tur. 

..ttl 

CUMBURiYET 
Niishas1 5 lruru,tur. 

A bone seraiti { r~~iye 
• 1c:;m 

Senelik 1400 Kr. 
Alb aYltk 750 , 
Oc:; ayhk 400 • 
Bir ayhk 150 • 

Dikkat 

Haric 
ic:;in 

2700 Jet 
1450 -

800 -
Yoktut 

Gazetemize gonderilen evrak ve ya:lltl-' 
ne,redilsin, edilmesin iade edilme:ll "~ 

ZJya1ndan mes'uliyet kabul olunma:=,.; 
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SON ·. HABER LE···R · 

Roma mUI8katmdan sonra 
Biitiin Avrupa 

vaziyetler 

meselelerine samil 
' 

beklenebilirmi, .• • yen1 
[Bitf tara.f• birin.cl sa.Mfede] l mat almamami~tJr. Muhakkak olan bir 

~rdamsche Cournal gazete•inin Berlin fey varsa, Fin harbinden sonra, bilhassa 
tnuhabiir yaz1yor: Almanyanm cenubi Avrupada faaliyete 

Almanyanm Moskova biiyiik elc;isi ba~lami~ olmasid!r. 
Von der Schulenburg Sovyetler Birligi • Simalde heniiz me§gul oldugu ic;in Rus-
nin miistakbel siyasi faaliyeti hakkmda ya bu sahada sahneye c;Ikmaml~tlr. 
b~r rapo~ vermek iizere yakmda Berline Garbi Almanyada tah,idat ve 
gidecekttr. • ~ 

Berlinde yap!lacak olan gorii§melerde zskan . 
bilhassa Sovyetlerin dogu cenub Avru • Londra 15_ (a.a.) - Reute.r aJansm?~ 
Pasmdaki maksadlan mevzuu bahsola • Alman • lev1c;re hududundaki muhabm 
caktn. Alman noktai nazan bu bolgede yaziyor: 
Sovyetler Birliginin ayni olmamak tehli- Avusturyada ve Almanyamn §arkmda 
kesi gostermektedir. Almanyaya nazaran yeni kitaat tah~id edilmi§tir. Mezkiir mm
Sovyetler Birligi her §eyden evvel bir takalarda talim merkezleri ve ki§lalar 
ham madde satlcisi olarak kalmahd1r. yapilmaktadir. Bu tedbir bah Almanya-

smdan tahliye edilenlerin bu mmtakalara 
Almanya, tekrar Rusyayz yerle§tirilmesi ic;in almmaktadir. Tyrol • 

tazyik mz ediyor? dan gelen Almanlann ekserisi pek ya-
Londra 15 (Hususi) - Fin harbinin kmda Constance golii iizerinde Bregenz

hitam bulmas1 iizerine Almanya ile Rus- de yerle§eceklerdir. 
hmn cenubi A vrupada biiyiik bir faali- Bir Bel~ika gazetesine gore 
l'et sarfetmege ba§ladiklanna dair muh-
telif menabiden habeder almmaktadn. Briiksel 15 (a.a.) - lndependance 
A.lmanya, §imalde harbe giri§mek iste • Beige gazetesinin Berlin muhabiri Al • 
tnedigi ic;in Fin harbine nihayet verilme· man Hariciye Nazm Von Ribbentrop'un 
•ini Sovyetlere tavsiye etmi§ti. Bu netice Roma ziyaretini mevzuu bahsederek di
elde edildikten sonra, naziler bilhassa yor ki: 
Rumanya hiikiimeti nezdinde siyasi te • «Roma isti~arelerinin neticesi, Alman-
Oebbiislerde bulunmaya ba§laml§lardtr. ya ile ltalya arasmdaki ittifakm miistak-

Almanlar, otedenberi tatbik ettikleri bel inki§afl hususunda zannedildiginden 
llsulii tekrar ederek, Rumanyamn herhan- daha kat'i olabilir. Almanya, ltalyanm 
gi bir tecaviize kar§l himayeye muhtac komiir ihtiyacmi temin sahasmda aldt· 
oldugunu ileri siirerek, bir Alman • Ru- gi hattt hareketile Alman - ltalyan ittifa
tnen ademitecaviiz paktt akdetmek tekli- km1 ekonomi sahasma da te§mil etmek 
finde bulunmu§lardn. karanm gostermi§tir. 

Fin harbinden evvel Rusya ile Finlan· Berlin ile Roma araemdaki stkl temas 
diya arasmda mevcud ademitecaviiz pak· halinde biitiin siyasi Avrupa meseleleri
ttna mii§abih olacagi anla§tlan bu mua- ne §&mil olmu~tur. Ve yakmda yeni va
hede ile Almanya, Rumanyaya garanti ziyet tezahiiriinii gosterecektir. 
Verecektir. Von Ribbentrop'un Papa ile mi.ilakati-

Bu miinsebetle Almanyamn daha ev • na gelince, bugi.in Almanya tarafmdan 
Vel Lehistanla da ademitecaviiz pakti merkezi Avrupada idare edilen halkm 
itnzalamit oldugu fakat buna ragmen Le· mecmuunu nazan itibara almak lazimdu. 
histana saldumakta tereddiid etmedigi ASirlardanberi ilk defadu ki, katolik ki
Sovyetlerin de Finlandiya ile akdettik • sim diger biitiin klsimlara hakim bulun
leri ademitecaviiz paktmt ayni ~ekilde maktadu. Vakia bugiin din meselesi es
ayak altma aldiklan ehemmiyetle teba· kisi kadar ehemmiyeti haiz degildir. Fa
tiiz ettirilmektedir. kat ne de olsa bu cihet gerek katolik 

Rumanyamn Alman te§ebbi.islerini ne ltalyayi, gerek katolik Alman halkmi 
BUretle kar~1ladtg1 hakkmda heniiz malii- alakadar eder.:t 
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ingiltere · italya 

anlaftyorlar 
londra hiikumeti, italya· 
ya istedigi kadar komiir 

vermege ha.Zir .. 
Londra 15 (a.a.) -Daily Telegraph 

gazetesi yaztyor: 
«Bir lngiliz • ltalyan ticaret muahedesi 

llkdi i~in iki taraf arasmda ba§layan mi.i· 
kakerelere yakmda devam edilecegi ala

itdar mahfillerde soyolenmektedir. Se
llede 38 milyon sterling miktannda mii· 
~adele yapilmasmt derpi~ eden bu mua· 

ede 1928 deki vaziyeti ihya edecek • 
tir. 

Soylendigine gore ltalya verecegi agtr 
8anayi malzemesi mukabilinde iptidai 
ttladdeler istemektedir. Bu maddeler ev• 
~ela miittefiklerin kontrolundan e-ec;ecek
Jlt, Komiir meaelesine gelince, Jngiltere 
talyamn kendi!ine ihtiyact olan 12 mil
~on ton komiirii §imendiferle Almanya
an temin edemiyecegini bilmektedir. 

ltalya lngiltereden takriben be~ mil • 
:lion be§ yiiz bin ton komiir istemi§tir. ln
filtere bu sipari§in iki misline c;tkanlabi
ecegine kanidir. lyi haber alan mahfiller

<le hast! olan kanaate gore lngiltere ltal
l'an endiistrisinin Almanyanm harb kud
tetini artlrmadi!{ma kani bulundugu miid
detc;e halyaya ihtiyacJ olan komiirii ver
tnekte bir mahzur gormiyecektir.:t 

l'iirkiye ile M1s1r ara-
smda miizakereler 

b' Kahire 15 (a. a.) - Tiirkiye ile Mtm, 
It miitekabil adli miizaheret mukavele

rar:nesi akdi ic;in miizakerelere batlamt§
ardir. 

TUrk banknotlari 

Yekun 306,042,165lira
y:a balig oldu 

Ankara 13 (a. a.) - Tiirkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankasmdan: 

15/3/940 ak§amt itibarile bank· 
not emisyonunun vaziyeti §udur; 
Bankanm ac;th§m -
da banka kanunu 
mucibince deruhde 
edilen miktar J58,748,563Lira 
Banka kanununun 
6 - 8 inci maddele-
rine tevfikan hazi. 
ne tarafmdan vaki 
tediyat olup teda-
viilden geri c;ekil-
mi§ oldugundan 
bundan tenzil olu.. 
nan 18,206,398 , 

140,542,165 :t 
Bu miktara banka 
kanunu mucibince 
alttn mukabili ya
J'tlan emisyon 
lie reeskont muka· 
bili yaptlan emis. 

17,000,000 :t 

yon. 148,500,000 » 

306,042,165 » 
liave olunca 15/3/ 940 tarihinde

ki tedaviiliin umum yekiinu iic; yiiz 
alh milyon k1rk iki bin yiiz altmi§ 
be§ liraya balig olmaktadir. 

Bu yekunun 263,906,045 liras1 
yeni harfli banknotlardan, miiteba
ki 42, I 36, 120 lirast da eski harfli 
banknotlardan miite~ekkildir. 

Welles Romada 

\' ugoslavya, Almanyaya Amerikan miiste,ari Kral 
mal vermiyor ve Papa tarafmdan 

t Belgrad 15 (a.a. ) - Almanyanm ik
~~adj eahada Yugoalavyaya kar§l giri§ -
a.h1~ •• oldugu ve yerine getiremiyecegi ta
k··fudler, Yugoslav sanayiini c;ok mii§ • 
1\ ll bir vaziyete eokmaktadu. Almanya
it1'b Yugoslavyaya te§rinievvel aymdan 
11 aren 8 bin ton demir madeni ve bin
~err:.e ton yan i§lenmi§ demir vermesi 18.
~l:r\ geliyordu. Simdiye kadar bu tesli • 
r a~In hie; biri yapiimamittJr. Simdi og -
t~ntldigine gore, Yugoslav Ticaret Nazi· 
~n1n Berlindeki ikameti eenasmda yap • 
t 1

§ oldugu miidahale, ancak Almanya 
u"raflndan yekdigerini takib edecek . dort 
~- al'hk miiddet zarfmda be~ bin ton de
too ~r teslimi vadi neticesini has1! edebil • 

1~tir. 

han· Rus ticaret muahede
sinin ehemmiyeti 

te/ahran 15 (a.a) - Rus • lran tica
~i rnuahedesi siyasi mahfillerde miisaid 
ithr §ekilde kar§Ilanmi~hr. <;iinkii bu mu-

ede . b. . h k tqeiJ . g_em~ 1r ticaret are etinin te • 
~1\ ertm atm1~ ve son Zl'manlarda dola
~t~:n· h~yecan uyandmct §ayialan tekzib 

llJhr, 

kabul edilecek 

Roma 15 (a.a.) - Amerika Hariciye 
miiste§an Sumner Welles, Berlin, Paris ve 
Londraya yapttgt seyahatten Amerikaya 
donmek iizere tekrar bu ak§am Romaya 
gelmi§tir. 

Yann sabah saat dokuzda Kral tarafm· 
dan kabul edilecek ve bir saat sonra da 

Hariciye Nazm Kont Ciano ile gorii~ecek
tir. 

Welles ogled en sonra da Mussolini ile 
miilakatta bulunacaktir. 

Homa I 5 (a.a.) - Amerika Hariciye 
miiste§ari Sumner Welles pazartesi giinii 
Papa araftndan kabul edilecektir. 

Ruzvelt'in Daladye'ye gonderdiii 
mahrem mesaj 

Paris 15 (a.a.) - Diin Sumner Wel
les tarafmdan Daladye'ye tevdi edilen 
Ruzvelt'in §ahsi mesajinrn mahrem bir 
vesika oldugu ve ne§redilmiyecegi res • 
men bildirilmektedir. 

CUMHURIYET 

Hldlselar arasmda 

Bir faraziye 
ir dostum var. Harbin ilk giiniin· 
denberi muharibler arasmda 
c:iddi bir ~arpl§ma olnuyac:agma 

inamm§hr. Hep §oyle der: «Harbden ev· 
velkine gore ~ok daba emin bir sulh hava· 
sa i~;indeyiz. Goreceksin ki Almanya ile 
Fransa ve lngiltere arasmda biiyiik bir 
~arpt§ma olmJyac:ak. Arada bir ka11 kii11iik 
millet kaymyabilir; fakat biiyiikler, fazla 
kan kaybetmeden uyu§acaklar.» 

Bunu soyliyen doat bir paradoks c:am
bazl degil, her fikrinin mes'uliyetini her 
zaman kabul eden, iddia haysiyetine ve 
dii§iince iffetine sahib, diiriist bir zeka· 
dtr _ Onun bu acayib nikbinligine hi11 bir 
giin tamamile i§tirak etmedim; fakat en 
uzak ihtirnale saygt beslemegi emreden 
bir ihtiyatm pe§inde, onun fikirlerini, dik
katli ve sessiz, dinliyordum. 

Soyliiyordu: 
- Bu barb akimdir. Tarihin otuz sene, 

yiiz sene muharebeleri kadar siirse hi~; bir 
meseleyi halletmez. 

Dostumu anc:ak Polonya harbinden 
aonra gorebildim: 

- ~arpt~hlar i§te, dedim. 
- Ben arada kii11iiklerin kaymyabile-

c:egini soylemi,tim, dedi. F akat bak, bii
yiiklf'r arasmda ciddi bir hava, deniz, ka
ra harbi oluyor mu? 

WellPs Avrupaya geldigi zaman dos· 
tum §oyle dedi: 

- Bu adarrun bir fantezi petinde kot· 
tugunu zannetme. Amerikahlar if adarm• 
dtrlar. Kendi prestijlerini bot yere kapa 
kap1 dolathrmazlar. Roosevelt Avrupada 
baza ehemmiyetli adamlann reyini alma
dan bu miislef8TIDI yola 111karmamt§hr. 

- lki taraftn da izzeti nefsini kurtaran 
bir form iii nasJI bulunabilir? 

- Bu diinya formiil katiblerile dolu
dur. Fikirlerin tarihi bize gosterir ki zad 
iddialann evlenntesi 11ok kolay olur. For· 
miil mii ararsm? Her diplomatm i11 cebin
de bunlardan bir ytg.n vard1r. Welles de 
cii7:dantnt bunlarla dolduruyor. Kurd kur• 
du yemez. 

- Bu bir kanun degildir. Biiyiik Harb
de yedi. 

- Biiyiik Harb harbdi; timdiki bir iz. 
zeti nefis gerili§idir. Boyle vaziyetlerde 
bir «suitefehhiim» vak'asmm iki taraf~a 
kabulii meseleyi halleder. 

- Fakat Polonya? 
- 0 zaten bir formiilden doimu§tu; 

batka bir formiille dirilir. 
Evvelki giin bu dosturna bir daha ras· 

lad1m: 
- Arbk sulh bir emrivakidir, dedi. 
- Finlandiya aulhu mu? 
- Hayu, diinya sulhu. 
- Dahl\ Welles Amerikaya donmedi • 
- Fakat ••• Finlandiya sulhunu yaphk-

tan 110nra doniiyor. 
Bu tahmin ciir'eti beni ancak giildiirebi

lirdi. Ona fikrinin hamurunu a~hrmak 
i~in, anlamarnlf gibi sordum: 

- Finlandiya sulhunu yapan Welles 
mi? 

- Tarihlere bak. Bu adaman Romadan 
Berline gihnesile Rus • Fin ternaalannm 
batlamas• arasmdaki taribe. Ben sana bu 
adamm hareketlerini dikkatle takib et· 
mek lazJm geldigini soylemedim mi? 

- ~erlok Hoboes gibi konu§uyorsun. 
- Goriirsiin. 
Ayrtldtk. Y almz kald1gun zaman da 

riiliimsemege devam ediyordum. Fakat 
o)·le bir ihtirnal ileminde YBftyoruz ki bu 
dosta sa~malad1gam ispat edecek deliller
den mahrumdum. Bu tahmin bollugunda, 
orijinalligine hiirmetle, boyle bir farazi
yeyi de kaydedip ge-:ivorum. 

• PEYAMI SAFA 

Ata'nm mezartnda 

Ziraat muallimleri diin 
bir ~elenk koydular 

Ankara 15 (a.a.) - Ziraat Vekale
tince Yiiksek Ziraat enstitiilerinde ziraat 
muallimleri ic;in a~;Jlrnl~ olan birinci kurs 
bu giin nihayet bulmu~tur. Kursa muhte
lif vilayetlerden gelen 60 ziraat muallimi 
i§tirak etmi~tir. 

Muallimler bu giin saat 16 da Etnog
rafya miizesine giderek Ebedi ~ef Atatiir
kiin muvakkat kabrine bir c;elenk koy
mu§lardir. 

Naf1a Vekilinin 
Konyada tetkikleri 

Konya 15 (Hususi) - Nafta Vekili 
General Ali Fuad Cebesoy sabahleyin 
Vali ve meb'uslanmizla diger alakadar 
devair §eflerile birlikte otomobille <;um
raya gidip saat I 6 da Konyaya dondii. 
Saat I 6, I 0 da vilayeti ziyaret eden Ve. 
kil, devair riiesasmi kabul ederek bir 
mi.iddet gorii§mii~. bilahare de C. H. Par
tisini, Belediyeyi, Kolordu komutanhgmi, 
Ordu miifetti§ligini ziyaret etmi§tir. Ak -
~am, Parti tarafmdan Vekil §erefine bir 
ziyafet verilmi§tir. 

Ali F uad Cebesoy sulama tesisatml tet
kikten sonra bunun geni§letilmesi ve isti
fade sahasmm artmlmast ic;in alakadarla-
ra emirler vermi§tir. ' 

F rans1z a yam hiikumete 
itimad beyan etti 

Paris I 5 (Hususi) - Ayan meclisi 
bu gi.in akdettigi gizli it;timada, Fin • 
Sovyet harbi hakkmda Ba§vekil Dalad • 
ye'nin iTahahm dinledikten sonra, miitte· 
hiden kabineye itimad reyi vermi§tir. 

Bu haber Londrada biiyiik bir mem
puniyet uyandirml§ttr. 

Biikret el~imiz Batvekille 
gorii§tii 

- Gene PasH Korunma -
Evvela elzent olan 1ey: 

KORUMMA PLAMI 
Mademki yangm bombalanmn tesirle· l c y M S 

rini ve lstanbulun ah§ab mahallelerinin bir azan : • . 
yangm muhiti olmasm1 dii§iinerek miim-

) 
kiin olsa ah§ab mahallelerin ortadan kal- Bunlardan Belediye yalmz kendisine ta
dmlmastm bir tedbir olarak dii§iinebiliyo- allitku olanlanm, resmi ve gayriresmi mii
ruz; aym manhk bizi tahrib bombalannm esseseler de kendilerininkini yaptnacaklar 
tesir]erini ve kargir mahallelerin de bir du. T eftil} hakki llbayhklanndir. Halkm 
tahrib muhiti olmasmi dii;~iinmeye ve ayni yaptnacag1 a1gmaklara gelince: lstanbulun 
neticeyi arayarak kargir mahallelerin de her mahallesi ayni derecede korunma mii
ortadan kaldmlmasJ liizumuna kadar go- kellefiyetlerine tabi olmiyacaktn ve bun
tiiriirse bunda bi·r garabet bulmamak Ia- lar korunma plamnda aynlmi" olacaktn. 
Zim gelir. 0 halde topyekuJT netice pasif elediye halka rehber olacaktu. Mesela 
korunma tedbiri yerine tedbiri icab etti- bir aparhman veya otel ve sinMna sahibi 
ren muhiti ortadan kaldumak gibi ma::ta- bina planlanm ahp Belediyenin Korunma 
siz ve sakim bir sona varir. Bu ise zaten biirosuna miiracaat edecektir. $ube o bi
dii§man hava kuvvetlerinin istedikleri ne- nanm hangi emniyet derecelerine tabi 
ticedir. 0 zaman gerek ah§ab ve gerek mmtakada bulundugunu haritaya baka
kargir mahallelerde istimlaki kolay ve yik- rak ogrendikten sonra ktsa bir zamanda 
rna kiilfetinden bi·d kurtaracak istt·di/Yi- sigmagm ke§if ve plamm verecektir. Ve
miz kadar geni§ sahalar bulabiliriz. Kaldi yahud tavsiyelerde bulunacak, eline bir 
ki yangm bombalan kargir binalan da rehber verecektir. Zan ve tahmin ediyo
miikemmelen tutu§turur. En az 2000 san- rum ki boyle bir te§kilahmiz yoktur. 
tigrad yanma hararetine malik olan bu e- Bir daha yerine konulmasi imkanstz ~
lektrontermit bombalan demirile birlikte Ian kiymetli asann korunmasi ic;in Maarif, 
eriyerek ~atly1 tutu§turarak ve agac kt- Evkaf ve Miizeler tedbirlerini alacak ve 
simlardan dola11arak kattan kata sirayet bunlann yapthp yapilmad!glni ve yapil
eder ve binayi yakar. masmda rehberligi llbayhklar yapacaklar-

Pasif korunma ic;in ilk ~art bilgidir. Bu du. 
korunmamn itfaiyeye aid kisml iyi anla- Pasif korunmaya dogru bir ve~he vere
§tlmi§ ve kavranmJ§tlr. hfaiye te~ekkiilii- bilmek ve yanh§hklara di.i~mekten kurtul
mi.iz de kuvvetlidir. Nutkedecek eleman- mak ic;in maksadi gozoniinde tutmamiz 
lar yeti~mi~tir. Y ansnna kar§I almmi§ ha- lazim gelir ki o da ~oyle hulasa edilebi
znhklanmtz ve tedbirlerimiz digerlerine lir: Millette sarsalmaz bir mukavemel ve 
nispetle elbette kuvvetli olacakt1r. savatmak ruhu yaralmak, maddi zararla-

Bunun gibi s1hhi tedbirler ve zehirli n ve insanca zayiat1 en az hadde indir· 
gazler hakkmda da doktorlanm1z ve kim- mek, umumi ve hususi hayall ve 11ah,ma
yagerlerimiz c;ok i~lemi~ ve c;ali§mi§ ol- Yl durmaktan ve aksamaktan korumak. 
duklanndan korunmanm bu k1sm1 da bil- Bu iic; maksad hakikatte birdir ve ko-
gi bakimmdan c;ok ileri gitmi~tir. Y eter ki run mad a bize rehber olabilir. 
te§kilat ve tesislerle tatbik sahasma gec;il- lkinci dava ise korunma i§inin biitiin 
sin. Li.izumu olacak malzeme ve ilaclar ve vekaletlere, llbayhklara resmi ve hususi 
zehirli gazlerle bula~tk caddeleri temizle- biitiin miiesseselere ve nihayet halka ,a
rflege yarayan lozantin gibi memleketimi:t- mil bir ki.il oldugunu herkesin kendi ko
de bulunmtyan maddeler vakit ve zama- runmasim kendi yapmasi laz1m geldigini 
mnda tedarik edilmi§ bulunsun. ve bize dii~en i§lerin aakeri makamlarca 

Bilindikten sonra tatbik i§i kolaydir. yapilacagma intizar hatasma dii§memek
<;iinkii bilgi ile tatbik arasmda at!lacak ligimizdir. 
yalmz bir tek ad1m kahr. Islah ve tanzim i§ine gelince bu ba§ka 

Fakat pasif korunma sadece bu sayd1- bir davadu. lstanbulun bugiinki.i durumu 
gim iki kisma mi.inhasu olsayd1 i§ler c;ok gozoniine almmca tslah ve tanzim edile
basitle§irdi. Maatteessiif korunma hemen cek i§lerle heniiz tanzim edilmi§ olanlan 
her meslegi ve her muhiti alakadar eden mukayese ve miinaka§a etmeye kimse bil
ve hususiyetlere gore birbirlerinden farkh mem cesaret edebilir mi? Bunun ic;in her
tedbirleri istilzam eden geni~ ve §ami! bir kesin bir derdi vardu. Ben de bunlar ara
mesele halindedir. smda bir yer almak i~in Cumhuriyet mat· 

YazJlarJmdan tamamen anla§tlabilmesi· baasmdan lstanbulun i§lek bir ticaret mu
ne ragmen gene tekrar etmek mecburiye· hiti olan Sultanhamamma inen T opalyan 
tindeyim ki maksad yalmz Slgmak yap- yoku§undan bahsedeyim. Burast oyle bir 
mak meselesi degildir. Elbette her cins ve haldedir ki kazasiz inip c;Ikmak ic;in aza
ag!rhkta bombalara kar§l tam emniyetli mi gayret ve dikkat sarfetmek lazJmdtr. 
sigmak in§a etmek ic;in be§ metre kalmh- Otuz seneden beri • c;iinkii daha evvelisini 
gmda beton tabakasi lazim geldigini ve bilmem • burada bir defa olsun Belediye 
liizumu olan umumi s1gmaklan temin it;in kazma ve kiireginin faaliyetine §ahid ol
yalnJz para degil, malzeme ve hatta mii- mam1§ 1md 1r. Hele geceleyin bu yoku§tan 
tehassis bulmak dahi imkansiz olacagmt kestirme olsun diye gec;meyi hie; kimseye 
takdir edebilenlerdenim. tavsiye edemem. 

Bir defa biiyiik bombalar ~ehirler iize- lstanbulun miihmel durumu kar§Jsmda 
rine atilmaz, belki biiyiik askeri hedefler biitiin sarfedilecek gayretleri fazla gor
iizerine at!lanlardan bir, ikisi 1,1ehir iizeri- mek geri fikirlilikten ba§ka bir §ey ola
ne dii§ebilir. Oyle bir devirde ya§!youz ki mJyacakttr. 
hi~bir devlet ikhsad, iptidai malzeme gibi 

lstanbulun bu kadar c;ok yapiiacak i~c;ok ehemmiyetli esaslan ihmal ederek bii-
leri dururken diinyay1 sarmak istidadmda 

yiik bombalanm §ehirler iizerine atarak 
bulunan bir harb afeti kar§Jsmda korun-

israf etmeye cesaret edemez. 1 rna mecboriyeti ortaya c;Ikmi§tlr. atikbal· Sehirler iizerine atllacak bombalar ki.i-
de kaybettigimiz zamanlardan dolayt ac1 

~iik bombalardtr. Di.i§ii§ zaviyesine gore 
nedamet duymamak ic;in korunma i~ini de santimetre murabbama yapacak tazyika 

tahammiil edecek mukavemette sigmak on safa gec;irmek zaruretinde kahyoruz. 
Bu sebebledir ki korunma i§inin de bizzat 

yapmak gii~ ve ~ok pahah bir i11 olmiya-
diriJ'anhgmt deruhde buyurmalanm ktaa caktn. Bina t;oktiigii zaman dahi sigma-
bir zamanda enerjisini herkese tasdik ettigm tahammiil etmesi hesaba kati!acaktlr. 
ren Valimizden rica etmek istiyoruz. (T aksim ki§lasmi yikmak ve Eminonii 

meydamm tanzim etmekle kiyas edilirse). M. S. 

Ceko-slovakyada hadiseler 
i,galin yJldoniimii miinasebetile her tarafta niima
yi,Ier oldu, Almanlar binlerce ki,i tevkif ettiler 

Fra.nsada. te§ekkill eden. 9ek ordu.ru, miiteveffa 
Maza.rik'in y&ldonumiinde merasim yap1yor 

ba.nisi 

Londra I 5 (Hususi) - (:eko-Slovak
yamn Almanyaya ilhakmm birinci yildo. 
niimii miinasebetile, bu giin Pragda ve 
diger bir ~ok <;eko-Slovak l)ehirlernide 
Almanya aleyhine niimayi~ler yapilmHJhr. 
Bu miinasebetle, zabtta binlerce ki§iyi 
t;,vkif etmi~tir. 

Dii.n Pariste yapzlan merasim 
Paris I 5 (a. a.) - <;eko-Slovak mat

buat ajans1 bildiriyor: 
I 5 martm yildoniimii miinasebetile 

Paristeki <;eko-Slovak elc;isi Osuski ya • 
nmda Paris <;:ck kolonisinin milli konseyi 
azas1 oldugu halde sefarette FransiZ • 
<;e~ parlamento grupu azasma kabul et
mi§tir. 

Parlamento grupunun reiSI Petrus 
Faure parlamentonun ve F ransiz milleti
nin dostlugunu sefire temin etmi§tir. 

mefhumlarJ, adaletsizlige ve barbarhgoa 
kar§l muzaffer olunciYa kadar medeniyet 
it;in harbedeceklerini keydeylemiljtir. 

Von Neurath ve Hacha'nin Hitlere 
telgraflan 

Prag I 5 (a. a.) - D. N. B. ajansi bil
diriyor: 

Bohemya ve Moravya himaye idaresi 
te§ekkiiliini.in ilk doniim yilt miinasebeti· 
le Baron von Neurath Fuhrer' e bir tel • 
graf gondererek, tarihi eserinden dolayi 
kendisine te~ekkiirlerini bildirmi~ ve sa· 
dakat yeminini tekrarlaml~hr. 

Reis Hacha da, Fuhrer' e bir telgraf 
gondermistir. 

__:_ _____ _ 
lzmir fuarma i§tirak edecek 

devletler 

Ankara 15 (Tlefonla) - Biikre~ bii
yiik el~imiz Hamdullah Suphi Tannover 
bu giin BaFekili ziyaret ederek bir mi.id
dct ~orii§mii§tiir. 

<;eko-Slovakya dostlanmn reisi Herri· 
ot heyecanh bir hitabc irad ederek 15 
mart 1 9 39 tee a viiziinii takbih etmi§ ve 
miittefiklerin hiirriyet, fazilet ve §eref 

fzmir 15 (a. a.) - Fran sa ve Maca • 
ristan hiikumetleri 1940 enternasyonal 
lzmir fuanna i§tirak edeceklerini resmen 
bildirmi~lerdir. Biiyiik Britanya hiikume• 
tinin i§tirak karan da beklenmektedir. 

• 
lsvecli edibe 

Sellla La1erlil 
ailr basta ... 

Fin sulh 'artlar1ni 
ogrenince beynine 

kan hiicum etti 
Stokholm 15 (a. 

a.) - Stokholmden 
gelen bir habere na
zaran, me~hur lsve~ 
kadm muharrirlerin
den olup 8 I ya~ma 
ragmen, Finlandiya -
ya yardtm i§inde bii· 
yiik bir faaliyet gos· 
termi§ olan Selma 
Lagerlof, Fin-Sovyet 
ban§ §artlanm ogre
nince beynine kan 
hiicum etmi§tir. Sihhi vaziyeti agtrd1r. ,.,., 

Cumhuriyel - Selma Lagerlof, 1859 
da lsvec;te, Morbacka' da dogmu§tur. Mii· 
tevazi bir aileye mensub olan Selma, tah· 
silini ikmal ettikten sonra Landskrono' da 
ilk mekteb muallimligi yapmaye. ba§lami!!• 
hr. 1 891 de ne,rettigi Saga de G~sta Ber• 
ling (Costa B~rling efsanesi) isimli eseri· 
le birdenbire nazan dikkati celbetmi~ ve 
edebiyatta miimtaz bir mevkie namzedli
gini koymu~tur. Selma Lagerlof bundan 
sonra masile Goriinmez baglar ( 1894), 
Kudus ( 190 I - 1902), Efsanelerin kitabt 
(1906), Liljecnona'nm evi (1911) ve 
ilah. .. gibi biiyiik muvaffakiyetlerle c;ev
relenen ve lsvec; romantizminin ihyasm· 
da ba~ rolii oynayan giizel eserler yaz• 
ml§tir. 1909 da Nobel edebiyat miikafa
tim kazanan Selma Lagerlof, fskandinav 
ediblerinin en sevilmi§ .hir simastdtr. Eser· 
leri diinyanm biitiin lisanlartna terciime 
edilmilf ve her tarafta, az muharrire na· 
sib olan, bir ragbete mazhar olmu§tur. 

Al•anya ile yeni 
bir ticari 

itilil yaplllyor 
Ankaradan diin gelen haberlere gore, 

Almanlarla yeni bir ticaret anla§masJ ak· 
di i~in bir miiddettenberi Ankarada yap!· 
Ian temaslar_ nih at safhaya girmi§tir. Bun· 
dan da iki memleket arasmda yeni bir ti
caret anla§mBSI akdi iizerinde esas itiba
rile mutab1k kalmdtgl istihrac olunmak
tadu. Yeni anla§manm gene muvakkat ve 
gayrimuayyen miiddetli olacag1 ve 22 
milyon lirahk bulunacagl soylenmektedir. 

Almanya ile evvelce yaptlmi~ olan ilk 
muvakkat ticaret anla§masma dayanarak 
fmdik, incir ve iiziimden maada sat!la ~ 
cak diger altt muhtelif kalem ihrac mah
mizm mubayaatl ic;in Alman heyeti aza· 
smdan biri §ehrimizde kalmt§ ve bu i§ iize· 
rinde temaslara ba§lami§tiT. 

Almanlar aynca eski <;ekoslovak tica• 
ret anla§masmdan istifade edilerek Prag 
iizerine yapiian ihracat ile de yakinen 
me§gul olmaktadu. · 

izvestia'n1n ihtari 
(BQ.§tarat• 1 tnct sall.i!ede> 

de silahlanm muvaffakiyetle tecriibe et· 
tikten sonra hie; kimseden hatta en ki.ic;iik 
kom§ulanndan bile milli ~ereflerile telif 
gotiirmez veya onlann milli istiklalini en 
ciiz' i bir de recede olsa, oupheye diitiire -
cek hie; bir §ey istemez. Sovyetler Birligi, 
bu derece hafif mutalebatta bulundu mu 
onlar1n tahakkukunu en ktaa bir zamanda. 
ve hatta en gayrimiisaid §artlar ic;inde elde 
etmege muktedirdir. Nihayet her nevi ga· 
rantilere giivenerek kendilerini yabanct 
menfaatlere alet eden kii~iik memleketler 
-ve yaln1z kiic;iik memleketler degil- teh· 
likeli bir yola girmi§ olurlar ve bunun 
miithi§ neticelerinden ancak miistakil ve 
r:rtakul bir siyaset yoluna c;lkmakla kur • 
tulabilirler. 

Sovyet milleti, Finlandiya ile akdolu· 
nan muahedeyi kay1ds!z ve §artstz olarak 
selamlar. Hie; §iiphe yok ki, bu muahede
nin akdi hususundaki memnuniyeti yalm:z: 
Sovyet vatanda§lan degil biitiin diinya " 
nm hakiki sulhseverleri de duymaktadtr. 

Alman gazetelerinin parolaat 
Paris 15 (a.a.) - Alman gazetelerin• 

den bir ~ogu, bir parola neticesi oldugu• 
na §iiphe buakmiyan bir tarzda, bi.itiin 
~arki Avrupada Murmansk'tan Karade • 
nize kadar Sovyet niifuzunun hakimiyeti 
iizerinde 1srar etmektedir. 

Ru formiil lskandinavya memleketleri• 
ni Sovyet niifuz mmtakasmdan haric tut• 
makta ve faka Rumanyay1 sarahatle Ru1 
niifuz mmtakasma ithal eylemektedir. - .. ·--·---
Profesor Andre Siegfriedin 

konferanslari 
Ankara 15 (Telefonla) - Yann teh

rimizde Halkevinde ve saat I 7 de ilk 
konferanstm verecek olan maruf Fransiz 
profesorii Andre Siegfried §erefine yann 
ak am Fransiz sefaretinde bir suvare ve
rilecektir. Profesor ikinci konferansmt 
Siyasal Bilgiler okulunda (Miilkiye mek· 
tebi) verecektir. 

iZMiR 
ENTERNASYONAL 

F uanna haz1rlan1n1z 
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l KU~Uk hlkaye Tren bileti 
l~lyancadan c;evlren : RUvayde SlnanoAiu 

Chiavasso' dan soma Milano treninde J postact 56 liretlik bir havale getirecek. 
yalmz kalmt§lardt. Kadm, gene, sarJ§In, Hepsi i§te bununla bitecek. 
§tk bir gene ktzdt. Bir resimli mecmua Ba§Jnl egdi; kirpiklerinin arasmdan, 
okuyor, arada goz kapaklarmm altm • altm rengine boyamakta oldugu · kadm 
dan, kar§tsmda sessiz v~ alakastz oturan ba§tm stizdti. 
yol arkada§tna baktyordu. Gorimti~te o· - Ne de cana yakm sart§mdtl Yaztk 
tuzunda bir gencdi. Sac;lan dag1mkc;a ve oldu. 
biYtklan modas1 gec;mi§ olmakla hera • Sonra oturup daldt. T ekrar kalkh ve 
ber, onu sempatik bulu,vordu. Eger bak- hayalinde canlandJrdJgl klZin bir iki ka
sayd1 ve bir §eyler soyleaeydi ho::una gi- rakalem darbesile ytiziinii r;:izdi. Ba§tm 
decekti: Tabii sadece vakit oldiirmek egdi; gozkapaklartm klSlp baktt. 
· · - Benzedi, dedi. Sonra onu bir pu • Jt,;m. . 

Halbuki oteki, i§te Torino" dan buraya nezle duvara tutturdu. 
kadar agzml bile ac;mam•~tJ. Gozlerini, - Orada oylece kall Sedovr bir §ey 
kompartimandaki reklamlara dikmi.,, oy- oldun; yaz1k ki sahibin seni asia goremi· 
le duruyardu: Sanki a arada yakmu:J yecek. 
gibi. Boyle bir tipe hir;: tasgelmemi§ti. Halbu~i iki saat sanra gordii. Anna, 
Onun yerinde kim alsa, otc;ak tncak, de- tam alh buc;ukta nefes nefese gelmi§ti. 
gil mi?· .. :t, csigara dumam size dakunur Daha kaptdan delikanhyt itizar yagmu -
mu?, filan gibi §U herkesin bildigi ciim- run a tuttu. Daha erken gelecekti, am a 
lelerden biriyle pekala soz ar;:ard1. dairede §efi, zil r;:almadan t;:Jkmasma izin 

>£.>£.¥- vermemi§ti. 
El c;antastm ac;tt; kiic;iik aynada ken· Stiidyaya girince resmi hemen goziine 

dine bakt1• Sanra biraz pudra, biraz ku- ili§ti. Yiizii klpkumJzJydJ. Nereye otura
mJzthkla yiiziinde rotu§lar yaptl. cagmJ ~a§JTffil§, eJinde 56 liretJe ayakta 

Kalkh, karidara c;1kh; sanra girip ye- bekle§e kalrnJ§h. lr;:inde derin bir sevinme 
tine oturdu. .-ardJ. 

0 zaman delikanh dudaklanndaki gii- - Su benim, degil mi? Demek siz 
liimsemeyi belli etmemeye c;ah§arak: ressamsm1z. • etrafma bakmarak • Belli, 

- Milana'ya rm gidiyarsunuz? .. di • bu ar_tist karga§ahgmdan belli. 
ye sardu. Karlina kendini mes'ud hissediyordu: 

Gene kadm, §a~akald1. Bir an yiiziine - Begendiniz mi?. Begendiniz mi? 
bakakaldJ. Az daha: Geleceginizi ummadJgtm ir;:in, ezber • 

_ Ha, demek siz dilsiz degilsiniz? di- den yapt1m; sizi bir daha goremiyecegimi 
yecekti. Ama sustu. Hie; cevab vermedi sandtgJm ir;:in. 
Raftan valizini almak ic;in kalktt. Deli • Gene k1z, elindeki parayt uzatt1. 
kanh yardtm etmek isteyince anu biraz Delikanh: 
sinirli bir jestle reddetti. - HayJr, onun ir;:in degil, dedi. Pa • 

Delikanh dudaklannda takth kalan rayt posta ile gonderir de, kendiniz gel
gi.iliimsemeyi hep belli etmemeye c;ah~1- mezsiniz, diye karkmuttum. Yaksa pa • 
yardu. Bir ara pencereden, Milana'nun ranm ehemmiyeti mi alur. Sizde kalsm. 
arttk goriinmeye ba~layan J§tklanna dal- Delikanlmm sesi, gene k1zm gozlerinin 
d ic;ini titretiyardu. 1

' E h b 1 - Giizel ktzl - yva , u amtyarum ... 
Dondii. San§rn yal arkada§t bir §eyler - Gtizel mi~ ~imdi farkma vardm1z~ 

d - HayiT, trende, daha ilk gorii~iim· ara§tlnyar u. 
1 ., de. 

- Neyi bu amtyarsunuz r - · Bunu soylemek ir;:in timdiye kadar 
- Seyi .. BiletimH beklediniz, demek~ 
- Vah vahl •• Arayahm, buluruz el- - Size ba§ka bir teY daha soyleye· 

bet. cegim. • kapJ c;almd1 • Miisaade edin, 
F akat kadm ona kar;:km bakJ§larla kap1 r;:al1myar. 

biraz §iiphelice bak1yordu. Yalmz kalan Anna, kapmtn ac;tldtgJ • 
- BulamJyorum... Siz gormediniz m, ronra bir harultulu seain delikanh • 

mi? mnkine kan§hgml duydu. Sanra sealer 
- Ben mn. Hay1r. kesildi. Karlina ic;eri girdi. T ela,hydJ. 
T ren istasyona yakla~tyardu. Gene k1- KIZm yi.iziine bakmadan «miisaade edi • 

:zm tela§! artmt§h. Bir teviye r;:antasm1 niz:. diyerek, ktzm orta masastmn iistun
kan~tmyor, egilip egilip kampartimam de buakttg1 56 lireti aldt, gene t;:Jktt. 
gozden gec;iriyardu. Anna aptalla§mt§, bir §eyler anlamaya 

_ Eh l}imdi ben ne yapacagtm ~ r;:ah§tyordu. 0 suada delikanh stiidyaya 
Omidsiz, boynu biikiik, delikanltya dondii ve ktzm kar§tsma oturarak: 

d <: ndu. lki biiyiik gozya§J damlasJ ya • - Anna, dedi, timdi size bir degil, 
naklarmdan yuvarlantyardu. iki §ey soylemeye mecburum. 

1 6 l H lb - Buyurun, soyleyinl - kind mevki bilet: 5 iret. a u-
k - Evvela. aizin bana bir aantim bile ki c;antamda ancak tramvaya yetece 

kadar param kald1. Garda bekleyecek barcunuz yok. 
kimsem de yak. Acaba yeni bir bilet al· - Na.stl olu{~ Siz kendinize tekrar 
maya beni mecbur ederler mi? bilet almaya mecbur almadmtz mt ~ 

T 0 I k d I I - Y aok.. Ben sizin biletinizi kullan· - abii. ste i ceza a a tr ar. 
- Tanrtml Kimbilir beni nekadar d1m. 

ugra§tJracaklar ~ Vah vah vah t. Mahval- Gene ktztn ag:z1 ar;:1k kalrnl§tl. Deli • 
kanh devam etti: 

dum. b 1 • 
- Canlrn insan bu kadar kiir;:iik bir - Siz i etinizJ, c;antamzt ar;:tJgtntz 

N zaman dti§iirmti§tiiniiz. Ben farkma va"eY ir;:in meyus olur mu? 56 liret bu.. e 
v rtp size belli etmeden ahp cebime attlm-olacak? Ben size vereyim~ 

Gene ktz bir an §a~aladt; sonra goz - dJ. 
ya§lanna minnet kan§rnt§ bakttlarile de- - Beni bu kadar iizmekte ne mana 
likanhya bakt1. vardt ~ 

- Ne mana mt vardt) Sizi tekrar go· - Oyle mi?. Verirsiniz, degil mi) 
_ V eririm elbt"tte bayan. 56 liretin rebilmek ir;:in batka ne yapabilirdim ~ 

Bir kuc;iik kamedi aynadtm; muvaffak ne ehemmiyeti var kif.. 
da aldum. Ve bir milyoner tavrile ciizdamm ce-

binden c;tkardJ. lr;:ini ac;arken, dii§iiniir 
gibi yapt1: sanra: 

- Haytr. dedi, para vermiyecegim. 
Ktz irkildi: 
- Nastl? V azger;:tiniz mn 
- Y ok, vazgec;medim. Gar biirola • 

Tmda vakit ger;:irmemeniz ir;:in daha iyi 
bir §e:v yapacagtm: Size kendi biletimi 
verecegim. 

- Ya siz sonra ne yapacakstntz) 
- Ben garda muamele ir;:in vakit ge· 

-.irsem de, eve ger;: varsam da ehemmiye-
ti yak. 

Delikanlt cebinden biletini r;:1kanp ve
rirken, ktz sardu: 

- Anahtanmz, vardtr elbette. Evli 
degil misiniz? 

- Anahtanm var tabii. 
K1z bileti aldt. Sanra admi soyledi: 
- Adtm Anna Dugo'dur. 56 lireti 

:vann iade edecegim, inanm. 
- Tabii tabii bayan. Haydi gidin, 

tunaydm. 
Gene k1z valizini aldt; komparhman· 

dan r;:1karken birdenbire dondu: 
- Bana adresinizi lutfedin. Gelip ya

rm parayt kendim getirecegim. 
- Karlina Ray, Palestrina sakagt, 40. 

'i-'fo'fo 

Ertesi gtinti, ogleden sonra. Afi§t,;i res
sam Karlino Ray, apartlmanm yedinci 
katmda bir afi§ resmetmekle rne!lguldti. 
Soyleniyordu: 

- Orijinalim.. Ama budalaytm da ... 
Komedi oynayacak ne vardt? Bekle de 
gelsin §imdil Tabii gelmez, gelir mH 
y arm yahud obtirgtin kapl C<almacak. 

.. 

Ktz, memnun, giiliimeiiyardu. Karli • 
no devam etti: 

- Lakin gelgelelim, bu komedinin bir 
ac1 taraf1 ba§gosterdi: 

Ktz sars1ldt. 
- Ne gibn. Ne aldu'> 
- Hir;: .. Olan §U: $imdi benim size 

56 liret barcum var. 
Anna bir §ey anlamadan yiiziine ba • 

ktyardu. 
- ~imdi gelen elektrikr;:iydi. Eger pa

rayt vermeseydim, bu ak§arn karanhkta 
kalacakttm. 

Durakladt. Sanra kalkh; yazt masast
na gitti; birkac; satJr yazd1. Kag1d1 An
na'ya uzattl. 

cNitanhm Anna Daga'ya 56 liret bar· 
cum aldugunu miibeyyin seneddir.:t 

Ktz kahkaha ile giildii: 
- Kendi kendine gelin giivey olmak 

buna derler, il}tel 
Delikanh biraz tereddiidlii gibi goru

niiyardu. K1za yakla§tt; sardu: 
- Giicendiniz mi? 
K1z cevab vermedi, delikanh sabit ba

kt§larla baktyardu. 
- Ytldmm vurmalanm bilmez misi

niz? $im,ek r;:akar, y1ldmm da o anda 
r;:arpar. Bu benimki oyle oldu. 

Anna tath tath giiliimsedi. Elinde tut
tugu kagtdt uzattt: 

- Bu senedin imzaat yak ki ... 
Delikanh attld1. Anna' mn giizel ba§tnl 

iki biiyiik avucu i~ine alarak kendine 
c;ekti ve alnma uzun bir opiiciik kandur· 
du. 

I Bugiin SA K A R Y A sinemas1nda 
Cldden gi:lrUiecek fevkallde blr program 

lstar bulda ilk defa 

Kartal Pencesinde 
Herkesin gormek istiyecegi heyecanlo 

merakh bir fliim 

JAMES BUSH • HELEN 
HUGHES taraf1ndan 

ve mevsirnin :zaferi 

MERCAN ADASI 
2 biiyiik Frans1z yddiZI 

JEAN OABIN 
MICHELE MORGAN 

tarafmdan 

/ 
\ 

CUMHURIYET 

GULMEK, DOYA DOYA ve KATILINCAYA KADAR 
GULMEK iSTEYENLER, BUGUN 

t P E K 
Sinemasmda diinya komikler krah 

LOREL • HARDi'nin 
TURKCE SOZLU 

ZAEER 
DONO SO , 

filmini gormelidirler. 
Aynca: Zengin ilaveler. 

DiKKAT: Bu film yalntz CAR$AMBA ak~amma kadar gosterilecektir. 
Bugiin saat 1 ve 2,30 da tenzilath matineler vardtr. 

BUG UN 
Amerika ve Avrupatla 5,000,000 niisha bas1lan, 

dedikodusu biitiin diinyayt saran bir romantn filmi MEL E K 
Sinemasmda 

HA A ROSALiND RUSSEL 
ROBERT DONAT 

Harikulade heyecanh ve miistesna bir mevzuu olan bu film sine macthgm bir :saheseridir. 
Filme iliive olarak MET~O JOURNAL: En son harb ve diinya havadisleri 

Bu_giin saat 12,45 ve 2,30 da tenzilath matineler vardtr. 

BUYUK BiR 

Biitiin diinyanm S3YJSIZ haftalar ... Sonsuz aylardanberi 
bekledij!'\ biiyiik ~tin geldi. 

L A L E 
Franstz YJldtzlannln en padairt giizel 

DANiELL£ DARRiEUX'un 
1940 senesinde kudretinin azameti, sesinin ate&i... Giizelliginin 

sihrile yarathkt tek filmi gosteriyor. 

KALB AGRISI 
Goriilen ... i&itilen harikalann en azametlisi ... Franstz sinemacihktnm 

L A L E nin :zafer tacma ilave ettigi en nadide bir incisidir. 
ilave: Renkli M i K t .. .... Paramunt Jurnal 

Bugiin saat 1 ve 2,30 da tenzilath halk matineleri. Tel: 43595 

A~K 

SERSERiLER KRALl 
RONALD 

Ba:s rollerde : 

COLMAN 
ve 10.000 FlgUr.an 

Frances Dee 
Basil Bathbone 

Bugiin T A K S i M sinemas1nda 

POL T AVA MUHAR EBESi 

Bugiin SOMER 

(Deli Petro'nun sonu) 
TORKf;E SHZLU 

Muazzam meydan muharebeleri - En deh&etli deniz t:arpi:smalan -
300,000 ki$inin i&tirakile t:evrilen harikalar filmi. 

Bugiin seanslar: 11,30 - 2 - 4,20 - 6,40 ve 9 da. 

sinemas1nda 
Halk Opereti 
Bu ak§am 9 da 

ZOZO DALMASLA 

En giizel dekorlar arasmda ve en miikellll'llel musikimizin 
terenniimatl altmda t:evrilen 

(YUNUS BEY 
DUYMASA) 

Tel: 40574 

lG Mart 1940 

Komedi Fransez 
Tiyatrosu istanbulda 

Kamedi Fransez tiyatrasu, martm 29, 
30 ve 31 inci ak§amlan Tepeba~J Sehir 
tiyatrasunda iir;: resmi suare ve aynca iki 
matine temsili vereceii memnuniyetle 
haber almmt§tlr. 

Bu temsiller, dehakar MOLIERE mii
essesesi trupunun miihim bir K1smt tara • 
fmdan verilecegine gore, §ehrimiz ic;in 
cidden artistik bir h11dise ~~~kil edecektir. 

KOMEDI FRANSEZ Tiyatrasu, 
29 mart cuma suarede: 

ANDROMAQUE. RACiNE"in be~ 
perdelik manzum faciast. Aynca CAROS· 
SE DU SAINT SACREMANT, PROS .. 
PER MERiME'nin bir perdelik piyesi. 

30 mart cumartesi matinede: 
MATiNEE POET! QUE, biitun trupun 

i~tirakile (ViLLON et PAUL VALERY
nin Frans1z 11iiri tablosu), Suarede: ON 
NE BADINE PAS AVEC L"AMOUR. 
ALFRED DE MUSSET'in 3 perdelik ka· 

medisi. 
( 1 3 tabla • yeni temsili) ve M. PAUt..: 

MORAND'm 2 perdelik kamedisi olan 

LE VOYAGEUR ET L' AMOUR. 
31 mart pazar matinede: 
LE MiSANTHROPE, MOLIERE'in 5 

perdelik manzum komedisi ve aynca 
ILF AUT QU'UNE PORTE SO IT OU· 
VERT£ OU FERMEE. ALFRED· D£ 
MUSSET nin bir perdelik manzumesi. 

Suarede: ON NE BADiN£ PAS AVEC 
L' AMOUR, Alfred de Musset'in be§ per .. 

delik komedisi. 
( 13 tabla - Yeni temsili) ve LE VO• 

YAGEUR ET L'AMOUR, M. PAUt..: 
MORAND'm iki perdelik kamedisi. 

Tiyatra heyetini te§kil eden bayanlar: 
MARIE BELL. CATHERINE FON • 

TENEY, GE.RMAiNE ROUER, WEAN .. 
NE SULLY, FRAN<;OiSE DELILLE. 

Baylar: JEAN YONNEL, CHAMB· 
REOIL. AlME CLARIOND, PiERRE 
DE RIGOUL T. LOUIS SEIG~ER, GE• 
RARD OURY ve JEAN DENYNX. 

Yukanda zikredilen temsiller, kendi 
ideal kadralan, Paristen getirilecek dekar, 
mobilya, kostiimler ve saire ile oynana • 
caktlr. 

HAMIS: Biletler 20 mart c;ar§arnba 
giiniinden itibaren her giin saat 10,30 
dan 13 e kadar T epeba§J Sehir Tiyatrasu 
gi§elerinde sahlacaktlr. 

ALLAH IN 
CE Ti 

Tiirk<;e Sozlii, Tiirk<;e Sarkth 
biiyiik film. 

Simdiye kadar hi~ bir tiirk~e filme 
nasib olmayan bir muvaffakiyetle 

KADIKOY 
0 PER A 

Sinemasmda devam ediyor. 
Tel: 60821 

~ Memleketin k1ymetll va 
I mUnevver evUUiarmdan 

CeiAI Ozden ile Mehpare 
14 - 3 • 940 tarihinde evlendiler• 

TARZAN 
MAYMUN ADAM 

Senenin en biiyiik TURKCE SOZLU ve iSPANYOLCA SARKILI Filmi 

Ba~ rollerde : Sevimli, ~irin ve giizel ispanyol ytldtzt 

Johnny Veissmiiller - Maureen 0' Sullivan 
TURKCE SOZLU Pek muhte$em bir film 

II !11·1§1; C·l£1 i· t§ ,J a I •l¥1 
nin okudugu ruhnevaz ispanyolca ~ark.Jlar cana can katmaktadtr. Son 

giinlerden istifade ederek gormek ftrsatmt ka~trmayunz. 

Bugiin saat 1 ve 2,30 da tenzilath matineler. 

BU AK~AM ~EHZADEBA~I •. -----. 
T U R A N Sinema ve Tiyatrosunda 

Sinema - Tiyatro ve saz 
Tiirk iye Ses Krali~esi 

HAMIVET Y 0CESES ve saz arkada~lan 
DUmbUIIU Ismail ve temsll heyetl blrlikta 

6 () Z L E M E C I Komedi 3 per de 

BO VOK DANS Ginger Rogers, Fred Aster Tel: 22127 

FER A H .---------------~------.. ·--~----.. OEMBERLiTA$ 
Sinemada. Tel : 21359 Sinemada. Tel : 22513 

CHARLES BOYER ve iRENE DUNNE'n1n 
Biiyiik a~k ve ihtiras romant 

Sabahs1z Bir A$k Gecesi 
Emsali goriilmemi~ biiyiik muvaffakiyetlerle devam ediyor. 

Pek yaktnda SARAY sinemastnda 

MiTHAT FENMEN 
19 mart sah ak§am1 saat 21 de 

Fraus1z Tiyatrosnnda 

PiY ANO KONSERi 
verecektlr. 

Biletler gi,ede sablmaktadtT. 

Bugiin SARAY sinemastnda 
giine artan bir muvaffakiyetle 

K I N s 
Giinden 

A. 
devam eden 

s s i E 
' $ark1h ve muzikli sinema harikasmt gidip goriiniiz. ' 

Ba:s rollerde: Bilhir sesli, giizel ve &akrak ytldtz 

JEANETT~ 
ve LEW AYRES 

Mac DONALD 

SENFONiK 
ve diinyan1n en 
ORKESTRASI 

biiyiik 

ilaveten: FOKS JURNAL en son diinya ve barb havadislari. 
Bugiin saat 12 ve 2 de tenzilath halk matineleri. 

<;EMBERLiT A~' da F E R A H' da 
Pangalh A K J N Sinemas1nda · 
TUrk"e ... ztu BAR KADINI YILDIRIM GENCLI•K Be,lkta, SUAD PARK sinemasmda 

.,. u I OCITATASALUPA. SRRINAya~aHK•611 T 0 s u N p A ~ A T arzanm intikaml y Bu f;AR~AMBA •• , ild •inemam .. da ayni •amanda t.l 
!lave o'arak: Son dlinya haberlerl D 0 N l( _4 Z A K L A R j •-- Seanslar: 12,30 • 2.30 • 4.30- 7,30 ve 9,30 dad1r. --~~~ 

............ ~~~~~G~u=n~du~-z~v=e~g:e:ce~8~,~45~te~2~f~i1~im~b~i~rd~e:n~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::::~~~~~~--~~-----
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(""===---=--- ~~A=s=k ____ e......._..r= __ I_ik______ ~B=a ____ h.....,;_is_I ......... er ............ l~===--) Kar eli 
Jfoslzoua sulllundan sonPa 
Ruslarzn Finlandig.zda 

elde eftikleri 
sevkulceg~i noktalar 

Bu sartlarla Finlerin 
' 

miidafaas1 daha gii~le~mi~ olinakla 
heraber Rusya daha ziyade Almanyaya kar'I Baltikta 

hakim • vaz1yete bulunuyor 
Fin • Savyet harbi 1 04 gun siirdiikten 

80nra neticelendi. Finler c;ok kahraman· 
<:a dogii§tiiler; 60 a kar~a I in mi.icade
lesi, bi.itiin tahminlerin fevkinde aldu. 
200,000 Rus, ktsmen Fin topraklannda, 
~•srnen de, kanlan pahasma Sovyetlere 
alhak edilen arazide yatayor. Ruslar, 700 
tayYare, 1500 tank, azim miktarda mal
jerne ve cepane de zayi etmi~lerdir. Fin· 
er de 15,000 alii ve 50,000 agu yarah 
~errni§lerdir. Kazalordu galebesini c;ok pa
l ahya satm alma~tlr ve Finler kadar Rus
llnn da alelacele sulh istemelerinde ve 

bihr §artlar i.izerinde tsrar etmemelerinde 
ll rniithi§ zayiatm da tesiri vardar. 

$imdi, bu sulhun §imaldeki ve umumi 
va:ziyet iizerindeki sevkulcey§i neticele· 
rini tetkik edelim. 

I. Finlandiya Ka
Sulhun ~imal- reli berzahma ve bu 
dek" t · I • berzah iizerindeki 1 estr er1 M h . ..d f anner earn mu a-

aa hattam kaybetmi§; Sovyetler Ladoga 
~oliini.in garb sahillerini ele ge9irmi§ ol

uklan ic;in, istikbalde yeni bir Rus taarru· 
~una ugradaklan zaman kendilerini miida
b~~ .. etmeleri hayli gii9le§mi§tir a rna, bi.is-

Utun imkansaz bir hale gelmemi§tir. Esa
Ben, Finlandiya gibi kii9i.ik bir memle
ketin yalmz ba§ma bir Rus taarruzuna 
J:nukavemet edemiyecegini bu harb gos
terrni§tir. Finler bir daha, Mannerheim 
hath gibi miistahkem bir mi.idafaa hattl
lla ragmen, ancak lskandinavyahlarla ve 
~~iter biiyiik miittefiklerle beraber boyle 
It •r harbe girebilirler. Yani Finler i9in, 

aybedilen arazi miidafaa bak1mmdan f1Ymetli olmakla beraber, nihayet Fin
llndiyaya Sovyetlerin bir taarruzuna kar

l! kat'iyetle ve mutlaka koruyabilecek bir 
l ania degildi. _ Nitekim, oyle olmadaga fi~' 
en sabit olmustur. 

2. Sulh §artlan Sovyetlere bir haylj 
fayda temin etmi§tir. Artak Finlandiya 
Ya daha kasa bir zamanda hakim olabile
eekleri gibi, Leningrad mmtakast bu ta
taftan da emniyet altma ahnmt§tlr; fakat, 
F"inlere kar§l degil, Fin topraklanna Yl'l I 

le§erek oradan taarruz edecek olan AI- I 
l:nanyaya kar§t. 

Mi.iteaddid defalar yazdtibm•z gibi, 
Sovyet Rusyanm Baltak denizile Finlan· 
diya korfezinde ve kiic;iik Balt1k devlet
leri sahillerinde ve klytlarmda aldagt bii
IUn tedbirler, miinhastran Almanyaya 
kar§tdtr. Sevkulceni hedef, Kron§tad 
1ersanelerile iislerini, Leningrad ~ehrini 
\>e Leningrad mmtakasmt ilk hamlede 
du~rnanm eline ge9ecek vaziyetten kur
tarrnakttr ve biitiin bu mmtakanm ileri
•inde bir emniyet ve miidafaa sahast te· 
lnin etmektir. Kiic;iik Baltak devletlerile 

~:~::r~~d=h~~~~~~r~u netice, Finlandiya· 

k 30 sene miiddetle Sovyetler tarafmdan 
tralanan. Finlandiya korfezinin garb ag

~:nda kain Hango yanm adasa Baltak de-
111:/:inden yani Almanyadan gelecek bir ta
krru:za kar§l §imali garbide bir ileri kara-
ol olacaktar. Bunun kar~tsmda Eston

~a.dan kiralanan Baltak !imam, Dago ve 
~:zel adalan da, cenubu garbide hirer tle
j• ka_rakol?,ur. ~~ylec~ Sovyet Rus~a Fi~
k~ndaya karfezmm agzma tamamtle ha· 
1J:n olmu§tur. Bu tedbirler sayesinde ar

ttk Alman deniz kuvvetleri Ktztl donan· 
lnaya anstzm Finlandiya korfezinin dibin
de bastnamazlar. 

3. $imal Buz denizinde Petsamo mm
takastnda yaptlan degi§iklik, s~vk~lce~~ 

aktmmdan biiyiik bir ehemmayeta haaz 
~egiJdir. Bu mmtakada Sovy~tler deniz 
Uvvetleri itibarile bazt tahdtdat kabul 

~ltikleri gibi Finler de orasmt gayriaske
t~ hale koymayt kabul etmi~lerdir. Bu va
~1>-et. Sovyetlere, istedikleri zaman Pet
'<~rno"yu kolayca ele ge9irmek imkanmt 
"~rrnektedir; fakat Petsamo gayriA•keri 
"~~i)'ette degilken de Ruslar burayt bin
llt~be kolavca i§gal etmi~lerdir. 
d l-iulasa,. Fin • Sovyet sulhunun ~imal
S e husule getirdigi vaziyet Finlandivamn 

0 "Yetlere kar§t zaten giic; alan miidafa
i811lt daha gii«le~tirmi,, Sovyetleri Fin· 
;re daha hakim bir vaziyete sokmu•tur. 
l a.kat Sovyet Rusvamn astl kazanca. arttk 
'.\~ningrad mmtakasma miiteveccih bir 

1rnan deniz taarruzunu 250 mil kadar 
~:aktan k?r~tlamak imkanmt elde etmi§ 
1 lna~•dar. I~ bu merkezde iken Alman· 
b~tan Fin maglubiyetine ve Sovyet gali
/ '~etine sevinmeleri «{;iifNi: ai{lrrnncnk 
'••/jni~pf» soziJe tav•if ecliJP" .. k Ji\71"1 geJir 

I. Sovyet Rusya, 
Suthun umumi Lehistanqaki gibi as
'laziyete tesiri keri bir tenezziih o-

ti> lacagmt sanarak gi-
'tttg" b t~ k 1 u beladan 200.000 insan, I SOO 

tl) 
11
1 

ve 700 tayyare, birt;ok cepane ve 
~,a :/:eme feda ederek 104 giinde zor 
~;'t~~lmu§tur. Cer9i K •ztlordu harbetme
, '1 traz ogrenmi,se de birt;ok zaaflarl 
1' • ltgunu da gormii~tiir. F ranstzca Le 
~~ ~s ga7ete•:nin verdigi malfim,.la go· 

' ovyetler .19 3 7 denberi orduda yap-

razan : Abidin Da11eP 

Finlandiyada harbden evvel ve 

hklara tasfiye ameliyesi neticesinde 5 rna· 
re§aldan 3 iinii, 19 orgeneralden 13 iinii, 
85 korgeneralden 1 S ini, 19 S tiimgene· 
raid en 110 unu, 406 tuggeneralden 202 
sini, 80,000 zabitten takriben 20,000 ini 
temizlemi§lerdir. 

Kaztlordunun en biiyiik zaft i~te bura
dadtr ve Almanlann yardamile dahi bu 
noksanm kolayca izalesi kabil degildir. 
c;;:unkii Almanyada da zabit ve kuman
dan kathgt vardtr. 

Kazalordunun verdigi zayiat ve biinye
sinde mevcud zaflar, Sovyet idarecileri
ni bir an evvel sulh yapmaga icbar etmi~ 
olduguna gore, Sovyetlerin hemen baska 
taraflarda yeni miicadelelere giri§ecegi 
tahmin edilemez. Sovyet Rusyamn yeni 
istila emelleri olup olmadtgmt kat' iyetle 
bilmiyoruz; fakat, kendisi bu gibi riva
yetleri kabul etmiyor. Nitekim Pravda 
gazetesi sulhtan bahsederken ~oyle diyor: 
«Emperya/ist deL'letlerin (;arpl~mastna i*timk 
etmiyerek mustakil siyaset takibini arzu eden 
Sovyet milleti, millet/ere saywz mu.<ibetler 
getiren bir harbe siiruklenmiyecektir.'1> 

Her ne kadar bu giinkii siyasi ahlak 
zafa kar~ISinda bu gibi sozlere -hele bir 
gazetenin ne~riyatmdan ibaret kahrsa· 
inamp gaflete dalmak asia dogru degilse 
de, hadiselerin aka~• da Ktztlordunun ve 
Sovyetlerin §imdilik yeni bir maceraya 
attlmayacaklanm gosteriyor. Bu, Fin • 
Sovyet sulhunun degil, harbin ve Fin 
kahramanhgmm bir neticesidir. 

2. Sovyetler yeni bir maceraya attl
mak istemeyince, lskandinavya mmtaka
sile beraber Balkanlarda, Karadenizde, 
Kafkasyada, orta §arkta ve Asyada, §im· 
dilik bart~ bazulmtyacak demektir. 

3. Finlandiya sulhu,. miittefiklerin ba
ktmmdan, bazt Franstz gazetelerinin ne~
riyatma r~<gmen, bizim fikrimizce ivi ol
mu~tur. <;iinkii fsvec; ve Norve9 kendi 
topraklanl"dan Finl~ndivaya asker ge<;ir
meyince, F rans1z • lngiliz ktt" alarm! ha
mil vapurlar en ~imaldeki lngiliz liman
lanndan hareket ederek Petsamo'va ka
dar 2400 kilometrelik uzun bir me
safe katetmege mecbur ola<"aklardt. Al
man • Rus denizl' ltt gemilerile tavvan·1e
rinin miiessir hareket sahalanna dahil de
nizlerde yapllac&k alan bu askl'r nakliyi\tl 
ve sonra Finlandiyaya ihrac edilecek kuv
vetlerin ikmal ve ia~esi 90k gii« bir i~ti. 
AgJ,.bi ihtimal Almanlar da, Finlandiya
ya, Fin ordusunun gerilerine asker «tka
racaklardt. Boyle bir vaziyette Ruslarla 
Almanlann muvas&!alan 90k daha kasa 
ve emin oldugu i9in, onlar Finlandivaya 
lngiltere ve F ran~adan daima dah" iistiin 
kuvvetler f';;nrJerebilirlerdi. Fin basku
mandanhgt da bunu dii§iinerek miittefik-

$Onraki vaziyeti gosterir harita 

Jerden yardtm istememi§, sulhu tercih et· 
mi~lir. 

Miittefiklerin Finlere asker gondererek 
yardtmt, onlan Sovyetlerle de harbe mec· 
bur edecekti ve heniiz haztrlak devresin
de bulunan lngiliz • F ransaz kara ve ha
va ordulan bu hazarhklanm ikmal etme
den ta Hindistana kadar Almanlarm da 
bir miktar takviye edecekleri Ktztlordu 
kuvvetlerile harbe tutu§acaklarda. Fin • 
Sovyet sulhu, miittefiklerimiz olan lngil
tere ve F ransayt insani gaye, siyaset ve 
prestij meseleleri gibi sevkulcey§ ~artlan 
ve harbin sevk ve idaresi iizerinde daima 
muzn tesirler barakan tali sebebler yiiziin
den vakitsiz harbe girrnekten kurtarmt§tlr. 

lngiliz ordusu 60 • 70 tiimene 91kma· 
dan ve ltalyanm vaziyeti biraz daha ta
vazzuh etmeden, Finleri kurtarmak gibi 
Almanyamn c;ak muhtemel miidahalesi 
halinde imkansaz goriinen bir i§ i9in boy
le bir maceraya girmek sakat bir hareket 
olurdu. 

4. Esasen Miittefikler i9in Sovyet Rus
ya ile harb, ancak bu memleketin Alman
yayt ham madde, petrol ve erzak bakam
larmdan beslemesi ve lngiliz • F ransaz 
ablukasmt stfna indirmesi gibi bir teh
like takdirinde dogru olur. Yoksa, iki 
miittefik devletin Sovyetlerle §imdilik har
be kadar gidecek bir ihtilaft yoktur. 01-
maymca da, harbi biiyiitmek tamamile 
manasazdtr. 

Sovyetlerin AlmanyaYl beslemesi me
selesine gelince, Alman • Rus ikttsadi an· 
la§malarl §imdiye kadar Almanyamn ia
§B, elbise ve saire vesikalarma benzer bir 
taktm kagadlar ilave etmekten ba§ka bir 
~eye yaramamt§ttr. F akat Almanya, Fin 
harbi bitince Rusyadan 9ok §eyler alaca
gmt iimid etmektedir. Bu hesabm dogru 
91kmast kadar 91kmamast ihtimali de var
dar. Eger Sovyetler Almanyayt besleye
mezlerse, miittefiklerin ablukast muvaf
fak olacak demektir. 0 halde aynca 
Sovyetlerle harbe de liizum yoktur. 

Ruslann Almanyayt beslemek kudre
tinde o]up olmadaklarmt zaman gostere
cektir. Bu zaman zarfmda miittefiklerin 
bir hayli kuvvetlenecekleri de muhakkak
ttr. 

Hulasa, §imalde akdedilen sulh, sev
kulcey§i vaziyette §imdilik biiyiik degi
sikliklere sebeb olmamt§tlr. Kanaatimiz
~e. Sovyet • Fin sulhu kahraman Fin mil
letini biisbiitiin ezilmekten ve miittefik
leri de Rusya ile vakitsiz -kim bilir belki 
de liizumsuz olarak- harbe girmekten me· 
netmi~tir. 

K"hraman Fin milletini hem taziye, 
hem tebrik etmek laztmdu. 

A BIDIN DAV ER 

(8~ tara11 1 fncf sa'h.f!ede) j Norve9 tarafmdan alman vaziyetin haric-j Titingen gazetesi Hango iissiiniin Sov• 
meva§isini de tahliye etmek laztmdtr. I 00 de sebebiyet verdigi act tenkidleri zikret• yetler Birligi tarafmdan ele ge9irilmesinin 
bin ba§ hayvan §imdiden yola 91kanlma§ mi§, Norve9in stkt bir bitarafltk kaidesine Almanyadan ziyade dogrudan dogruya 
buiunuyor. Bu hazin kafile 50 kilometre· riayel ettigi keyfiyeti iizerinde tsrarla dur· lsve9i istihdaf etmekte oldugunu yazayor. 
lik bir yalu kaphyacakttr. Tahliye edilen dukan sonra Norve9tin Almanya i9in bit Amerikamn yardzmz 
h~lka yard~m etmek_ i9in, §imdiye ka~ar, ia~e .ii~sii v: Al~~~yaya demir cevheri Va§ington 1 S (a.a.) _ Federal ikraz 
gunde taknben 4 malyon mark sarfa acab sevkmt tesn etttgam yalanlamt§tlr. miiessesesinin miidiirii jesse Jones, Fin • 
etmi§tir. Devlet, biitiin yaktlan yerlerin lttifak miizakereleri landiyaya 20 milyon dolarhk bir kredi 
tamir edilecegini ve yanan biitiin evlerin Kopenhag 1 S (a. a.) - Eski Fin Iandi- ac;mt§ alan ihracat ve ithalat bankasmm 
yeniden yapalacagmt vadetmi§ti. Rus e· ya sefiri Caxander Danimarkahlan Fin Finlandiya bu paranm ·bir kasmmt mem· 
kalliyetlerinin ve bilhassa asarlardanberi landiyaya yard1ma devam etmege da leketin imanna tahsis etmek istedigi 
Finlandiyada ya~ayan Valom manastm vet eylemektedir. Diger cihetten ogre - takdirde hi9 itiraz etmiyecegini beyan 
papazlannm da tahliyesi icab etmektedir. nildigine gore goniillii kat" alanna men • etmi~tir. Bu para Finlandiyaya Amerika· 
Hangoe yartmadasmdan 2000 ki~iyi Fin- sub bir 9ak Danimarkah imar hareketle- dan harbde kullamlmtyan malzeme si • 
landiya merkezine dogru sevketmek za- tine i~tirak etmek iizere Finlandiyada pari~i i9in tahsis edilmi§ti. Finlandiya 
rureti de vardtr. kalacaklardar. ~imdiye kadar bu krediden istifade et • 
Hango kalesi ve fehri tqhliye edildi . .lskandin.avya devlet.Ieri a_rasmda . bir memi~tir. 

Hango 1 S (a. a.) - Reuter Aiansmm atttfak akda hakkmdaka tavsayeye gelmce Paris matbuatrnda miitalealar 
Han.,.o muhabiri arttk bu Fin Cebeliittan- buramn siyasi mahfillerinde bundan dort Paris 15 (a. a.) - Havas ajanst bil-
kmd: hi« bir Finlandiyah kalmadtgmt sene evvel lsve9in boyle bir ittifak ak • diriyor: . 
8000 ki§inin miistahkem mevkii tahliy; dini teklif eylemi§ oldugu hattrlatalmak- Bu ' sabahki Paris gazetelerinin tefsir-

tt"" · · U 1 " b" k"l t tadtr. Fakat Danimarkantn itirazt iizeri- lert"·. 
ed agmf 1 lyazttytor. b_zukn ugu trk f~lm:'e rol· ne bu ittifak akdedilmemi§ ve Danimar· 

an az a u an ar amyan a 1 est yo a k .1 . . .. . Sovyet - Finlandiya sulhunun imzasm· 
diiziilmii~tiir. Butiin gece gozleri aglamak- . a Alman~~ 1 e _bhtr ad~~ttecavuz masakt dan sonra Paris matbuatt, bu hadiselerin 

"h . k d l tmza etmegt terct etmt§tlr. h b 
tan kapkarmtzt olmu§ t ttyar a m ar, H 1 . k" 15 ( ) F" I d" 1 mi.ittefiklerle Almanya arasmdaki ar 

k I b b h k I d k . h e sm 1 a.a. - m an aya, s- d 
gene ~z ar u sa a ar a ann a 1 ara· Ve« ve Norve'< arasmda bir kar§thkh yar- bakammdan neticesini ara$ttrmakta tr. 
beye btr kere daha bakttktan sanra yola 1 d h d . kd" . . .. k I Muharrirlerin nazan dikkate aldaklari 1m mua e est a 1 It;tn muza ere er 
«•kmt§lardar. $ehrin 70 ya§mda alan be- I d' I . t 'k'l d t k diger bir nokta, Polonya beyaz kitabman . norma tp omas1 an 1 e evam e me -
lediye retsi §U beyanatat bulunmu§tur: t d" ne~ri keyfiyetidir. Bu kitab Franstz san 

«- 20 senedenberi ik<'met etmekte e Htr.l . k"d F' I d" .1 k • b" kitabile lngiliz mavi kitabt gibi, Alman• " . .. " e sm 1 e, m an aya 1 e as en IT 
oldugum bu !leharden boyle aynlacagtmt 1 akd" 1 N t f yamn 19 39 harbindeki a§ikar su9unu gas• 
hie; bir zaman dii§iinmemi.,tim. Ruslar bu· adn a~mav f kmet sdv~lc; v~ . orvAe« ara ~~~- termektedir. 

. . . an mu a a a e 1 mesmm, vrupa §1· h h b 
raya gelmce alk goreceklen §ey ge9en 1. d y · b" h b h tt'"' t k Le journal gazetesinin Ziiri mu a i· . rna m e em IT ar zu ur e tgt a - b 
harbde Finlandayahlarla aym safta kendi- d' d F" 1 d" h k t b tl.". . ri Ceorgs Blum, Finlandiya har inin ne• u e In an tyantn are e ser es 1g1nt b d 
lerine kar§t harbeden Almanlann hatarast t k "d t f 1 1 d - k d'l ticesi miinasebetile yazdagt ir yazt a, . . . a yt e rna u o up a rna tgt mera e 1 -
iyia rekzedalmt§ alan abade olacakttr.) - lA k .. '"I kt d" z· I ve Almanlann muhtac alduklarl biitiin rna· mege aya goru me e tr. ara svey I 1 kl d 

Fin meclisi muahedeyi Norve9 her §eyden evvel kat'i bitarafhk- denleri sve9ten alabi ece erin en ve 
Botni korfezinden, Finlandiya kerestesi, tasdik etti lanm muhafaza ve her ne pahasma olur-

sa alsun harbe siiriiklenmekten iytinab et- selliiloz ve kagad tedarik edebileceklerin• 
mek kararmdadarlar. den dalaya memnun olduklanm kaydedi· 

Londra 15 (Hususi) - Fin meclisi 
bugiin Fin - Sovyet sulh muahedesini tas
dik etmi§tir. 

Fin meclisi reisinin sozleri 
Helsinki 15 (a.a.) - Finlandaya meb· 

usan meclisi reisi Hakkila radyoda soyle
digi bir nutukta demi§tir ki: 

«- Biiti.in diinyantn tevecciihii bizim 
tarafamazdadtr. Biz tek bir mii~ahedede 
bulunmak mecburiyetinde ka!dtk: Bizi 
kurtarabilecek kuvvetlerin kendi toprak· 
lanndan ge9mesine silahla miimaneat e· 
deceklerini lsve,. ve Norve9 beyan etti
ler. lskandinavya memleketlerinin miite· 
addid defalar ilan ettikleri birlik nerede 
kaldt? ~ 

Rusl~zn Finli Kareli valisi! 
Stokholm IS (a.a.) Demakraten Soci

al gazetesinin Helsinkideki muhabiri ya-
ztyor: 

«Sovyet hiikumetinin Kuusinen'i Ka
reli berzahma umumi vali tayin etmesi 
muhtemeldir., 

[ Cumhuriyet - Bu adam, Fin harbi 
.ba§lar ba§lamaz hududda bir c:Finlandi
ya halk hiikumeti:t kurarak Ruslan vata
nma..davet eden ve bilahare Moskovaya 
kac;an komiinisttir.] 

En miihim Fin gazetesinin 
miitalealart 

Helsinki 15 (a.a.) «Havan - Hel
sinkinin en miihim gazetesi §U satJrlan ya-
zayor: 

«Harh esnasmda bize c;ak yardam et
tikleri ve daha ziyade yardama da ama
de bulunduklan i9in miittefiklere kar§t 
minnettanz. 

Finlandiya hiikumeti kendisini bu tek
lifi kabul edecek vaziyette addetmemi§
tir. Bu i§. biitiin imkanlann hakikaten 
kullamhp kullamlmadaga hakkmda bir ka
rar vermek gibi geldigi zaman tetkik e
dilecek ba§hca meselelerden biridir.:t 

Sovyet meclisi toplantyor 
Moskova 15 (a.a.) - Yiiksek Sovyet 

meclisi divan riyaseti yiiksek Sovyet mec• 
lisini 29 martta Moskovada altmc1 i9tima 
devresi i9in toplantlya davet karanm ver· 
mi~tir. 

Haricde Finlandiyaya yardtm 
devam ediyor 

Bern 15 (a.a.) -Fin· Sovyet muha
samatmm tatil edilmi~ olmasma ragmen 
Finlandiyaya yardtm kaytdlan devam e· 
decektir. 

lsvit;re gencliginin idare komitesi bu 
hususta bir bevanname ne•retmi~tir. 

Norve~ Hariciye Na.z.zrznzn 
beyanatt 

0slo 1 5 (a. a.) - Hariciye Nazm 
Koht, diin ak§am radyoda soyledigi bir 
nutukta, Norve9in bitarafhk siyase,tini ve 
Finlandiya ile alan miinasebetlerini mev
zuu bahsetm~itir. 

Hariciye Nazm, Finlandiyanm harbi is
temedigini ve harb ba§ladagmdanberi §e· 
refli bir sulh yapmaga daima amade bu
lundugunu kaydettikten sonra, Norve«le 
lsvec;in Finlandiyaya yardam vadetmi~ 
olduklanm ve bu yardtmt geni~ surette. 
tahakkuk ettirdik1erini soylemi§ ve ilave 
etmi~tir: 

«·- F akat bu memlekete, yapabildigi
mizden daha ba~ka ti.irlii yardtm edecek 
vaziyette degildik. Herkes anlamahdtr ki, 
Finlandiya uzun miiddet mukavemet e· 
demezdi. Hatta bu kadar fazla dayanabil
mis olmast bile bir fevkaladeliktir.:. 

Koht, bundan sonra §U sozleri soyle -
mil)tir: 

«- Her§eyden evvel bitarafhgJmtzt 
muhafaza etmek ve harbin haricinde kal· 
mak istiyorduk. Saniyen Fin • Sovyet 
harbine i~tirake muvafakat etmi§ alsay
dtk, bu bizi beynelmilel biiyiik bir harbe 
si.i ri.ikl iyecek ti. :1> 

Koht, miittefiklerin Finlandiyaya kuv
vet gonderilmek iizere Norve9 arazisinden 
a~ker ge«iriltnesine miisaade istediklerini 
tasrih etmi§ ve ayni §ekilde bir talebin 
Stokholm" den .de vaki aldugunu ilave ile 
demi,tir ki: 

«·- lsvet;in 3 martta verilen cevabt 
kat'iyyen menfi bir cevab olmu§tur. Is · 
ve9\e ihtilaf halinde kalmamak i10in biz 
de menfi cevab verdik .. :t 

Koht, bu sozlerini mUteaktb lsve~; ve 

yor. 
Alman resmi tebligvi 1 1 1941 · k d l A man ar senesme a ar, mamu 

Berlin I J (a. a.) - bugun ne~redilen e§ya verecekleri Rusyadan zahire, pamuk, 
yanresmi bir tebligde deniliyor ki: petrol. k~reste, fosfat, kenevir, platin, 

!sve9, Norve9 ve Finlandiya arasmda manganez, demir ve krom madeni teda· 
akdi ~erpi§ alunan tedafiii ittifak husu - rik edecektir. 
sunda Alman siyasi mehafilinde beyan Almanlar, F ranst ile fngiltereyi orta 
alunuyor ki, Almanya bu mesele hakkm- Avrupadan tamamile ~tkarmak niyetile 
da vaziyet almak i9in hi« bir sebeb gor• uzun zamandanberi takib ettikleri orta 
memektedir. lskandinavya memleketleri Avrupa ikhsadi blokunu, Almanyanm 
miinhasaran kendi i§lerini alakadar eden himayesi altmda canlandarmak maksadam 
hususatta ecnebi her tiirlii tesirden azade tahakkuk ettirmek iizere, Balkanlara bii· 
olaaak, karar vermekte tamamile hiir ol· tiin agarhklarile yiikleneceklerdir. 
mahdtrlar. Yeni Alman • Rumen anla~,;malan, da-

fskandinavya memleketlerinin bulun • ha iyi §erait elde etmek isteyen Alman· 
duklan vaziyete gelince, Alman siyasi ya tarafmdan 'tekrar miizakere mevkiine 
mehafili Norve9 Hariciye Nazmmn diin konulacakttr. Zira biitiin bunlar birbiri • 
soyledigi nutka i§aret eylemektedir. Bu ne bagh §eylerdir. Finlandiya ipotegin • 
nutukta Nozvec; Hariciye Nazm Sovyet - den kurtulan naziler Balkanlara donii • 
Fin ihtilaft nihayet bulmadan evvel garb yorlar. 
devletleri taraftndan yapalan telkinleri Epoque gazetesinin diplomatik mu • 
tenkid etxni§ ve Daladye'yi vaktalan tah· harriti diyor ki: 
rif etmi§ olmakla itham eylemi~,;tir. Bir lngiliz _ Franstz askeri sevkiyatt 

Maamafih, Almanyanm miitaleast ~u- ihtimalinin uzakla,ttgt §U sarada, kolay ve 
dur ki, fskandinavya bitarafhgma kar§l zaruri bir mukabele yapmak miimkiin
tevcih edilmit olan Franstz • lngiliz teh • diir. Norve~ karasulanndan gec;erek Nar· 
didinin ortaya <;.tkardtgt meseleleri kar§l • vik"ten Balttga lsvec; demir madeni sev· 
layacak tedbirleri intihab etmek miinha· kiyatlm tamamile kesmek. 
stran ~imal memleketlerine aid bir i•'ir. Filhakika, biitiin bu harb ka9ag1 mal-

Jsve~ hiikrimetin lsve~lilerin zemenin, gozlerimizin oniinde Alman li • 
hiicumu manlarma gitmesine miisamaha edeme· 

yiz. D,.iincii Reich kadar hulusten mah· 
Stokholm 1 S (a.a.) - fsve9te 91kan rum bir dii~man kar~,;tsmda onun perva

Goniilliiler isimli goniillii asker gazetesi- stzca ihlal ettigi prensiplere sonuna ka
nin bu gun siyah 9erc;eveli olarak inti§ar dar riayet etmek, affolunmaz bir hata • 
ettigini, Stokholm Tidningen gazetesinin dar. 
Finlandiya §imal cephesindeki muhabiri, Excelsior gazetesi bu hususta diyor ki: 
gazetesine telefonla bildirmektedir. Aralannda miibadele yapan Berlinle 

Goniilliiler gazetesi lsve9 hiikumetine Moskovamn iptidai maddeleri payla§tik
kar§t hararet dolu bir lisanla hitab et· ian soylenebilir. Bilhassa Finlandiyada, 
mektedir. Coniilli.ilerin reisi Linder bu Almanyanm c;ok muhtac oldugu bakar 
hususta hi9 bir miitalea beyan etmemi~. mevcuddur. Bu baktr madenleri de tam 
sadece, sulh akdedildigini ve 1 2 martta §imdi Savyetlerin dogrudan dogruya sa• 
saat 11 de ate§ kesildigini soylemi,tir. hib olduklan mmtakada. Ostokumie 
lsve,.Ii goniilliiler felaketi miidriktirler. mmtakasmda, Sotavala'ya giden yolda • 
Bunlar Sovyetlere teslim edilecek alan dtr. 
Salla ve Kuusano mmtakasmda bulunu- Alman • Fin ikllsadi anla,mast 
yorlar. Bu teslim neticesinde Sovyetl.er Berlin 15 (a. a.) _ fktasadi bir itilaf 
lsvec; • Finlandiya hududu iizerinde Ule- imzast it;in Finlandiya ile Almanya ara • 
abard ve Torneo'ya dogru yiiriimelerine smda yaptlan miizakereler klering usulii· 
imkan verecek iki nokta ele ge9irmi§ ala- nii tekrar tesis ve miibadeleleri tanzim e· 
caklardtr. den bir anla~ma ile neticelenmi,tir. 

Goniilliiler gazetesi ilave ediyor: 
«Finlandiya davas1 bilfiil lsve9 dava

st olmamt§br. fsve<;;, karde§ millete kar~t 
alan vaziyetinde, soziinii tutmamt~br. ls
ve«li goniilliiler, ate§ hattma heniiz gel
mi§ alduklan ve ic;lerinden pek azt har
betmek ftrsatma bulabildigi i9in miitees
siftirler. Finlandiya miidafaa vasttalannt 
kaybetmi~ bulundugu strada §imdi onun· 
Ia tedafiii bir ittifak &kdinden bahsetmek 
giiliinc alacl"gt fikrindedirler. Coniilliiler, 
bu ittifakm Finlandiya kuvvetli ve kendi
ni miidafaa edecek halde iken neden do-

Arab memleketleri ara
sinda fikir birligi 

(BQ.f taraf• birinci sahifede) 

muhtelif Arab prensiplerini ziyaret ~ede
~ek lrakm kom§u Arab memleketlerile a
lan rabatalanm kuvvetlendirmege 9ah§a• 
cagt d~ ehemmiyetle kaydedilmektedir. 

lrak. Filistin muahedesi 
Bag• dad 1 5 (a a ) lrakla Fa"la"sta"n layt akdedilmt"digini soruyorlar.7> · · -

arasmda imzalanan ticaret muahedesi bu Cazetenin diger bir makalesino:le de-
ay parlamentonun tasdikine arzedilecekniliyor ki: 

«lsvec;in, manl'stz ciimlell'•i unutacaih. tir. Bu muahede miiddeti 14 §Ubatta 
§imal d,.vasmm hakikaten lsve« da;vasi munkazi alan anla§manm yerine kaim 
olacagi, fsverin, Finhmdivava 1 3 mart ta- alacaktu. . l . 

"hi" Iht 'b k b" · 1h · tt' Diger taraftan efkan umumaye, bms· n 1 su an a~ a ar su tt1"1za e tre- .. 
- · h '- 'k t b. t 1 " bu'" suurl" un ii9iincii oglu Mohamed m Y erne· cer'Yt ve a I(;T ;::t en tr va an o ac~O"J - • 

.. ~ .. 1 '-t" j ne hareket etmesini Arab memleketlen 
,.,. , <'Un e-e e<"c"< .1r. :t b kl · · 1 k k 

arasmda ir ya a§ma t~arett o ara ar• 
Bir lsve~ gazetesi ittifakt miidalaa ~11amaktadtr. Emir, Yemende. Imam Yah-

ediyor yayt resmen ziyaret edecektir. Bu seya· 
Stokholm 15 (a.a.) _ Finlandiya, fs- hat l":!ama lrak naibinin • bir a:'e.sajmt 

ve9 ve Norvet; arasmda bir asker! ittifak verme~e memur lrak asken heyetmm se· 
"ht' }" d b h d D N h t v,.J.,atile ayni zamana tesadiif etmektedir. 1 1ma m en a se en agens y e er 
gazetesi §U sahrlan yaz1yor: 

cFin - Sovyet sulhunun akabinde dii~ii
niilen bu imkan lskandinav devletlerini 
hic;bir suretle herhangi bir devletin niifuz 
sahast olmak istemediklerini ispat etmek· 
tedir. 

Finlandiyahlara bundan boyle lsk<'n -
d!navyamn yard1mma gi.ivenebilecegini 
gostermek zamam gelmi§tir. Finlandiya 
harbi bir kere daha gostermi§tir ki, kii9iik 
devletler miinferid ka!dtklan zaman bii
yiik devletlerin taarruzuna dayanamaz · 
lar. Fa kat kar§thkh olarak birbirlerine 
yardtm edeceklerini kat"i olarak bildirdik
leri anda haklanna miidafaa edebilirler. 

Cazete boyle bir anla§mamn derhal 
akdi elzem oldugu kanaatindedir ve Da
nimarkanm buna iltihak etmemesinden 
dolaya teessiir ve teessiif gostermektedir 

8.1gdadda Alman propaganda11 
Ba~dad 15 (a.a.) - lrakta ba§goste

ren §iddetli yabanct propagandasa §id • 
detli bir abiilamel hast! etmektedir. 

F ran•Izca inti~ar eden «lstiklab ga • 
zetesi Almanyanm Nuri Pa§a Saide teca
viiz etmekle ve Ba~vekilin siyaseti hak • 
kmda bir hiikiim verebilmek i9in yegane 
salahiyeti haiz alan lrak milletini tah • 
kir etmekte oldugunu yaztyor. __ ............. _ 
Rumanya ~elik kr~h mahkum 

oldu 
Biikre§ 15 (a. a.) - Rumanya t;elik 

krah Max Arsint kac;ak,.thktan ve para 
kanununa muhalif hareketten dolayt, alta • 
sene kiirek, 4 sene siirgi.in ve 1 0 bin ley 
para cezasma m~um olmu§tur, 



Vaziyet, ol aia 
Gibi tlararor! 

<Bagmakaleden devaml 

dan soma da ilanihaye tanzim olunup git
mesine muvafakat edecek mi? 0 halde 
Almanya kendisine laz1m hayat sahasml 
Viladivostok'a kadar uzanan ucsuz bu
cakslz iklimlerde fazlasile bulmu* olaca
gmdan artlk ortada hallolunacak kavga 
mevzuu kalmam1* olurdu. Ancak Rusya
mn el ve i~birliginin bu hududsuz ~ekline 
td7.1 olup olm1yacag1 bir meseledir. 

Malumdur ki ~arkta Ukrayna ile Kaf
kasya otedenberi Alman hayat sahasma 
ithal edilmi~ yerlerdir. Buna mukabil bii
ti.in Rus diyannda kabul edilmi~ olacak 
el ve i~birligi Alman meselesini muslihane 
bir yolla umulmad1k bir geni~likte hallet

Inl~ olurdu. Ger~i nasyonal sosyalizm tat
bikatta daha mi.itekamil bir marksizm ola
rak gosteriliyor· Fa kat ideolojilerdeki za
hiri benzeyi~ler, tarihin derin kokl~re da
yah duygulanm ve akmt!lanm kolay ko

lay degi~tiremez. Bizce Alman - Rus 
ademi tccaviiz pakt1 ~eklindeki anla~ma 
Baltik sahillerinde Rusyaya temin ettigi 
men faatlerle Sovyetler hesabma verebile
c~gi neticeleri vermi~ say!labilir. Siyasi 
sahada daha ileri goti.iri.ilmek istenilecek 
mesai birliginin bundan sonras1 tiirli.i se
b~blerden dolayi ~ok kan~1k ve hatta ol
duk<;a karanhkt!r. 

V aziyet oldugu gibi duruyor dedigimiz 
Zaman, i~te Fin harbinin neticesinde yeni 
Avrupa harbi meselesinin gene mi.inhasl
ran demokrasilerle Almanya arasmda c;ok 
derin bir ihtilaf manzarasile ayakta dur

dugunu gordiigiimiizdendir. Bu harb. ne
redc ve nas1l hallolunacaksa bilhassa ve 

ancak bu devletler arasmda hallolunacak
tlr. 

Fin harbi ~u hakikati de ortaya t;lkar
rms bulunuyor ki bunCian sonra nekadar 
ki.i~i.ik olursa olsun kendisine taarruz olu
nacak her millet, ba~hba~1na bir mesele 
te~kil edecek kadar ~iddetli bir mukave

met gosterecektir. Bu itibarla ~imdiki hal
de harbin ~iimul ve viis'at peyda etmesin
de Almanyanm menfaati degil, mazarrah 
vardu. T a sa vvur etmeli ki bundan sonra 
taarruza maruz kalmalan muhtemel mem
leketlerden hie; birinin vaziyeti, Finlandi
yamn Balhk sag kenarma sJki*Jk zor vazi· 
yetine benzemez. Holanda ile Belc;ikanm, 
hatta isvic;renin bitarafhk vaziyetlerinin 
ihlali Almanyaya oldugu kadar demok
rasilere de hareket sahalan temin edecegi 
h~~aba kat1lmak lazJmd1r. Balkanlar isti
hmetinde bir taarruzu bu giin belki Al
:Q}anyadan ziyade demokrasiler isterler 

.Qenilse hata olmaz. 

V aziyet oldugu gibi duruyor demekle 
yeni harbin Fin harbinden evvel oldugu 
gibi bugiin de lie; biiyiik devlet arasmda 
bu1undugunu ifade etmi~ oluyoruz· Bu 
ifadede tashih olunacak bir cihet varsa 
bu hesaba belki Fin harbinden sonra har
bin daha ziyade bu ii~ biiyiik devlet arasl· 
na inhisar etmege miitemayil bir mahiyet 

aldigl!ll kaydetmek miimkiindi.ir. 

Evvelce ablukamn miiessirligi anlatll
mak it;in zamanm demokrasiler lehine c;a· 
h~tlgl ileri siiriiliiyordu. ~imdi Almanya
mn Rusyadan temin edecegi ia~e e~yas1 
ve iotidai maddeler itibarile zamamn ar· 
tik Almanya lehine c;ah~maga ba~layaca· 
gmi soyliyenler gori.ilmege ba~laml~tlr. 
Bu oyle bir iddiad1r ki onun hakiki ma
hiyeti ancak verecegi neticelerle olc;iilebi
lecektir. Yani onun dogrulugunu, igrili
iini de ancak zaman ispat edecektir. 

Hulasa bugiin dahi iic; buc;uk di:irt ay 
evvelkinin aym olan vaziyetin ne ~ekil ve 
suretlerde inki,af edecegini gormekligimiz 
i~in beklemekligimiz laz1m gelecektir, ve 
yeni harble uzaktan yakmdan alakadar 
biitiin milletler kulaklan kiri~te, elleri te
tikte bu inki~afm safhalanm beldiyecek
lerdir. 

YUNUS NADI 

Karde1 iranm 
Bayra 

Dost ve karde§ lramn ha§metlu hiikiim· 
dan $ehin§ah R1za Pehlevi Hazretlerinin 
62 nci dogum yJidoni.imi.i mi.inasebetilc 
di.in ~ehrimizdeki Iran konsoloshanesinde 
saat II den 1 2 ye kadar devam eden bir 
re~mi kabul yap1lm1~; konsolos Asaf, Iran 
teLaasmm tebriklerini kabul emi~tir. Me· 
ra~ime §ehrimizdeki !ran kolonisi men • 
sublarile beraber ilkmekteb talebesi de 
mi.idiir ve muallimlerile birlikte i§tirak et
mi~lerdir. 

Talebe tarafmdan soylenen lran milli 
mar§ile merasim ao;!lm!§, bundan sonra 
mekteb mi.idiiri.i ve diger iki zat tarafm· 
dan nutuklar soylenerek iki memleket ara
smdaki samimi dostluk rab1talanndan ha
raretle bahsolunmu§tur. 

Daha sonra General konsolos Asaf 
da bir nutuk soyliyerek ezciimle demi§tir 
ki: 

«- Iran as\rlard1r !fa§aah devirler ya· 
§arm~. fakat bu debdebe devirlerinden 
sonra lranda bir inhitat ba§gostermi§tir. 
fran yolsuz, emniyetsiz, s1hhatsiz bir §e· 
kilde gerileyordu. Bu yiiksek !ram yaratan 
Allah o halde buakm1yacak; bir kuvvet 
gonderecekti. l~te bu kuvvet de ~ehin§a
hnnlz R1za Pehlevi olmu~ ve !ram kurta
rlp yeni bir hayat ve saadete kavu§tur · 
mu§tur. Ya§asm Iran ve ya§asm ~ehin§a
hlmtzl~ 

General · konsolos, bundan sonra R1za 
Pehlevi HazretiNini~ lstanbula geldigi 
n.kit «lranhlar Turkiyeyi ikinci bir vatan 
bilsinleu §eklindeki nutuklarma i§aret e
derek: 

c- Biz Tiirkiyenin karde§lik kanadlan 
altmda ya 1yoruz. Y a~asm Tiirkiye Cum
huriyeti:» sozlerile nutkunu bitirmi§tir. 

llundan sonra talebe bir mar~t daha 
soylemi§; merasime nihayet verilmi§tir. 

Ak~am saat be§te konsoloshanede ve· 
rilen ltayda Vali ve Belediye Reisi Dokor 
Lutfi K1rdarla biitiin ecnebi konsoloslar 
hazu bulunmu§tur. Ziyafeti bir balo takib 
etmi,tir. 

Ankaraclaki merasim 
Ankara 15 (Telefonla) - Ala Haz

retihiimayun ~ahin§ah Rlza Pehlevi Haz. 
retlerinin dogum yJidoniimii dolayJsile 
han bi.iyiik el<;iliginde bir ltay z1yafeti 
verilmi§tir. <;ayda Ba§vekil, Vekiller, se· 
firler, hiikumet erkam, kordiplomatik 
haz!T bulunrnu§lardlr. 

Koordinasyon heyeti 
bugiin toplan1yor 

[Ba§ taTa/a birinci sahifede] 

tarafmdan mi.i§tereken kurulacak bir ko· 
misyon marifetile satm ahnacaktn. 

Diger taraftan lnhisarlar idaresine aid 
i~ler yerlerinde milli korunma kanununun 
19 uncu maddesi hiiki.imleri dairesinde 
giinde 3 saat kadar fazla mesai yap!lma
stna miisaade edildi. 

Bir Alman gemisi daha 
intihar etti 

Jamayka 15 (a.a.) -Alman ban· 
d~rah Hannover transatlantigi buraya 
gelmi~tir. Gemi harb esiridir. Tayfa, ge
miye ate§ verdikten sonra kac;ml§, fakat 
sonradan yangm sondiiri.ilmii§ti.i. 

Londra 15 (a.a.)- 7414 tonluk La 
Coruna ismindeki Alman vapurunun bir 
lngiliz harb gemiSI tarafmdan durdu
ruldugu esnada kendi kendini batnml§ 
oldugu resmen bildirilmektedir. Vapurun 
miirettebah lngiliz harb gemisi tarafm • 
dan kurtanlml§tlr. 

La Coruna, Rio de ]aneiro·dan hare· 
ket etmi§ti. 

ee I 

Elaz1gda hilkat garibesi 

bir ~ocuk 
Elaz1g (Hususi) El' 1gm Harput 

nahiye merkezinde bir ltOcuk diinyaya 
gelmiljtir. Dort aydanberi ya§amaktadu. 
<;oeugun §erci yoktur ve erkektir. Gerek 
idrar ve gerek mevaddt gaitas1 kadib 
vas1tasile ihrac edilmektedir. Erkek c;oeu
gun tenasiil aleti hem !ferein ve hem d7 
kadibin vazifeaini gormektedir. S1hhah 
yerinde ve normal bir insan gibi ya§amak
tadlr. 

V©D·l\JI 
Tefrika No. 51 Nakleden: HAMDI VAROGLU 
Birden hire, yamba~tmda biri durdu-~ tehdide maruz varhg1m io;irt yepyeni, hep

g;.mu hissettim. Ayni dakikada, biiyiik an- sinden biiyt..ik bir tehlike idi. 
neniz, sizin bulundugunuz tarafa bakh ve Biiyiik annenizle konu~urken, kendi 
isminizi soyleyerek beni size, sizi de bana kendime verdigim karar, hislerimi oldi.ir-
tarnttl. m<'k karaT! oJdu. 

Ba~1m1 c;evirir c;evirmez kar§lla~tlglm Hisleri olmi.i~. isteyerek o1di.iiiilmiio 
rehrenizin, goz!erimi ve oradan bir yol bir insan s1fatile, ilk gi.inden son gi.ine ka· 
bularak dimag1m1 nas1l doldurdugunu i- dar, kar§Imzda, duygusuz, kaba, kiistah 
z. !I etmek zor olur. Selim Sekban olarak ya§ad1m. 

Bilmem dikkat ettiniz mi'? Ba~1m1 bir- Bir kalt dakika i~inde, kendime c;izi-
c1~n hire oteye c;evirmi~tim. Gozlerimi yi.i- verdigim program1 harfiyen tatbik ettim. 
. · niizde bir saniye daha durdursam, ne- Muvaffak oldugumu da gori.iyorum. 
r•~e. ne vaziyette bulundugumu unuta- Mektubunuz, kafi derecede vaz1h. Oze-
c~'·tlm. rinizde b1rakmak istedigim menfi teairi is-

Bi.iyi.ik annenizle konu§maga devam et- tedigimden daha miikemmel yapabilmi
t;m, Mevkiim ve vaziyetim, bana tanltl· §im. 
' , gene k1za kar~1, kabal1ga yakm bir Fakat bunun benim it;in neye mal ol-
b. anelik gostermemi icab ettiriyordu. dugunu bilseniz I 

Rektortin cevab1 • sen1 
' • • cinayetJn davas1 Oniversitemiz 500, 

Muhakemenin ilk celsesi 1 T 1b F akiiltesi 400 
heyecanb bir alaka ile yafiDa giriyorlar 

takib edildi 
Elaztg (Hususi) - Bundan bir mud· 

det evvel ilk tahkikat safhasmda oldugu 
i~tiu failinin ismini vermedigim cinayetler 
serisinin Elaz1g agucezasmda aleni muha· 
kemesine ba§lanml§hr. Sut;lular doktor 
Kanm ve e§idir. lsnad edilen su<;lar ise 
geuc hizmet~ti k1zm doktor tarafmdan 
bikrinin izalesile hamile baak!ld1ktan son· 
ra otomobille ve e§ile birlikte Pertek ya
kinindeki Murad sahiline gotiiri.iimesi ve 
mukavemetini selbedecek bir hale geti· 
rildikten sonra nehre atrlarak bogulma • 
s1d1r. 

Doktor Kaz1m, bir hastanenin ba~heki
mirlir. Manevi evlad olarak bir k1z <;ocu
gu y~ti§tirmi§tir. Gittiklte geli§en ve tak
riben on alt1 ya§lannda s1hhatli ve giizel 
olan gene k1zm vaziyetinde bir miiddet 
sonra hissedilir tahavviiller hast! oluyor. 
Bir vakit io;in lstanbula giden dokorun 
avdet edince hizmeto;i k1zdaki vaziyeti 
anlayor ve nihayet kan koca bu t;irkin 
hadiseyi kapatmak karanm veriyorlar. 

Giizel hizmet~ti k1z kebedir. Ba§kasma 
isnad imkam da kalmaml§hr. Doktor Ka
Zirn bir otomobil kiralayor ve k1z1 'lofi:iriin 
yanma oturtuyor ve kendisi de e§ile bera
ber otomdbile atlayarak Pertege dogru 
yula l(lklyorlar. Vaziyetten tahmin edildi
gine gore hareketten evvel ktza uyu§tu -
rucu bir madde yedirilmi§tir. Gezer go
riindiigii halde uyu§uk ve yan atrl bir hale 
getirilmi§tir. Bu vaziyette seyahate de
vam olunuyor. Ve Murad sahiline gidilin
ee §ofi:irii ba§tan bir bahane ile savryor• 
lar. Bir mi.iddet sonra §ofor avdet edince 
doktorla bayamm yalmz ve kendisine 
muntazn bir halde buluyor. ~ofor hizmet
o;iyi soruyor. Doktor: c- Koyiine gitti) 
diyor. ~ofor dikkat ediyor, doktor dizka· 
paklarma kadar Jslanml§t!T. ~i.ipheye di.i
§i.iyor, miiteeessis bir halde sesini ltlkarmt· 
yor. Bir mi.iddet sonra Muradm bir sahi
linde gene k1zm cesedi bulunuyor ve ad
liye i§e vaz1yed ediyor. K1zm bekareti 
bozularak ve sonra Murada atlld1gl §ahid
lerle ve sair delillerle tespit ediliyor ve 
doktor umumi hapisaneye, kansr da ka
dtnlar hapisanesine gonderiliyor. Muha
keme Elaz1gda derin ve heyeeanh bir ala
ka uyand!Tm!§tlr. Halk kiitle halinde sa
lonlara hiicum ediyor. lntizamt temin 
gi.i<;le§iyor. Muhakeme baz1 tetkikat ic;in 
talik edildi. Yakmda riiyetine devam olu
nacakttr. 

ltalyamn yeni harb tahsisati 
Roma 15 (a. a.) - Du~te, Harbiye 

Nazm s1fatile, milli mi.idafaa ic;in yeni ~ 
den 8 milyar liret tahsisatt derpi§ eden 
bir layiha vermi§tir. Bu para 30 hazirana 
kadar sarfedilecektir . 

Bir heyet tarihi tetkik
lere devam ediyor 

T1b bayram1 miinasebetile doktor Os
man ~evki Uluda.~. di.inkii ni.isham1zda 
bir yazr yazml§, Universite Rektori.inden 
kurulu§u ilmi hb hayatrmtza ba§langll( 
gibi alman ve 14 mart 1840 ta a<;1lan 
Mektebi T1bbiyenin bir faki.ilte olup ola
mlyacagml SOrmU§!U, 

Oniversitede ilmi bir heyet esasen bu 
meseleleri tetkikle me§guldiir. Bununla 
beraber Rekti:ir profesor Cemil Bilsel bu 
hususta, bir arkada§lmlza fU izahah ver· 
rni§tir: 

c- Istanbul Oniversitesi Fatihin 14 70 
te kurdugu iiniversite ile ve T1b Faki.il -
tesi I 55 5 te Kanuni Siileymanm &!ttlgr 
hb medresesile ba§lar. Bunu muhtelif a
lii§ nutuklanmda ifade etmi§ bulunuyo· 
rum. Nitekim Konferanslar kitabmm 
ii<;iincti cildinde ( sahife 2 88) aynen §U 
sahr!ar vard1r: «1727 martmm 14 iinde 
T1bhane ac;!l1yor. Istanbul T1b Faki.ilte· 
sinin tarihi mebdei elbette bundan t;ok 
eskidir; 1555 tedir.» Bununla beraber 
Oniversitenin ve T1b F akiiltesinin meb· 
deleri olmak iizere yukanda i§aret etti • 
gim tarihleri Oniversite ilmi heyetinin 
tetkik ederek ve esaslanduarak 15 y1l 
sonra T1b Faki.iltesinin 400 iincii y1lm1 
ve 30 sene sonra da istanbul Oniversite
sinin 500 iincii yrhm kutlulamalan o;ok 
muhtemeldir. Diinyamn biiyiik ilim mii
esseselerinin hepsi bir kat; yiiz y1lhk mev· 
cudiyetlerini bir manastrr veya bir mek
teb olarak kurulu§la ba§larlar. Get;en y1l 
50 nci y1ldoniimiinii kutlulama merasi • 
minde bulundugumuz Bulgar Oniversite
si 1 888 de ac;1lan pedagojik kurlarla bat· 
laml§hr. 1892 de hukuk, fizik ve meta • 
matik ilavesile yiiksek mekteb ismile a
mlmaga baolanmr§ ve ytl!arca boyle de
vam ettikten sonra 1904 te iiniversite a
dm! alm1~hr. 

Bizde de T1bbiye mektebinin faki.ilte 
ismini ah§l 1908 ise de bu, fakiiltemizin 
I I 3 y1l evvel ao;Ilml§ olan ve o vakitten
beri devam eden varhgma bir ~iiphe ge· 
tirmez. F akiiltenin biitiin hocalan bunu 
boyle kabul ettikten sonra Rektori.in de 
boyle ifade etmesi tabiidir. 

Zannediyorum ki yukanda zikrettigim 
iki tarihte de miiesseselerin hakiki at;lh§ 
giinleri bulunamad1gmdan malum olan 
muahhar giin bir ba§langlc; olmak iizere 
ihtiyar edilmi§tir. Nitekim Oniversitenin 
ac;dlt gi.iniinii, yeni teklin mebdei olarak 
saymakta tereddiid etmiyoruz. Bizde trb 
tahsilinin 1 55 5 te ba§ladrgl ve ink1tastz 
devam ettigi muhakkak olmasma gore 
diinyanm en eski hb faki.iltelerinden bi
rine malik oldugumuzu bilmekten ve soy
lemekten dl\ima RUrur duymaktay1z. » 

Lokantacdar Cemiyetinin 

Lokantactlarm diinkii i~tim!nndan b!r lnhba 
Lokantadar cemiyeti senelik heyeti 

umumiyesi diin i:igleden sonra cemiyetler 
merkezinde yap1lm1§hr. 

Toplant1y1 eemiyet reisi Konyah Mus. 
tafa ao;ml§ ve riyaset divant intihabmdan 
sonra idare heyeti raporu okunmu§tur. 
Raporu mi.iteakib, reis, lokantalann tas -
nifi i§i iizerinde t;ok uzun siiren izahat 
vermt§hr. Bu izahata gore, Belediyeye 
verilen projede lokantalar alh Slmfa ay-

nlml§tlr. SmlflandJrma i§inde lokantamn 
kiras1, konforu, mi.istahdem adedi, vergi 
nispeti ve saire .gi:izonunde tutulmu~tur. 
F evkalade s1mflarda yemeklerin tarifeye 
tabi tutulmamas1, diger Slntflarda ise ta· 
rifeye tabi tutulmas1 teklif edilmektedir. 

Gerek rapor, gerekse reisin verdigi i. 
zahat tasvib olu.,mu§, bundan sonra in
tihaba gec;ilmi§tir. 

istanbul m1ntakas1 ya-
k1nda • yen1 binas1na 

ta~nruyor 
Istanbul mmtaka merkezi oniimi.izdeki 

hafta i~tinde Giine~ kuli.ibi.i binasmdaki 
yerine ta§macaktu. Bina dahilinde mii
him tadilat yap1lml§, bir de jimnastikha
ne viicude getirilmi§tir. 

Birinci Balkan ku ko§usu 
24 martta Heybeliadada yap1lacak bi

rinci Balkan k1r ko§usu io;in bi.itiin haztr
hklar yap1lmr~tlr. Miisabaka gi.inii ic;in 
Denizyollanndan hususi bir vapur kira
land!gmdan yan§l seyretmek arzu eden
ler meceanen Heybeliye kadar gotiiriili.ip 
getirileeeklerdir. 

Milli kiime harici kuliibler 
i~in program ya~nhyor 

Istanbul mmtakas1 futbol ajanhg1, mil
It kiime haricinde kalan kuliiblerin faali
yette bulunabilmeleri io;in yeni bir turnu
va hazrrlamaktadn. lkinci ki.ime mao;lan
mn nihayetlenmeainden sonra ba~layacak 
turnuva i~tin geni§ bir fikstiir yap1lacaktu. 

16 Mart 1940 

MEVLID ) 
onu 

Selanih riifar §eyhi §eyh Marufun to• 
runu, ,Serafeddin hem§iresi, Eski~ehir 
Devlet Demiryollan hastanesi doktorU 
Ekrem Gi.irkanm kaymvalidesi ve Enise 
Giirkan, kurmay binba§l Kami, topltu 
yiizba~1 ~ekib ve Necdet Giirtamn anne• 
leri Emine Gi.irtamn ruhuna I 7/3/940 
pazar gi.inii ikindi namaz1m miiteakib Is• 
tiklal caddesinde Agacamiinde Mevlid o· 
kunacaibndan kendisini seven akraba ve 
tamd!klanmlzla, arzu edenlerin te§rifleri 
rica olunur, 

Alay Mi.iftisi binba~r Mustafa Nuri Yii• 
cenin refikast Hayriye Yiicenin ruhuna it
haf edilmek iizere bu pazar gi.inii ogle na• 
mazmr miiteakib Be§ikta~ K1hcali camii 
§erifinde Mevlid kiTaat edileceginden ta• 
myanlarm ve arzu edenlerin te§rifleri rica 
olunur. 

( TE~EKKOR ) 
Stad kuoas1 ma~lar1 

Pazar sabah1 Taksim stadmda yaprla• Amans1z hastahktan kurtulamtyarak a• 
k k I · · · ram1zdan ebediyen aynlan ve bizleri bi.i• ca upa malt an lltln program tesp1t 

edilmi§tir. yiik bir ac1 i<;inde b1rakan annemizin ce• 
Mac;lar saat 1 0, 30 da ba§layacak, saat nazesinde bulunarak son yard1mlannt 

I 3, 30 da nihayet bulacaktu. Galib ge • esirgemiyen, gerek te§riflerile ve gerekse 
len taktma bir kupa verileeektir. telgraf ve mektubla bizleri teselliye ugra• 

Galatasaray. Kurtulu~ saat 9,30. 10; §arak ac!lanmlzl payla§maga ko§an ak" 
Beyogluspor • $i~li, Kurtulu§ - Beyoglu- raba ve tamd1klanm1Za ayn yn te~ekkiire 
spor; Galatasaray, ~i~li; Kurtulu§, ~i§li, ltOk biiyiik kayb1m1zm tshrab1 imkan b1• 
Galatasaray, Beyogluspor son mac;t ya • rakmad1gmdan saym Cumhuriyet gazete~ 
pacaklard1r. si vas1tasile sonsuz te§ekkiirlerimizin ka4 

Bu maltlardan sonra da Galatasaray bulii rica olunur. 
B tak1mile Beyogluspor B tak1mlan saat Karde§i ~erafeddin Giirtan, damadi 
14 te husus! bir mao; yapaeaklard1r. Ekrem ve k1z1 Enise Giirkan, ogullarl 

Mekteb macrlarl kurmay binba~l Kami, top<;u yi.izbMl 
Mektebler arasl lik mac;larma bugiin Sekib ve Necdet Giirtan 

saat ikide Taksim ve ~eref sahalannda ( OLOM ) 
devam edilecektir. ""'----..:.:...-----~:::...--=-----

Mlslr ve Rumanya 
seyahatleri 

Nisanda MISira gidecek futbol, atle • 
tizm, giire§ ekipleri ic;in yap1lan muhabe
rat ilerlemi~tir. Ayni tarihte B futbol ta· 
k1m1 da Biikre~e Ridecektir. 

iktisad Fakiiltesi katiblerinden Hayriye 
Yantra Giilhane hastanesinde vefat etml§· 
tlr. Cenaze namaz1 aym 16 nm cumartesl 
gUnii saat 15,40 ta Beyaz1d camllnde k1 • 
lmdtktan sonra, Edirnekap1 harlclnde Ta!t4 

kec1lerdek1 ane kabrlstanma defnedilecek
tir. Tamyanlarm cenaze meraslmlnde bu
lunmalan rica olunur. 

Tavla §ampiyonasl ( YEN] ESERLER ) 
Muhtac c;ocuklarm · baz1 lhtiyaclarml ""----------------' 

kar~Jlamak iizere Qocuk Eslrgeme kurumu 
Emlni:inii merkez §Ubesi tarafmdan bir 
tavla miisabakasl tertib olunmu§tur. Mil· 
sabakaya 16 mart 1940 cumartesi saat on 
be§te Dlvanyolunda Tiirklstan Yuvas1 ka
zinosunda ba~Ianacakhr. Miisabaka sonun
da bir!ncl ve !kine! gelenlere miinaslb mii
k~fatlar verllecektlr. MiitehassJS hakemler 
tarafmdan !dare edilecek olan bu tavla 
mi.isabakalan 8 nlsan 1940 pazartesiye ka
dar devam edecektlr. ----Meccani muayene 

Kadiki:iy Halkevlnden: Evim!z dlspanse
rinde mu[ltac yurdda~>lanrrnzl muayene ve 
tedavl eden hay1rsever doktorlanmtzla 
kabul gUn ve sa a tin! gi:isterir llste a~ag1 • 
da.dlT. 

Pazartesi 15·17 Dr. Muzaffer Dilemre 
(verem miitehassJSI). 

Sal! 9·11 Dr. Panayotldis (lc; hastall~l). 
Sall 11-12 Dr. Hayrl Orner (clld hasta-

llgt). 
Sal1 14-15 Dr. iskender (kadm hastalijp). 
Qar§amba 10-12 Dr. Atif (sinlr hastallfp) 
Per§embe 9-17 Dr. Bedri Giirsoy (dl~ 

hastaligi). 
Cuma 7-8 Dr. Derv!~ Kadrl (!c; hastall

gl). 
Cumartesi 11-12 Dr. N~zlm Beklr <c;ocuk 

hastal1g1l. 

QsKERLlK J~LERI ) 
Fatlh Askerlik ~ubes!nden: 
313 (dahl!) ila 326 (dahll) tevelliidlii ve 

liUbede kay1dll yedek piyade astegmenler 
Cyarsubaylar) her sene oldugu g!bl (45) 
gUn staja Ul.bl olarak k1t'aya sevkedllecek
lerinden vaziyetlerlnln tespit! lc;!n mart 
ayt hltamma kadar l/Ubeye miiracaatler1 
n~n olunur. 

Saglam ~ocuk 
Bu 1s1mdeki zengln mtinderlcatll hafta • 

llk ~ocuk gazetesln!n be~>lncl sayJSl mart 
iinltelerlle c;Ikm1~t1T. ic;erisinde c;ocuk ter
blyeslne ve e~Ienceslne dalr en giizel yazl 
ve resimler olan bu derglnln fla t1 (5) ku 4 

ru$tur. Qocuk velilerine ve yavrulara. tav~ 
siye ederlz. idare yeri istanbul Ankara. 
cad des! 99/1 Adalet han. Telefln: 2060'7 

Radyo Almauag• 
Ge~en sene biiyiik bir ragbet kazanarak bii .. 

tiin niishalaTl (3) ayda tamamen sablan bu ~y· 
rnetli eserin 1940 saytst da tiikenrnek iizercdir• 
Radyosu olanlar tedar!kinde istical etrnelidirler. 

Fiatt: 60 kuru~ - Kanaat Kitabevi 

Gaib aramyor 
Bayburdlu Bilal oglu Fazh 

Erzinean felaketinde enkaz altmdan !tl" 
kanlarak K1Z1lay ekipleri tarafmdan mern• 
leket hastanelerine nakledilerek hangi has 
tanede oldugu me<;:hul olan bu adamt bi• 
lenler insaniyet namma ~u adrese bildir• 
meleri rica olunur. 

, 
Adres: Balat Fethiye Koltuk<;:u Kuyu• 

ba§J sokag1 No. 12 felaketzedd 
Ya§ar Dagderen 

Di$ HEKiMi ---~ 
Ratib Tiirkoglu 

Sirkeci Viyana oteli strasmda 
26 No.da lkinci kat. 

()g}eden sonra 14 ten 20 ye kadar. 

Karadeniz Ereili Belediresiaden: 
Eregliye tahminen 17 kilometre mesafeden isale olunacak i~me suyunun isale projesl

nin tanzimi i~ine talib ~1kmadrgmdan 2/4/940 sah giinii saat 15 te ihalesi yapllmak iizere 
bir ay miiddetle pazarhga btrakllmJ§br. Beher kilometres! i~in tahmin olunan bedcl 110 
lira olup, muvakkat teminat 140 liradtr. Bu i§e aid evrak Eregli Belediyesinden paras1Z 
verilir; 2490 sayrh kanunun 3 tincii maddesindeki §eraiti haiz isteklilerin su i§inden anlar 
miihendis bulunduklarmt miibeyyin ves!kalarile birl!kte Eregli Belediyesine miiracaatleri 
iliin olunur. (2001) 

hayyelenizin yaratttgl §ekilde tamyan bi~~klara goti.irebilirdi. nihayet maglub etmi§ti. 
' • • t 

gene k1zsm1z. Ben • dogru veya yanh~ • Size, muallim olarak tamttlml~tlm. Mu- Oradan oraya kao;Jrd•ihm, vakitsiz bir 
hak belledigi bir yolda yiiriirken siirt;miio, allim k1hg1na degilse bile, muallim ruhuna i:ili.imi.in elinden kurtarmaga c;ah§tlglm ha
haya tml Az:railin eline emanet etmi,, bir tam manasile girdim. yatmu bannd1rmaga geldigim Y assJkaya
nevi macera adam1yd1m. Bu s1fat1 ta§tdtglm miiddetc;e, kar§1hkh da, bu maksad1ma ermi§; ona mukabil, 

Ne kadar siirecegi belli olm1yan bir mi.m<Jsebetlerimizde, sizin mec;hulunii:t o- bir ~ift goziin, sizin gozlerinizin esiri ol-
miiddet, yava§ yava§ artacak olan bir sa- Ian hi<; bir safha yok. mu~tum. 
mimiyet ic;inde, biribirimize ltOk yakm ya- Mektubunuzda da hatirladtgmtz gibi, Arhk soyliyebilirim, son hitab1m olan 
§ayacaktlk. kah muallimle talebe, kah mi.itemadiyen bu mekti•bda, her§eyi itiraf edebilirim 

Sizin hayat hakkmdaki tecriibesizligi- da1gm ve somurtkan iki arkadat halinde degil mn 
niz; benim §efkate, s1cak bir yuvaya olan ya~ad1k. I bizt seviyordum. Biitiin §uursuzlugum-
derin ihtiy?cJmla birle~ince, kendi i:i.,iim- Bu miiddet zarfmda, cazibenize her- Ia seviyordum, Leyla Hantm!) 
de ac;Jlml§ bulunan ut;uruma, sizin ad1m· gi.in biraz daha fazla kap!ld!glml; hisleri-
lannrzl da siiriiklemek tehlikesi kendini me hakim olmak it;in sarfettigim muaz· Ba§lm ·doni.iyor. • 
gosterebilirdi. zam gayretin beni hergiin biraz daha ha- Mektubu dizlerimin i.istiine buaktim. 

Yass1kayada, uzun geceler, odama ka· rab ettigini; beni size dogru lteken kuv- Gozlerim yorgun, ba§Im yorgun, bi.iti.in 
pamo sabahlara kadar di.i§iindiigiim za- veti yenmege ugra§arak sizden hergiin viicudiim yorgun. 
m,.,lar oldu. biraz daha fazla uzak kalmaga c;ah§tlgr· Buraya kadar okuduktan sonra, daha 

ltikafa <;:ekilir gibi, herkesten uzak, ken· mt farkettiniz mi~ Ve nihayet, bu kuvve- oteaini okumaga ne liizum var'? 
di di.i,;iincelerimle yalmz kaldJaJm boyle te maglub oldugumu anlayabildiniz mi '? Giine~in mevcudiyetini inkar eden bir 
anlarca, vercli~im karar daima ilk dakika· Sizin lstanbula gidi!Jiniz benim bu mag- kor gibi hareket ettigimi anlad1ktan sonra, 
dal·j karar oldu. lubiyetirnin neticesidir. gelecek sallrlarm zehirini io;mekte fayda 

f~te bundan dolayidu ki, Yass1kayanm Get;irdiginiz k1sa hastal1ktan sonra, var m1? 
hu m.-rhul hiivi, ... tJj mi•afiri,.,i daima do- aram1zda gec;en mi.inaka~ay1 blmem hahr- Fakat, haynl Oku Leylal 
nuk, daima ciddi ve belki liizumundan hyor musunuz'? lstanbula gitmenizi, ne- Bundan sonraki satnlarda, saadetin ne 
fazla miitekebbir bir adam olarak gordii- d~n dolay1, o kadar fazla tsrarla istedigi- oldugunu anhyaeaksm. Olenin, oliimden 
nii 7 • mi size anlatmaga ltah§ml§, sizi ikna ede· sonra bilinen k1ymeti gibil 

Bovle h<>r<"'ket etmegi, kendi vicdamma medigimi gori.inee, bu seyahati benim Okuyorum. 

Biiyiik, <;ok biiyi.ik bir proje kurmu§' 
tum. 

Y ass1kaya c;iftliginin, hayatl cennet, in~ 
sanlan melek zanneden e§siz perisile. 
memleketinden kogulmu§ siyaset serse• 
risi arasmdaki fark1 yava§ yava§ unutmu~· 
tum. 

Sizi, serseri hayatlma ortak etmek gibi 
divanece bir emel, kafamda yerle~iyor. 
dalbudak sahyordu. 

Yalnrz, bu §uursuz projeyi kurarken• 
biitiin muhakeme kudretimi bir tek noktll 
iizerinde toplayabilmi~tim. 

Avare omriime ortak olmanl%1 teklif 
etmeden evvel, bir parc;ac1k hayat tee• 
riibesi gormeniz muvaf!k olacaktl. 

T eklifimi kabul edecek olursamz, eli• 
nizde bir mukayese olt;iiaii bulunacaktl· 
Bu teklifi, bile bile kabul etmi§ olaeaktmlt 
ve Len, kendi saadetimi, sizin bedbaht• 
hgmtz pahasma kazanml§ olm1yacaktun• 

Gittiniz. A"detinizin bana iimid degi1, 
snkutu hayal getirecegini, oradan ya:z;dJ{;t' 
m:: mektubdan anladrm. 

0 dakikada benim hakbmda ne dii§i.in- Leyla Han1m, siz, Yass1kaya ko,kiiniin, 
~i..igiini.izii bilmiyorum. Benim intiba1m, di.inyada bir e§ine daha tesadiif etmedi-

kars1 bore bilmi~tim. hatmm ic;in olsun yapmamzt rica etmio- lslak bir peneere cammdan, f1rt1na or· 
Y anh~ anlamaym. Kendi mi. kar~ISinda tim. tasmda bir manzara goriir gibiyim. 

Istanbul, size, istedigim ve umduguJ1'1 
tec1iibeyi kazandrrmaml§tl. Yass1kaya.' 
dan, dr~an tesirlere kar§l kapah gotiirdii• 
gi.iniiz ruhunuzu, ayni l!ekilde kapah geti• 
riyordunuz. c' e•in bir pi~manhktan ibaretti. gim gi.izel perisi idiniz. 

Yass1kayaya geldigime bin kere nadim Sizinle fazla temasa liizum kalmadan, 
o1Mu§tum. 1 daha ilk dakikada, bulutsuz semalar ka-

s~rseri hayatlrnln ic;ine. bir g ... nc klz si- dar saf gol'lerinizin bakl~!ndan anlaml~
mae!llm kan~masr, her lahza bir ba§ka t1m ki, eiz, hayatl oldugu gibr degil, mu· 

her kadmm serfi.iru edecegi bir Don Juan l~in i~yiizii de buydu. Satlrlar, nemli gozlerimin oniinde, kah 
far .. ..,tmiyorum. Kendi kendime, biiyi.ik, c;ok biiyi.ik bir dumanh hirer siyah c;izgi, kah bir kannca 

Korkum. kendi l'af!mdand!. Kalbimin proie kurmuotum. siiriisiil 
zafma kap1lm siiriik1 ... nir, iizerimrleki te~i- Sizi gordiigiim giindenberi, kendisile Kagtdr gozlerime yakla~tmyorum, oku-
riniz~ esir olursam, bu macera beni ~ok gizli gizli mi.icadele ettigim kuvvet, beni yorum. 

Avdetinizde, kar~tmda, zerre kadllt 
dei!i~memi§ bir Leyla Hamm bulacakuJ1'1• 

Benim istedigim bu degildi. 
,(AI'kaS~ varl 
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Rtr akpll1 yatm~~oroan evvel cUd 
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'Ye b1U1ht ~lzgt Ye burufukl u:tlardan 
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liyleiUilesiDI liter misllllsf 

PAHALI GUZELLIK MUBMBAIJI.I 
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KAT cTEN• e KOLAY n ~ABUK II&. I 
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yumU§atu. 40 ve ha.tt& 5G Y&OliLI'1l\d&.. 

ki kadlnlar bUe .. ir rent IUzia nermill 

ve sevimlt c!ldlne ve eu1p gtlleUik*a 

bir tene maUlc •'altlllrilr. 

Binlerce b.dlnlu, bu aaltit ~ 
ntn ve ltendi kendine yap~ .....,. 
nln f&Yani ha.rret n mClalir 'WhiM. 

slnden memnundurlar. 

1-. _. ________ _ lstanllal Belediyeai Dialan j 
Hocapa§a tramvay caddesinde kain Mehmed Pa§a sebili ve odalar1, 2490 numarah ka

nunun 43 iincii maddesinin son f1krasma gore pazarhkla kiraya verilecektir. Y1lhk kira 
bedeli muhammeni 300 lira ve ilk teminat1 22 lira 50 kurU§tUr. ($artname Zab1t ve Muamelat 
Mildiirli.igu kaleminde goriilecektir. ihale 1/4/940 pazartesi giini.i saat 14 te Daimi Encii
mende yaptlacakbr. Taliblerin ilk teminat makbuz vcya mcktublarile ihale giinii muayyen 
Sl!itte Daimi Enctimende bU.Iunmalai-l. (2060) -Cagaloglunda Yaruksaraylar caddesinde 12 numaral1 ev enkazr sablmak iizere temdiden 
a~1k artbrmaya konulmu~tur. Tahmin bedeli 300 lira ve ilk temintl 22 lira 50 kurU§tur. ihale 
26/ 3/ 940 sah giinii saat 14 te Daimi Enciirnende yap!lacakbr. Taliblerin ilk teminat makbuz 
veya mektublan ve 940 y!lma aid Ticaret Odas1 vesikalarile ihale giinii muayyen saatte 
l>Aimi Enciimende bulunmalan. (2061) 

SUMERBANK 

Birle,ik Yiin iplig·i ve Dokuma 
F abrikalar1 Miiessesesinden : 

Bursa& kain Merinos fabrikarmz sahasmda mi.i~tail maddeler koymak 
ir;in bir depo in~a ettirilecektir. Ke~if bedeli 2421,76 lirad1r. Bu in~aata aid 
kapah zarfla eksiltme 1/4/940 pazartesi giinii saat 15 te miiessese merkezin
de toplanacak eksiltme komisyonunca yaptlacaktir. Kapah zarflar ayni giin 
saat 14 e kadar mi.iessese merkezine tevdi olunmahdtr. Muvakkat teminat 

miktan 363,26 lirad1r. Sartnameyi almak ir;in her giin iigleden sonra mi.i
essese veznesine mi.iracaat edilir. i~tirak edeceklerin Katrrc10glu hanmda 
be~inci katta miiessese merkezine mi.iracaatleri. 

Viliyeti 
idil Kazas1 Malmiidiirliigiinden: 

Mardinin idil kazasmda yeniden yap1lacak Hiikfunet konagmm in§as1 kapal1 zarf usulile 
eksiltmeye konulmu~tur. 

Eksiltme 4/4/ 940 per§embe giini.i saat 11 de idil kazas1 Maliye Dairesinde toplanacak Ko
tnisyonda yapllacaktlr. 

Ke§if bedell (38208) lira (19) kuru§, muvakkat teminat (2865) lira (61) kuru§tur. 
Isteklilerin eksiltme §artnamesi. mukavelename ve husust ve fennt §artname, ke§if huiSsast, 

sthhi tesisata aid umumi ve fennt §artname, ke§if defteri, silsilei fiat cetvelini idil Maliye dai
resinde gorebilirler. 

Istekliler ihale giiniinden en az sekiz giin evvel istida ile Mardin Valiligine miiracaatle 
ehliyet vesikas1 almalar1, mali vaziyetlerine ve bir defada en az on be§ bin liral1k bina i§i 
Yapliklarma aid istenilen vesikalan ibraz etmeleri §artt1r. 

Isteklilerin kanunun tarifine gore haz1rlanm!§ mektublarmt numarah makbuz mukabi
linde eksiltme saatinden bir saat evveline kadar sozti geo;en Komisyon Ba§kanhgma verilmesi 
Uan olunur. (1934) 

EreOii KOmUrleri i~letmesi 
GENEL DiREKTORLUGUNDEN : 

iNSAAT SERvtSt i<;iN 

Teshin ve Smhi Tesisat Fen Memuru Aran1yor 
En kiir;iigiinden en biiyiigiine kadar her tiirlii kaliirifer tesisatl ile banyo, 

du~. cama~Ir vesair ter;hizat hakkmda proje yapmasm1 bilir, hararet ve rna
kine hesablarma vaklf, teknik bi.iro i~lerine hakkile a~ina ve liantiye i~lerinde 
filen r;ah~m1~ bir fen mcmuru aranmaktad1r. 

Taliblerin yas ve tahsil derecesi, referans ve aile vaziyetlerile istedik
leri maas miktanm bilc.irmeleri ve talib tarafmdan bizzat yap1lm1~ proje, 
hesabat vesaire mevcud ise bir ay zarfmda iade edilmek i.izere bir aded 
foto.&trafla birlikte Zonguldakta 

EREGLi KOMURLERi i~LETMESiNE 
gondermeleri ilan olunur. 

YABANCI DiL BiLENLER TERCiH EI:'.tLECEKTtR. 

CUMHURlYET 

1- GENCLiK 
2- GUZELLiK 

3- SIHHAT 
iste yiiksek bir kremde aranan 

bu meziyetlerin hepsini size 

KREM PE TEV 
temin edebilir. 

1- KREM PERTEV : Bir tualet 
miistahzandu. 1nce bir itina 
ve yapihsmdaki hususiyeti 

itibarile yi.izdeki r;izgi ve bu
ru~ukluklarm teaekkiili.ine 

mani olur. Deriyi gene ve 

gergin tutar. 

2 - KREM PERTEV : Bir giizel

lik vasttastdtr. Geni~lemi~ me
samatl stkt~tlrarak cilddeki 
piirti.ik ve kabarctklan gid,e. 

rir. Cil ve lekeleri izale eder. 
Teni mat ve seffaf bir hale 

getirir. 

3- KREM PERTEV: Bir cild 
devastdtr. Deri guddelerinin 
ifrazatlm diizeltir. Sivilce ve 

siyah noktalarm tezahiiriine 
mani olur. Cild adalesini bes. 
liverek kuvvetlendirir. Kuru 
cildler ir;in yaglt, ve yags1z 

cildler icin yags1z husus1 

tiip ve vazolan vardtr. 

Turk • Alman 

T enezziih Cemiyeti 
Azalar1na: 

28 mart 1940 tarihli per~embe gunu 
ak§am saat 2 I de Totonya kuliibiinde 

yaptlacak olan senelik umumi i!<timaa 
gelmeniz rica olunur. 

Heyeti idare 

Zayi - Haydarpa§a giimriigiinde 9 38 
senesi zarfmda 241, 329, 334, 655, 657 
ve 659 numafah beyannamelerle mua -
melesini ifa ettifimiz e§ya i!<in odedigimiz 
giimriik riisumuna mukabil aldigimlz 
5 7266, 5 7297, 5 7299, 59643, 59654 
ve 59666 numarah makbuzlar zayi oldu. 
Yenilerini l;Ikartacagimizdan hiikiimsiiz 
olduklanm ilan ederiz. 

Hohtif 

En son ve en mUkemmel 

BRUNSWI.CK 
ve 

POKER 
Tra, buw~aklarlndai 

HI~ zam yap1lmamu~flr. 
Plyasam1zda dalma mevcuttur. 

ETiBANK 
Garb Linyitleri i§letmesinden : 

Bahkesirdeki idare merkezinde muhasebe kalem amirligi yapabilecek 
liyakatte 

Bir Muhasip Aranmaktad1r. 
Talib olanlarm Bahkesir posta kutusu 5 numara adresine tahrrien miira
caatleri ilan olunur. 

Toprak MahsuUeri Ofisi 

1 

1 
1 
1 

350 

100 

130 
8 
4 

4 

aded 

,. 
,. 
» 

metre 

,. 

,. 
aded , 
, 

istanbul SuiJesiDden: 
48 kilovat takatmda 3 safhal1 400/ 231 volt 50 peryotlu miitenavib cereyan 
dinamosu. 
Yukar1da eb'ad ve evsaf1 yazil1 dinamonun ikaz dcvresi igin seri naz1m. 
Yukar1da eb'ad ve evsa£1 yaz1h dinamo i~in 3 kutublu otomatik §alter. 
Yukanda yaz1h dinamoyu tahrik edebilecek eb'adda azam! 500 adedi devirli 
dik ve dinamo ile akople olacak tipte Dizel motorii. 
23 santimetre geni§liginde 8 kat orgiiHi. ve 8 milimetre kalmhgmda balata 
kay!§! (niimuneye gore) 
12 santimetre geni§liginde 6 kat orgillii ve 6 metre kahnhgmda balata kayt§l 
(niimuneye gore). 
12 santimetre gen~liginde gift kath kiisele kay!§. 
Minimaks marka yangm si:indiirme cihazt (Tip 10). 
Beber tombas1 100 kilogram hazneli Kronos marka veya benzeri seyyar oto
matik kantar. Ayarh siklet ve c;uval agrrhklarile beraber. 
Tamamen demirden mamul 1000 kilogram o;ekerinde ~ember marka veya ben
zeri. seyyar baskiil. 

Yukar1da mi.ifredah yazil1 e§ya k1smen veya tamamen kar§1hkh pazarhk suretile satm 
almacakhr. Talib olanlarm §artname ve niimunelerini gormek i.izere ~ubemize miircaatlerile 
19/ 3/ 940 sah giinii saat on be§te yap1lacak pazarhga i§tirakleri rica olunur. (2067) 

1 Devlet DeadryoDan i§letllle u. Midiirliijiada: I 
Hem~ire Aran1yor 

' idaremizin Eski§ehir hastanesinde istihdam edilmek tizere KlZllay Hasta Bak1C1 mekte-
bindcn mezun bir he~ireye ihtiyac vard1r. 
, Taliblerin Devlet Demiryollan Zat 4Ieri Miidiirliigiine miiracaatleri Uan olunur. 

c1108• (1884) ·-idarei1Uzin Haydarp~a limaruna blr sene zarfmda deniz vesaitinden supalana ve supa
landan vincle veya arka ile vagonlara verilmck surctile gelecek olan tahminen 89107 ton 
maden komi.irile 3313 ton briket ve kok komiiriiniin tahmil ve tahliye ~i 21!3/ 940 tarihine 
miisadif pe~embe giinii saat 11 de Haydarp~a gan binast dahilindeki Birinci 4Ietme ko
misyonu tarafmdan kapah zarf usulile ihale edilecektir. Bir senelik maden, briket ve kok 
komiirii tahmil ve tahliyesi io;in d2364• lira c75• kuru§ muhammen bedel konulmu§tur. c927• 
lira <36• kurU§ muvakkat teminatla bu i§e aid ehliyetname ve kanunen ibrllZl Hlz1m gelen 
vesaik ve tekliJJeri ayni giinde saat 10 a kadar komisyon rcisliginc vermek laz1mdrr. ~artna
meler Haydarpa§a Liman ve RJ.b.tun ba§ miifetti§liginden paras1z olarak verilir. c1518• 

ETi BANK 
Garb Linyitleri i~Ietmesinden : 
Miiessesenin Soma, Tav~anb, Dt>girmisaz i~letmelerinde c;ah~mak iizere 

Bir Maden Miihendisi 
ve 

Bir Makine Miihendisi 
aranmaktadtr. Talib olanlarm Bahkesir posta kutusu 5 numaralt adresine 

tahriren miiracaatleri ilan olunur. 

"1 

Sa!<lanmzt dokiilmekten. kepek
lenmekten korumak i!<in muhakkak 
Majik sac; eksirini kullamntz. Derhal 
tesirini goriirsiiniiz. Sac;lan biiyiitiir, 
koklere yeni kayat verir. Bir tecrii
beden soma neticeye hayret edecek.. 
siniz. 

TecrUbeli 

Maden MUhendisi 
i!} ar1yor 

Miiracaat: Cumhuriyet gazetesinde 
Mitat 

Jl'apma ~i~efzle,. 
Vazo, §apka :ve tuvalet c;ic;ekleri

nin hocasJZ ve ustasiZ nastl yap1laca· 
gmt patron ve resimlerile beraber gos
teren Y apma <;;:i!<ekler kitab1 c;1ktt. 
Bic;ki dersleri kitablannt vazan Suk
rii Canalm bu eseri ISO kuru~tur. 
Bedeli gonderildiginde posta ile gon
derilir, aynca posta iicreti almmaz. 
Satl§ yeri: Be§iktal!, Akaretler, Dibek 

sokak, No. I /2. $iikrii Canal 
(Aynca Bah1alide lnkiiab ve An

karada Akba kiitiibhanelerinde bu
lunur.) 

-1 LiRA 
idrar tam tahlili 

Beyoglunda Agacamii kar§lsmda 
yeni ac;1lan Kimya Laboratuannda 
halka kolayhk olmak iizere yalntz 
(PAZARTESI) giinleri BIR LiRA 
iicretle idrar tam tahlil yap1lmak -

tadu. 

Mide, Barsak ve te bastahklan 
muayenehanesi 

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

dillhak Hamid caddesi, Sabiha 

...... aip•a•r•t.•N•o•.•1i2 ••• da•i•re_.N•o•.•4
1 

.... 
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Dr:. ~~; ~n ~~a~~ 
nyolu Tiirbe kar§tSI No. 119 

Telefon: 22587 

TUrk Tarih. 
Riza Nur 

Nushalan az kalmi§br. Taktmt 13 lira 
Bahc;ekapl Emlak Bankas1 

kar~usmda Slnob ambarmda 

Dl' TABIBI 

ERiB ZEKi 
GONEBAKAN 

Be§ikta§ Servet Gi§esi yamnda 
ERiB Apt. No. 1. Telefon: 49366 

Zayi - Galatasaray lisesinden alm1~ 
oldugum II / 9 / 9 39 tarih ve 962 say1h 
tasdiknameyi kaybettim. Y enisini alaca
gtmdan eskisinin hiikmii kalmad1gml ilan 
ederim. Ahmed Sir 

Zayi- Tatbik miihriimii zayi ettim. 
Yenisini alacagJmdan eskisinln hii'kmii 
yoktur. 

Edirnekap1 Kariye c;tkmazJ ( 6) nu· 
marada Servet Erkan 

DECCA Tiirkiye Comhoriyeti 
Plaklaundan biiyiik 
bir parti geldigini 
saytn mii!Jterilerimi ZiRAAT BAMKASI· 

ze m jtleleriz. Kuruluf tarihi : 1888 
BRUN WICK 

PAZARI 
ill•• Tiinelba§t No. I Beyoglu --

Ser mayesi : 100,000,000 Tiirk liras1 
~ube ve ajans adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muamele Jeri 

Kirahk Aparbman 
Tirkiye Cllllhariyeti Ziraat Baakas1 para biriktirealere 

Cihangirde Y eniyuva sokak ko
§eba~l 2 7 numarah apart1manm 3 
numarah dairesi devren kirahkhr. 
Be§ oda, banyo, terkos, elektrik ve 
havagazi tesisahm havidir. Gor
mek isteyenlerin her giin, i!<ind~ki
lere miiracaatleri. 

ytl kar'a ile 28,800 Ora ikralliye 

Zayi - Askeri T1bbiyesinden aldigtm 
185 sayii1 eczact diplomasm1 zayi ettim. 
Yenisini alacag1mdan hiikmii yoktur. 

<;;:e§me Cumhuriyet eczanesi sahibi e
m'ekli yarbay Mehmed Ali <;etintiirk 

BAHCE -.a 
MERAKLILARINA 

Para biriktirirken zengin 
olabilirsiniz. Ke§ideler 1 
eylul, 1 birincikanun, 1 
mart, 1 haziran tarihlerin· 
dedir. 
lkramiyelerin listesi : 

4 tane 1000 lira 
4 » 500 )) 

4 » 250 » 

40 ». 100 » 
100 )) 50 » 
120 » 40 » 

Halis lngiliz 32 librelik extra !<im 160 » 20 » 
tohumumuz gelmi§tir. Kur'aya ancak 50 lira biriktirmit o-

Her nevi sebze ve c;i!<ek tohum- lanlar girebilir. Hesablanndaki para. 
Ian, bah!<e alat1 ve Holandanm yaz. lar bir sene i~inde 50 liradan atag. 
hk c;ic;ek soganlarJ gelmi§tir. dii~miyenler ikramiyelerini yiizde 20 

41111?J. 
~I"' t;:t 

f 

veriyor. 
.. t 

her 

~ARK TOHUM Magazasl fazlasile abrlar • 
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8 CUMHURIYET 

Her 
re•ektea 
sonra giade 

3 DE FA 

16 Mart 1940 

SABA&, OGLE 
veAKSAM 

Dlslerlnlzi manta• 
zaman brealayuuz. 

RADYOLARI 

MODEL 51 

MODEL 41 

cf'' 

t 
t .. 
~ 

.... -.;. .... •" .. 
-~-·· 

A 

AMI 

T' •Z 
,('1/ltJ•· 

/ m~->-o 

···' ~······ 

I 
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p£aAK£HDE aam »•PI 1 8Qo1Ju l.tlltlltl aiilflul No. ·I·J OD£0N HlltiiiZIIa 
roPrAlf SArli rBlti' l.rllriiJul hlranlt•,..,. Barn41bq ~dl No. ••·56 

Mevsimin GRiP, OKSUROK, NEZLE ve BOGAZ olmada~ci~eoirmek 
TASHiH- Gazetemizin 15 mart 940 ta

rihll ntisha.smm 8 inc! sahifeslnin 4 tincti 
siitununda lntl§ar eden Qanakkale Naf1a 
miidtirlii~iine aid Ezlne kazas1 ha.stane bi
nasl in~aatl hakkmdakl ilanm 4 tincti mad
deslnde eksiltmeye girebilmek !Gin lstenl
len vesikanm 45,000 lirahk olmay1p 40,000 
lirahk oldugu tashih olunur. 

PASTiL KATRAN HAKKI 
kullan1n1%. Bunun yerine ba,ka ~ey1er vermek 

·.14wrlerae aldanrnaym•z lsrar edlnlz. 

Teknik Okulu Sabnalma Komisyonu 
Ba~kanbg1ndan : 

Ytldtzda bulunan okulumuz talebe ve hademeleri i~in 114 ~ift iskarpin almacakbr. 
Muhammen bedeli 855 lirad1r. ilk teminat 64 lira 13 kuru§tur. Sartnamesine glire a~tk 

eksiltmesi Giimii§suyunda Yiiksek Miihendis Mektebinde topianacak Komisyonumuz~a 2/4/940 

tarihine rashyan sah gtinii saat c14 t te yap!lacakttr. isteklilerin niimune ve §artnameyi gor
mek ve ilk teminat yatJrmak iizere eksiltmeden bir giin evveline kadar okulumuza ve ek-
siltme giinii de 2490 say1h kanunla §artnamede yaztl1 belgelerile ve ilk teminat makbuzlarile 
Yiiksek Miihcndis mektebine gelmeleri. (2054) 

KANAAT KiTABEVi'nin 
Yeni ne,riyat• 

Harita: Garb Cephesi, 20 kuru§. $imal memleketleri ve Finlandiya 20 
kuru§. Faik Sabri Duran: Hayvanlar alemi, 130 kuru§. lnsanlar alemi 150 
kuru§. Galib Kemali: lnsan ve Totaliter devlet, 50 kuru§. Diinya tarihi, 150 
kuru§. Rusya tarihi, 150 kuru§. Ba§lmlza gelenler, 75 kuru§. Bugi.inki.i lngilte
reyi tammak i~in, 50 kuru§. ltalya tarihi 2 cild, 250 kuru~. Hiiseyin Cahid Yal. 
~10: lngiltere tarihi 2 cild, 250 kuru§. Fransa tarihi 2 cild, 225 kuru~. Avrupa 
kavimlerinin mukayeseli tarihi 2 cild, 250 kuru§. Cihan Harbinin §arka aid 
kaynaklan, 75 kuru§. Demokrasi 2 cild, 300 kuru~. Vatanda§m kitah1 150 
kuru§. Siyasi Hiirriyetlerimiz 2 cild, 300 kuru§. Dr. Zeki Zeren: Evlilik ve 
bekarhk, 50 kuru§. S1hhat, terbiye ve giyim 50 kuru§. Hilmi Ziya: Ziya Gokalp 
50 kuru§. Asaf Halet Celebi: Mevlanamn Ruhaileri 50 kuru§. Mevlana 75• Kr. 
Sadi Kmmh: Atalar sozii 50 kuru§. Sadri Ertem: Avrupamn iskeleti 100 Kr. 
M. Zeki Pakalm: Tanzimat Maliye Naznlan 2 cild 250 kuru§. Cevdet Yular
luran: Bizans lmparatorlugu tarihi 125 kuru~. Si.imer San'au, Roman San'att 
75 Kr.Fehmi Balda,: Milliyetler meselesi 75 Kr. Ali Rtza Seyfi: Bir Milletin 
hir lmparatorlukla sava§l 75 kuru§. Prof. Fuad Kopriilii: Ti.irk Saz ,Sairleri 
Antolojisi: XVI nci asn saz §airleri 30 kurus. XVII nci as1r saz §airleri 30 
kuru§. Gevheri 30 kuru§. M. Turban Tan: Safiye Sultan 125 kuru§. Hind de
nizlerinde Tiirkler, 1 00 kuru§. Devrilen kazan 1 25 kuru§. AJi Haydar Taner. 
Beyaz Zamhaklar memleketinde Fin landiya 60 kuru§. Abdiilhalik Denker: 

• Musiki terbiyesi 125 kuru§. Hilmi Ziya: Yirminci asnn filozoflan: Fi. 275. 

GRiP • NEZLE ~ NEVRALJi 
BAS • DiS • KIRIKLIK . . 

Satlbk (:a• Tolll'uju 
Dursunbey Devlet Orman i~Ietmesi 

A 

Revir Amirliginden : 
1 - Dursunbey Devlet Orman l§letmesi istasyon deposunda (69) numarah istifte mev

cud (456) aded muadili (473) metre mikab (773) desmictre mikab ~am tomrugu a~1k art
tirma ile satihga ~lkanlm•§hr. 

2 - Tomruklarm ayr1ca ba§ kesme paylan mevcud olup hac1m kabuksuz orta kutur 
iizerinden hesablanml§tlr. 

3 - Tomruklara aid satl§ §artnamesi Ankara, istanbul, Bahkesir Orman c;evirge Mii
dlirltiklerinde ve Dursunbey Revir Amirliginde goriilebilir. 

4 - Tomruklarm beher gayrimamul metre mikabmm muhanunen bedcli (12) lira (10) 
kttru§tur. 

5 - Tomruklann muhammen bedeli iizerinden % 7.5 muvakkat teminah (429) lira (95) 
ku~tur. 

6 - isteklilerin muvakkat teminatlarm1 hamilen 27 /3/ 940 ~ar§amba giinti saat 15 te 
Dursunbey Revir Amirligine mliracaatleri ilan olunur. (2006) 

Taksim KRiS.TAL' de

K1ymetli san'atkar Bayan S A F i Y E 
8 Macar k1z1ndan mUrekkab blr heyetlle en son eserlerlnl 

dlnJetmektedlr. Saz llemlnde blr hldlse te.kll eden bu 
yenlliklerl gtirmek l~!n gellnlz, 

Ayrsca k1ymetli san'atkarlar, Kanuni Ahmet, P.yanist Yorgo, 
Kemen~eci Aleko. Klarnet -5iikrii, Udi Abdi, Darbukac1 Hasan 
Tahsio ile birlikte k•ymetli olmyucu'ar, Me ahat, Nevzat, 
Faide, Suzan Ayday• ve Farukla Agyazar1 da dinleyeceksiniz. 

Manisa Veteriner Miidiirligiinden: 
120 lira iicretli Manisa Ayg1r deposu Veterinerligi miinhaldir. Taliblerin vesikalarile 

Manisa Vilayetine miiracaatleri ilan olunur. (2008) 

istanbul Levaztm Amirliginden : 
Kohne bak•r, aliiminyom, ~inko ve pirin~le imalattan artan yeni hurda k1rpmhlar! ve

rilmek suretile muhtelif eb'ad ve kalmhkta bak1r. aliiminyom, ~inko ve pirin~ levha yaoa
bilf!cek mliesseselerin pulul teklif mektublarile Tophanede amirligimize miiracaatleri. (1799) 

SOGUK ALGINLIKLARI 
ve AGRILARI 

• I 
Teskin eder. 

Dr. lhsan Sami :--1 
C ksi; riik ~ urub~ ~ 1 

Oksilrilk ve nefes darh~ :Jo~· 
maca ve k1zam1k oksiirtiklerl h;in 
DE'k tesirll lllicdu 

HerkPs kullanahilir. 

Sahib ve Ba§muharriri: Yunus Nadi 
Umumt ne§riyatt idare eden Yan i§leri 

mildiirii: Hikmet Miinil VIgen 

Cumhuriyet Matbaas£ 

TESIR 

• 
BAS, DiS, NEZLE, GRIP I 

SOGUK ROMATiZMA, 

ALGINLIGi, KIRIKLIK 

ve •itia ajrdaruu derhal keser • 

Liizumunda ginde 3 ka1e altnahilir. 

irketi Ha riyeden: 
Tarife Komisyonunun son i~timamda kararla~tmld1g1 veGhile biiyuk ve 

kiiGuk rutbeli subaylarm sivil elbise ile seyahatlerinde fotografh ve tasd.i.kli 
huviyet cuzdanlanm ibraz etmek suretile resmi: elbiseyi labis subaylara ya

pllan tenzilath tarifeden istifade edecekleri ilan olunur. 

Diyarbak1r iskan Miidiirliigiinden: 
Ya§lar1 u~ten a§ag1 ve be~ten yukan olmamak ve boylan bir, on cllO• santimden kii

~iik bulunmamak ve cenub u:kma mensub san ktrm!Zl cinsten bulunmak ve Diyarbak1r 
isk3n idaresinde mtite§ekkil Komisyon ve Veterinerce muayene ve pazarhk cdildikten son
ra bedeli verilmek iizere Adana, Hatay. Urfa, Gazianteb ve kezalik Diyarbaktr ve Diyar
bak•ra kom§u olan Mardin, EHl.z1g, Siird, Bitlis, Mu~. Van vilayetieri dahilinden saglam ve 
hastahks1z olarak tarihi ilandan itibaren Yiiksek Vekiller Heyetinin 19/12/ 935 tarih ve 
2/3ill sayii1 karamamesine tevfikan may1s 940 son giiniine kadar muteber olmak iizerc tek, 
tek ve miictemian 1600 kadar c;ifte elveri.§li iikiiziin goc;menler i~in pazarhkla almacag\ndan 
talib olanlarm okiizlerini Diyarbak1rdaki Komisyona getirmeleri ve bu husustaki fenni ve 
hususi §artnameyi gormek ve daha ziyade tafsilat almak isteyenlerin yukar!da sozii ge~en 
Vilayetlere yollamlan tafsilath §artnameleri aray1p okumalar1 ilan olunur. (2056) 

TURK Dili BELLETEN 
Turk Dili Kurumunun (TUrk Dili) adile Glkarmakta oldugu belletenin 

ikinci serisine ba~lanm1~ ve bu serinin BiRiNCi VE iKiNCi SAYILARI 
BiR ARADA olarak Glkanlml~tlr. 

(Turk Dili) belletenin bu yeni serisi daha GOk ilmi ara~tlrmalan ihtiva 
etmektedir. 

176 sahifelik bir cild halinde bulunan bu belletende Ahmed Cevad Em
renin tarihi: gramer hazrrhklan olarak i.izerinde Gah~tlgl on di:irdunci.i as1r 
Turk yaZJlarmda fiil, s1yga ve zamanlan hakkmda.ki yeni ve orijinal bir 
eti.idU ile bu etude esas olan yaz1tlardan ornekler kar~1la~mah bir lugatGa, 
aynca dil bilim ara~tlrmalarma k1sa bir bak1~ ve dillerin s1mflanmasi sis· 
ternleri hakkmda iki incelerne, Ali Ulvi Eli:ive'nin yenisey yaz1tlannm bir 
harfi uzerine bir incelernesi, Dil Kururnunun haz1rladig1 GRAMER TERiM
LERiNiN BiR LiSTESt, Glkan kitablara ve ti.irlii ara~brmalara aid yaz1lar 
yer alm1~hr. 

Dil meseleleri uzerindeki incelemelerin verimlerini gosteren yeni belle
ten serisini butun dil severlere hararetle tavsiye ederiz. 

Belletenin sav1lan birbiri ardmca Glkacakhr. 
Bir belleten say1s1 30 kuru~a sablrnakta ve her on say1 iGin 300 kuru~a 

a bone kaydedilrnektedir. C1kan belleten iKi SA YI B!R ARADA oldugun
dan fiat! 60 kurustur. 

Abone yaz1lmak isteyenlerin Hilmi Kitabhanesine rni.iracaatleri rica 
olunur. Perakenc'.e olarak her kitabc1da bulunur. 

Tiirkiyede Halk Agz1ndan 

Soz Derleme Dergisi 
Fevkalade klvrnetli ilmi: bir eserdir. Senelerce ~;ah~Ilarak, memleketl

rniz dahilinde tetkikat yamlarak her kelimenin rnuhtelif ~iveye talaffuzla 
kaydedilerek vi.icude getirilrni~tir. Buyuk k1t'ada 490 sahifelik birinci cildi 

bas1hp Gikrnl$br. Cildli olarak fiat! 150 kuru$tur. Yeni Glkml~hr. istanbulda 
Ankara caddesinde Hilmi Kitabevinde sahlmaktadir. 

Dortyol Belediye Reisliiinden : 
1 - Santrah su ilc mtiteharrik elektrik in§aat ve tesisab kapah zarf usulile eksiltmeye 

konulmu§tur. ihale giinli olan 29 §Ubat 940 per§embe giinii talib ~1kmad1gmdan 2490 sayii1 
kanunun 40 nc1 maddesi mucibince 29 §Ubat 940 tarihioden itibaren bir ay mtiddetle pazarhga 
konulmu§tur. 

2 - Ke§if bedeli 27961,70 liradtr, ilk teminat 2097 lirad1r. 
3 - Pazarhk miiddetinin hitam1 1 nisan 940 pazartesi giinii saat 16 dlr. 
4 - Pazarltk Dortyol Belediye dairesinde Belediye Daimi Enclimenince yap1lacakbr. 
5 - Taliblerin kanunda yaz1h vesaikle birlikte Enctimene mliracaatleri. 
6 - Ke§ifname, daire ve fennl §arlname ve planlar Belediye Muhasebeciliginde goriilebilir. 

Haricden mektubla taleb vukuunda ~artname ve ke~ifname suretleri posta licreti taleb edene 
aid olmak iizere gonderilmesi miimkiindiir. Keyfiyet illin olunur, (1935) 


