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ltalgan Ba~vekili Romadan ve Alman Devlet Reisi 
ettiler Berlinden dii~ · anszzzn Bolzano'ga hare kef 

__________________________ ... ________________________ __ 

Miilikata biiyiik ehemmiyet veriHyor 
iki diktatOr yeni bir "Sulh taarruzu, icin 
1nii1terek hatt1 hareketlerini tayin edecekr~r 
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'rarihi bir hikaye 
8altlk garaatisi ! 
'-R eni harb r;1kmadan once ingilte
li re ile F ransa, daha ziyade har-

bin t;Ikmasma mani oJmak iizere, 
Rusya ile kar~1hkh bir yard1m anla~mas1 
lernin etmek iizere mi.izakerelere ba~laml~
lardl. Bu maksadla Moskovaya gonderi
len siyasi murahhaslar Sovyet devlet a-
damlarile uzun miiddet gori.i~tiikten sonra 
bu bitip tiikenmiyen miizakereleri kolay
la~hracagl zannolunarak Moskovaya bii
~iik c;apta askeri murahhaslar da yolla
ltu~lardt. Bu mi.izakerelerin r;etin gori.inen 
safhalarmdan en ehemmiyetlisini Finlan
diya, Estonya ve Letonyadan ibaret kii
~i.ik Baltlk devletlerine verilecek garanti 
te~kil ediyordu, ve bu garantiyi Sovyetler 
C::umhuriyeti isteyordu. lstenilen garanti
nin ~ekli ~oyle hulasa olunabilir: 

«-- Kiir;iik Balt!k devletleri ya dogru
dan dogruya, ya dolay1sile herhangi bir 
ecnebi devlet niifuzu altma girmeleri ih-

... tirnaline kar~1 garanti edilmelilerdir.» Roma, 17 (Hususi)- Ba~vekil Mussolini bugiin dude yer btrakmami,trr. Filhakika saat 15,30 da 
Ki.ir;iik Balhk devletleri ise: saat 13,30 da ansrzrn, hususi trenle, ~imali I tal. ltalyan M atbuat Biirosunun nefrettigi bir teblig, 

...... 
8) 

- Gar anti istemeyiz! 
Yaya miiteveccihen hareket etmivtir. Du,.e'nin bu Mussolini'nin ltalya • Almanya hududunun ltalyan Diye barbar bagmyorlard1. Bunlar is- Y :r 

lemedikleri garantinin kendi arzulan hari- beklenmiyen ziyareti etralrnda derhal yayrlan riva- krsmrnda, Alman Devlet Reisi Hitler'le gorufecegi-
tinde olarak biiyiik devletlerce ittihaz e- yeller kendisinin Milano'ya gidecegi merkezinde ni ilan ediyordu. Bu nota biitiin ltalyada biiyiik bir 
dilmi~ olmasmr istiklallerine havale edil~ idi. F akat Mussolini'nin refakatinde Hariciye Na- hayret ve merakla kar~rlanmtfltr. Etrafrnda fim. 
tni~ bir darbe ve bir tehlike say1yorlardr. zrrt Kont Ciano'nun da bulunmasr, ltalyan Bai}Veki- diye kadar hifbir fey duyulmamlf olan bu miihim 
Ki.ic;iik Baltik devletleri kendilerine gele- linin hareketine siyasi bir mahiyet vermekte tered- gorufmenin ltalyaya civar Tirol fehirlerinden bi-
bitecek tehlikcye kar~1 varhklanm ve istik- --------------------,-----------j rinde yaprlacagr tahmin olunmul}· 
laJJerini milli kuvvetlerinin topyekunu ile A l • J l d h t • tu. F akat sonradan iki diktatoriin 
tniidafaaya hazrr olduklanndan bahsedi- man ll' lS a eye l ttalyan topraklarrnda karl}tla,acak-
~orlardl. Herhalde kendileri hakkmda larr ogrenilmi~tir. MiiUikatrn yapr-
Verilecek garantiyi varhklan ve istiklalleri R •d • lacagt ~ehir galib bir ihtimalle Bol. 
i~in daha biiyiik bir tehlike olarak gori.i- umanyaya gz zyor 

1 zano olacagr zannedilmektedir. 
~orlard1. 

Biikre§, 1 7 (Hususi) -- Nazi ikttsad arasmda bir ademi tecavi.iz paktt yaptla
miitehasstst Dr. Clodius, refakatinde se- cagt hakkmda dola§an rivayetler, siyasi 
kiz ki$.ilik bir heyet oldugu halde yann Rumen mahfillerinde kat'iyetle tekzib o
Biikre§e gelecektir. Burada dola§an §a- lunmaktadtr. 

Hitler'in hareketi 0 zamanki anlay1~ ~ekillerine go
re Sovyetler Cumhuriyeti boyle bir ga
tantiyi Almanyanm bu memleketler ii
~erinde oynamak suretile Rusyayr teh
did edebilmesi ihtimaline kar~r istiyor 

ii~ farzolunuyordu. Kii<;i.ik Balt!k devletleri 
de bu garanti yiiziinden kendi memleket

Lir 

yialara gore, bu heyet, Alman hiikumeti- Rumanya Gendre te§kilatl reisi Sido
nin Rumanyaya iktlsadi ve siyasi taviz- rovici de Ayan Meclisinde beyanatta bu
lerde bulunmak §artile, Rumanya hudud- lunarak, ltalyadaki son ikameti esnasm
larmt garanti etmege amade oldugunu da Mussolini'nin Rumanyayt her ti.irlii ta
bildirecektir. arruza kar§J miidafaa edecegini kendisi-

Berlin 1 7 (Hususi) - Devlet reisi 
Adolf Hitler hususi trenile resmen tayin 
edilmiyen bir semte miiteveccihen yerini 
terketmi§tir. Hitler' in bu ani hareketi 
kimse tarafmdan beklenmiyordu. Ak§am 
iizeri ne§rolunan yanresmi bir teblig dev
let reisinin ltalyaya gittigini tasrih ediyor, 
fakat miilakat etrafmda fazla malumat 
vermiyordu. Hitler' e Hariciye Nazm von 
Ribbentrop refakat etmektedir. 

YUNUS NADI 
(Arkast Sa. 5 sutun 3 te> Diger taraftan Rumanya ile Sovyetler ne si:iylemi~ oldugunu bildirmi~tir. 
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~Moda burnundaki hegelO.n 
te 
8) 

_____________ .. ____________ _ 

Bir kistm 
giiriiltii ile 

denize 

arazi biiyiik bir 
evvelki gece 

yuvarland1 .. ---------
Balk, korkadan evleri bo~&ltlyor 

Moda ,burnundaki heyelamn brraktzgt izlerden iki manzara 
Ltalsilat 3 iincii s'!h!led~). 

N e konu,ulacak ? 
Londra 17 (Hususi) - Mussolini ile 

Hitler' in gorii§ecekleri haberi burada bii
yiik bir hayret tevlid etmi§tir. Filhakika 
son gi.inlerde hie; kimse boyle bir hadi
seye ihtimal vermi§ degildi. Bununla be
raber hadisenin ilamm hemen takiben 
Romadan alman haberlere nazaran iki 
diktati:iri.in mi.ilakatt §U noktalar iizerinde 
temerkiiz edecektir: 

I. Vukubulacak siyast hadiselerde I~ 
talyamn ve Almanyanm mii§terek bir ha
reket tarzt tayin etmeleri. 

2. ltalyanm ve Almanyamn yeni bir 
sulh taarruzu yolunda tutacaklan sistem 
etrafmda mutabtk kalmalan ... 
•nnmlllllllllllllllfllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllttlllllllllllll 

Bug tin 
3 iincii sahifede 

Allaha iftiral 
Yazan: 

F az1l Ahmed Ayka~ --·--
7 nci sahifemiz 

Cocuklar i~in 

I 

Welles. Londrada 9emberlayn, Lord Halifaks ve Amerikamn ingiltere el~isi Kennedy ile beraber 

SuJUer Welles ve Bitler • 
NussoUni ntilakatl 

. . 

Amerikan Miistesart, Mussolini-
avdetine kadar, • Romadan n1n 

~~""""hareketini • .ett1 . . 
Roma, 17 (Hususi) - Sumner mlf olan geminin de hareketini bir. 

Welles Conte di Savoia transatlan- ka!r gun geriye atbgt Adriatica va
tigile sah ak~am1 hareket edecekti. pur kumpanyast 'tarafmdan resmen 
Miiste~arm hareket tarihi heniiz ilan olunmu~?tur. Amerikan miiste• 
kat'iyetle belli olmtyan bir ba,ka ~armm ltalyay1 terketme tarihini te• 
giine btraktlmt~hr. Nevyorka git- hir etmesi Mussolini'nin ,imali ltal. 
mek iizere yola ~1kmaya haztrlan- <Arkast Sa. 5 sutun 1 de> 
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Kareli tahkilll. ediliyor 
Ruslar, Viipuri'de orfi idare ilan ettiler, 

bir Voro,ilof hatb viicude getirecekler 

Rus i§galine giren sahadan hicrete haztrlanan Fin aileleri 

(Yaztsr 5 inci sahifede) 
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vaomur altmda yapllan ma~lar 

Diin havanm yagmurlu olrnasma ragmen lik ma~;lanndan baztaln yapumt~ 
Taksim stadmda da dort kuliib arasmdaki turnuva da oynan.--m~trr. Yukanld 
resim, turnuva ma.;larmda sahamn halini ve futbolcularm feci vaziyetini gos

. t~rmektedir! Diinkii spor hareketlerinin tafsilatJ. 4 tincii sahifemizdedir. 
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ehrin ielnden 
I 

Gittikce ragbet bulan bir 
ejlence: SiRENA 

Arbk, yar1m saat siiren her muhaverenin i~ine ya 
bir sinemantn adt, ya bir yddtztn tad1 kar1~1r oldu 

CUMHURIYET 

c .eehir va 
Giimriiklerdeki sa· 

hibsiz e'yan1n sat1'1 

Giimriik U. Miidiirliigii 
• vertyor izahat 

Gazetemizin I I mart tarihli niishasm· 
da giimriiklerdeki sahibsiz e~;~yanm sati§J 
hakkmda bir haber inti~ar etmi§ti. Bu me· 
sele hakkmda Giimriikler Umum Miidiir· 
liigii bize a§agJdaki mektubu gondermi~-

Memleket Haberle~r ) 
Memur maaslar1 

' 
Baremin lagvedilen 

derecelerine terfi etmi' 
olanlar1n vaziyeti 

Yeni seyrisefer 

talimatnamesi -

Muhtelit enciimen tetki
kata devam ediyor 

18 Mart 1940 

Siyasi icmal 
Rumanya ve barb 

A vrupada harb Lehistan yiiziinde~ 
<;Ikmi§h. Finlandiya yi.iziinden de 
az kalsm bu k1t' amn gimalinde 

geni§liyordu. Lehistan ve Finlandiyadan 
sonra Rumanyanm mevzuu bahsolaeag1 ve 
bu yi.izden harbin Avrupa k1t'as1 eenub~ 
§arkisine yayilaeagJ tahmin ediliyordll· 

Bunun ic;in Fin - Rue sulhundan sonr' 
biiti.in nazarlar Rumanyaya c;evrilmi§tir. 

1 
tir: 

«I - SatJ§ giimriigiindeki e§ya iki tiir· 
liidiu. Biri sahibsiz, digeri de kac;ak e§· 

Son harem kanunile dereeeleri ilga e· 
dilmi§ ve gene kanunun ne§rinden evvel 
ilga edilen dereeeye en yakm iist dereee

ye terfi etmi~ memurlarm lagvedilmi§ o
lan dereeelerde gec;irdikleri hizmet mi.id
detlerinin terfi ettikleri maa§ dereeelerin
de gec;mi§ sayilmasJ ieab edip etmiyece· 
ginde tereddiid edilmekte idi. Bu mesele 
ile birc;ok memurlar alakadar oldugundan 
keyfiyet Maliye Vekaletinden sorulmu§, 
gelen cevabda 1452 numarah kanunla 
kabul edilen dereeelerden baztlannm 
365 6 say1h kanunla kaldmlmi~ veya il
ga edilmi§se bu dereeelerde gec;en hiz
metlerin yeni eetvele gore eski maa§la
nnm en yakm iist dereeesine gec;mi§ sa
yilmasJ ieab edeeektir. Buna nazaran yeni 
kanunun ne§rinde 20 lira maa~ almakta 
bulunanlann 2 5 liraya kadar terfilerinde 
I 6 ve 17,5 lirada ge .. en hizmetlerinin 20 
lirada gec;mi~ sayJlmasJ laz1m geldigi gibi 
12 ve 14 lirada gec;en miiddetlerin 15 
lirada ve 22 lirada gec;en mi.iddetlerin de 
2 5 lirada gec;mi§ telakki edilmesi ieab e
deeektir. 

~ehir Meclisinden sec;ilmi§ olan muh
telit heyet her giin toplanmakta, Sehir 
Meclisinin §Ubat ic;timamda tetkik edile
memi§ olan Belediye zab1ta talimatname
sinin geri kalan kistmlarile seyrisefer ta· 
limatnamesini tetkik etmege devam et
mektedir. Bu tetkikat yakmda ikmal edi
lerek yeni talimatname Meelisin nisan i'<· 
tima devresine arzedilecektir. 

Lakin daha ilk nazarda Rumanyanln 
ne Ahnanya ne de Sovyetler Birligile rnii· 
nasebatmdan, ne de dahili vaziyetinin is· 
tikrarsizhgmdan dolay1 Avrupamn eenub: 
~arkisinde huzur ve sulhun bozulm1yaea~ 
anla§lhyor. Her devletin harici vaziyetint~ 
saglam olmasJ her §eyden evvel dahiJde' 
ki vaziyetinin miistakar ve metin_ olmat1' 
na baghdu. 

Nereye gidiyorsun? 
Sinemaya ... 
Nereden geliyorsun? 
Sinemadan ... 
Bu pazan nas1l gec;ireeeksin?. 
Bilmem ki... Sinemadan ba§ka 

dileeek neresi var? .• 
gi-

- • • • • Sinemasmda bir film goste
riyorlar. Tavsiye ederim kar;1rma ... 

- Di.in bi.itiin giin sinema sinema do· 
la§tlm. Ne yaparsm, eansikmtisi ... 

. 
- Yeni bir gangster filmi gelmi§. Oy

le 10iithi§ sahneleri var ki ... 

- Tuhaf degil mD Ben her geee ya
tagunda sesli film seyrederim. 

- Nas1l? .. 
- Bizim bayan, giindiiz yapttklanm 

gece uykusunda, hirer hirer anlaur, uy· 
kum kac;ar. sabaha kadar onu dinlerim!. 

- Peki ama, filmi sen seyretmi§ ol
muyorsun ki ... Bayan seyrediyor, sana da 
sadeee sesini dinletiyor I 

Sonra tiirlii tiirlii haberler: 
- Gustav F rolih tekrar evleniyormu§. 
- Emil Yanings film c;evirmekten vaz 

ge<;mi~1 

- Moris $ovalye, Majino hattma git
. ' ffil§ ... 
- Jan Kravford'u ag1r hasta, diyorlar. 
llah • • • 1Iah • • • 
Oc; gene arkada§ bir araya geldi mi, 

-ba~ka konu§aeak laf yoktur: 
- cA§km sesi:. nde Janet Makdonald, 

si.iperiyordii mon§erl.. 
-- Aman sus ... Lore] • Hardi'nin bir 

filmini gordiim. Hala, habrladikc;a giilii
yorum ... 

- Fakat ~u cTiicear Horn:. a da ne 
dersin ... Temeid pilavma dondii. lsibp ISI
bp beyaz perdeye koyuyorlar1 Gene de 
oyle iken gidip seyrettim. 

Rosalind Rueel nastldJ! .. 
- Ben begenmedim. 
- Gi.icenme ama, ben de senin Char-

les Boyer'ne bo§ veriyorum1 (Bu tabir ye
nidir, dikkat1) 

- Hepsini bir kenara bnak ama, ~u 
Marlen Ditrih kadar fotojenik artist gor· 
me dim! .. 

Vaktile bir cdereden tepeden ... :. sozii 
vard1. Ciddi bahislere temas etmiyen mev
:mlar hakkmda kullamlndt. Sinemaya da
ir konu~malar §imdi zamamm1zm cdere· 
den tepeden ... :. i gJdu. 

Y anm saat siiren bir muhaverenin ic;i
ne bile, ya bir sinemanm ad1, ya bir sine· 
rna yildizimn tad1 kan§Iyor. 

Ne harbin tahmil ettigi meeburiyetler, 
ne bu harble beraber tesirini bizim iizeri· 
mizde de hissettirmege ba§layan ikt1sadl 
buhran, ne §U, ne bu, sinemaya kar§J gos
terilen umumi tehaliikii, gev§etemedi. Bir 
~ogumuz, hala sesli filmi ilk defa seyret
mi~ insanlann merakile miieehheziz. Ve 
billa, «sinemu mn ad1 amhr amlmaz yii· 
regi hoplayanlanmJz, bir film seyrederken 
o filmin kahramanlarile birlikte aglay1p 
gi.ilenler, beyaz perdede sadeee golgesini 
temn,a ettigi artisti avu~lan patlareasma 
alki~IayanlanmJZ varl On ya§mda c;oeu
gun kafas1, mekteb derslerine yer kalmJ
yaeak dereeede sinema yildizlanmn c;e~id 
~e§id hayali kolleksiyonlan ile doludurl 

SALAHADDiN GtJNGlJR) 

Cografyadan sifn numara alan ortaokul 
talebesi, Amerikan sinema stiidyolannm 
krokilerini size ezberden c;izebilirl Biz oy
lelerini biliriz ki di.inyada ne olup ne bit
tiginin farkmda degildirler ama, sinema 
diinyasmm ic;yi.iziinii, avuc;larmm ic;i kadar 
tamrlar. 

Sorunuz onlara; size Billidov'un giinde 
kac; kilo siitle sabah banyosu yaphgmt, 
kac; a~nk degi§tirdigini, bir sene zarfmda 
ne kadar film c;evirdigini haftada kac; do
Jar kazandJgmi, soylesinler. 

Fakat sakm, yamltp da mesela cVatan
Siiistre» yi kimin yazd1gm1 sormaym1z. 
<;iinkii Nam1k Kemal, heniiz sinema ekra
nmda gori.ilmii§ bir sima degildir. c;leyh 
Galib » mi dediniz. Bu, olsa olsa, MlSlr 
veya Suriyede c;evrilmi§ arabea bir filmin 
ad•dnl 

Bir tek zevk kabesine taparlar: Holi
vud 1 Bir tek y1ldJz bilirler: Sinema yildizt .. 
Bir tek kahramanlan vardn: Film kahra-
mam ..• 

.Zamammtzda oyle delikanhlar peyda 
oldu ki, kom§U k1zma abay1 yakar gibi, on 
binleree kilometre uzaktaki artistlere §tp 
diye goniil veriyorlar. Sevgilileri sinema 
sahnesinde ve hayat sahnesinde, sahici ve 
yalancJ, ti.irli.i a§tklarla fink atarken onlar 
eeblerine yerle§tirdikleri iiftadelerinin fo· 
tograflanna bak1p bakip gogiis gec;iriyor
lar. 

Etrafm1zla me§gul olaeak vaktiniz var
sa, siz de onlan goriirsiiniiz~ Adolf Men• 
ju tipi bJyik sahverenler ... Janet Makdo
nald gibi, i§vebazhk edenler ... Moris ;lo· 
valye gibi niiktedanhk edenler ... Tarzan 
kahramam gibi, budaks1z agaclara c;tkma
ga yeltenenler... Koyboylar gibi giyinip 
ti.irkeeyi Lore! • Hardi §ivesile konu§anlar .. 
Daha sayaytm mi bilmem ... 

Denilebilir ki, ne kadar sinema y1ldlZI 
varsa, lstanbulda bunlann biro kadar ben
zeri peyda oldu 1 

Bir zamanlar komik ;iarlo'yu meharetle 
taklid eden bir adameag1z vard1. Bir giin 
bana: 

- Nasil, demi§ti, ;iarlo'yu iyi taklid e
debiliyor muyum! .. 

Cevab vermi§tim: 
- <;ok iyi taklid e_diyorsun ama, ke§ki 

;larlo seni taklid etmi~ olsaydtl .. 
Bu sahte yildJzlar arasmda, kendilerin

de gerc;ekten bi.iyiik bir istidad tevehhiim 
ederek, Holivud' a kapag1 atmag1 di.i§ii· 
nenlere, cah, ben Amerikada diinyaya 
gelmeli imi§im !:. diye ogiinenlere sizi bil
mem ama, ben c;ok rastlaml§Imdir. . . . . . . 

Get,:en giin bir gazete yaz1yordu: Sine· 
rna sahibleri, bilet fiatlan indirildikten 
sonra ziyan etmege ba§ladiklanm iddia e
diyotlarml§1 Dogrusu ya, ziyamn boylesi 
dostlar ba~ma ... 

C,:emberlita~taki sinema salonunun da· 
ha stvalan korumadan, Beyaz1dda koea
man bir sinema binas1 yiikseldi. Beyoglun
da da baz1 sinema salonlan ac;Ilmak iizere 
oldugunu i§itiyoruz. Zavalhlar, ne de c;ok 
ziyan ediyorlar! 

t~tanbul semtinde bir sene zarfmda to
pu topu iki yeni sinema ac;IIdJ 1 Bu gidi§le 
s1ra artik mahalle aralannda sinema ac;
maga geleeek1 Yirminci asnn karagozii o 
kadar ragbette ki, perdeyi kurup «~em'a» 
YJ yakan «Ztllii hayah i hemen hie; dur
madan gostermege ba§lasm 1.. 

Fusat, bu fnsatbr ... 

SAL.4f/ADDIN GtJNGlJR 

( Ankarada agacland~rma faaliyeti "\ 
~-~----------------------) 

Ankara (Hususi) - Ankara Belediyesi son giinlerde ~ok isabetli bir karar 

vermi~tir. Bu karar mucibince Ankara Kalesi civan aitaclandml.maktadtr, Gi:in· 

"'"rdLiiim resim. a.!Zaclanan sahayz e:i:istermektedir. 

yad1r. 
a) Sahibsiz tesmiye olunan e~ya; Gi.im

riik kanununun tayin ettigi miiddetler zar
fmda ambar ve antrepolardan kaldmlma
mJ§ olanlard1r ki bunlar, I 5 49 say1h ka
nunun hiiki.imlerine miisteniden 2490 sa· 
y1h kanunda yaz1h §ekiller dahilinde mut
laka giimriik resmini temin etmek ~artile 
veyahud eenebi memleketlere gonderil
mek iizere satilabilirler. Bu gibi e§ya bu 
nispe-tte bir bedel temin etmedigi ve iha
lesi dakikasma kadar sahibi tarafmdan da 
istenmedigi takdirde hay1r miiesseseleri
ne verilmek veyahud bunlarm i~ine yara-
mamasJ halinde ayni kanun hiikiimlerine 
gore imha olunmak ieab eder. 

El1 c;e~id e§ya bedelinden giimriik ve 
sair telkif!erden arta kalan miktar kanu
nun tayin ettigi miiddet zarfmda malsa
hibinin emrinde emaneten saklamr. 

b) Kat;ak suretile tutulan e~ya hakkm
da ise I 918 ve son defa mer'iyete girip 
bu e~yadan meveudlarm si.ir' a tie tasfiye
sini ve satJs formalitelerinin tslahmt temin 
eden 3 7 7 7 say1h kanun hiikii!Jlleri tat
bik edilmektedir. 

c) Halen, satl§ giimriigii emrinde bulu
nan i~bu iki ti.irlii e§ya arasmda, bekle
mekten oti.irii c;iiri.iyenleri yoktur. Esasen 
I 549 say1h kanunda c;abuk bozulabilen e§
yanm miistaceliyetle ve baz1 formalite
lere li.izum bulunmadan sah~1 derpi~ edil
mi~ bulunduguna gore herhangi bir e§ya
nm bu ak1bete duc;ar olmasJ mevzuu bahis 
degi!dir. 

2 ·- Ambardaki e§ya miktan milyon
larea kilo oldugundan bahsedilmi~tir. Hal
buki eylul 19 39 tarihinde tesbitlerimize 
nazaran sah~ ambarlarmdaki e§yanm mik
tan 9 I ,000 kilo kadar olup bunlar pey
derpey sahlmaktadtr. 

3 - Herkesin miizayedeye i§tirak ede
mediginden bahsedilmi§tir. Mi.izayedeye 
i§tirak edeceklerin 2490 say1h kanundaki 
~a1tlan haiz olmalanm aramak zaruridir. 
Bu ~artlan haiz olmiyanlar miizayedeye i§
tirak edemezler. Bunlann harieinde kalan 
her vatanda§ serbesh;e miizayedeye i§ti
rak edebilir. Bunlann menedildigi vaki de
gildir. 

4 - Sat!§ giimriigiinde sahlan e§yamn 
dJ~ar1da birka~ misline tekrar sauldigma 
clair ~imdiye kadar almml§ bir haber yok
tur. Maamafih buradan alman e§yanm ay
nen veya tamir edildikten sonra ve pera
kende suretile dt§anda daha fazla satJla
bileeegi variddir. Bu meyanda resmi bir 
miiessesenin satm ald1g1 bir maim vaktile 
giimriikten sahlm1~ olmas1 da melhuzdur. 
Esasen bu miizayedelere resmi miiessese· 
lerin i§tirak eylemelerini meneden kanunl 
bir hiikiim yoktur. Bu kabil e§yadan res
mi miiesseseler haberdar edilmekte ve mii
zayt-deye i§tirak etmeleri tavsiye olunmak
tadJr. 

5 - lnhisar idaresine verilmesi laz1m 
gelen §ampanyalara gelinee; bunlardan 
mezkiir idareye yaramtyanlar kabul edil· 
memekte, yarayanlar ise altnmaktadn. 

Yara1myanlan imha etrrek kanunun hii
ki.inleri ieabmdandir.» 

K1za soz atml§ 
Ommiigi.ilsiim admda bir k1zla, kendi

sine soz atmak suretile takildigmi iddia 
ettigi, Muzaffer Aear isminde bir gene 
arasmda Kopriiniin Kad1koy iskelesinde 
bir miinaka§a ba§lamJ§, nihayet hadise 
zab1taya aksettiginden her ikisi de ei.ir • 
mii me~hud mahkemesine verilmi~lerdir. 
Mahkemede Ommiigiilsiim, gencin kendi
sine takildigmJ, Muzaffer Aear da k1zm 
hakaret ettiginj ileri Surerek §UnJan soy
Jemi~tir: 

«- Ben iskeleden gec;erken · bayan 
yiizi.ime istihfaf dolu nazarlarla bakt1. 
Dondi.im, o miistehzi baki§lanm arhr • 
mak suretile beni si.izme-O.e ba•ladJ. Ya -
nmdan bir kac; kere ger;tim; bayan va -
ziyetinde devam etti. Bunun iizerine ea
n•m s•kildi, kendisine cbeni birisine ben· 
zettiniz galiba1» diye hitab ettigim sna
da elini kalduarak c;limdi ~u ~emsiyeyi 
kafana indiririm .... » ~eklinde hakarette 
bulundu. Yoksa iddin ettigi gibi ben her
hangi bir surette kendisine tak.!mt§ ve::ra 
soz atml§ degilim.» 

Hakim, k1zm ya§mm tespiti ve hadise 
mahallinde bulunan diger §ahidlerin eelbi 
i~in mahkemeyi ba§ka bir gi.ine bJrakmi§ 
ve suc;lu Muzafferi tevkif etmi§tir. _ ........... 
Tathc1 Abdiilkadirin oliimii

niin sebebi anla§Jld1 
Beyaz1dda Vezneeilerdeki Abdi §an 

tathc1 diikkam sahibi Abdiilkadirin ev -
velki giin odasmda olii olarak bulundu
gunu yazmi§tik. Abdiilkadirin oliimi.i et
rafmda yap1lan tahkikat bitmi§ ve eesedi 
i.izerinde de yap1lan otopsi neticesinde 
bir nezif saikasiJe oJdiigii anJa§Ilmi§tlr. ---Kavurmadan zehirlendi 

Beyoglunda Liileeiler eaddesinde ber· 
her Hiise¥in oglu Ismail, ayni sokaktaki 
bakkal Taliden kavurma alm1~, yedikten 

Pamuklu mensucat 

ithal kararnamesi mer'i· 
yet mevkiine girdi 

Giimri.iklerimizde bulunan pamuklu 
mensueatm ithalini temin ic;in haznlanan 
kararname diinden itibaren tatbik mev
kiine girmi§tir. Kararnamenin metni §U· 

dur: 
Sun'i lifler (zelgolle, sinyafil, siyako 

ve saire) ile kan§Ik olmalarmdan dolayJ 
umumi ithalat tarifesinin: 

a. I 35 inei numarasmm pozisyonlanna 
tatbik edilen pamuk, yiin, kendir, jiit 
mensueat. 

u. I 45 inci numarasmm b, c pozisyon· 
Ianna tatbik edilen pamuklu mendiller
den bu kararnamenin ne§ri tarihinde giim· 

riik ambarlar ve antrepolanna girmi11 O• 

!up da ihtiva ettikleri sun'i liflerin nis
peti yiizde yirmi be§i gec;miyenlerin yu

kanda yazth tarife po~isyonundaki resim 
hadleri, mezkur mallar en c;ok iic; ay 
i~inde giimri.iklenerek yurda sokulmak 
§artile ve bir defaya mahsus olma~ iize· 
re bu sun'i liflerle kan§tk dokunmamt§ 
olduklarma gore tatbiki ieab eden I 06, 
107, 377 , 378, 379, 383, 400 ve 417 / e 
tarife numaralanndaki resim hadlerine in· 
dirilmi§tir. 

lhtann 2 numarah bendinin birinei 
ftkrast hiikmiine giren yiin mensueat, d~ri 
nevilerinin giimri.ik resimlerine yiizde on 
be§ zam yap1hr. 

MOTEFERRIK 

Dahiliye ve lktisad V ekilleri 
gitti 

Bir miiddettenberi tehrimizde muhte -
lif tc t!;.ikler yapmakta olan Dahiliye Ve
kili Faik Oztrakla lkhsad Vekili Hiisnii 
(aku di.in ak§am Ankaraya gitmi§lerdir. 

...._. .... ._ 

Y angm ba§langi~lari 
Taksimde Fum sokagmda 26 numa· 

rah Madam Elizeye aid evin ikinei kahn· 
da ikamet eden Nabet kizJ Vartano§un 
odasmdaki sobanm kurumlan tutu§mak 

suretile bir yangm <;Ikm1~sa da sondiiriil
mi.i§tiir. 

Tarlaba§mda 58 numarah evin ikinei 
katmda oturan kuyumeu Onnikin odasm· 
dan da soba tutu§masmdan bir yangm 
ba§langtel vukubulmu~sa da sondiiri.il
mii~tiir. 

Kad1koyiinde Yeldegirmeninde Sanali 
sokagmda 4 numarah evde oturan seyyar 
sobac1 Onnik sonmemi~ sigarasmJ dolabm 
ic;ine atm1~ ve buradaki entariler tutu§a
rak yangm c;tkmi~hr. ltfaiye, oda k1smen 
yandiktan sonra ate§i sondiirebilmi§tir. 

Y eni seyrisefer talimatnamesi, Adalar
daki itfaiye araba ve arozozlerinden maa
da herhangi bir motorlii bir vas1tamn i§· 
lemesini menetmektedir. 

Liizumsuz yere korne c;almak yasak ol
dugu gibi §ehir hududu dahilinde meskun 
yerlerde klakson c;almak da yasaktn. 0-
tomobil ve kamyonlann saat 24 ten sonra 
korne dahi r;almalan yasaktn. Bu saatten 
giine§ doguncaya kadar seyrisefer yalmz 
l§Jkla idare edileeektir. 

T ehlikeli siir' at yasaktJr. Belediye siir
ati gosterir ihtar levhalan koyaeaktn. 

Otomobiller 40, kamyonlar 20, 15, 10 
kilometre si.ir' a tie seyredebileeeklerdir. 
Bu siir'atler en yiiksek hadler olup kala
bahk yerlerde vaziyete gore idare edile
eektir. Bilhassa yayalann gec;i§ yerlerinde 
en az siir' a tie gidileeektir. ;iehir ic;inde ya
ya ko§usu yapmak ir;in Belediyeden mii
saade almak HJ.z1mdn. 

Nakil vasttalan miimkiin mertebe yaya 
kaldmmlanndan a .. 1kta gec;eeeklerdir. 

Cumhur Reisinin arabas1 gec;erken yol· 
da bulunan yayalar her tiirlii nakil vasJta
lan yolu ac;1k bulunduraeaklardn. Tram· 
vay, araba, otomobil, kamyon, otobi.is ve 
miimasili vasJtalara seyir halinde as1lmak 
ve bunlann basamaklarmda durmak mem
nudur. Bu yasaga aykm hreket eden c;o
euklarm veli veya vasilerile nezdlerinde 
ikamet ettirmek suretile bunlara nezaret 
edenler mes' uldiirler. Y aya kaldmmda 
yiiriiyenler yolun sagm1 takib edeeekler· 
dir.. lki ki~iden fazla kolkola yiiriimek 
yasaktJr. Umumi yerlerde baston salla· 
mak ve c;evirmek, baston veya §emsiyeyi 
yan olarak koltugu altma alarak ta§Imak, 
yagmurlu ve gi.ine§li havalarda kar111dan 
ve arkadan gelenleri ve yanmda yiiriiyen· 
Jeri zarara ugrataeak §ekilde kullanmalan 
ve gapka veya elbise iizerinde etraftaki
lere zarar vereeek §ekilde igne bulundur• 
mak yasakhr. T ramvaylarda ~ark1 soyle
mek, yiiksek sesle konu~mak yasakt1r. T a
limatnamede asfalt yollardan gec;eeek yiik 
ve binek arabalarmm da evsah tayin edil
mi~tir. 

<;ok zay1f, ~ok ihtiyar, kor, yarah, fena 
huylu, topal hayvanlan arabalarda kul· 
lanmak yasakbr. c;ift ko§ulu hayvanlar 
kuvvet ve boyea e§ olaeaklard1r. Beyog
lu, Be§ikta§, Eminonii §Ubei idarisile Fa· 
tihin sur dahilindeki mmtakalannda ve 
Kad1koy §ubei idariyesinin Kurbagahde
renin garbmda e~eklerin nakil vasitasi O• 

larak kullam lmas1 yasaktJr. T ek beygirli 
araba 400 c;ift, beygirli 800, okiiz ara· 
basi I 000, manda 15 00 kilo e~ya yi.ikle
yebileeeklerdir. Beygir yi.ikii I 00 • 120, 
e§ek yi.ikii 70 • 80 kilodur. 

c;;engelkoy Havuz ba§I mesi
resi ihya edilecek 

<;ok eskiden Bogazi<;inin en iyi bir 
mesire mahalli olan <;engelkoy Havuz • 
ba§mm tekrar imar ve ihyasma Beledi • 
yeee karar verilmi~tir. Bu agaehk mahal· 
lin etrafmda biiyi.ik bir ilkmekteb de bu· 
lundugundan Belediye buray1 tanzim 
edeeek, meveud havuza su isale edeeek, 
halkm oturmas1 ic;in sualar koymak su· 
retile buraya gi.izel bir tekil vereeektir. 

Bu i~in kuvveden fiile <;Ikmasile Oski.i
dar kaymakamJ lhsan ve Belediye Bah· 
c;eler miidiirii Re~ad me§gul olmaktadu. --Bir duvar ~oktii 

Kasimpa§ada Kulaks1zda Giimii§ so -
kagmda Hasan isminde birine aid bah • 
c;enin I 0 metre kadar yiiksekliginde o -
Ian bir k1sm1 birdenbire <;okmii§tiir. <;o
kiintii yanma gidenler topragm altmdan 
sesler i§itmi~ler ve derhal itfaiyeye ha • 
her vermi§lerdir. Gelen itfaiye toprag1 
kaldnmt~sa da hie; bir insana tesadiif et
memi!}tir. 
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Beyogla 
HALKEViNDE 

·---, 

Bunun ic;in Fin • Rus harbinin akabill' 
de Rumanyada senelerdenberi dahill ka' 
n§Ikhk unsuru olup vakit vakit miihim nll' 
zularm hayatma mal olan Demirmigfet' 
liler hareketi §imdi Kral Karol' un etrafttl' 
da toplanan «Milli Y eni Hayat» eephesi• 
ne iltihak etmi§lerdir. Bunlardan suikas~ 
ve baskm faaliyetlerinden dolayJ mevkll 
bulunan sekiz yiiz ki§i affedilmi§tir. AI• 
manyaya kac;m•~ olan reislerinin ve men' 
sublarmm da Rumanyaya donmeleril11 

miisaade edilmi§tir. Demirmigferliler bs' 
reketi Almanyadaki Mill! Sosyalist reii' 
mine yakm b~lundugundan bu hareketi~ 
takibe ugramasJ Almanya ile Rumanya 8' 

rasmdaki mi.inasebatJ ideoloji ve siyasi i~' 
tihad cihetinden miiteessir etmekte ve sa' 
mimiyetin yerle§mesine mani olmakta idi· 

Bugiin yirmi milyonluk biiti.in RumanY1 

Avrupadaki yeni fntmaya gogi.is gerrnel 
ic;in birle~mi§ bulunuyor. 

Rumanyanm harbe siiriiklenmesi ihti' 
mali en ziyade eografi ve iktJsadi vaziyt' 
tinden ileri geliyordu. Avrupamn gereb 
ziraat, gerek madeniyat ve bahusus pet' 

rol cihetinden en zengin memleketi Ru' 
manyadu. lngiliz ablukasJ dolaytsile Ok 
yanuslarla muvasalasJ gesilen AlmanY1 

deniza§lll memleketlerden umumi ihtiyac•· 
nm yi.izde seksenini temin ettigi petroJ\e' 
ri §imdi Rumanyadan tedarik etmek t.B' 

rureti kar§Jsmdadu. Rumanya AlmanY~· 
nm gerek petrole, gerek g1da ve yag te: 
min eden hububata olan ihtiyaeJm hari~ 
tiearetinin imkam dairesinde tatmin ettr 
ginden ve hatta bu maksadla lngiliz ~~ 
Frans1z petrol §irketlerinin sat1~lanm doil' 
rudan dogruya devlet idaresi altma aldl' 
gmdan ikhsadl eihetten Almanyanm Ru' 
manyaya taarruz hareketinde bulunma51' 
na bir sebeb kalmamJ§hr. 

Rumanya Almanyanm Batum ve Karl' 
deniz tarikile Bakudan almakta oldu~ 
petrollerin Rumanyadan gec;mesine ve ba~· 
ta buradaki fabrikalarda tasfiye edilmes1' 

ne de miisaade etmi§tir. 

RumanyayJ harbe siiriikleyeeek ikil1° 
bir ihtimal de kendi arazisinde gozii ols~ 
kom§u devletlerin halihaz1rda hareke11 

ge~meleridir. Bunlardan eenubi Dobricl' 
y1 isteyen Bulgaristan §imdiki harbde bd 
mill! emelini silahla tahakkuk ettirmiYe' 
cegini temin etmi~tir. Digerlerine gelin6.~ 
Besarabyanm Rumanyaya ilhakm1 hi~b1 

zaman tammamJ§ olan Sovyet Rusyasil~ 
T ransilvanyayi burada milyonlarea Macs' 
nn ya~amakta olmasmdan dolaYI a)JtiB~ 
isteyen Maearistanm Rumanya ile hie; ol· 
mazsa §imdilik anla§maga taraftar huh•~~ 
duklan haber veriliyor. Rusyamn ve rvts' 
earistanm Rumanya ile anla§malarma dl 

Almanya tavassut etmi§tir. Halihaz1rd1 

Moskovadaki Rumen sefiri; Sovyet Ba.f 
komiseri Molotof ile miihim miizakereW' 

de bulunuyor. Bu anla§malar tahakkuk el' 
tikten sonra Avrupanm cenubu ~arkisind1 

dahi harb sahas1 olmaktan kurtulmu!f ols' 
eaktu. 

Muharrem Fey%i TOGAf 
~~~~~~~~~~~ 

Bir tramvay kazas1 
Eminonii • Bebek hattma i§leyen vat· 

man Siileymanm idaresindeki 652 nu : 
maralt tramvay T ophanede Neeatibe) 
eaddesinden gec;erken ;iaban oglu Nt1~ 
admda birine t,:arpmlll ve ba§mdan yarll' 
lamJ§hr. Nuri tedavi altma ahnmJ§tJr. 

HAVA RAPORU 
Y e§ilkoy Meteoroloji istasyonunds~ 

verilen malumata nazaran diin hav~~' 
yurdun orta Anadolu ve §ark taraflarile 
lskenderun havalisinde ve dogu beige ' 
lerde bulutlu, diger yerlerde kapah v~ 
yag1~h gec;milj, riizgarlar Ege ve orta P.' 
nadolu, Akdeniz sahil bolgelerinde §sf 
ki, diger bolgelerde §imali istikamette' 
Marmara havzasmda kuvvetli, diger yet' 
lerde orta kuvvette esmi§, Marmara v~ 
Ege denizlerinde §imal f1rtmas1 devaJII 
etmi§tir. 

I ~ 

Di.in stanbulda hava, sabahleyin yll~ 
murlu, sonralan karh gec;mi§, riizgar 1~ 
mali §arkiden saniyede 5 • 7 metre hrt: 1 
esmi§tir. Saat 14 te hava tazyikJ I 02Z· 
milyardJ. Siihunet en yiiksek 38, en dii ' 
~iik 1.4 santigradt gostermi§tir. 

CUMRURiYET 
NusbasJ 5 kuru,tor. 

Abone c::eraitl r T~~iye 
'i \ ·~m 

Seneh'k 1400 Kr. 
Alb aybk 750 » 
o~ ayhk 400 • 
Bir aybk 150 » 

Haric 
i~in 

2700 "' 
1450 ' 
800 ' 
YoktUJ' 

sonra midesinde miithi~ bir sanc1 has1l o•kk 
oldugundan klvranmaga ba~lamJ~tJr. ls- Beyoglu Halkevinin diinkii miisameresinde edebiyat ve tiyatro mevzuu I at 
mailin zehirlendigi anla~JldJgmdan Bey- iizerinde yap1lan miinakaQah konferans ~ok alaka uyand1rm•Q ve ·bundan .. son~a Gazetemize gonderilen evrak ve yaJ11~ 
oglu hastanesine kaldmlmJ~tJr. Zehirlen-~ temsil kolunun verdigi bir perdelik (Mahcublar) komedisi de j!'enc t 1 r 
menin sebebi hakkmda tahkikat yapal • tam bir muvaffakiyetile oynanm1~hr. ama or erm I ne~redilsin, edilmesin iade edilmes 
maktadir. Resmimiz, komediden iki giizel sahneyi gostermektedir~ ZJya•ndan mes'uliyet kabul olunma,;, 
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.SON HABER LER 

Flov' a yap1lan 

Hadlseler arasanda 

Y eni bir safhaya 
giriyoruz! 

a ngilterenin bundan evvelki Harb Na• Scapo 
ikinci hava hiicumu! 0 z1r1 Hore - Belisha, Finlandiya sul-

hundan birka~ giin evvel bir makale 
netretti. FinlandiyayJ kurtarmak 1~10, 
Sovyetlere kartt harekete g~mezlerse, 
miittefiklerin harb gayelerine varamiya· 
caklarlnl yaz1yor ve makalesini §oyle bi
tiriyordu: «Fransa ve fngiltere, sulh za· 
mamnda ve diitiiniip tatmarak hazlrladik
lan taktigin ne oldugunu batlrlamahdirlar. 
0 zaman Almanyanm maddi kaynaklart• 
m tiiketmek i4<in kabils-e onu bir cepheden 
fazla yerlerde i§gal etmek lazun geldigi· 

14 tayyareden miirekkeb bir Alman filosu 
miiteaddid bombalar atb, bazt ztrhhlar hasara 

ugradt, tayyarelerden biri dii,iiriildii 
Londra, 17 (a.a.) - Bahriye Nezareti 

resmen bildiriyor : 
Alman tayyarelerinin gece Scapo 

t:'low ussiine taarruzlan esnasmda bir 
lngiliz harb gemisi, isabet eden bir bomba 
ile, hafif surette yaralanml§tlr. Karaya dii
~en diger bir bomba da bir sivilin olumii· 
ne ve ikisi kadm olmak iizere yedi ki§i
nin yaralanmasma sebebiyet vermi~tir. 

Bir Alman tayyaresi dii~iiriilmu~ ve baz1· 
la.r1 da hasara ugratJlmi~tlr. Bu taarruza 
14 dii§man tayyaresi i~tirak etmi~tir. 

FranBtz tebligi 
Paris, 1 7 (a. a.) - I 7 mart tarihli sa• 

bah tebligi: h' ara deger bir §eY yoktur. 
Alman k1taatmm taarruzlan miitemadiyen 
llrtmi~ oldugundan dunkii giin ve gece 
h!utadm hilafmda bir hareket ve faaliyet 
goriilmii~tiir. Bir c;ok defalar Almanlann 
ke§if mufrezeleri, Frans1z ileri hatlarma 
Yakla§mi§lardir. Bataryalar faaliyete gec;
tni§tir. En ziyade faaliyet gosteren mmta· 
kaJar, Sane mmtakasile garbde bunlann 
sa.hilindeki mmtaka ve Nosges'lerin garb 
liimtakasi olmu~tur. Butiin bu mmtakalar· 
da. topc;u faaliyeti goriilmii§tiir. Nosges
la.nn garbmda Alman devriye kollan 
f rans1z mevzileri yakmlanna kadar ileri
lerni§lerse de piiskiirtiilmii~lerdir. Alman· 
lann bu ileri hareketleri uzerine F ranstz 
bataryalan direkt endaht yapml§lardJr. 
f rans1z tayyareleri, Alman araz1s1 uzerin· 
de ke§if uc;;u§lan yapm1§lard1r. 

Alman tebligi 

de taarruz ve bura1an bombard1man edil- ni dii§iinmiitlerdi. Abluka, ancak, Alman
mi~tir. Dii§man avciianmn c;ok §iddetli yaY! bu kaynaklan tazelemekten menet
mudafaasma ragmen Alman harb tayya· tigi zaman tesirli olabilir. Eger Rusya, 
releri vazifelerini muvaffakiyetle yapml§· Finlandiyadaki emellerinin hepsini veya 
lar ve zayiata ugramaks1zm donmu§ler- bir Iasmml gerc;eklettirmekte serbest b1ra. 
dir. kthrsa AlmanyaYI daha fazla besleyecek. 
Bir Alman tayyaresi Danimarkaya Biiyiik te§ebbiisler, biiyiik tehlikeleri gO. 

dii,tii I ze almag1 emreder. Miittefikler ancak 

K h 1 7 ( ) B. AI boyle hareket etrnekle harbi zafere ka-
open ag, a.a. - u man as- .. .. 'mk" d .. h 

k • t · b ·· t 00 30 d b · dar goturmek 1 amn an §UP e etmeme-
en ayyares1 .. ug~n sa~ .. , .. 

1 
a_ ~r lidirler.» 

Holanda adas1 uzenne du~mu~tur. k1 k1- B k 1 • p · S · t • d .1. .. .. . u ma a enm ans - o1r gaze esm e-
ll! 1k murettebatmm para§ut kullanarak m- k' t .. · · k d ~ F' 1 • 1 • 1 ercumesm1 o u ugum zaman m an-
dJk en ~annolunuyor. diya sulhu imzalanmi§h. Frans1z gazete-

Mayrne ~arpan Holanda vapuru leri hala bu sulhun Almanlara ve Sov-
Amsterdam, 17 (a.a.) - 2400 tonluk yetlere temin ettigi nimetleri saymakla hi

Saint Amalana Holanda vapuru ~imal de- tiremiyor, sansiire ragmen· ne hiirriyetl • 
nizit!de bir mayine c;arparak batmt~t1r. kabinenin degi§mesini isteyecek kadar 
Miirettebat kurtul~u§tur. ~iddetle hiikumete hiicum ediyorlar : 
Mayin tarama gemisi mayine ~arptt Populaire, «Fr8nsada neticelerini ol~mek 

L d 1 7 ( ) p · d t · · miimkiin olm1yan bir siyasi buhran ~Ikb-
·0n r~, a.a. -. . ~rio o. Ismm· ¥ l azi or• Action Franraise, hiikume-

deki meym tarama gemJsi bu mayme c;ar· &:101 d y~. y .' • M I p 't · ,. · 
parak batm1~t1r. Geminin murettebau kur- tbm egJ§mesm~ .v~ t' arefa .. 

1 
k~ am u; 1IJ• 

tulmustur. 8§108 gec;mesm1 1s •:ror;. ~~~~ ~ g~1~e e er 
· Fransamn memnumyets1z Iglnt 1 an et-

4 Alman tayyaresi Jii,iiriildii mekte h~ tereddiid gostermiyorlar. ltaJ. 
Loildra 17 (a.a.) - Bu sabah lsko~- yada, Finl8ndiya sulhunu Frans8 ve ln

yanm dogu sahilinde dort dii11man born- giltere i~in ya}mz manevi ve siyasi. d.~g!l, 
bard1man tayyaresi goriilmu§ ve lngiliz askeri bir hez1met de sayan Mussolm1 mn 
avc1 tayyareleri derhal muharebeye gi • gazetesi, arhk miittefiklerin bu davayt 
ri§mi§tir. lki Alman tayyaresi hasara ug- Siegfried oniinde halletrnege mecbur ol
rami§tu. Bunlardan birinin iissiine done- duklan kanaatinde. Amerikada, Hovard 
miyecegi zannedilmektedir. trostiiniin ~tkardtgl bir c;o~ ~azetel~r.de 

• • birden makale netreden Wtlham Ph!ltps 
Alman tayyarelennrn atftgt Simm,, Avrupa harbinin anahtanm ltal-

bombalar yanm elinde goriiyor ve ayni gazetenin . Berlin, 17 (a.a.) -Alman ba§kuman· 
danhgmm tebligi: Zveibriichkenin cenubu Londra 17 (a.a.) - Dun Scapa 
&a.rbisinde bir dii§man ke§if bolugii 1 5 Flow' a yaptlan Alman hava taarruzu es
tnartta tardedilmi§tir. Bir Alman ileri miif- nasmda Orcade adalanmn en biiyiik a -
teu!i I 6 martta Sarre cephesinde ken• das1 alan Pomone adasmm garb k1sm1 
disi hie; zayiata ugramaksizm bir Frans1z iizerine SO biiyiik patlaytct bomba ile 20 
rasad mahallini tahrib etmi§tir. Hava or· kadar el bombas1 atllmi§tlr. 

miitterek ba§makalelerinde de §U fikir 
netrediliyor: Eger miittefikler A vrupanm 
1arkmda bir cephe a~maga muvaffak ola
mazlarsa, deniz ablukas1, tek ba!}ma za
feri temin edemez. Bir Ylpranma harbi 
teklinde miicadele Yillarca siirer ve bun• 
dan da, evvela, istisnasaz biitiin A vrupa 
milletleri, sonra biitiin dilnya zarar goriir. dusu ~imal denizinde ve Fransanm §arkm- Bir magazadan yangm c;1kmi§Sa da 

da ke§if UC<U~lan yapml§hr. Alman avella- c;abuk sonduriilmu§tiir. Diger bombalar 
rt Breisach'm garbmda bir Frans1z sabit saman Yigmlanm tutu§turmu~tur. Born • 
balo:lunu dii§iirmii§lerdir. Son giinlerdeki balardan biri bir ambara isabet etmi§se 
k~~if uc;u§lan neticesinde, Alman born· de ehemmiyetli bir hasar yoktur. 
bard1man miifreezleri, 16 mart ak§ami Yalmz bir tek tayyare Bridge-of-Wa
tirnali garbi istikametinde bir ileri uc;u§U ithe koyii yakmma 19, diger bir tayyare 
Ya.parak Scapaf!ow' da 1ngiliz donanmasl· de Queenamcan bolgesine 18 buyiik 
ntn rnuhtelif parc;;alanna hiicum etmi~ler· bomba atmi§lardu. 
dir. Bu taarruz esnasmda iic; saf1 harb ge· lngiliz .askerlerinin izni kesildi 
tnisine ve bir kruvazore bombalar isabet Londra 17 (a.a.) - Harbiye Neza -
~tmi§ ve ag1r hasara ugrattlml§tlr. Diger retinden teblig edllmi!,?tir: 
iki harb gemisinin de keza hasara ugra- Fran8adaki lngiliz askerlerinin mezu • 
ll!!§ olmas1 muhtemeldir. Bundan ba§ka niyetleri muvakkaten tehir edilmi~tir. 
Stromness, Earth House ve Kukvall tay· Normal tnezuniyetler imkan hl'lsll olur 
~lire meydanlarile bir hava dafi mevziine olmaz tekrar ba§layacaktlr. 
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Diinya efkan umumiyesindeki bu kO. 
piirii§e, Frans1z Ba!}vekilinin, kabinesinde 
ban tadiller yapmaga liizum gordiigii 
haberini de katarsak ,u neticeye V8rmz: 
Finlandiya sulhu Avrupa harbini yepyeni 
bir safhaya sokuyor. Muharib, g8yrimu
harib ve bitaraf biitiin milletler, bu saf
hamn gozoniine koydugu biitiin neticeler 
iistiinde, ince bir hesabm emrettigi yeni 
istikametlere dogru hemen diimen ktrmak 
zorundadtrlar. Bir ~ok degi,iklikler gor
mege haz•rlana1Im. Y eni hesablarm Av
rupa milletlerine b!"nfr~ yeni is~!'nu•t!er 
c;izdireceiini $ezd•reb1leeek b.i.da&eleqn, 
arifesinde degil, i~inde ya'itvoruz. 

PEYAMI SAFA 

SiRiRLi MiiRZIVi 
10===== 

Allaha iftira 
Allah e§kiYa yatag1 m1 t, Allah mu· terakkilerinden habersiz kalarak geri, sa

ini katil mi?. Nic;in her cani goniil, kendi kat ve bic;are bir siirii te§kil edecek, bu
kanh maceralanm temize <;1katmak ic;in nun neticesinde diinyamn milyonla i§c;isi 
Allah mefhumunda bir suc; ortag1 ara- i~siz ve say1s1z i§i i§<;isiz kalacak ve ge· 
yor? <;iinkii (Voltaire) in dedigi mey - <;en harbde goriilen buhranlar dogacc.k! 
danda; insan yalmz muradma ermekle Harb sanayiinden birdenbire sulh ha
kanmaz. lster ki ayni zamanda hem ken· yatmm faaliyetlerine nizamla gec;Jlem;)e· 
di, hem ba§kasl nazannda hakh goriin- cegi ic;in gene milyonla adam me§galesiz 
siin I 5iiriinecek. Chomage felaketleri dog a • 

Ne ay1b §ey; AI- cak. l~sizleri doyur-
manya kadar iler- '''''"'''"''n•••• .. ••••••••••••••••••••••••••••••• mak u;tn binlerce 

lemi!l bir mille tin si- y azan: zahmet ve biitc;e 
yasi pilotlanm din- kiilfetlerile ic; muva-
lerken insan, kafa zwGZJJ AJamed zenesizlikleri birbi-
itibarile Hotantola - .: I rini kovalayacakl 
rtn pek iistiinde bir ........................ ,.,,,,,,,.................... Tahmin edilemez 
felsefeye raslama • bula§Jk hastahklar 

~akt~d1r. Demek ki cihanm en l§lkh mu·l muhtelif memleketlere yayJ!acagi gibi a<;· 
h1tlermde dahi kaba kalabahk, c;ok defa hk neticesi nice ihtilaller c;1kacak. Bir ta
giiliinc bir tak1m taassub yavelerile bes- rafta y1g1hp kalan zahireler, nakil vasita
leniyor I. SlZhgmdan c;iiriirken obiir tarafta saylSIZ 

Her geri kafada, Allah fikri iptidai insan g1das!zhktan olecek, bunlann ev
bir insamn namiitenahi ile «hasih darb1- ladlan da zelil ve peri§an olacak I 
na» miisavi bulunur. Adem oglunda ne- lkt1sadi biinyeleri biiyiik sarsmtllara 
kadar (fezahat) ve nekadar (fazilet) ugrayacak memleketler, siyasi hududla
dii§iiniilebilirse, Allah fikYine insan ka • nn degi§mesi sebebile yeni mahrecltr a
fasl ayni vaslflan «izafe» etmi§tir. 0 ka- ramaga ve bunun ic;in de birbirile bogu§· 
dar ki (mabud), bir siirii beni nev'imi- maga ba§layacak. Has1h insanca bir sii
zin zihninde melekler~e beraber oturart, kun ve anla§ma gecikecek, ve say1s1Z ye
diinya i§lerine mutemadiyen k1z1p onlan ni badire ihtimalleri viicud bulacakl 
duzeltmek istemesine ragmen bir tiirlii Harb masraflanm kar§Ilamak, yikilan
soziinii dinletemiyen birisidir. Fa kat bir Ian tamir etmek, yeni kuvvetler hazirla
giin kafas1 kizmca ortahg1 afetlere hula- mak ~ayeleri ic;inde biitiin diinya mali
yan bir a§iret reisi haline girer. Evet ay· yesi gene sar' alar gec;irecek. Kredi aza • 
nen boyle. Ve nice milletler • hatta bun- lacak. Gumriik takyidatl c;;ogalacak. Pa
larm en ilerilemi~leri bile - kendi kanh ra k1ymeti ister istemez du~ecek. Y eni 
ve haydudca dilekleri ic;;in bu efendiden infilasyonlara yol ac;•lacak. Ticari muva
yardim beklerler. Daha tuhah var. Bir zenedc y1ktmlar gorecegiz. Le§ kargalan 
c;oklan Allah! kendi lehlerine c;;evirmek halinde bedbaht millet la~eleri uzerine 
ic;in aktllarmca dua, kurban ve ibadet iil)ii§en alc;;ak ruhlu muhtekirler ordusu 
~eklinde bir tabm ri~vetlerle o kudreh bin taraftan halka sald~racak. Umumi 
kandumaga c;ah§maktadu. Ne ac1kh ahlak daha dii§ecek. Busbiitiin yalanc1, 
manzara I egoist ve ec;hel nesiller tiireyecek. T erbi

Bir kavim, yamndaki kavmin topragl· yelerine, s1hhatlerine en c;ok itina edilmi§ 
na goz dikmi§; yahud kendisinden zen· ordularla gene ya olmii§, ya yarah ve sa
gin diger bir milleti k1skanmt§; yahud da kat bulunacakl Anladm m1? 
a~tgozliiliikle bulanan §uurunda her se- Nakil vasttalan azalacak, eskiyecck ve 
lamet diinyaya saldumaktad1r gibi go - adile§ecekl Zira her giin yollar, §imf'ndi
riinmii§; pekala l Bunda Allahm ne ahp ferler berbad olmaktadu. Zira her giin 
verecegi var?. T ekrar soruyoruz: Allah binlerce ton gemi denizlerin altma git
e§kJYa yatag1 m1?, Allah canilerin, millet mektedir. ilah .. 
bogazlayiCIIarm cinayet yolda§I mt? Bu Bilmem devama luzum var m1du? 
ne bayagmm a§ag1s1 fikirl Ve nekadar l§te llahm inayetile yaphgm1z l!ller-
kan p!htisile dolu (anthropomorphisme) I den hir ktsmmm ilk neticeleri? Acaba 

Halbuki §U miistekreh zeka afyonunu hangi giilunc ve mevhum bir menfaattir 
radyolar be§eriyetin kafasma her gun ki size boyle be§er harabeleri ic;inde me· 
yutturuyor. Gene son defa bir (mev· deniyet mamureleri kurulabilecegi veh -
ize) dinlerken insanhg1m ogiirdiil Za • mini veriyor? 1914 harbinden sonra bu 
valh Almanya; Kant"m, Sopenhaver'in, kadar zifiri karanhk kafalar, cihanm en 
Ni<;e'nin ve Cote ile Laybnic;'in memle • ~ok aydmlanml!! samlan muhitlerinde na
keti 1 Senin c;ah!,!kan, bilgin ve mamur s1l soz soyliiyor? Ve nas1l dinleyici bu
kafanda meger ne hazin fikir virancleri luyor? 
varmi§ 1 Ve orad a hala ne felsefe yoksu- Surada binde birini soyledigim §eyler 
lu lmk,,.,.,,.vJar ob?rw>;§l bt bu hakikati Y"l"' 7 lr.-ndi .,,h,.,..inl.~rirn degildir. Bun
bir kere daha gordiik. Sen cihana bu be- Jan yJllarca evvel soyleyen gene Almdn 
yinle mi hakim olmak davasmdasm ~ alimleridi ve Alman ikhsadc!lanyd!l 

Biitun bunlardan sonra da Allah admt Senden i~ittigimiz bazt sesler, top, bom-
ba ve tayyare patlrtlsmdan ~k igrenc 

Fransada kabine Trakyaya kar ve ............ ~~--=~~--~=~~~=~ oldu. Tibette'in mahud Lama kec;;isile, 

tekrar ediyorsunuz. Ve samyorsunuz ki 
Mabud, kor, haris ve cani insanlann §e· 
kavet u~agtd!r. Yahud ic;timai cinayellere 
katil muinligi eder oyle mi? Ha§lll Biz 
bu kadar pespaye bir felsefeyi kafalan -
m1za sokamay1z I Y almz kafalanm1za de
gil, laik, inkilabci ve demokrat Tiirkiye
nin hududu ic;inde bile goremeyizl Sizier 
kendi safsatalanmza mii§teri verecek pi• 
yasayt gene kendi vic.danlar1mzda ara -
ym. B1z ink1lab evladJyiz. Ve kendi c;o
cuklanmiZI bu haydud hurafelerinden 
kurtarmak ic;;in campuzla ve ba§ImJzla c;a
h§ttk. Soylediginiz sozlere verilecek isim 
bir tanedir: Allaha iftiral Halbuki biz 
biisbutiin ba!}ka ahlakta olmak isteyo • 
ruz. lsteyoruz ki • butiin yapt1klanmz1 
gordugiimiiz halde • siz bile bir miifteri 
biihtam altmda kalmavasm1z l l~te karst· 
smda bulundugunuz Turk irfanmm fel
sefesil 

tadilat1 olacak m1? 

tadilat Yapilacak 
haklunda gazetelerin 

miitalealari 
Paris 17 (a.a.) - Frans1z matbuatl 

bi!hassa kabine tadilatile me§gul olmak
tll ve bu tadilatm gayet mahrem olarak 
l'ap1lmakta bulundugu hususunda ittifak 
etmektedir. 

Matin gazetesi diyor ki: 
«Ayan Meclisinin Daladier'ye verdigi 

itirnad reyi son giinlerde parlamento me
h<~filinde birc;ok tefsirlere meydan verdi. 
Bu giin gayet ac;;tk olarak bu reyin ma
lla.st tebaruz ediyor: 

Ayan Meclisi Daladier"nin efkan umu
l'niyenin arzusu vec;hile iktidar mevkiini 
ll!uhafaza etmesini isteyor.:. 

Populaire ·de Leon Blum, §oyle yazt· 
Yor: 

.., 
yag1yor 'IJ yagmur 

Ergene nehrinin feyezani 
yiiziinden etraf1 sular 

istila etti 
Edirne 1 7 (Hususi) - Dun sabah 

ba~layan kar, T rakyay1 ba§tanba§a be • 
yaza boyami§hr. Kann kalmhg1 on be§ 
santimi gec;mi§tir ve durmadan yagmak
tadn. Bu arada nehirler de kabarmaga 
ba§lamt§tlr; fakat zararh bir vaziyet yok
tur. Yalmz Ergene nehri feyzan halinde 
bulunuyor ve yatag1 a§an sular etrafa 
yaytlmaktadir. Bu nehrin ta§ktn vaziyeti 

aylardanberi devam etmekteydi. Hava -
mn birdenbire lodosa c;evirmesinden 
korkulmaktad1r. Bu takdirde butiin ne -
hirlerin ta!im3SI, onune ge<;iJemiyecek bir 
hadise olacaktn. 

Zeizeie mmtakasmdaki haika 
~ifthayvan1 veriliyor 

Erbaa 1 7 (a. a.) - Re§adiye, Niksar, 
Erbaa felaketzedelerine dagitllmak iizere 
Ladik istasyonundan sevkedilmekte alan 
okiizlerden Erbaaya gelenler kaymaka-

Feci bir kaza 

Yugosla vyada bir tren 
nehre u~tu 

Belgrad I 7 (a. a.) - Zaluka istasyo
nu civannda bu sabah erkenden feci bir 
kaza olmu§tur. Bir trenin lokomotifi hat 
iizerine kayan toprak ytgmma c;arpml§, 
Kupa nehrine iic; vagonla birlikte gomiil
mii§tur. 

~imdiye kadar 30 yarah ve 6 olu c;•
kanlmt§tlr. 80 yolcunun kurtanlamad1g1 
zannediliyor. 

Bir Yugoslav vapuru bath 
Londra 17 (a.a.) - 4S 12 tonluk 

Slavia Yugoslav vapuru Bristol kanalm
da bu giin batmi§tir. Miirettebattan biri 
baric olmak iizere digerleri kurtanlmt~ 
ur. 

Madridin niifusu 
Madrid, 17 (a.a.) - Yap1lan niifus 

tahriri neticesinde Madrid halkmm 1 mil
yon IS 2 bin 34 ki§i oldugu anla§Ilmt§Ur. 
lhiilalden evvel Madridin nufusu 1 mil
yon 20 bin 68S ki§i ve dahili harbin so· 
nun dan biraz evvel de 7 71 bin 9 8 2 ki§i 
idi. 

Simalde sogukiar 

eski M1~trdaki Apis okiiziine (mabud) 
diyenler, senin bir nice hatibinden c;ok 
mazurdular. Bilmem agzmdan c;1kam ku
lagm i§itiyor mu? Sen i§itmiyorsan biz 
duyuyoruz. Malik oldugun nice meziyeti 
nas!l unutuverdin? Ve 1914 y1lmdanberi 
dii§iinenler alemini durmadan igrendir -
mekte ne buldun? Hayat sahasl m1?. 

Allahtan meded umuyor ve ikhsaddan 
filan bahsediyorsun. Sen gene yapacak
lanm tasarlaya dur. Ben de sana istescn 
de istemesen de kar§lmtza <;1kacak afel· 
Jerden kiic;iik bir k1smmm listesini oku • 
yay1m. lptida nufus ve <demografi» ze· 
mininde: 

Yaralanan, olen, parcalanan, i§e yara
maz, ailesine bakamaz hale gelen ve s~
nelerc.e omrii siperlerde gec;en insanlar
dan biiyiik bir k1sm1 bildigini de unuta· 
cak, ve yahud mensub oldugu san'attn 

Rumanyadaki ekalli-

yetlerin vaziyeti 
Biikre§ 17 (a.a.) -Radar ajans1 bil

diJiyor: 
Mecliste ve Senatoda Krahn mesajma 

verilecek cevab hakkmda muzakueler 
cereyan ederken uk ekalliyetlerinin butiin 
salahiyetli miimessilleri soz alarak Krala 
ve yurda kar§l sadakatlerini bildirmi§ler· 
dir. 

Fazrl Ahmed AYKAC 

Mod a koyundaki 
hey elan 

Kad1koyde, Moda burnunda c;ocuk 
bah~tesi civanndaki bir k1s1m araz1, bir 
miiddet evvel denize dogru kaymaya 
ba§lamJ§, bu hadise, etrafta bulunan ev 
sahibleri arasmda korku uyandnd1gm -
dan Belediye Heyeti Fenniye mudiirliigii 
tarafmdan tetkikat yaptlml§tl. Bu arazide 
jeolojik incelemelerde bulunulmas1 mu
vaflk goriildugiinden keyfiyet Oniversi ~ 
tf' J eoloj i Enstitusune bildirilmi§ti. Her 

HEM NALINA 
MIHINA 

Na~iz bir ,eyin 
biiyiik ktymeti 

C uval diye hie; kJYmet ve ehem• 
miyet vermedigimiz, hatta hor 
gordiigiimuz §eyin ikt1sad ve 

milli miidafaa bak1mmdan ne biiyiik bir 
k1ymet ve ehemmiyeti vardn. Umumi 
Harbde, <;anakkaledeki siper muharebe
lerinde c;;uval en c;;ok aramlan maizeme 
olmu§LU. 0 zaman, Almanlar da, garb 
cephesinde, taarruzdan vazgec;ip muda • 
faaya karar verdikleri zaman, baz1 mm· 
takalarda c;uval stkmhsl c;ekmi§ler ve 
Belc;ikada ctekalifi harbiye:t usulile el 
koyduklan ipekli kuma§lan kum tot basi 
olarak kullanmi§lardJ. 

Sulh zamanmda, bir c;ok maddelr.rin 
naklinde pek biiyiik hizmeti gorul.en c;u• 
vahrt iktlsadi hayattaki biiytik k1ymet ve 
ehemmiyeti harb zamanmda, bir kac; 
misli 'artar, hayati bir !Jekil aliT. <;unkii 
c;uval, askeri nakliyatta ta§Ima vasttasl ve 
siperlerde kum torbas1 olarak kullamldt· 
g1 gibi, , bir c;ok san' at eserlerinin. tarihi 
ab idelerin en biiyuk muhaftztdir da. 

Fransa, lngiltere ve Almanyada, C<uval 
bu bak1mdan biiyiik rol oynuyor. <;unku 
kum torbas1 halinde, bombardimanlara 
kar§l biitiin k1ymetli eserleri kucaklaylp 
muhafaza ediyor. Mesela F ransada, 
Chartres kilisesinin rnuhafazast ic;in 
13S ,OOO c;uval kullamlmi§hr. Pariste, iki 
buc;uk milyon c;uval tedarik edilerek abi
deler bunlarla muhafaza altma almmi§, 
bir c;ogu, yagmurdan kardan bozulup 
delinmi!l, kumlan akmi§tlr. Her c;uval 
25 - 30 kilo kumile beraber 6 franka 
mal o]uyormu§. ~imdiye kadar Fransa • 
mn san' at eserlerini, tarihi abidelerini 
muhafaza ic;in 35 - 40 milyon frank sar
fedilmi§; buna ragmen, hatta Pariste bi
le, kum torbalanmn himayesine iltica 
edememi!,? heykeller yok degildir. 

F ransadaki vaziyet, aynen lngiltere ve 
Almanyada da mevcuddur. 

Biz, ne yaz1k ~i ~uval baktmmdan fa• 
kiriz. Avrupa harbi ba,Iadtktan bir mud
det sonra c;uval buhram c;ekmege ba§la
d!k. Ge~tenlerde, bilmem hangi yangm• 
da, yuzlerce yeni c;uval yand1gm1 gazete
lerde okudugum zaman, pek ~;ok ac1 • 
maktan kendimi alamami§hm. 

Pek iyi bilmiyorum amma, galiba 
memlekette bir iki c;uval fabrikas1 varsa 
da, c;uvalm jut denilen ham maddesi biz
de y eti§miyor. Sanayi programlarur.tz ya• 
pthrken ipek c;;orab veya sun'i ipek, hat• 
ta Merinos yiinii ve ipekli gibi liiks .sana• 
yi yerine jiit yeti~tirmegi ve c;uval yap· 
mag1 du§iinmii§ olsa imi§iZ, c;ok daha 
faydah bir i~ gorecekmi§iz. Jut, cenub vi
layetlerimizde yeti~tirilebilecegine gar~. 
vakit kaybetmeden bu i§e ba§lamak, ik~ 
hsad ve milli miidafaa bak1mmdan, c;ok 
faydah olacakhr. 

---

Bir aybk ithalit 
ve ihneata•s 

"' 
Kanunusanide 5 kiisur 
milyon lirabk ihracata 
mukabil 10 kiisur mil
yon lirabk mal aldtk 

'--------------------~ Ankara 17 (a.a.) - Harici ticareti• 
miz hakkmda verilen resmi rakamlara go• 
re, 1940 y!lmm ilk ay1 ic;inde memleketi• 
mizden 5,010,560 lira degerinde 22 mil
yon 770,S93 kilo eljya <;Ikanlml!f ve bu
na mukabil I 0,807,6S2 lira degerinde 72 
milyon 81 S,909 kilo e§ya ithal olunmu§• 
tur. 

19 39 y1hmn ayni aytnda yaptlan ihra• 
cat 9,09S,696 lira ve ithalatJmiZ ise 
11,725,030 lira idi. 

Gene verilen rakamlara gore, 1940 i
kincikanun aymdaki ba§hca ithalat ve ih• 
racatlmlz muhtelif memleketler arasmda 
§U suretle ink1sam eylemektedir: 

1

180,1 S 8 lira dege· 

I Almanya'ya ~inde 399,190 kilo 
____ ...;.._..;;..._..J_ 1hracatta bulunul-
mu§ ve buna mukabil bu memleketten 
2,011.280 lira degerinde 3,234,671 ki· 
lo e§ya ithal olunmu§tur. 

«Kabine meselelerinin o kadar ehem· 
tniyeti yoktur. As1l mesele F rans1z huku
ll!etinin harbin sonuna kadar devam et
l'nesidir ve harb zamanmda bir hukume
tin devamt ic;in en emin garanti muvaHa
~iYettir. Ayan Meclisinin son iki toplan
ttsmda taleb ettigi enerjik bir harb ya
t:>tlmasl yolunda herkes Daladier'nin ismi 
~trafmda ittifak gostermektedir.» 

Jour- echo - de Paris' de de General 
~recard diyor ki: 

«Harbin esas §artlanndan biri ccesa
tet ve goze almak) hr. Bu esas ~art atale
~ rnucib olabilecek fazla duygulu olmak 

ahanesile reddedilemez.» 

mm riyasetindeki heyet tarafmdan ziir
raa dagitJlmaktad!r. Diin de 100 okiiziin 
tevziatl yapJlmi§tlr. 

Alman ekalliyeti namma soz alan se
Stokholm, 17 (a. a.) - Birka<; giinden nator Hans Otto Roth, mezkur ekallive· 

beri termometre stfmn altmda 12 derece· tin memleketin mudafaasma hadim ol
ye dii§mii§tur. Baz1 mahallerde termomet· mak ic;in her tiirlii fedakarhga amade ol-

Bir yolcu tayyaresi de re s1fmn altmda 27 dereceye kadar du§· duiYunu soylemi§tir. 
par~alandJ mu§ttir. Senator Kovacz, Macar ekalliyetin mil-

Roma I 7 (a.a. ) - Milano - Tripoli lzmirlilerin aid1klar1 li, ic;timai ve beynelmilel programlarm ta-

I 
yaptlan 2,894,752 

I ltalya'ya lira degerinde 14 nekadar heyelanm, moloz ve ta!,? ytgmi· 
mn tazyik neticesinde kaymasmdan ileri milyon 821 ,09 7 ih
geldigi, hadisenin mevzii bir §ekilde bu- racata mukabil bu memleketten 7 41,4 3 3 
lundugu ve bir tehlike olmadJgl anla§tl- lira degerinde 1,622,423 kilo e§ya ithal 
mJ§Sa da, evvelki gece devamh bir su - edilmi§tir. 

d I 1 I .-------. 2,1 72,710 lira de-

Petit Journal gazetesi de §U satnlarla 
f:"r"nsJZ efkan umumiyesinin muttefik his-
8iYahna terciiman olmaktad1r: 

«Fransa, harbi yapacak, harbi kazana
~~~k bir harb hiikumeti isteyor.:. 

Rumanya - Yugoslavya 
Ticaret Odas1 a~1ldt 

Belgrad 17 (a.a.) - Rumanya • Yu
~~slavya ticaret odas1 bu sabah Rumanya 

1
1caret Nazm Cristu ve Yugoslav Nazm 

Van Andre' nin huzurlarile ac;J!mJ§tlr. 
Merasimde haz1r bulunan Hariciye Na

~ltt Markovi~ irad ettigi nutukta odamn 
:ki memleket arasmdaki ticaret baglarmt 
akviyeye ve Balkanlar aras1 te§riki me
~!sini te~vike hadim olacagmt kaydeyle
''1'~tir. 

Bir ltalyan tayyaresi 
parcalandt 

t Roma, 17 (a.a.) - Bir bombard1man 
t"Y:vare i dii~miill ve ic;;indeki tayyareci
~tden ikisi olmii§tiir. 

t hakkuku irin samimt bir surette te~riki 
seferini yapan bir talyan tayyaresi Stron- t I .. ayyare er me«aiye amade bulundugunu soylemi§tir. 
bali adas1 iizerine dii11miiljtiir. I 0 yolcu 

1 · 17 ( ) I · h lk te Meb'us Tzonof, Bulgar ekallivetin umu-ve 4 ki§ilik miirettebat olmii§lerdir. zm1r a.a. - zmu a mm • 
berrularile evvelce almml§ alan 22 tay- mi hissiyata i~tirak ettigini bildiTmi, ve 

lki Portekiz vapurunun yareye ilaveten son alman S tayyareye ad halisane te§riki mesai vadinde bulunmu§· 

akibetinden haber yok konma merasimi nisan ic;;inde yap!lacak- tur. 
. . . tlr. Bu tayyareler, lkic;;e§melik, Guzelyah, LPh ekalliveti namm"- soz ahn me-b'us 

. L~z_bon 17 (a.a.) - Bahnye Nezaret1 1 Alsancak, Ornekkoy, <;igli adlanm ta§I- Czerkaweki Kral Karol'a merbutiyet ~e 
bJ!dmyor: yacaklardJr. 

1 
minnettarhk hislerini Hade edeek demJ~-

l4 martta Portekiz Afrikasmdan gel en 1 . F • . D • II I tir ki: 
Ca sequel ismindeki Portekiz vapuru Zrnir uarl l~ln ern1ryo a· «- Rumf'n ordusunun t"kviyesi ic;in 

Lizbon limanma girml'k uzereyken bir r1nda tenzilat hie bir feclaHrhk fazla de<-ildir.:. 
Frans1z; harb gemisi tarafmdan durdurul- 1 Biitiin ek.,Jliyet miiT"O'lessillnrinin muk--rzmir 17 (a.a.) - Onuncu enternas-
mu§tur. lki gemi siste gozden kaybol - 1 rer beyanatlan kendilerini Rumen mille-yonal zmir fuan miinasebetile Devlet 
mu§tur. Cuma gunu ogleden soma Ka • Demiryollan idaresi 45 giinluk halk tica- tine ba~layan sars•lmaz tesaniid hissiyati-
zablanka' daki Portekiz konsolosu Cas • ret biletleri iizerinden yiizde SO tenzilat m J-,;r .kere dah~ ispat etmil'tir. 
sequel'den ak§am limana girecegme yapmaga karar vermi!! ve karanm fuar Tirenlf> komiir nakliyati 
dair bir haber alml§tlr. 0 zamandanberi komitesi rejllli~ine bildirmi~tir. baflaylnca 
vapurdan bir haber almamamt~hr. Par • {\.. KOrOK HABERLER "'\,.) Kopenhag 17 (a.a.) _ Berlingske 
tekiz hiikumeti vapurun siivarisinden bu '<' Tidende vazetesinin Berlin muhabiri ya-
mesele hakkmda malumat beklemekte - ZJyor ki, ltalyaya Alman komiirlerinin 
d . B' k 1 L b 'd * Buenos-Ayres 17- Arjantinle Japon-

Jr. IT ac; giin evve iz on an Af • trenle sevki yu··7unden yolcu nakliyatl as-ya arasmda bir tlcaret itllafi imza edil -
rikaya hareket eden ve Dakar limanma ml§tlr. gari hadde indirilmi§tir. Trenle seyahat 
li(irmek m"c.buriyetinde kalan Colonial * Biikre~ 17 _ Demir MuhafJZ te:?kllatl e-dP~ekler, bu ~eyahatin zaruri oldugunu 
i->mindeki Portekiz vapurunun ak1betin- azasmdan 14 kll)i temerkiiz kampmdan Miibeyyen vesika almak mecburiyetinde-
den de bir haber almamami§hr. ~Lkmi~tll'. dirler. 

Jette yagan §i det i yagmur ann tesiri e I I • ' I w • 69 
heyelan yerindeki c;atlakhklar busbutun I nn1ltere ye g~nn~e 14.489.3 

1 biiyiirnii§, kayan topragm olduk~a bu • . · k1lo thracat yap1 -
yiik bir k1sm1 yerinden koparak muthi!! masma mukab!l bu memleketten 396,719 
bir giiriiltii ile denize yuvarlanml§tlr. lira degerinde 687,878 kilo e§ya ithal e• 
Ayni sahada bulunan bir agac da dev - dilmi§tir. 
rilmi§tir. --------.~1,521,794 lira de· 

Tehlike mmtakasmm be§, altl metre Fransa'ya gerinde 12.319,604 
gerisindeki ev sahibleri buyiik bir tela,la kilo e§ya ihrac edil-
Kad1koy kaymakamhgma miiracaat et • mi§ ve bun a mukabil F ransadan mem• 
mi~ler, kaymakamhk, i~in fenni cihetini leketimize 396,719 lira degerinde 68 7 
tetkik ic;in bir miihendis gondermi§tir. bin 8 7 8 kilo e~ya ithal olunmu§tur. 

Heyelana maruz kalan c;atlakhgm I B" I ·k A ·k , 1 1
,S

39
•
618 

uzunlugu 2S metre kadardn. 8eled1yenin lr 8$1 mer1 a ya !~:ade de~e4 
~imdiye !radar vard1g1 neticeye gore, ci
vardaki evler ic;in bir tehlike mevcud ol
mamakla beraber, her ihtimale kar,l sed 
duvan in~s1 laz1m gelmektedir. Buna 
mukabil, ev sahibleri tehlikeli bir vaziyet 
oldugunu ve bunun bir an evvel onune 
gec;ilmesini istemektedirler. Son hadise 
uzerine bu evlerde oturanlar buyiik bir 
korku i-;inde bulunduklanndan evleri 
tahliyeye hazulanmaktadular. 

Hadise mahallinde bu gun Belediye 
Heyeti F enniye miidiirliigu tarafmdan 
esasb bir tetkikat yapdacaktlr. 

milyon 792,942 kilo e§ya ihracat1 yaptl• 
mt~ ve bu memleketten 706,09S lira de
gerinde 8,264,686 kilo e§ya ithal edil
mi§tir. 

lzmir Halkevinde a~1Ian . . . 
res1m serg1s1 

lzmir 17 (a.a.) - Amator ressamlar 
sergisi Halkevi salonunda ac;IlmJ§tlr. T e§• 
hir edilen tablolar arasmda ilerisi i~tfn 
ktymetli iimidler veren bir c;ok eserler 
vardu. 
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Mart havasi, bu sene tam hakiki hii • atiyor, mii§kiil_atla ilerliyordum. Birden 

viyetini gosterdi. Bir giin lodes, ertesi yammda bir kadm sesi i§ittim: 

1939 miikafat1 
~a ~~~ 

Yaumur alt1nda yap1lan maclar 

18 Mart 1940 

( Bugiinkii program ) 
TtlRKiYE RADYODiFtlZYON POSTALARI 

Dalga uzunlui';U: 
giin poyraz.. Obiir giin karayel.. Yirmi - Beyefendi, diyordu, fazla Islamyor· 
dort saatte bir degi~iyor.. Yalmz bir sunuz, miisaade eder misiniz, sizi §em • 
noktada intizamma hale! getirmiyor: siyemin altma alayim 1. 
Her cumartesi mutlaka gokteki su hazi- Hayretle bakt1m. San§m, kii,.iik bu • 
nelerinin kapaklan a<;1hyor. Ortahgi sel runlu, boncuk mavisi gozleri pml pml 
ahyor. Soguk, <;amur, suluserpken birbir- parlayan bir hamm .• Tamd1g1m bir yiiz 
lerini kovahyorlar. Yekdigerlerine ula~IP degil. Onun i'<in bu teklifin ciddiyetine 
da - muvakkat de olsa - ii<; tarafh bir inanmad1m: 

Holivudda Bette Davis 

ve Robert Donat birin· 
kazanddar 

Istanbul lik ma~lanmn geri kalan oyun·j ma<;l biiyiik bir heyecanla takib edilmi~tir. 
Ianna diin Kad1koy ve T aksimde devam Daha o}'unun bidayetinde Gniidiiz <;ok 
edilecekti. Kad1koy sahasmm o;ok bozuk uzaklardan c;ektigi bir §iitle birinci golii 
olmasi dolayisile Fenerbah,.e • istanbul- yapmi§hr. Beyogluspor tek tiik hiicun'l 

Tiirldye Radyosu 1648 m. 182 Kc;s. 120 Kw. 
Ankara • T. A. P. 31.70 m. 9465 Kc/s. 20 Kw. 

12,30 Program ve memleket saat ayan, 
12,35 Ajans ve meteoroloji haberlerl, 12,50 
Miizik: Haflf §arkllar (Pl.) 13,30 - 14,00 Mii· 
zik: Kan§lk miizik (Pl.) 18.,00 Program ve 
memleket saat ayan, 18,05 Miizi.k.: Radyo 
Caz Orkestrasi. 18,40 Konu~ma <Umuml 
terbiye ve beden terbiyesi) 18,:>5 Serbest. 
saat. 19,10 Memleket saat ayan, Ajans ve 
Meteoroloji haberler!, 19,30 Miizik: Gec;id 
konseri. 5 kadm ve 5 erkek oyuncu s1ra \le. 
Qalanlar: Vecihe, Ru~en Kam, Cevdet Qag
la, Kemal N. Seyhun, Fahri Kopuz, izzed· 
din Okte. 20,15 Konu§ma (Fen ve tabiat 
b!lgilerll 20,30 Miizik: saz eserleri. Qalau• 
lar: Re~d Erer, Fahire Fersan, Refik Fer• 
san, Fahri Kopuz, 20,45 Miiz!k: Qalantar :. 
Vecihe, Ru~en Kam, Cevdet Kozan. I- 0• 
kuyan: Miizeyyen Senar. 1 - Lem'! - Hii• 
seyni §ark! (Zaman olur k!) 2 - Dede -
U~§ak §ark1: (Nazll nazl.J. sekip g!der). 4 -
Muzaffcr :ilkar - Hti.seyni tiirkii: (A~kumz
da dtigtin varl. II - Okuyan: Sadi Ho~
ses. 1- Yesari As1m- H\izzam ~ark1: (Om"' 
r\im seni sevmekle nihayet bulacaktlr) 2-
Zek! Arlf - Hiizzam §Rrk1: (Agladlrn iim!d• 
ler!m). 3 - Halk tiirkiisii: (Seherde agla
yan biilbiil) 4 - Halk tiirkiis\i: (Sari gii• 
liim var beniml 21,15 Miizik: Konser tak• 
d!rni - Halil Bedi! Yonetken. Radyo Orkes• 
tras1 (~ef: H. Ferid Alnarl. 21,15 Memle• 
ket saat ayan, ajans haberleri, ziraat, es• 
ham - tahv!lat, kambiyo - nukud borsast 
(flat) 22,30 Muzik: Bil: konserto (Pl.l 23: 

komandit §irketi te§kil ettiler mi, vah ha- - T e§ekkiir ederim hammefendi, di-
limize!. ye cevab verdim, zarar yok, §imdi bir 

Cemreler dii§iip bitti. Biz hala, palto- taksi gec;er, ona atlar giderim. 
Ian atabilmek §oyle dursun, lastikleri Kadm, <;ehresini en tath tebessi.imler· 
dolaba yerle§tirmege, §emsiyeyi port • den birile siisleyerek 1srar etti: 
mantoya buakmaya bile muvaffak ola • - Rica ederim beyefendi ben rahat• 
mad1k. s1z o1urum diye <;ekinmeyiniz.. Bilakis 

Gee; en ak§am e§, dost toplanml§ ko • refakatinizle iftihar duyarim .. 
nu§uyorduk. Ortaya aulacak mevzu kal· Daha fazla inadc1hk bu nazik ve hi • 
maymca bahis havalara intikal etti. Sa- tufkar hammefendiye adeta hakaret o .. 
cid Bey: lacaktl. Hali, tavn c;ok asilane goriinii • 

_ Vallahi, dedi, yagmurdan <;amur· yordu: 
dan en ziyade ben ve benim gibiler mii· _ Herhalde hastalanmdan biridir 
teessir oluyor .. Huyum kurusun, lastik, ama ben batirlayamadiml 
§emsiye kulanamam. Hususi arabam da 

k Diye dii§iindiim. Onu zahmetin ya'n • yok.. T aksi paras1 verme ten imanim 
smdan kurtarmi§ olmak i<;in §emsiyeyi 

gevriyor .. 
Maksud Bey, uyu§tugunu bahane ede· 

rek sag ayagm1 burnuma dogru uzattik • 
tan sonra soze kan§tl: 

- Ya hammlar ne yapsm~ Onlar er
keklerden ziyade §emsiye, lastik ve §O • 
aondan nefret ederler. 

ald1m. Beraber yiiriimege ve konu§maya 
ba§ladik. 

- Nereye te§rif buyuruluyor, beye -
fendil. 

- Serkldoryana kadar, hammefendi .• 
- Ya.. Ben de oraya dogru gidiyo • 

Sacid Bey sinsi sinsi giilerek alay etti: rum .• 
_ Hammlara kolay .. Onlan §emsiye· - Ba§ka bir tarafa te§rif buyruluyor· 

spor ma<;I hakem tarafmdan ikinci defa yaptlgi halde Galatasaray <;ok agn basar 
tehir edilmi§tir. bir vaziyette iken ilk on be§ dakika I • 0 

Beykoz : 7 Topkapt : 0 Gal_atasaraym lehinde bitmi§tir. lkinci dev-
Taksim stadmm biitiin giin yagan yag· renm h~§la~l ~:men ~emen Galata~ara

mur ve sabahtanberi yapilan ma<;lar do- ym tehhkeh hucumlanle devam ed1yor· 
lay1sile <;ok bozuk bir §ekil almasi iizerine du. Sarafim, Boduri ve Cemilin . ii~tiiste 
bu ma<;m hakem tarafmdan tehiri isten· '<ektigi §iitler, Beyogluspor. kalesm~ <;ok 
mi~ti. Bilahare yapilan miiracaat iizerine kan111k bir §ekle soktu. ~-uaz genlerde 
rna~. nizamsiz bir §ekil almJ§ olan saha· bekleyen Giindiiz dort ~I§Iden ku~t~la~ 
da oynanmi§hr. Beykoz taklmi her husus- topu Beyogluspor kalesme atarak 1km?1 
ta ~ok iistiin bir vaziyette oldugundan he· golii yapti. Oyun olduk<;a heyecanh bu 

h . ·· k"lAt k d hAk" vaziyette iken Beyogluspor saga<;Igl Talea men 1<; mu§ u a <;e me en oyuna a 1m . .. I b" 1 
.<, olmu§tur. Ilk devrede i.ic; gol yapan Bey· s1k1 b~r §utle Ga atas~raya u go yapt1. 

k "k" · d d b "h k d Beyogluspor bu vaz1yetten sonra bera-oz, 1 met evre e a§tan nr ayete a ar 
hAk" d ~ d d"" t 1 d h be..-lik i<;in c;ok c;ah§ti ise de Galatasara-a 1m oyna 1gm an or go a a yap- 1 ·1 b" · 

• ff k ) k 7 0 k ym yaptlgi bir hiicum pena h 1 e Ihnce maga muva a o ara ma'<l • azan• 
mi~Ur. 

Dort kuliib arasmda bir 
giinde yapdan miisabakalar 

Taksim stad1 tarafmdan dort kuliib a· 
rasmda tertib edilen turnuva ma~tlan, sa
hamn bozuk olmasma ragmen yapilmil! 
ve yanm§ar saatlik bir oyunla Kurtulu§, 

Boduri son dakikada bir gol daha yap-
tigmdan Galatasaray ma<;I 3 • I kazanml!; 
oldu. 

Sabahleyin 9, 30 da ba§lay1p saat 1,40 
ta biten bu mac;larda oyuncular dort saat 
on dakikanm bir k1smm1 sahada, bir kis· 
mmi tribiinde gec;irmi~lerdir ki bu da spor
cular i<;in oldukc;a eziyetli bir i§ olmu§tur. 

lkinci kiime ma~lar1 

d d sa rica ederim rahats1z olmaymtz .• 1eri altma alacak, arabasma avet e e • 
cek bey mi bulunmaz I - Estagfirullah .• 

~ahende Hammefendi, ablak yiiziinde Galatasaraym ko§esinde aynlmak 

• Si§li, nihayet Beyoglusporu maglub eden 
Galatasaray turnuvanm kupasm1 almi§hr. 
Bu orijinal turnuvada her tak1m birbirle
rile yanm saat kar§Ila§mi§lar ve bir giinde 
ii<; rna<; yapan her tak1m bu suretle fas1la 
ile yaptigi ma<;larda bir bu<;uk saat oyna-

lkinci kiime tak1mlan arasmdaki rna<;· 
lar ;ieref stadmda yapilacakti. Kurtulu§ 
tak1m1 gelmedigi i<;in Eyiib, Anadolu gel
mediginden Anadoluhisar tak1mlan hiik· 
men galib sayilml§tlr. 

Miiz!k: Cazband (Pl.) 23,25 - 23,30: Yannkl 
program ve kapam~. 

!~mizazlar peyda olarak cevab verdi: tedim. Gene raz1 olmadi. 
_ Tamd1k olursa 8.18 ••• Fakat acaba - Yoo .• dedi, goriiyorsunuz ya yag-

Bette Davis 
hangi kadm bilmedigi bir erkegin refa • mur biisbiitiin fazlala§h. Sizi burada ter
katini • velev ki 1slanmamak pahasma da ketmek pek bi.iyiik bir kabahk olur •• 
olsa. kabul eder? Havai mevzulardan konu§arak Ser • Holivud'dan yazihyor: 

Sacl.d Bey lakndmm altmda kalmak kldoryanm online kadar geldik. ;;emsi- y ·k· ·k· b t 
1 eni senenin 1 mc1 anun, §U a ve 

l"stemedr" •. yesini verdim. En minnettarane bir i • l k . k · d mart ay an Ameri an smema mer ezm e 
_ Zanned1"yor musunuz ki hammefen· sanla kendisine te•ekkiir ettim. Hafif<;e h b f I' ~ 1 stiidyolar haricinde miit i§ ir aa 1yet 

di, bir erkegin bu tarzda bir kadma arzl ba§Inl egdi ve <;ok §uhane bir tebessiim c uyandmr. Film §irketleri muhtelif §ekil-
hizmet etmesi daima gizli bir fikir, fena uzakla§h, gitti. Ondan sonra birbirim,izi de miisabakalar tertib ederek, sergiler a-
bl·r maksadlad1r. kat'iyycn gormedik. Ne ben onun kim • kA 1 

d b · h" <;arak kordelalanmn ve san at ar anmn 
C:.ahende Hammefendi bu sefer ses .. ini oldugunu biliyorum, ne e o, emm u· "' 1 ·· .. reklamlanm yapmak isterler. Hemen c;I-biraz daha yukselterek ·iist perdeden soy• viyetimden haberdar.. §te goruyorsunuz 

lendi: ya, mukabilinde hi<; bir__.-menfaat bekle- grrtkanlar, propagandacilar <;enelerini a-
- Beyefendi, mademki bu hizmet hi<; meden nezaket ve lutufkarhk gosteren <;arlar, bogazlanm yaglarlar ve kollanm 

bir fena fikir ve maksadla yaprlm1yor, bir hamm.. sivarlar, istatistik §ubelerinde ~ah§anlar 
neden daima erkekler kadmlara boyle ;lahende Hamml sonu gelmez rakamlar dokmege ba§lar-
tekliflerde bulunurlar da erkekleri ara • - Garib §eyl Jar: En giizel bacakh artistler kimlerdir~ 
basma veya §emsiyesinin altma davet Diye hayret etti. F akat muharrir Sa- En §irin yi.izlii yildizlar kimlerdir ~ En so· 
eden han1mlara srk s1k tesadiif olunmaz. dan: guk goriinen san" atkarlar kimlerdir'? 

0 vakit profesor T ahsin Mecdi goz • - Sevgili i.istad, muhterem profesor, Bu c;e§id miisabakalar hi<; §iiphe yok 
liigiiniin iistiinden bakarak atildt: dedi yiiksek me§guliyetlerinizden bag a- ki §antaja ~ok miisaiddir. Lakin «Bir se· 

- Oyleleri de varl. hp ~azete okuyacak vakit bulamadigmlZ ne zarfmda <;evrilmi§ filmlerde en fazla 
Hepimiz birden haykirdtk: nekadar belli .. Gene kadmla birlikte ay- muvaffak artistler kimlerdirh tarzmda 
_ Dilinin altmda gene bir bakla var ni §emsiye altmda ~ekil~i§ . ~t:h:t~in ykp1lan miisabakalar hi~ de oyle degil-

iistad .. <,::1kar bakahm §Unul. c;iafak:t gazetesinde c:;;e l rirr:t e k ~n- dir. Bu i~i her sene buradaki «Sinemacl· 
Profeso"r, kanapeye daha t"yr" y~rle,. - kii yagmun serlevhast a tm a <;I hgml I k Ak d . . .. . 1 t H k ~ ~ h kk k H 1 1 a emtsi:t uzenne a mt§ 1r. a em 

mek l'r1"n ger1'ye reki"ldi·. Arkas1na yaslan· gormedig~iniz de mu a .. a .. e e son.ra. • h · b" "k .. ·· I d t • ar " " h b eyeti uyu reJISor er en, anmmi.- • 
dt. 0 .. nu"'ndeki tabaktan bademli bir <;iko- ki dedikodulardan kat Iyyen a enmz 1 

yok.. O, muhterem hammefendi sizinle tistlerden, senaryoculardan ve ressam ar· 
lata ahp agzma attlktan sonra: d b · d ·· 1 dan teqekkiil eder. Verdigi karar §U veya 

_ Evet, dedr", bizzat benim ba~1ma akrabahgl oldugunu ote e en e soy e- ~ 
l "h · b" k ca bul bu c1"rketin malmr miidafaa etmek gaye-

1. d b' b h h ye soy eye m avet zengm II o • .. 
--1..1; '\~~ .... tT ..tati m e 1r 118 a ava sine matuf degildir. 
gayet giizeldi. Giine§, yiiksege kaldml • du r. 
mi~ bir mangal gibi arz tenceresini yu • Profesor Tahsin Mecdi birden ·yerin • 19 39 filmleri de ayni formaliteyi takib 
kartdan ISibyor, buharla~an sulan ken- den f1rladr: ederek «Sinemacihk Akademisi~ tarafm· 
disine dogru <;ekiyordu. Otomobili ga • _ Dogru mu soyliiyorsun allah a,ki- dan tetkik edilmi, ve o y1l zarfmda yapi
rajdan t;1kartmad1m. ~afore de izin ver· na, dedi, vay y1lan vay .. Yiiziime o ka- Ian filmlerde rollerini en iyi temsil eden 
dim. Yaya olarak Tiinele kadar yiiru • dar fazla giildiigi.i bana bu oyunu oyna- artistlerin, kadmlardan Bette Davis ve 
diim. Bir ka<; magazaya ugray1p ah§veri§ mak it;inmi§ ha .. Desene, kadm ruhunun erkeklerden Robert Donat oldugu karar
ettim. Uzun miiddet Franstz kiitiibhane· en ince liflerinden 11onsuz manalar «Ikar· la§tlnlmi§tlr. Bette Davis'in begenilen fil
sinde de me§gul oldum. Dort be§ kitab digimiZI iddia eden bizler, ba~Imizdan minin ismi cKaranhk zafen ve Robert 
satin ald1m. Kapmm oniine <;Iktigim za- ge<;en en basit bir hadisenin sebebini ke- Donat'mki c:Gene gorii§elim Mr Chips!» 
man bir de ne goreyim.. lri tan eli kuv ~ §iften aciziz.. Y az1k yazrk I tir. 
vetli bir yagmur caddeyi kam<;rhyor.. AHMED HJDAYET Kadmlardan ikinciligi Irene Dunne, ii· 
Taksi bulmak ne miimkiin.. T ramvayr _ ~unciiliigu Greta Garbo, erkeklerden i-
beklesem, biisbiitiin sus1klam olacag1m.. k G bl 1 ~ L Mlsafirlerinize -- kinciligi Clar a e, u,.iincii ugii au-
l!tica edebilecegim ilk merhale ancak r - k 1 d A k 
«Serkldoryan:t d1. <;aresiz, yakamt a- ~ dm:r>, «Ta~ olmu~ orman:r>, «Damgah ka-

k l rtKOLAT CEM~L renee Olivier azanmll! ar Ir. « si a-

dmp yiiriidiim. Gitgide riizgar §iddetlen· KARAMELA CEMlL dmlan gibi §aheserlerin kahramam olan 
di, yagmurla kolkola verip yuziimii oa • 
marlamaya ba~ladi. Adimlanmi pek gii<; lkram edlnlz. Bette Davis'in c:Biiyiik artist» olarak ilan 

edilmesi dordi.incii defa vuku bulmu§tur. 

TARZAN 
Robert Donat'a gelince o da «Satihk ha
yalet», «1'< kale» gibi filmlerde kendini 
tamtml§ ve «Gene gorii§elim Mr. Chips!:~> 
te biiyiik bir meharet gostermi;,tir. 

MAVMUN ADAM C--..._Y_E_N_I _ES_E_R_L_ER_....J) 

Johnny Veissmiiller - Maureen 0' Sullivan Tiirkliik mecmuas1 

Pek 
TtlRK<;E 

yak1nda 
S6ZL'O. Pek muhte~em bir film Bu milliyetc;l ve kiiltiir mecmuasmm 

11 inc! say1s1 zengin makalelerle lnti§ar et
mllitir. Bu nti.shada Tar!hte Bursa, Dem!r
cil! Softa oglu Mehmed Pehl!van, Giizel b!r SARAY sinemas1nda 
Tiirk lieceres! g!b! yaz1lar vardtr. 

Uc; sene emek 9 mil yon dolar sarfile ••• Biiyiik bir ordunun 
i~tirakile viicude getirileo ••• ve sinema tarthinin en biiyiik 

eseri oldugu bl.tiin san' at diinyasrnca kabul ed1len .,. 

Bir sinema harikast ..• 
Bir harikalar harikast 

( Fedailer Alay1 ) 
lngiliz edibi RUDYARD KiPLlNG'm §ohreti 

alem§limul bliylik edebi §aheseri •.• 
Bir sinema !laheseri olarak canlandJrdih 
E'slz kahramanhk ••• Sava, ••• 

SergUzf.'t •• , t:.ntrlka ve .A'k fUml 

~~ilerde = GARY Grand· ViCTOR Me 
Laglen- DOUGLAS Fairbanks 

Jr. ve Dilber JOAN Fontaine 1940 sene
sinin bu en biiyiik filmini takdim ic;in 

SUMER SiNEMASI 
Yarm ak§a~ saat 9 da fevkalade ve hususi. bir G~~A. t~rtib etmi,tir. 

Yann akillam i~in yerlerinizi ~imdiden temm edeb1hrstmz. Tel : 42851 

ml§ttr. 

Galatasaray: 3 kurtulu~: 0 
Kurtulu!! takmumn zay1f olmas1 netice· 

si, Galatasaray oyunda biiyiik bir hakimi· 
yet elde etmi§tir. Sahanm c;ok bozuk ol
masl dolayisile top kontroli.i <;ok gi.i<; ol
dugundan Galatasaray biiyiik hakimiye
tine ragmen gol yapmakta ciddl mii§kii
lat <;ekmil!tir. Bir miiddet Galatasaray 
kar§IBlnda azami bir miidafaa yapan Kur
tulu§ tak1m1 biiyiik talihine ragmen Ce
milin iki ve Bediinin yaptlgl bir golden 
kurtulamami§ ve sahayr 3 • 0 maglub ola
rak terketmi;,tir. 

Beyogluspor: 0 $i~li: 0 

Alemdarla Kale arasmdaki ma<;a her 
iki tak1m dokuzar oyuncu ile ~Ikml§tir. 
llk devreyi 2 • I kazanan Alemdar, i
kinci devrede dort gol daha yaparak rna
<;! kazanmi§tir. lkinci devrede Kale taki
mmm kalecisi de u§iiyiip sahay1 terketti· 
ginden Kale sekiz oyuncu ile ma<;a de
vam etmi§tir. 

Halkevlerinin tertib ettigi 
sokak ko§ulari 

c TE~EKK._O_R· __ ) 
16 ,ubat 940 ta kalb sektesinden An• 

talyada vefat eden e§im Aydin meb'usu 
Miimtaz Kaynak ic;in ba~ta Halk Partisi 
olmak iizere birc;ok yerlerden aldigim ta• 
ziyet mektub ve telgraflanna ve cenazs 
ile yakm ve kiYmetli alakalanm goster• 
mek lutfunda bulunan saym meb'us, as• 
ker ve sivil idare arkada§larile biitiin An• 
talyahlara borclu oldugum te§ekkiirleri• 
mi ayn ayn arz ve iblaga duydugum de• 
rin acl mani oldugundan minnet ve ,uk• 
ran duygulanmm muhterem gazetelerile 
ilamm rica ederim. S1dlka Kaynak 

Kuvvetleri birbirine yakm iki tak1mm 
oyunu giizel ve heyecanh olmu§tur. lki ta· 
k1m kalesi de ciddi tehlikeler gec;irmil! ol
makla beraber, bir tiirlii gol fusatl bula
madiklanndan mac; sif1r s1f1ra berabere 
bitmi§tir. 

Diin §ehrimizin muhtelif yerlerindeki 
Halkevleri tarafmdan iic; bin metrelik 
mesafeler dahilinde sokak ko§ulan ya
pilmi~tir. Miisabakalardan bir krsm1 ayni 
saatte yap1lmadigi i<;in bir <;ok atletler bir 
yan§tan <;Iklp diger yan§a girmek imH.- ( ASKERLIK t~LERI ) 
nmr bulmu~lar ve bu sebeble ko§ulardaki "----------------'
dereceler dii~iik olmu§tur. lhtiyat efradm yoklamasl 

Kadtkoydeki kofu 

Galatasara~: 2 $i~li: 1 
Galatasaray ikinci kar§Ilalfmayr $i~li ile 

yapmi§tlr. Bu rna<; esnasmda kuvvetli bir 
yagmur ba§ladigmdan oyunculann saha· 
daki vaziyetleri pek aciiki olmu§tur. Bu
na ragmen Galatasaray oyunda ciddi bir 
hakimiyet tesis ettiginden birinci on he§ 
dakika zarfmda Salahaddin ve Sarafim 
Galatasaraya iki gol kazandumilflardir. 
lkinci on be§ dakika daha ziyade Si§linin 
birbirini takib eden hiicumlarile gec;mi§
tir. Devrenin nihayetlerine dogru ~i§li mii
dafii Vlastardi uzaktan <;ektigi bir frikik
le go! yapmil) ve oyun 2 • I Galatasara
ym galibiyetile sona ermi~tir. 

Beyogluspor: 2 Kurtuluf: 0 
Beyogluspor oyuna <;ok hakim bir §e· 

kilde ba§ladtgmdan KurtulCi~ miidafaada 
kalmaga mecbur olmu§tur. Kurtulu~a na
zaran iisti.in bir takrm olan Beyogluspor 
bir c;ok say1 f1rsatlan kac;Irmi~ oldugu hal
de Culafi ve Maruli vas1tasile iki go! ya
pat"k mat;! 2 • 0 ka7anmi~hr. 

Galatasaray: 3 Beyogluspor: 1 
Giiniin son ve Galatasarayin iic;iincii 

Fener stadmm arkasmdan ha§layip Kt· 
zrltoprak • Kayi§dagt yolu iizerindeki bu 
ko§uda Habib 9,46 dakikada birinci Vi
ladimir ikinci, E§ref i.ic;iincii gelmi§lerdir. 
Bu miisabakaya alu atlet girmi§tir. 

Baktrkoydeki kofu 
Halkevi onunden ba§layan miisabaka

ya 18 atlet girmi§tir. Neticede Todori 
9,45 dakikada birinci, Hikmet 9,48 da
dakikada ikinci, Suren ii<;iincii olmu§lar· 
d1r. 

Beyoglu halkevinin kofusu 
;ii§li ile Hiirriyetiebediye yolu arasm· 

da yap1lan bu miisabakaya 15 atlet gir
mi§tir. Miisabaka neticesinde Sokrat II 
55,1 dakiak ile birinci, Osman 12, 18, I 
dakikada ikinci, Suret iic;iincii olmu§lar· 
du. 

Be,iklaf halkevinin kofUSU 
Be§ikta§ Halkevi miisabakas1 ogleden 

sonra saat ii<;te yapiimi§tlr. 65 atletin gir
digi bu miisabaka oldukc;a heyecanh ol
mu§tur. Neticede Osman 12,25 dakika
da birinci, T akfur ikinci, Ya§ar ii<;iincii 
olmu§tur. Halkevi tarafmdan tertib edi
len mi.isabakalar sonunda derece alan at· 
letlere miikafatlar verilmi§tir. 

Vefa idman Yurdunda, azasmdan be~te birinin hazirlad1g1 bir takrir ile. diin 
Veznecilerdeki merkezlerinde fevkalade bir kongre akdetmi~lerdir. 

Bu kongrede, Vefahlar, Yurdun tealisi ugrunda almmas1 temenni olunan 
yeni hamleler hakkmda uzun gi:irii~meler yaphktan sonra, idare heyetinin seb
keden mesaisini incelemi$ ve idare raporunu kabul ettikten sonra yeni idare 
heyeti intihabm1 yaparak geG vakit toplanhya nihayet vermi~tir. 

Resmimiz, Yurd azasmd.:m bu kongreye gelenleri gi:istermektedir. 

Bakrrkoy Askerlik §Ubesinden: 
1 - Ba~Irkoy Askerlik ~ubes!nde kay!dll 

yerli ve yabanCI 311 - 331 (dahlll do~umlll 
b!lumum !ht!yat eratmm senelik yokiams.• 
lanna 20 mart 940 g\in\inden it!baren ba§" 
lanarak 24 maylS 940 giin\inde nihayet ve• 
rilecektlr. 

2. - Yoklamalar Askerl!k §ubesi binasm• 
da her g\in saat 9 dan 12 ye kadar devarn 
edecektir. 

3 - Her dogumlunun yoklamaya gele • 
cegl giinler a~!tlda gO.sterilmi§tlr. Yokla • 
maya bizzat gelinecektir. 

<i - Mah. miimess!llerlle koy muhtarlarl 
da yoklama giinlerinde behemehal bulu "' 
nacaklardll". 

5 - Yoklama miiddetl zarfmda kanunl 
mazereti olmadan yoklamaya gelm!yenler .. 
Ie m\imess!l, muhtarlar ve resmi, hnsusl 
da!re, miiesseselerle fabrika, §lrketler ..• 
ve sairede mti.stahdem olanlar1 yoklama.yl\ 
gondermiyen amirler, hakkmda kanunu!J 
ceza ehkam1 tatbik olunacaktir. 
Dogumlular Yoklamamn yapllacag1 giinle1 
311-312. 20-22 mart 940 giinlerinde 
313·314 25-27 mart 940 g\inlerlnde 
315-316 28-30 mart 940 giinler!nde 
317-318 1- 6 nlsan 940 giinler!nde 
319·320 8-12 n!san 940 giinler!nde 
321-322 15-19 nisan 940 giinler!nde 
323-324 22-26 nisa.n 940 g\inlerinde 
325-326 29·30 nisan, 1-3 may1s 940 gilnlerl 
327-328 6-10 mayl8 940 g\inlerinde 
329-330 13-17 maylS 940 g\inlerinde 
331 20-24 may1s 940 giinlerinde 

= 
Bisiklet te§vik miisabakas1 
Istanbul mmtakasr tarafmdan tertib e' 

dilen bisiklet te§vik miisabakasi T opka' 
p1 - Biiyi.ikc;ekmece yolu arasmda 7 5 ki• 
lometrelik bir mesafede yapilmt§tir. Mo' 
sabakaya alh miisab1k' girmi§ ve ancal' 
ikisi yan~I bitirmietir. Neticede Limonet 
i.io; saat 20 dakikada birinci, Baret ii9 
saat 30 dakikada ikinci olmu~lardir. 

Eyub Halkevinin tertib ettigi 
krr ko,usu 

Eyiib Halkev!nden: 
Spor kolumuzun tertib ett!~! dort k!lll' 

metrel!k kll" ko§usu 24/3/940 pazar gUnil 
yaptlacaktll". 
Ko~uya girmek isteyenlerin soylenen gii' 

ne kadar Ev!m!z !dare memurluguna mii • 
racaat etmeleri laztmdll". 

Derece alanlara miikafat ver!lecektir. 

Stad ~1kh 
En fazla okunan spor gazetesi «Stad'. 

bu giin yeni bir ~ekilde <;Ikmr~tu. Y erh 
ve Avrupa haberlerini en dogru olarll~ 
veren «Stad~ 1 tavsiye ederiz. 

Milyonlar Harcanarak - On Binlerce FlgUran ve Muazzam Sahnelerle 
BUyUk Blr At;k ve Kahramanhk Destam 

Ba, Rolde : 

RONALD COLMAN 
~A~$tA\M~A 

Tftrk~e siizlfl nfishas• II 
i P E K'te 

AK$tA\MU 
Frans1zca siizln ufishas• 
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18 Mart 1940 

Sumner Welles ve Bitler 
Mussolini Dlilikatl 

• 

Amerikan Miiste~ari, Mussolini
avdetine kadar, Romadan 
. hareketini tehir etti 

[Ba§ tarafl birincl aahifede] 

l'a.da Hitler'le goriitmesile alaka

da.r oldugundan biiyiik ehemmiyeti 
haizdir. 

Welles Mussolini ile bir defa 

mi~ olanlann ayni olan ulkuler i~in mii· 
cadele eden kuvvetlerin zaferile miimkiin 
olabilir. 

Roma gorii¥meleri etralmda 
Roma, 1 7 (Hususi) - ltalyan devlet 

merkezini ikinci defa olarak ziyaret eden 
daha gorii§ecek 1 Amerikan Hariciye Mi.iste~an Sumner 

R 17 (H A) I • lA Welles'in Mussolini ve Hariciye Nazm 
oma, USUS! - Y1 rna U• Kont Ciano ile yaprnl!! oldugu gori.i§meler 

mat alan mahfillere gore, Mussoli- etrafmda resmi mehafilden hi~bir ~ey stz· 
ni Ve Ciano pazartesiyi sahya bag· mamaktadu. Muhafazasma bilhassa itina 
layan R d" kl olunan bu buyiik ketumiyette de ayn bir 

gece omaya oneee er ve 1 b' b' · d k f kl D .. .. mana arayan ar, tr tnn en pe ar 1 ne-
U~e ~ar,amba gunu saat 13 te Ce. ticelere vanyorlar. Bunlardan bir hulasa 

novada vapura binecek olan Sum· ~tkarrnak icab ederse denebilir ki Roma 
ner W elles'i bir kere daha kabul siyasi mahfilleri Avrupa hadiselerinin son 
ed k . haftalarda gozle gori.ini.ir §ekilde inki~af 

ece br. ettigine kanidir. Boylece vaziyet 11imdi bir 
Ruzelt'in bir mesajz doniim noktasma gelmi§ bulunmaktadtr. 

Va§ington 17 (a.a.) - Krali~e Wil Sumner Welles'in Romayt ilk ziyareti giin-
helmine tarafmdan Nevyork'ta toplanan lerinde, ltalya Ba§vekili Mussolini'nin, A· 
tJri~tiyan cemiyetleri kongresi miinase - merikan devlet adamma Avrupadaki umu

etlle ~ekilen mesaja cevab olarak Ruz- mi vaziyet hakkmda, samimi kanaatleri-
"elt radyoda bir mesaj ne§retmi§tir. ni aoylediginden ~ok bahsolunmu§tU. 0 

Mesajda hulasa olarak, diinyanm ba- zamanlar lngilterede ve Fransada yazt· 
lit i~in manevi bir esas aradtgt ve bir ba- Ian lara bakthrsa, Mussolini Welles' e «garb 
tt~tn ise meyvalan tazyik, zuliim ve esa • demokrasilerinin harbe devam edemiye
ret oldugu takdirde devam edemiyecegi ceklerini ve ergec; bir anla§ma §eklini ka-

ilydedilmektedir. bule taraftar olacaklannn bildirmi§ti. Bu 
I R.uzvelt, insan karde§ligi nazart itibara hakikat midir, degil midir, bilmiyoruz. 

' 11nrnadtk~a her tiirlii ban§m imkanstz Ancak, bugiin, siyasi hareketleri iyi takib 
0 dugunda tsrar etmekte ve §oyle demek- eden muhitlerdeki kanaat Welles'in Ro
tedir: mayt ilk ziyaretile, Paristen ve Londradan 

I <- Kii~iik milletler kuvvetli kom§u • 
brln1n korkusu i~inde ya§ayacaklarsa 

B.rt§ hakiki olamaz. Bir bart§, insanlara 
~ii§terek anla§ma zeminini bulmak im • 
anmt veren iilkiiler hakkmda aerbest 

riidaveleyi inkar ettigi takdirde basiret-
1 Ve kiyasetli olamaz. Allah unutuldugu 
takdirde ban§ adil olamaz. hte bu esash 
§artlar unutulmu§ oldugu ic;indir ki diin· 
1fa Umumi Harbden son harbler arasm
daki Ytllarda hakiki bir bart§a malik ol· 
~arnt§hr. 

Benim, olmesine imkan olmtyan a • 
da.let ve karde§lik iilkiilerinin nihayet 
lnu:zaffer olacagma itimadtm vardtr. 
llunlar en yiiksek insani iilkiilerdir ve 
lniidafaa ve muhafaza edileceklerdir. 
llunlann zaferinde biitiin diinya ic;in ka· 
~a.nc vardtr ve bu zaferin meyvast, i§te 
ba.rt,ttr. :t 

avdeti arasmda ge~en zaman zarfmda 
-bir Italy an tabirile soyleyeyim • T evere 
nehri kopriileri altmdan ~ok su akmt~ttr. 

Bu arada eger Sumner Welles umumi· 
yetle Avrupah meslekta~Iarmm takib et· 
mekte olduklan bir usule ' uyarak stk stk 
gazetecilerle temast kabul etseydi, belki 
soylemi§ olacagt ciimlelerden baz1 mana· 
Jar c;tkarmak imkam elde edilirdi. F akat 
Amerikah miiste~ar Nevyork gazetecileri· 
ne verdigi sozii tutmakta 1srar ediyor. On· 
lara «Avrupadan doniinceye kadar kim· 
seye bir ~ey soylemiyecegini:t beyan et• 
mi§ti. Nitekim hi~bir gazeteye tek sattr be
yanatta bulunmad1. 

Bugiin 1940 Roma sergisi haztrltklanm 
ve in§aahm gezen Welles, ak§am Kont 
Ciano tarafmdan §erefine verilen bir zi
yafctte bulunmu§tur. Hususi mahiyette o· 
Ian bu yemege Amerikanm Roma biiyiik 
el~isi de i~tirak etmi,tir. Kont Ciano'nun 
giizel villasmda Chianti kadehlerinin de 
yardtmile siyasi gorii~melerin hararetli ve 
bilhassa kat'i bir §ekilde cereyan ettigi 
soyleniyor. 

• Va§ington. 17 (a.a.) «Havan - Re· 
taicumhurun hal en Nevyork' ta toplanmt§ 
olan Huistiyan cemiyetleri kongresine 
~esajJ Roosevelt'in Welles'i Avrupaya 
~Onderdikten sonra hakiki dii§iincesinin 
~k ifadesi olarak telakki edilmektedir. 
l u rnesaj, Roosevelt'in diinya ban§ §art- Papa ile miiUikat 
l~ll hakkmdaki telakkisinde bir degi§ik· Amerikan miiste§an Sumner Welles'in 
lk olmadtgtm ispat ediyor. Papa ile miilakah tarihi evvela bugiin it;in 
. Bundan §U netice c;tkmaktadtr ki, Rei- takarriir etmi§ti. Fakat son dakikada bu 

81Cilmhura atfedilen bir miitarekeye davet gorii§me yanna (bugiine) tehir edilmi§· 
tasavvuru dogru ise, boyle bir davet an· tir. On sekiz mart giinii Welles Vatikana 
ca.k Roosevelt tarafmdan tarif edilen ve gidecek ve Papa ile mukarrer miilakah ya· 
lbiittefik hiikumetler tarafmdan ilan edil- pacakttr. 

( izn,ir hafriyatmda meydana ~:akardan eserler) 

)I hrnir (Hususi} - Eski Jzmir hafri • 
\ ~tnda meydana c;tkanlan toprak ve be
)1~ ,et mabudesi Derneterle denizler ve 
l~a~rnurlar mabudu Poseidon'un heykel
~ rt restiire edilmektedir. Heykeller ga -
~~t rnuhte§emdir. Miladdan evvel ikinci 
!81r lYon medeniyetinden kaldtklan an· 
~~~rnJ~ttr. Heykeller, agoramn iki tara
~!): a bulunmu§tur. Mitolojiye gore, De· 
t~ ter, mabudlann paylal}amadJklan rnuh 

fetn bir ilaheclir. jiibiter onu, Posei • 

don'la diger bir mabuda stra ile altt§ar 
ay her birinin yanmda kalmak iizere ver
mi~tir. 

Poseidon'un elinde hir yunus bahgile 
bir ztpkm goziikmektedir. Fakat bunla -
nn resterasyonu heniiz tamamlanma • 
mt§hr. Bu iki eser, lzmirin altmda ne 
zengin hazinelerin yathgmt gostermek • 
tedir. lstanbuldaki Alman arkeoloji mii· 
essesesi miidiirii §ehrimize gelmi§, h,.frj. 
yat1 ve heykelleri tetkik etmi§tir. 

CUMHURIYET 

Tarihi bir hikiye 
Baltlk aarantisi ! 

(B~mak4Zeden devam) 

lerinin barb sahas1 olacagmdan korkuyor· 
lar gibi goriiniiyorlard1. Almanya Rus· 
yaya taarruz etmek i~;in bu memleketler
den istifade etmek ister, Rusya da ken· 
dini korumak ic;in bu memleketler iizerin
de tedbirler almaga kalk1~1r diye dii~i.inii-
yorlardi galiba. ' 

Umumi Harbde fili Alman yard1mile 
meydana gelmi~ olan bu ki.i~;i.ik memleket· 
ler Rusyanm viicudiiniin Baltik denizine 
dayanan klSimlan i~;in tehlikeli birer yara 
gibiydi. F azla olarak bu Balttk memle
ketlerinde asirlardan beri yerle~mi~ Al
man baronlan Cermenligin Rusya istika
metinde pi~darlan saytlabilirlerdi. 

Sovyetler Cumhuriyeti kiit;iik Balttk 
devletleri i~;in garanti istiyor, kii~;iik Bal
hk devletleri bu garantiyi en kat'i ifade
leri ve en yiiksek seslerile reddediyorlardi. 
Demokrasiler bu kadar ~iddetle reddolu· 
nan bir garantiyi kabul ve imza etmekte 
tereddiid gostermekte devam ettiler. Ha
kikaten kii~;iik Balhk devletleri miistakil 
birer devlet addolunduk~;a bu kadar ~id
det ve tsrarla . istemedikleri bir ~eyin on· 
Ian arzulan hilafma kabulii bu devletle· 
rin istiklaline manevi bir tecaviiz te~kil e
decek gibi goriiniiyordu. 

Sovyet Rusya ise bu garantmm kar~I· 
IIkh yardtm muahedesine kendisince mu
vaftk goriilen formiilde ithal edilmesinde 
mar eyleyordu. Ni~;in?.. Eger bu taleb, 
Almanyadan Rusyaya gelecek tehlikele
re kar~I ise bu ihtimali garanti ke
limesini telaffuz etmiyen, hatta kii~;iik 
Balt1k devletlerinden bahsetmiyen binbir 
formiille kar~tlamak kabildi. Rusya garan
ti haricindeki formiilleri kabul etmiyerek 
ille garanti diyordu, ve kendisinin istedigi 
formiilde ifade edilmi~ bir garanti. 

Buna gore Baltlk devletleri dogrudan 
dogruya olmiyarak dolay1sile dahi ecnebi 
bir devlet, yani Alman niifuzu altma ~ir
mi~ sayihrlarsa Rusyanm bu devletlere 
kar~1 tedbirler almaga hakki olacakti. 
Dogrudan dogruya niifuz altma girme 
malum. Rusyamn telakkisine gore bu dev
letler mesela N asyonal Sosyalizme ben
zer te~ekkiillerle manen de Alman niifuzu 
altma girebilirler ve boylelikle goze gorii· 
niir fiJi . bir miidahale olmaksiZln dahi 
Rusya i~;in tehlike te~kil edebilirlerdi. 

Bu noktada lngiltere ile F ransa istenil
miyen bir garantiyi vermekteki mii~kiilata 
istemedikleri harbin Balt1k devletleri yii· 
ziinden !;lkabilmesi ihtimalini de ilave ede
rek bu Rus istegini kabul etmediler, ve 
galiba askeri murahhaslann gonderilmesi 
Baltik devletleri yiiziinden Rusyamn hic;
bir korkusu olamiyacagmJ anlatmak mak
sadile bu safhada son bir tedbir gibi ele 
almm1~ bulundu. Miizakereler askeri mu
rahhaslann i~tiraklerile de bir miiddet de
vam etti, ve heniiz neticelenmemi~ oldugu 
bir mada Alman • Rus anla~mas1 ortaya 
<;IktJ. 

<;o'k ge~;meden goriildii ki Almanya kii
~;iik Balt1k devletleri iizerinde Rusyaya 
tam hareket hiirriyeti verdikten ba~ka Po
lonyanm yarlSim da pe~ke~ ~;ekmi~tir, ve 
Balt1k denizinde :R.usyayi kendisine em· 
niyet venc1 biitiin tedbirlerde tamamile 
serbest buakmi~hr. As1rhk Balhk baron· 
lanm Almanyaya hicret ettirmegi dahi ta
ahhiid ederek. 

Arhk tarih olmu~ olan bu hadiselerin 
filiyah hayret verici ~ekillerile devam et
mi~tir. Rusya Lehistamn Rus olan aksa· 
m1m ilhak ettikten ba~ka Estonya ve Le
tonyadan ba~ka Litvanyadan dahi kendi· 
sine emniyet nokta ve sahalan alm1~, ar
zularma kolayhkla muvafakat etmiyen 
Finlandiyamn hakkmdan gelmi~. ve boy· 
lelikle Baltik devletlerinin istemedikleri 
ve garb demokrasilerinin kabul edemedik
leri garanti meselesi h~t1r ve hayal~ gel· 
miyen ~ekillerle neticelenmi~tir. 

Rusyamn Balttk devletleri ic;in istedigi 
garantinin maksadi bunlar mi imi~} Ba~· 
ka tiirlii ifade ile bir kere garanti prensipi 
kabul edilecek olsa Rusya bu ipucuna do
kunarak bu neticeleri mi istihsal etmek is
tiyormu~? 

Belki. Nitekim demokrasiler garantiyi 
veremediklerinin Jebebleri arasmda takdi
ri Rusyaya kalacak dolambach bir ecne
bi niifuzu daiyesinin ba~h ba~ma onlarm 
kac;mmak istedikleri harbi dogurabilecegi· 
ni de dii~iinmii~lerdi. Y ani onlann dii~iin· 
celeri arasmda bu garantiye dayanarak 
Rusya Balt1k devletleri iizerinde hareket
ler veya tesirler yapmaga kalki~Ir ve Al
manya buna itiraz ederek bundan harb 
c;Ikabilirdi. Halbuki birinci i~ olarak onlar 
harbi onlemek isteyorlardi. 

Garb demokrasileri Rusyamn kiic;iik 
Balt!k devletlerine verilmesini istedigi ga· 
rantiyi kabul etseler lngiliz • F n\nstz • 
Rus anla~mas1 tahakkuk edebilir miydi? 
Bilmiyoruz. 

Artlk olanca an'anesile bilinen bir ~ey 
var: Garb demokrasileri kiic;iik Balhk 
devletlerine garanti verememi~ler, Alman· 
yaya gelince o Polonyamn yansile birlik
te Balt1k devletlerini Rusyanm emrine tev
di eylemi~tir. 

Garb demokrasileri harbe mani olmak 

Bir kamyon kazas1 

Be,ikta,ta ii~ ki,i muhte
Iif yerlerinden yaraland1 

Diin sabah saat dokuz bu~uk radde • 
lerinde Be§ikta§ta bir kadyon kazast ol· 
mu§, bir ki§i agtr, iki ki~i de hafif su • 
rette yaralanmt§ttr. Kazaya, Belediyenin 
T ophane garajmda duran ~ofor Hiisey· 
nin idaresindeki 138 numarah kamyonu 
sebebiyet vermi§tir. 

Sofor Hiiseyin bu kamyonla Ma~ka • 
dan Akaretler yolile Be§ikta§a inerken 
direksiyonu tekerlek rnanivelalanna rap· 
Leden ktsJmda hastl olan bir anza yiiziin
den kamyon muvazenesmt kaybetmi§, 
saga sola zikzaklar ~izerek biiyiik bir hiz
la yoku§tan a§agt inmege ha§lamt§hr. 
Sofor etrafta bulunan evlere ~arpmamak 
ic;in biiyiik bir gayret sarfetmi§se de niha
yet idareye muktedir olamamt§, o J~iir -
atle Dolmabah~e saraymm duvarlanna 
c;;arpml§tJr. Bu esnada, tramvay cadde • 
sinden tramvay ve saire gibi ba§ka bir 
vesait ge~mediginden mi.ithi§ bir faciamn 
oni.ine gec;ilmi§tir. 

Duvara ~arpan kamyon par~alanrnt§ 
ve duvarda bir gedik a~Jimt§hr. Kamyo
nun iistiinde bulunan c;op amelesi Bekir, 
musademenin §iddetinden havaya ftrla · 
mak suretile yere dii§mii§, ayagt kmlmt§ 
ve muhtelif yerlerinden aj;br surette ya -
ralanmt§ttr. Sofor Hiiseyinle yanmda o
turan ~opc;ii Guzel de muhtelif yerlerin • 
den yaralanmt§lardtr. Yarahlar Beyoglu 
hastanesine kaldmlarak tedavi altma a
lmmt§lardtr. Kaza hakkmda tahkikata 
devl'lm olunmaktadtr. 

Hendege yuvarlanan otomobil 
~ofor Alinin idaresindeki 2385 nu • 

maralt otomobil Zincirlikuyudan gec;;er • 
ken online ~tkan bir adam! c;ignememek 
ic;;in yapttgt bir manevra neticesinde iki 
metre yiiksekligindeki hendege yuvar • 
lanmi§hr. Sofor muhtelif yerlerinden ya
ralandlgtndan tedavi altma almmt§tlf. 

On sene zarf1nda her 
kazaya bir Halkevi 

yapbrtlacak 
Halkevleri gene! merkezi, vilayetlere 

bir tamim gondermi§tir. Bu tamimde 
Partinin Halkevleri binas1 yaptumamt§ 
olan vilayet ve kaza merkezlerinde hirer 
Halkevi binas1 yapttrmak ve bu i§i 8 • 
1 0 senede ikmal etmek kararmda oldu
gu bildirilmektedir. Buna nazaran kaza· 
larda ve vilayetlerde yaptlacak Halkev· 
leri i~in muhtelif tiplerde plimlar yaptml
rnt§hr. Kazalarda yap1lacak Halkevleri 
i~in biri 12 • 15 digeri 25 • 30 bin liraya 
c;;tkmak iizere iki numune haztrlanml§tlr. 
Kazalar, biitc;elerine gore bu tipleri se· 
c;eceklerdir. Vilayetlerde yaptlacak Hal
kevleri ise 50 bin lira ile 2 50 bin lira a· 
rasmda olacakttr. Niifusu fazla olan bi
nalar biit~eleri nispetinde Halkevi yap!· 
lacakttr. 

Parti bu sene 40 ila 50 kazada Hal
kevi binast in§a ettirecektir. Bu sebeble 
vilayet ve kazalardan biit~elerine bu i§ 
i~in tahsisat konulmast istenilmi§tir. 

Istanbul vilayeti hala in~a edilmekte 
olan Eminonii, Kadtkoy Halkevleri hi· 
nalarmm in~asmt ikmal ic;in biitc;e~ine 250 
bin lira koymu§sa da bu para kafi gel· 
miyect;ktir. 

ingiltere - ltalya ticaret 
gorii§meleri 

Londra 1 7 (a.a.) - Sunday Times 
gazetesinin diplomasi muhabiri lngiltere 
ile ltalya arasmda ticari miizakerelere 
giri~ilmesine mani olmu§ olan ha§hca a
milin komiir hamulesi meselesinin halli 
sayesinde bertaraf edilmi§ oldugunu yaz
maktadu. 

lngiliz murahhaslarile ltalyan murah • 
haslan ara~mda yeniden temas temin 
edilmi§tir. Miizakerelerin iyi ve faal bir 
safhaya girecegi tahmin olunmaktadtr. 

Zigfirid hatbm gezen 1talyan 
Generali 

Berlin I 7 (a. a.) - ltalyan fa§ist mi • 
lisleri kumandam General Melchieri, 
Hitler'in daveti iizerine cuma giinii garb 
cephesinde Yukan Rhin mmtakasmt zi
yaret etmi§tir. General Melchieri'ye ltal
yamn Berlin ata§emiliteri Marras ile ba~
kumandanhga mensub bir c;ok subay re· 
fakat ediyordu. 

Bir stra biitiin sti:bnaklar, harb tesisah 
ve kazamatlardaki yerler gezilmi~ ve 
top~u mevzii biitiin teferruatile goriilerek 
ziyarete nihayet verilmi~tir. 

Miistemleke Naztrlarmm 
goru§meleri 

Paris 17 (a.a.) - lngiliz Miistemle
kat Nazm Macdonald ile Franstz Miis· 
temlekat Nazm Mandel arasmda diin Pa
riste ba§layan miizakereler bu' giin de 
devam edilmi~tir. 

Diinkii konu~malar esnasmda bilhassa 
siyasi ve i~timai meseleler gorii§iilmii~tii. 
Bu giin de ikttsadi meseleler ve bilhassa 
miistemleke mahsullerinin fiatlan mese· 
lesi tetkik olunmu§tur. 

Miizakerelere yarm sabah da devam 
olunacak ve ogleden sonra Macdonald 
Londraya donecektir. 

Kahiredeki Alman afi,Ieri 
kaldtrdtyor 

Kahire, 1 7 (a. a.) - Orfi idarenin ila
mm miiteaktb ahnan tedbirler ve Alman· 
ya ile miinasebetlerin kesilmesi iizerine 
Mtstr hiikumeti Alman mamulahnl ilan e· 
den levhalarm ve afi§lerin kaldmlmastnt 
emretmi~tir. 

istiyorlardt. 
Bir daha anla~IIIyor ki harbden kac;an 

ona daha ziyade tutuluyor. Harbe mani 
olmak i<.;in c;ok defa pek gozle onun iistii
ne yiiriimek laztmdtr. 

YUNUS NADI 

Kareli tahkim . ediliyor 
Ruslar, Viipuri'de 

bir 
orfi idare 

viicude Vorosilof hatb 
ilan ettiler, 

getirecekler 
' 

Helsinki 17 (Hususi) - Sovyet hii -llubiy~tinden ba~ltca me~'ul ~ddetti~~. ~s
kumeti bir kanun ne~rederek, Finlandi - kandmavya memleketlenle btr tedafm Jt• 
yadan alman topraklara, hususi miisaa • tifak akdine te§ebbiis etmek olmasm1 da 
de almmadan hi~; bir Sovyet vatanda§t• hayretle kar§tlayor. 
nm girmesini menetmi§lerdir. Mezkiir gazete nihayet diyor ki: 

Sovyetler Viipuri' de orfi idare ilan et- «Finlandiya, kendi topraklarmda dart 
mi~lerdir. Burada alelacele bir Voro§ilof biiyiik devlet ordulanmn i~tirakile cere• 
hath in§a edilmektedir. Ayni zamanda yan edecek bir harbin miizaffer neticele· 
Ladoga mmtakasmm ve Kareli berzaht - rini de nic;in derpi§ etmedi? Acaba bu· 
nm da tahkimine ba§lanacakttr. nun sebebi Rusyanm sulh muahedesi hii· 

Finlandiya ordusunu terhis kiimlerine kat'iyyen riayet edecegine dair 
Almanyanm bir garanti vermi~ olmas1 de
gil midir?:t etmiyor 

Oslo I 7 (a. a.) - Helsinki' den bildi
rildigine gore, Sovyet - Fin ban§tntn im
zasmt hi~; bir terhis tedbiri takib etme-
mi§tir. 

Bilakis askeri talim ve terbiye faaliyet· 
le devam etmekte ve yeni hududlar bo· 
yunca en ya§h s1mflar tarafmdan tahki: 
mat i§lerine ba§lanmt§ bulunmaktadtr. 
Harb fabrikalarma verilen i§c;iler ii~ ay 
daha bu fabrikalarda ipka edilmi§lerdir. 

H alkrn sevinci 
Helsinki 17 (a.a.) - Sovyetlerin tah

liye etmekte olduklan mmtakalarda halk 
sevinc ic;indedir. Buna mukabil Finlan -
diyahlann tahliye etmekte olduklan mm· 
takalardaki ahali biiyiik bir isticalle bu -
ralardan ~ekilmektedir. 

lsve~ Hariciye Nazrrt, sulhun hangi 
fartlar altrnda yapddrgrnt anlatryor 
Stokh~lm 1 7 (a.a.) - Iavey Harictye 

Nazm dun ak§am gazetecileri kabul ede
rek Sovyet • Finlandiya sulh muahedesi
nin akdine tekaddiim eden hadiseleri 
izah etmi§tir. 

Bu izahata nazaran, Sovyetler Birligi 
29 kanunusanide, §imdiki hiikumetle bir 
anla§ma akdi prensipini kabul etmekte 
oldugunu bildirmi§tir. Finlandiya hiiku -
meti, muhasamattan evvelki Finlandiya 
§artlan dairesinde miizakerelere ba§la • 
rnak teklifine cevab vermt§tlr. Sovyet 
Rusya bunu kabul edemiyeceklerini bil
dirmi~ler ve tekliflerini tasrih eylemi!!ler
dir. Bunun iizerine de Finlandiyahlar 
Moskovaya gitmi§lerdir. 

Bundan sonra cereyan eden hadisatla 
lsve~ hiikumetinin hie; bir alakast olma • 
mt§ttr. Ancak lsve~ hiikumeti Sovyetler 
Birligine bildirmi§tir ki, eger bir anla§ma 
hast! olmazsa lsvec; harbe girmek mec -
buriyetinde kalacakttr. Filhakika lsvec; 
hiikumeti ~una kani idi ki, miittefik dev
letlere aid kttaatm tsve~te goriinii§ii 
memlekette harb c;tkaracakttr. <;:iinkii Al
manya lngiliz ve F ranstz kuvvetlerinin 
§imalde birle§erek Almanyaya demir ve 
sair maden sevkiyatma mani olmasma ve 
Almanyaya kar§t bir taarruz haztrlamast
na alakasJZhk gosteremezdi . 

$imal devletleri arasmda akdi derpi§ 
edilen ittifaka gellnce, bu mesele fevkala
de muglakttr ve derin tetkikata liizum 
gosterir. 

lngiliz gazeteleri hiikiimeti ~ 
tenkid ediyorlar 

Londra 1 7 (a.a.) - Bu giinkii lngi
liz gazetelerinin ekserisi Sovyet • Finlan
diya ihtilafmm neticesine uzun yaztlar 
tahsis etmektedir. 

News of the World, Observer ve Sun· 
day Pictorial gazeteleri hi.ikumeti Finlan· 
diya i~inde §a§trml§ olmakla rnuahaze et
mektedir. 

Diger bazt gazeteler, hiikumeti karar· 
s1zltk gostermi§ olmakla itham ediyorlar. 

Halhuki Sunday Times gazetesi miit· 
tefiklerin halisane hareket ettiklerini ve 
Finlandiyaya yamba~mda harbetmeyi tek
lif etmekle diiriist davrandtklanm ve Fin· 
landiyanm muvafakati olmakstzm oraya 
bir heyeti seferiye gondermemekle de ge· 
ne ayni suretle diiriist hareket ettiklerini 
yazmaktadtr. 

Maamafih bu gazete, nic;in Finlandiya
ntn hi~ bir zaman miittefiklerden yardtm 
istemedigini ve §Ubat ba§tnda kendisine 
bu yolda yaptlan teklifi nit;in kabul et· 
medigini sormaktadtr. 

Bu gazete keza, Finlandiyamn sulh ak· 
deder etmez ilk hareketinin kendi mag· 

Sulh mii:zakereleri esnasrnda 
biiyiik Petronun 'da ismi ge~mi~ 
Helsinki 1 7 (a. a.) - Paasikivi. Mos· 

kova miizakereleri hakkmda Havas mu· 
habirine beyanatta bulunmu§tur. 

Bt.t beyanata nazaran, Moskova miiza· 
kereleri suasmda Molotof Rus <;an Deli 
Petro'nun adm1 da anmtshr. $imdiki ye· 
ni hudud a~agt yukan I 721 Nyslad sulh 
muahedesinin hududlartdtr. Bu miinase· 
betle Deli Petro Rusyaya terkedilen top• 
raklar ic<in lsvec;e iki milyon thalers tedi
ye etmi~tir. 
' Paasikivi, Finlandiya - Rus muahede· 
sinde gizli hiikiimler bulundugunu tekzib 
eylemi~tir. 

Huusinen balk hiikiimetine gelince, 
Paasikivi tasrih etmi§tir ki, Finlandiya 
heyeti me§ruiyeti asia itiraza ugrama • 
m1~ ve Huusinen'in adt ancak ge~ici ola· 
rak zikredilmi~tir. 

Finlandiya • lsvec;; • Norvee< tedafiii 
ittifakt hususunda da Paa~ikivi bunun 
Moskovada mevzuu bahsedilmemi~ oldu· 
gunu ve Moskova muahedesinin iic;iincii 
maddesine muhalif bulunmadtgtnl soyle· 
mi~tir. <;:unkii mezkur madde akidlerin 
digeri aleyhine miiteveccih bir ittifaka 
girmiveceklerini musarrahtJr. 

Fin • Rus 1ulhunun Fransada 
telsirleri 

Roma 17 (a.a.) - Stefani ajansmm 
diplomatik muharriri, Fin • Rus sulhu • 
nun Fransada hala bir c;ok miinaka§alara 
sebeb oldugunu mii§ahede eylemektedir. 
F ransada soylendigine gore Ruslar A • 
land ad ala rile Petsamo' daki nikel rna • 
denlerini ele ge~irememi§lerdir. Bu rna· 
denier merkezi Londrada bulunan bey • 
nelmilel bir trostiin kontrolu altmdadtr. 

Bu iddia garib olmakla beraber bazl 
tefsirler lngilterenin ve lsvec;;in Sovyet· 
ler Birligine kar§t tarz1 hareketlerini izah 
etmektedir. 

Londra piyasasmm Petsamo madenle· 
rine kar§t gosterdigi alaka nazan itibara 
ahnacak olursa, Londramn siyaseti hak· 
kmdaki F ranstz miilahazalannm yanh~ 
olmadtgt meydana c;1kar. 

Moskovaya gidecek Fin heyeti 
Helsinki 17 (a.a.) - Pasikivi bir he

yetin ba§Jnda 1 8 martta Moskovaya gi· 
decektir. Heyet Moskova hiikumetile 
muallakta kalan meseleleri ve bilhassa 
Rus - Fin hududunun sarih bir §ekilde 
tahdidi meselesini gorii§ecektir. Sulh 
muahedesinde derpi~ edilen iktJsadi me
selelere ve diplomatik miinasebetlerin 
yeniden tesisi i~in gorii§melere de ba§la· 
nacakttr. 

Pasikivi, Sovyet hiikumetine Fin par • 
lamentosunca tesdik edilen muahedeyi 
de tevdi edecektir. 

Demirle ayag1 yaraland1 
F enerde Kiremid mahallesinde oturan 

Stddtk oglu Hilmi c;;ah§tlgt fabrikada de· 
mir ta§trken biiyiik bir parc;a ayagma 
dii§mii§ ve kemigi bir ka~ yerinden ktr• 
mt§hr. Yarah Balat hastanesine kaldml· 

-···-Bir oliim 
<;:ar§tkaptda Okul sokagmdaki 11 nu· 

marah aparttmanda oturan kimyager 
Kamtran admda bir k1ztn birdenhire iize· 
rine fenahk geldiginden Haseki hastane• 
sine kaldmlmt~, tedaviye ragmen ktz 
biraz sonra olmii§tiir. 

Esirgeme Kurumunun balosunda C (;ocuk 
------

<;:ocuk Esirgeme kurumunun senelik giizel tuvaletleri goriiliiyordu.- Dahiliye 
balosu evvelki gece yeni Taksim kazi- Vekili F aik Oztrakla Istanbul Valisi Dr. 
nosu salonlannda verilmi§tir. Gecenin ilk Lutfi Ktrdar da baloda haztr bulunmU§• 
saatlerinden itibaren sabaha kadar hi~ lardtr. Yukanki resimler <;:ocuk Esirgeme 
eksilmiyen ve giizide bir kalabahgm dol- kurumu.nun balosundan iki enstantane· 
durdugu geni§ salonlarda mevsimin en dir. 



6 

s GIDA 
BA A 

•• 
ZLii 

UnlarJnJ (;ocuklarlnJZa yediriniz. 

ViTAMiN 
KALORi 

UV ET 
SIHHAT 

ENERJi 
•• •• 

PiRiNC 
YULAF 
iRMiK 
PATATES 
MJSIR 
TURLO 
I\ ERCtMw::_:K 
BEZELYA 

AOE 1 
rA,V1)"-~ 

OZU diinyada mevcud ~ocuk gidalarJnln 
en miikemmelidir. 

c;'ocuklarm ne~viinemasma, di~ ~tkarmalarma, 
~abuk yiiriimelerine tesiri kat'idir. Hastahklar1n 

onune ge~er. 
HASAN DEPOSU: Bah~;ekapt, Beyoglu Tramvay durajh kar$t~tnda. 

Kapab Zarf Usulile 

S1hhat ve ietilaai 
Eksiltme ilan1 

Muavenet· 
Vekiletiadea: 

1 - Ankara Ttb Fakultesi mu~temilftttndan (S80,S04,52) U~: yiiz seksen bin Ug ytiz dort 
lira elli iki kurru; bedeli ke§ifli dogum ve nisaiye klinigi umum fennt tesisat !§Jeri kapa!t 
zarf usulile eksiltmeye konulmu§tur. 

• 2 :- ~siltme 8 nisan pazartesi giinu saat on b~ bugukta (15,30) da Ankarada Sthhat 
re lllttmat Muavenet VekAletinde te§ekkiil eden hususi Komisyonca yaptlacaktir. 

~ - Eksiltme ~artnamesi, mukavele projesl, fennl ~artnameler, k~ii cetvell ve 44 plan 
19 hra b~. kuru§ bedel mukabilinde Ankarada Sthhat ve igtirr11t Muavenet Vekilleti i:gtimat 
Muavenet l&leri Dairesi riyasetinden ve i:stanbulda Slhhat ve i~rtimat Muavenet MUdtirlU~
den almabilir. 

4 - Muvakkat teminat miktart (18,963) on sekiz bin dokuz yiiz altmt§ ug liradtr. 
5 - Talibler a§ajhdakl vesikalan teminat zarfmdan ba§ka ayr1ca blr zarf igine koyacak

lardlr. Gerek teminat ve gerekse vesikalara aid her iki zarf diger bir d1' zarfa konulacaktlr. 

A - Talibler §irket olursa 2490 say1h kanunun u~iincii maddesinin (A ve B) ftkralarmda 
yazth vesaik. 

B - Cari seneye aid Ticaret Odast vesikast, 

C - 300,000 li!; yiiz bin liradan a~ag1 olmamak Uzere yapbgt fennt tesisat i§lerini iyi 
ba§ardigma clair vesikalar. 

.. .~ - Kanunun tarif ettt~ §ekilde haztrlarunl§ olmast l~Zlm gelen zarflar 8 nisan pazartesi 
r,unu saat. on. dort bu~uga (14,30) kadar makbuz mukabilinde Ankarada Sthhat ve i~tlmai 
.Muavenet I~leri Dairesi Reisligine tevdi edilmelidir. Posta ile ve taahhiidlii olarak gi:inderilecek 
zarllar da ayni saatte V~kalette bul1,1nmahd1r. Muayyen vakittan sonra verilmek istenilen 
zarflar kabul edilmiyecegi gibi postada vaki olacak teahhiirler de na.zara ahrunaz. <1178• (1989) 

Oksiirenlere : Katr n Hakk1 Ekrem 
Hakk1 Katran pastilleri de vard1r.) 

Kiitahya Valiliginden: 
1 - Kiitahya Vi§ne fidanltgmda yaptlacak i~letme istasyonu ve memur evl binalart in§aatl 

kapah zarf t!Sulile eksiltmeye konulmu§tur. 
2 

- Eksiltme 29/3/940 tarihine musadif cuma giinii saat 15 te Naf1a miidtirlii!W. dairesinde 
t~ekkill edecek !hale komisyonunda yap1lacakttr. 

3 - lll§aatm ke§if bedeli c23245.24• lirad1r, 
4 - Bu i§e aid muvakkat temniat 1645 llrad1r. 
5 - Eksiltmeye girme~ .lsteyenler Naf1a miidiirlU~nde milte§ekkil ehliyet vesikast komis

yonuna !hale tarihmden asgar1 8 gUn i:ince miiracaatle ehliyet vesikast almalart la
ztmdtr. 

6 - 2490 saytl~ kanun mucibince komisyona verllmesi Ulz1m gelen vesaik.i 5 inci maddede 
YBZllt ves1kaya rapten teklif mektubuna koymalar1 

7 - Te~lii mektublartmn ihale saatinden bir saat once. verilmesi Ihtmdtr. Posta ile gon
derilen mektublarm z1yat ve gecikmesi mazeret te§kil etmez. 

Tal~b olanla: ihale gtiniine kadar Nafta dairesine mtiracaatle bu in§aata aid ke~if, 
pro)e ve eksiltme §artnamesini gorebllecekleri ilan olunur. d195• (2024) 

CUMHURIYET 

I Devlet DeaiQoUarl itletlle U. Midirliijii Uilllarl 

18 Marttan 25 Marta kadar muhtelif hatlara
kalkacak vapurlar1n isimleri, 

saa tleri ve kalkacaklarl 
kalkt, giin ve 
rthbmlar: 

KARADENiz HATTINA Salt 12 de (Cumhuriyet), Per§embe 12 de (Tart) ve Pazar 
16 da (Dumlupmar) Galata rthtunmdan. 

BARTIN HATTINA Salt 18 de (Ulgen), Cumartesi 18 de (Antalya) Sirkeci 
nhttmmdan. 

iZMiT HATTINA Salt, Per§embe ve Pazar 9,30 da (Tayyar) Tophane rthtt
mmdan. 

MUDANYA HATTINA Pazartesi, Salt ve Pazar 9,50 de Cal"§amba, Per§embe ve 
Cuma 15 te (Marakaz), Cumartesi aynca 13,30 da (Sus) 
Galata nhhmmdan. 

BANDffiMA HATTINA Pazartesi, <;;:ar§amba ve Cuma 8,15 te (Sus) Galata rthh
mmdan. Aynca <;;:ar§amba 20 de (Antalya), Cumartesi 
20 de (Ulgen) Tophane r1httmmdan. 

KARABiGA HATTINA Salt 19 da (Bartm), Cuma 19 da (Seyyar) Tophane rthti-

iMROZ HATTINA 
AYVALIK HATTINA 

izMiR SUR'AT HATTINA 
MERSiN HATTINA 

mmdan. 
Pazar 9 da (Bartm) Tophane rthttmmdan. 
<;;:ar~amba 15 te (Kemal), Cumartesi 15 te (Saadet) Sirkeci 
r1hhmmdan. 
Pazar 11 de (Aksu) Galata r~httmmdan. 
Sah 10 da (Kade§), Cuma 10 da (<;;:anakkale) Sirkeci rth
ttmmdan. 

NOT: Vapur seferlerl hakkmda her tiir!U maHlmat, a§a~tda telefon numaralan yazll1 
acentalarJmtzdan o~renilebilir: 
Galata Ba~ Acentalt~t Galata rthttmt, L!manlar Umum Mu

Galata 6ube Acentahjp 
diirliigu binas1 albnda 
Galata nhbmt, Mmtaka Llman Reisli~ 
b!nas1 altmda 

Sirkecl 6ube Acantaltjp - Sirkecl volcu salonu -
42362 

40133 
22740 

, - Tophane ve Azapkapt ma~azalannda mevcud 170 lla 200 kilo istiabma elveri~li 

takriben 500 aded bo§ yag varilleri ag1k artbrma suretile sab§a ~:tkartlml§br. 
2 - Beherinin muhammen bedeli 5.50 olup muvakkat t~minat 206.25 liradtr. 
3 - Arttlrma 28 mart per§embe giinti Tophanede Umum Miidiirliik Ahm, Sattm Ko

misyonunda saat 15 te yaptlacakhr. 
4 - 9artnamesi hergiin Malzeme Miidiirliig\inde goriilebilir. isteklilerin yaztlt gun ve 

saatte Komisyona gelmeleri. (1901) 

ETiBANK 
Garb Linyitleri i~Ietmesinden: 

Bahkesirdeki idare merkezinde muhasebe kale~ amirligi yapabilecek 
liyakatte 

Bir Muhasip Aranmaktadtr. 
Talib olanlarm Bahkesir posta kutusu 5 numara adresine tahrrien miira
cl\atleri ilan olunur • 

Renksiz ' 

ve 

Cans1z 

Sa~a 

Elveda 

PETROL liZAM 
Sarrlanntza parlakllk ve giizellik verir, 

cazibenizi arttm.r. 

BUyiik bir itina ve tam bir ehli· 
yetle 1m aline be~lanolan (OEM) 
rakoaom her yerde 

Dahill konforu alikadar eden en 

giizel ve tlk mobilyalar ve bil

hassa yatak, yemek, 9Blll'ma o~L 
Ian ve salon takunlan, bri~ oyunu 

is;in Amerikan mobilyalan, her 

yerden miisaid tartlar ve ucuz 
fiatlarla 

BAKER (Eski Hayden) 
Magazalannda bulacalmmz. 

' Mide, Barsak ve lc b8stahklan I 
muayenebanesi 

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

dUlhak Hamid caddesi. Sabiha 
apart. No. 12, daire No. 4 

( 

~~~:. ~~;b~n ~~a~Ji] 
Divanyolu Tiirbe kar~JSI No. 119 

Telefon: 22587 

18 Mart 1940 

EreOii KHmfirleri i~letmesi 
GENEL DiREKTORLUGUNDEN: 

IN!)AAT SERviSt t<;iN 

Teshin ve Sahhi Tesisat Fen Memuru Araniyor 
En kiic:;ugiinden en biiyiigiine kadar her tiirlii kalorifer tesisah ile banyo, 

du!i, c:;ama!ilr vesair tec:;hizat hakkmda proje yapmasm1 bilir, hararet ve rna
kine hesablarma vakif, teknik biiro i!ilerine hakkile a~ina ve §antiye i§lerinde 
filen c:;ah~m1~ bir fen mE:muru aranmaktadrr. 

Taliblerin ya~ ve tahsil dere6esi, referans ve aile vaziyetlerile istedik
leri maas miktanm bild.irme1eri ve talib tarafmdan bizzat yapllm1~ proje, 
hesabat ~esaire mevcud ise bir ay zarfmda iade edilmek i.izere bir aded 
foto.grafla birlikte Zopgu1dakta 

EREGLi KOMURLERi i~LETMESiNE 
gondermeleri Ha.n olunur. 

YABANCI DiL BiLENLER TERCiH ED!LECEKTiR. 

izmir Asliye Birinci Hukuk Hakimliginden : 
Davac1 Mehmed Bulgurlu kendl namma asaleten ve kii~iik gocuklar1 Zeki ve Halim nam• 

larma velayeten ve davac1 Mehmed Bulgurlunun buyiik evlatlan Faik Bulgurlu ve Sabri 
Bulgurlu ve Miizeyyen vekilleri miivekkillerinden Mehmed Bulgurlunun kar!St ve diger mii• 
VPkkiilerinin anast olan olii Hatice Faikanm Anverste Sosyete Anonim Distal 6irketine borglll 
bulundugu mebaligin bir k1smt igin teminat olarak miiddeialeyh istanbulda Galatada TUne! 
harunda avukat Jorj ~aber namma ikinci derecede ipotek ettigi izmirln Akdeniz mahallesinde 
Mimar Kemaleddin caddesinde kain 26/ 239 kiitiik ve 2 parse! numarah bir bab ma~azasmll 
aid ipotek kaydmm k;tldmlmasma muvafakat etmediginden ve halbuki mukavelenin ahkammll 
riayet edilmemesi dolay!Sile htikumsuz kald1gmdan dolayt bilmuhakeme gayrimenkuliin miid• 
deialeyh namma yaptlmt§ olan ikinci derecedekl ipotek kaydmm kaldmlmast hakkmda ikarne 
eyledikleri davamn badennakiz icra k!lman muhakemesinde rehinin istlnad ettigi alacag1n 
mtiruru zamanla sakit olmasma ve mtiddeialeyh Jorj l;iaberin bu rehinle temin edilen alacagJ.1l 
hakiki sahibi bulurunamasma binaen 6aber namma tapuda mevcud olan ipotek kydmm kal• 
dmlmasma ve davact vekili igin takdir edilen yirmi lira vekalet iicretile 15746 kurug muha• 
keme masrafmm miiddeialeyhten al1runasma temyiz yolu agtk olmak Uzere 23/ 10/939 tari• 
hinde g1yaben verilen hlikmU h:tvi ihbarname miiddeialeyhin ikametgaru meghul kalmastnB 
mebnl mahkeme divanhanesine talik edilerek bu babda muktezi bilciimle merasimi kanuniye 
ifa edilmi§ bulundugundan hukuk usul muhakemeleri kanununun mevaddt mahsusast mu· 
cibince teblig makamma kaim olmak iizere keyfiyet ilan olunur. (2086) 

SUMERBANK 

Birlefik Yiin ipligi ve Dokuma 
F abrikalari Miiessesesinden : 

Bursad.a kain Merinos fabrikam1z sahasmda mii$tail maddeler koymak 
ic:;in bir depo in~a ettirilecektir. Ke~if bedeli 2421,76 lirad1r. Bu in~?aata aid 
kapah zarfla eksiltme 1/4/940 pazartesi giini.i saat 15 te miiessese merkezin
de toplanacak eksiltme komisyonunca yap1lacakhr. Kapall zarflar ayni gi.in 
saat 14 e kadar miiessese merkezine tevdi o1unmalld1r. Muvakkat teminat 
miktan 363,26 lirad1r. Sartnameyi almak ic:;in her gi.in og1eden sonra mi.i
essese veznesine muracaat edilir. i~tirak edeceklerin Kat1rc10glu hanmda 
be~inci katta mi.iessese merkezine miiracaatleri. 

Kandilli KIZ Lisesi Ahm Satnn Komisyonundan: 
Cinsi Miktart 

Lftcivert kumag 240 metre 

Muhammen fiatJ 
Kuru§ 

375 

ilk teminat 
Lira K. 

67 50 

Kandilli Krz Lisesi meccant talebesi !gin altnacak muhatnJI~en fiat ve miktl\p yu]far1da 
yazth lacivert kuma§m 14 mart 1940 ta yap1lan a~t'k eksiltmesinde tstekli ~tkmad1gmdan 10 
giin uzablarak 27 mart 1940 ~Br§amba giinu saat 15 te Beyoglu istiklaJ caddesi 349 numarada 
Liseler Muhasebeciliginde yaptlacakhr. isteklilerin bu l§leri :\raphklarma clair 1940 yilt Ti· 
caret Odast vesikast ve ilk teminat makbuzlarile birlikte belli giin ve saatte Komisyona mii• 
racaatlerL (2082) 

MODERN BAH~E VE GUL MERAKLILARI 
Envai guzel c:;am1ar, muhtelif renklerde manolyalar, kamelyalar, top 

akasya1ar, 11ekil verilmi~ ve a~aya sarkan siis fidan1an, yemi$ agaclan, 200 
c:;e~id etiketli yediveren Avrupa gulleri, $emsiye ve parasol gliller vesaire 
vesaire ... Ortakoyde Ankara Bahc:;esinde bu1abileceksiniz. VASiL. 

Kata1ogumuz isteyenlere gonderilir. ••••••• .. 

izlftir Telefon Miidirliiiindea: 
1 - idare ihtiyact i~in dort pozisyonlu bir telefon ~ehirler aras1 masas1 ve teferriiatJ kapall 

zar£ usulile eksiltmeye gtkartlmt§hr. 
2 - M1.1hammen bedeli cl3,000• on ii~ bin TUrk liras1, muvakkat temlnah da c975» dokllll 

yiiz yetmi§ be§ lira olup eksiltmesi c3/5/940» cuma giinii saat 15 te izmirde Telefon MUdUr• 
liigti binasmda miite§ekkil Satmalma Komisyonunda yaptlacakhr. 

3 - Talibler, muvakkat teminat makbuzu veya banka mektubile kanunt vesalld muh• 
tevi kapalt zarflarm1 o giin saat 14 e kadar mezkur Komisyona vereceklerdir 
• 4 - idar1 ve fennt §artnamelerle n:ukavele projesi hergiin izmir Telefon .MUdtirliigti He 
Istanbul· Telefon Mudtirliigu Levaztm Amirliginden parastz verilecektir. (2055) 

MAZON MEYVA TUZU 
Miiferrih ve Mid~vidir 

-
iNKIBAZ, HAZIMSIZLIK, MiDI BULANTI ve BOZUKLUGUNDA, 
BARSAK TIMBELLiGiNDE, MiDE EKSiLiK ve YANMALARINDA 1 

Emniyt>tle kullamlabilir. MiDE ve BARSAKLARI temizler, ah&brmaz ve yor'llaz. MAZON isim ve BOROS markasxna dikkat 
------------~----------------------------------------------------------------------------------~ 

NEZLE GRiP • SIZ, OKSURUK kl5 
• SIZ, •• suz VALDA bir Pastilleri sayesinde kabildir • 

HAKtKt PASTiL VALDA · · .. · d d" N BOTTON d Y ' JSmi uzerm e 1srar e miz. Her eczanede bulunur. Yalmz toptan sab:!$ ic:;in MAZO ve ecza eposu, em Postane arkas1 No. 31. 

r==·=·:·========~~~~~~~====~~~~~~~~~~~~~~~--~ a - - Cider gitmez, halamm evinde onu bu- kurdan sesi geliyor. Yabanct olur mu Benim hastahg1ma mt? tub okuyordum. Selim Sekbandan gelell 

G [b) t V lur soranm. Onu biraz evve1, orada, ka- hi~l Hastahg1mda merak ediiecek bir ~ey bir mektub. 
n n ~ a e fi D n n ranhk bir ~ukurun ba§mda brrakmt§tlm. Resmini yaphm ben onun. yok kil Okuyup bitirdigimi biliyorum. Sontll 

) ~ U ~ ~ Beni hekleyor mu acaba? Kar topundan resmini yap1p, selamhk Doktora bile goriinmeden, ilac bile al- ne oldu? Hi~l 
J; Evet, orada i§te. Mektub yaz1yor. Ki- odasma sak1ad!m. madan, dad1mm her sabah getirdigi bir 0 zaman m1 hastalandnni 

AIIIIIIIP .................................................................................... ..1 me yaztyor o mektuhu? lstemem, oraya eTa girmem. Oranm Io~ bardak soguk siitii i~erek iyi oldumdu Bunu kime sormahi 

Tefrika No. 53 Nakleden: HAMDI VAROGLU Oniindeki kagtdda, yaztlmt§ satnlar odalan tiitiin dumam kokuyor. yal - Dadll 

Sak1amak laz1m! Cormesin I Selim Sek-, Do§emedeki karanhk ~ukur biiyiiyor, 
ban, bu yaz1lan gormesin I derinle§iyor. 

Onlan saklayacak yerim yok burada. AI Selim Sekbanm resimlerini ben bi-
!;)u, ayaklanmm dibinde, kanape ile raz evvel bu c;ukura saklad1m za~nediyor

halmm arasmda ac;tlan bo~Iuga saklaya- dum. Kenarma buakmi§Jm. Giirmesin; 
y1m I onlan, hu karanhk yere iyice giz1eyeyim.. 

Uzamyorum. Resimleri, o ho§luga bt· Resimieri ~ukura ahyorum, fakat on· 
rak 1yorum. lar hem oraya dokiiliiyor, hem elimde 

Hepsi bi!den, uc;m,1arak, iistiiste orayn duruyor. 
d ol:ii!Uyor. Nas1l olur bu? 

Fakat, 0 karanhk bo~luktan bir ses. ge· Gene Selim Sekhanm muammah taraf· 
liyor. T uhaf ~ey I Selim Sekbanm sesd lanndan biri galiba I 

Ne dedigini anlayam1yorum. Uzakta~: Anladtm; bu karanhk yere inip onlan 

k f 1 uzaktan geliyor bu sesl Tabu kendi elimle bir ko~eye b~rakmak Iaztm. 
pe az a · d" A kl 
uzaktan gelecek. Selim Sekban §tm I -' ya anm1 klm!ldatmadan iniyorum, 
Ya•stkayada, ben lstanbuldayJm. iniyorum, iniyorum ... 

Fa kat nic;in J,tanbulday1m ben? Ne A man ne derin, ne zifiri karanhk bir 
' Jd,'m"> Daha biraz evvel. bah- kuyul Hi~ bir ~ey goriinmuyorl Hava da 

zaman ge · ' k b d B I 
d Se!,·m Sekbanla kar topu oynam1- yo ura a! ogu uyoruml.. 

c;e e, I" d b h N d . N . . b 
d k ) Hatta, 0 , em e a c;e rna• ere ey1m. e J~tm var enim tren· 

vor muy 11 • d ? U d k ·1 ··n ·mi budayordu. c c;urum a tren? .• 
a•J e, gu en) 0 ha•ka bir gunlii. Daha Ha I Evet, lstanbula gidiyorum. Kat<!· 
Hf;~r, ~an ~:ounu bu giin oynad1k. yo rum. Ned en ka~1yorum? Neydi beni 

evve 1' ar l"bal Do':toT getirecekler·J YassJkayadan ka~tran) 
Has•aytm g a 1 d""" S I" S kb b"l" . N 1.. rl Dad1mm getir 1g1 e 1m e an llyor mu acaba? Ona 

m'~·b ~. ~zu~ b;la ,· soraylm• 
sii t em 1yt ettl 1 e 

var. Bir isim yazth orad a: Leyla I • • Nemi merak ediyorlar benim i S k D d J• 
K es yo • a 1m, az evvel benitn ~ 

im acaha bu Ley Ia? Ben bu ismi ta- Yirmi yedi gun mi.i? Y oksa. .• E vet, kan~tmyorum galiba I konu§tuktan sonra, birdenbire yerindell 
myacaglm. Ne demek bu yirmi yedi giin i 0 eski bir hastahktt. 0 zaman iyilel!mi§- kalk1p gitmi§ti. Demek ki daha gelmetni~· 

Kim hilir? S!mdi zihnim c;ok kan§lk, Ku1ag1mm dibinde, kahn bir ses var. tim. 0 halde, demek ki §imdi yeniden Nereye gittD $imdi, odadan <;Ikmanlll 
bulamlyorum. Nabz1m1 bir el tutuyor. Sonra bu el, hastaland1m. Slrast mt? 

Ba§ka bir ~ey daha yaz1hl Giiziim iyi alntma dokundu. N z h E t d k k" 
e zaman? i nimi toparlamaga ~ah· ve • erne t o Zaman hastalaniJll' se~miyor, yakmdan bakaytm: Seviyorum c·· I . . ~1m. Beni buraya aett"rm1·• olacaklar. Ac' yazlh. oz enm1 ac;1yorum. §JYorum. ., ,. 

Y atak odamday1m. Yass1kayadaki ya· E lA · · y k d .,. B ba kac; saattir hastay1m"' Ne tuhaf siizl Seviyoruml Ne demek vve a, mc;m ass! aya ay1mr en, S r 
bu? tak odamda. Yatlyorum. Yorgamn iistii· lstanbulda, halamm evinde degil miy- aat degil, giin olacak. 

B ne uzanml§, §effaf; ince, renksiz bir el dim? .. lst~nb_u_Ida, mektubu okudugum zama!\• 
' en bu sozii bir yerde daha okumue- gund d C:· d d .. 

tum. • giiriiniiyor. Orada idim, buna §iiphe yok. Nas1l ol- . uz u. '>'1m i gene gunduz. Ara 8 " 
Giirliikle aralanan gozlerimin takatini d d b ld" "' B · k" t" d" bnka,. giin gerrmi~ oimah. Seviyoruml Carib ~eyl Evet, okudum- ,. u a uraya ge tmr em lffi ge II I S 1 

toplamag"a c;ah§tp bakiyorum. Benim e· buraya"' Ne zaman hastaland1m"' d e im Sekbamn mektubunu nereye ko"'f' du bunu hen. Bu kelimeyi biliyordum. ' ' d lim. 0 §effaf, ince, renksiz ei, benim ken· I k urn ui 
Be§ir, gene araba hazulayor. Beni mi Yava§ yava§, gece erin sonsuz aran- n·· 

gotiirecek genei di eliml hgm1 aydmlatan giine§ gibi, beynimin i- B U§iiniiyorum, bulamtyorum. 

I Ba~1m, yasllgm uzerinde, hirr yokmu~ c;indeki siyah bo§lugu, bir §uur aydmhgl a~ucumda olmasml 
stem em, hayrr, gitmiyecegim 1 Ciitiir- gibi hafif. I ,.. ok f K 1 o' 

kap1amaga ba~ ayor. 'r zayt tm. o umu k1miidatam1:Y 
meyin henil Arabada hir yabanc1 var~ Sag giiziimi.in ucile giirdiigiim kadar rum ki, mektubu arayayim, 
Bak, dudaklan nastl aralanmt•, di§leri b b Kendimi, dizlerimin iistiine h!rahlml§ 

• seziyorum. Karyolamm yam a~ma ir is· h"f 1 1 h 1 · d k" d d Onu bulup da ne yapacag"1m"' YanJnlll nas1l meydandal b k sa 1 e ere, a amm evm e t o am a go- r 
kemle koymu§lar. Orada oturan ir a- riiyorum. uzanamtyan kolum kadar, gozum de, lc&J' 

Yanma binersem, bana fena bir §ey dmm eteg"ini goriiyorum. fam da f c ·· k k k 4 ' 

c:: t kt ·· ·· ·· t v d k"k "I zayl · o:ziim o uyam1=ca ·, ~ siiyleyecek gibi geliyor. Gitmeml Gotiir· __ DadJ, sen m 1"51"n"' ..,u ya a a gozumu ac; 1g1m a 1 a 1 e, f k d J-

' • d h I d y h d am, 0 u ugumu anlayamtyacak. meyl·n bent'! B · k Oh k ··k·· ~1m i atlr a 1g1m sa ne arasm a, zihni- l - emm, IZtm. , ro ~u ur ya· 1 d §te ·· I · k .... 
"' · d d " b" b 1 k goz er1m te rar kapantyor. Bu""t·••· N astl? Yabanci deg"il mi? rabbi! m.m o urama lgl tr O§ u yar. " 

D . y d b "k" viicudiimii kaplayan dert'n bir rahavet Bakaytml Evet, evet, hakkm1z var. Se- Ne var? Ne oluyor? Dad1m ni~in «<;ok lmagtm a, U 1 t amn arasma bir SI· b . 
k ·j · .e.m .. yatai;bn alttna dog"ru rekiyor, .. jJte"'fe lim Sekban Beymi~. ~iikiir yarabbif1> dedi? Simdi nicin ail:1a- mr c;e 1 ml§. gomuyor sanki! "' " 

Yabanct deg"il hai Tabii, tabiil ru- yori Orada, halamm evindeki odamda, mek-
'r tArkan var> 
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K1rm1z1 derilinin k1z1 
[Ce!;en defa !;lkan 

kzszmlann hultisalan: 
On yedinci aszrda A· 
merikada Virginia' da 
Yerli kabile reislerin
den Pavhatan'la lngi· 
liz zabitlerinden yiiz
ba~z John Smith ara• 
~znda hayli mii.cadele· 
ler cereyan ediyor. 

Pavhatan'm kzn Po· 
kahontas yiizba~tnzn i· 
ki defa hayatzm kurta· 
nyor. John Smith In· 
giltereye !;ugmhyor. 
Yerine yiizba~£ Argall 
l!,iinderiliyor. Bu 1 ngt· 
liz :abiti Pavhatan' dan 
!ada imtiyaz kopara
bilmek i!;in bir hileye 
miiracaat ediyor. Kom
~u bir kabile yamnda 
misafir bulunan Poka
hontas't babastntn ma
beyincisi Yapau;zaw ve 
kar~z vasztasile gemiye davet ederek esir et· 
mek ve onu Pavhatan'a teslim ederken mu
kaveleyi imzalatmak istiyor.] 

Yapawzaw ile kansz rollerini mukem· 
lnel oynuyorlard1. Erkek miitemadiyf'n iti
ra:z ed1yor, kadm ise durmadan ag!.yor
du. Yi.izba§l onlan teselli etmege ~ah§l· 
Yor: 

- Camm, diyordu, size ne oluyor .. 
An.u ettiginiz anda karaya c;zl;mak hihri· 
Yet ve serbestisine maliksiniz. Hatta §U 
dakikadan itibaren gemiyi terkedebilirsi· 
niz. Derhal reisiniz Pavhatan' a gtder, va-
2iyeti anlahrsmiZ ve k1zmz kendisine iade
nin hangi §arta muallak oldugu:1u bildirir
siniz. 

Yapawzaw ile kans1 Pokahontas'tan 
son dezece miitessirane ve gozyn"lan ic;in
de aynldzlar. Fakat sahile ayak basar bas
ll1az yii.deri guldu. <;unku 1<oltuklanmn 
altmda ikinci bir bak1r semaver daha var· 
d1. ingiliz yiizba§Jsile su~ ortakhg1 etmele
rine mukabil yeni bir hediye daha alml§· 
lard1. 

Vl- Bahtiyar mahpua 
Pokahontas da gemide ahkoumad1 

Ilk f1rsatta James- Town' a gonderild1. 0-
rada bir prensese lay1k nez:aket vc ihti • 
lnamla agnland1. Yapawzaw da bu va
:ziyet kar~1smda Pavhatan'z lngilrerenin 
ll<limessili olan yi.izba§J Argell ile itilaf et
lnege te§vik ediyordu. Pavhatan mabe • 
Yiurisine sordu: 

- KlzJmm hiirriyetini iade dmek kar· 
~1hg1 olarak bu adam ne ietiyor? 

- Esir ettigini:z biitiin lngilizleri buak· 
ll1aru:z1 ve zaptey lediginiz e§yayl geri ver
lnl'nizi taleb ediyor. 

Pavhatan dalgm ve bitkin: 
- Dii§iineyiml diye cevab verdi. 
Ot; ay tereddiidden sonra yedi lngiliz 

:zabitile bir kat; eski ti.ifegi James-Town'a 
gondetdi. F akat bu, lngilizlerle a lay edil
digini gosteren bir hareketti, c;iinkii geride 
daha t;ok esir, silah ve miihimmat vard1. 
Onuo:1 it;in yerlilerle James • Town lngiliz 
lnustemlekesi askerleri arasmda musade
lneler ba§lad!. 

Bir arahk Pavhatan'm ogullarmdan iki
siniu James· Town' da mahpus k1:zkarde§· 
lerini ziyaret etmek niyetinde olduklan 
§ayiasl ortada doni.ip dola§h ve bu rivayet 
lie; dart giin sonra hakikat haline girdi. 
l\.1sd bir miitareke akdolundu. lki delikrln· 
h James - Town'a getirildi. Pakahontas 
kard.,§lerini goriince biiyiik bir memnuni· 
Yet hissetti ve kendisinin kahtr ve zst1rab 
ic;iude ya§ahlan bir esire degil, bilakia pek 
bahtiyar bir mahpus oldugunu soyledi. 
Hntta James· Town'da oturan zengin bir 
lngili7 tiiccan ona B§Jk bile olmu§tu ve 
IS'enc b:zla evlenmefi canma minnet bile
cegini her yerde soyleyip duruyordu. 

Karde§leri John Rolfe hakkmda tahki
kata giri§tiler ve Pakahontas'tan boyle bir 
talebe muvafakat cevabz verip vermiyece
!:ini sordular. Gene kzz Avrupah ile evlen· 
lnt:yi istedigini ac;tkc;a itiraf etti. 

lki delikanh John Rafle' i babalannm 
huzuruna gotiirdiiler. Zengin lngiliz taciri 
Paw~.atan da nezaketle kl:Zinl istedi, fakat 
h. bile reisi: 

- Pekala, diye eevab verdi, mademki 
bu ktzlmm arzusudur, ben de muvafakat 
tciiyorum. Lakin, ben arttk Pakahontas"m 
Yi.iziinii gormek istemem. lki oglum Ja • 
Illes • Town' a donsunler ve nikah mera· 
•iruin~e §ahid olarak hazzr bulunsunlar I 

¥>f. :f. 

Kmmzt derilinin k1z1 nikah merasimini 
tnUteakJb Lady Rebecca ismini ald1 ve ka
tJ kocn ingiltereye gittikleri zaman zekas1 
8i1Yesinde Avrupa adet ve an"anelerini 
~~rendi. Oradaki kibar alemi arasmda iyi 
h II' mevki aldt. Aile dostlan arasmda bil-

assa yi.i:zba§J John Smith on aafta yer al
~l§h. lngiliz zabiti Pokahontas'm iki defa 

endisini oliimden kurtarml§ oldugunu 
~~sll unutabilirdi. Yiizba§J lngiltere Krah 

1
_1rinci Jaques'm kam11 ve Daimarka Kra

l1<;esi Anne, Pokahontas"m Amerikada 
1\l!rili:zlere gostermi§ oldugu kolayhklan 

\oe yapml!f oldugu iyilikleri bildirir bir 
~htua takdim etti. John Rofle'in gene 
kansl saraya davet olundu. Giizelligi ve 
~ltzlhhgile kibar tabakamn tevecciih ve 
ltibanm kazandz. 

1\.lrmJ:Zl deriler reisi Pawhatan' a gelin· 
~e. 0 lngilizlerle daima mucadele etmege 

ah~1k oldugundan bir tiirlii rahat durmu
yordu. lngilizlerin say1sile kendi kabilele
rine mensub insanlann adedini a§agl yu· 
kan bir samyordu. Bir gun mabeyincisi 
Yapawzaw'a: 

- Yarm, dedi, lngiltereye bir vapur 
harekel ecliyor, git bakahm, §U lngili:zlerin 
adedini saymaya ve ogrenmege gayret 
etl 

Yapawzaw yamna u:zun bir baston ai
d!, ta ki her lngilize mukabil i.istiine bir 
c;entik yapsm da onu bir c;etele haline ge· 
tirsin, diye I 

Plymouth limanma vaszl olunca her 
rasgeldigi lngiliz ic;in bastona bir c;entik 
atmaya ba§ladJ. Fakat baktt ki bu i§ ba§a 
c;zkacak gibi degil, derhal va:zgec;ti. Arne· 
rikaya dondiigu zaman da: 

- Aman efendimi:z, dedi, lngili:zler sa· 
y1lacak gibi degil. Gokte yJ)dJz, denizde 
dalga, agacda yaprak ne kadar bolsa, 
Britanya adalannda da lngiliz o kadar 
c;okl 

Pawhatan bu haberi duyunca lngiliz
lerle sulh yapmaya raz1 oldu. Zavalb 
Pokahontas' a gelince, kocas1 John Roflo· 
Ia birlikte babasm1 gormek u:zere Ameri
kaya giderken bindikleri yelkenli gemi 
kazaya ugray1p batt!. Hayatzmn baharm· 
da ebediyete kavu§an ktrmlZI derilinin k1· 
z1, zekasz, zarafeti, ne:zaketile lngilizler 
arasmda u:zun muddet unutulmaz tath bir 
habra buaktl. 

-SON-

Bardakb miisabaka 
Bu oyunu ev ic;erisinde oynamaya gel· 

mez, Havalar gitgide dii:zeliyor, onun it;in 
pekala bahc;enizde oynayabilirsiniz, 0. 

yunculann sayzsmm c;ift <>imasz ve iki 
grupa aynlmalan laz1mdlr. Her gruptan 
oyuncularm eline hirer bardak verilir ve 
ic;lerine ol~tiilerek bardaklan yanya ka • 
dar doldurabilecek su konulur. Oyun §e· 
finin i~areti u:zerine iki grupa aynlmz§ o-

ian oyuncular evvelce c;izilmi§ c;izgiden 
hareket ederek muayyen mesafeyi ~u ~e. 
kilde katetmek mecburiyetindedirler. Sag 
di:zlerini yere dayayarak ve sol ellerile sag 
ayaklarmm bilegini tutmak ve sag elle
rindeki bardag1 mumkun mertebe az c;al
kalamak §artile muayyen mesafeye varan 
her grup azasmm bardaklarmdaki sular 
tekrar olt;iiliir ve en az hangi grupun 0· 

yunculan su kaybetmi§seler onlar galib 
gelmi§ say1hrlar. Bardagmdaki suyu biis. 
butun kaybetmi~ olanlar yeni iic; parti ic;in 
ovundan haric bnakJhrlar. 
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reisi 
Harb dolayzsile lngilterede son zaman

larda ba:z1 g1dalann sarfmm tahdid edil
digini, meseta tereyag1, jambon ve saire 
gibi §eyleri halkm ancak haftanm muay• 
yen giinlerinde yemelerine miisaade edil
digini biliyorsunuz. <;unkii muharebe 
fazla siirdiigii takdirde bunlardan biisbii
tiin mahrum kalmaktansa ilelebed onlan 
yemek ic;in §imdiden bazz mahrumiyetlere 
katl~nmak hie; §iiphesiz daha ak1lhca bir 
i§til. 

lngiltere Krah VI nci George ile Krali
~te Elizabeth halka tereyag1 ve jambon 

r r 
verilmedigi gunler, kendileri de bu g!da
lan sofralarmda bulundurmamaya ve ye
memege karar vermi§lerdir. Milletle dev· 
let reisi arasmdaki bu tesanud biitun diin
yada c;ok iyi tesir yapacak ve aym za· 
manda guzel bir misal te§kil edecek fazi
letkarane bir harekettir. 

Bisiklet modaa1 
Holandaya gidenler bilirler. dgle ve 

ak§am tatilinde sokaklar, caddeler bisik
let kalabahgmdan gec;ilmez bir haldedir. 
Gene, ihtiyar, kadm, erkek, ~<oluk c;ocuk 
hep bu nakliye vas1tasmdan istifade eder· 
ler. Son zamanlarda harb dolay1sile ben
zin sarfiyatmda her memlekette oldugu 
gibi Holandada da ikttsad yap1lmasJ fikri 
oruda biaiklet modasmm biisbutiin yay1l· 

masma sebebiyet vermi§tir. Holanda 
Kralic;e~ile klZI Prenses juliana da teba
alanna bu hususta onayak olmak uzere 
husu~i olarak her sokaga ~lkJ§lannda 
bi~iklet~ binmektedirler. Tabii biitiin Fe· 
lemenk halka da onlan takliden doksanhk 
ihtiyarlara varmcaya kadar herkes iki te
kerlege rakib olarak dola§maktadarlar. 

lavi~re filosu 
Simdiye kadar Avrupah milletler ara

smda «lsvic;re filosu:. ve «lsvic;re Amira
h» sozu bir latife mevzuu olarak kullaml· 
makta idi. ~iinku denizi olm1yan bu mem
leketin filo te~kil edemiyecegi ve amirah 
bulunm1Yacag1 ac;1k bir hakikatti. F akat 
arttk bu tabirler husulu kabil olmayacak 

i~ler hakkmda istimal edilemiyecektir. 
<;iinku son harb dolay1sile diger memle· 
ketlerin gemileri ancak kendilerine aid 
leva:r.1m ve g1dalan ta§Jdzklan ic;in lsvic;· 
reye aid ba§ka memleketlerden getirile
cek e§yamn nakli mu§kulata ugramakta 
idi. fsvic;re hiikiimeti bunu nazara alarak 
baz1 vapurlar satm alm1~ ve kendi i§ini 
ken-:li gormege ba§lamJ§tlr. Hatta ge~en
lerde Amerikamn Filadelfiya limanma 
lsvir.re banduasmz hamil bir vapurun gel
mesi nhtJmdaki halkz hayrete du§iirmii§, 
bir o:;oklan gozlerine inanmaml§lardlr. Fa
kat karan ogrenince §a§Hmakta haks!Z o)
dukJanm anlamJ§lardJr. 

[meraklt ~eylerj 
Biiyiik bir trampet 

fngilerede son zamanlarda buyiik bir 
trampet vucude getirilmi§tir. Bu trampe
tin kutru iki but;uk metrodur. KlsJmlan· 
nm imali ve yerle~tirilmesi tam bir buc;uk 
sene siirmii§tur. Nic;in, acaba bu kadar 
uzun surdu, diyeceksini:z. Anlatahm. Ev
vela bu trampetin iistiine konulacak ga-

yet biiyiik ve kusursu:z bir deri bulmak 
icab etmi§tir. Onu aramak tabiatile epey
ce bir zaman yemi§tir. Yap1lan masrafa 
gelince bizim param1zla, tam altJ bin lira
du. Peki ama, bu kadar biiyuk trampet 
neye knllantlacak? §eklinde bir sua] de 
habra gelmektedir. Onu da soyliyelim. 
dniimuzdeki yaz lngilterede Glynebourne 
tiyatrosunda Verdi' nin Macbeth operas!· 
mn fevkalade bir temsili verilecektir. Bu 
trampet, o temsilde gok giirlemesi giirul
tiilerini taklidde kullamlacak ve diger 
piyeslet ve operalarda da kalabahk siivari 
miifre7elerinin dortnala gidi§lerini ve 
muhtelif patlayJel maddelerin infilakmz 
canland1rmaga yarayacaktar. 

~~~L~~~TL ~ I~_SI_YA_M_T_U_R~ 
. QCUKLAn. Kafkasya t--<_ Kafkas daglannm hak.im oldugu «Kaf-

kasya:. mmtakasmda dinleri, dilleri ve a
detleri birbirine uym1yan muhtelif cins 

~u kii<;iik Arnerikal! artist Bobs Watson'a bakm. Sagdaki resimde 5ahidenmi§ gibi ne 
hazin aglayor, solda ise hayreti ne gti.zel ifade ediyor. Henti.z yedi Ya§mda o!rnasma rag
men §imdiye kadar yinni iki film .. evinn~tir. Diger sekiz karde§i daha vardll' ama, onlar 
artist degildirler. 
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Bilmeceyi 

Bilmeceyi dogru c;ozenlerden bize re. 
sim gonderenlerin resimlerini yeniden 
basmaya ha§hyoruz. Fakat burada resmi 
c;zkmak mutlaka hediye kazanmt§ olmak
hga delalet etme:z. Miikafat kazananla -
rm isimleri her aym ilk haftasmda ne~ro. 
lunan biiyuk listeye ya:z1hr. Soldan itiba
ren sua ile: 

I - Mardin, Ag1rceza birinci azas1 
Remzi dgiitun oglu Turban dgiit. 

2 - Kad1koy, Cevizlik Bakla sokag1 
No. I 8 Mu:zaffer Akbal. 

3 - Konya Altm<;e§me ilk okulu N;,. 
365, S. 2/B Aytop Var. 

4 - Gemlik orta okul 1 /A §Ubesi 
121 No. M. K. Meral. 

5 - Bursa birinci orta okul 3/D No. 
1 0 I 4 Muharrem Cantez. 
6- Malatya lisesi s1mf 4/B No. 357 

Bahaeddin Akz§. 
7 - Adana Zirnat mektebinde Hik • 

met Gencel. 

~ozenler 

8 - <;anakkale mayin grup komu • 
tanhgmda Hakkz Kuru. 

9 - Hendek merkez okulu S. l, No. 
1 5< Necla Giiney. 

I 0 - Tire orta okul No. 18 Suad $a
hin. 

I I - Gemlik orta okul §Ube A, Ha • 
san Baykal. 

12 - Peyk gemisinde telsiz ,.avu§U 
Akif Yiiksel. 

13 - Osmaniye orta okul No. 282 
Ali (:iftc;i. 

14 - Adana Re§adbey mah. No. 28 
de Erciimend dzdogan. 

1 5 - Bursa Babazakir mah. Meydan 
sokak No. 3 Nejad Aysay. 

I 6 - Afyon Dumlupmar ilk okulu 
No. 5 Bekir Tiryakiog. 

I 7 - Amasya orta okul son smzf No. 
63 Vedad Lac;in. 

18 - K1Z1ltoprak lhlamur cad. No, 
93 Minas Sakar. 
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YAZISIZ HiKAYE 

ve c;e~d bir c;ok kavimler otururlar. Bun· 
!ann ba~healan Azerbayean Tiirkleri, 
Giirciiler, Ermeniler, Nogaylar, Dagis • 
tanhlar, <;erkesler ve sairedir. 

Arazi daglak ve gec;id vermez bir §e· 
kilde oldugu ic;in muhtelif mmtaklar hal· 
kz birbirlerile oldugu kadar medeniyet 
a}emi]e de Blkl temas edemedikJerinden 
k1smen geri kalmt~lar ve kendi an'ane -
lerini muhafaza etmi§lerdir. 

Her hangi bir Kafkas koyune yakla§ll
d!gz zaman insan kendini Avrupadan ~ok 
u:zakta sanar. Kafkas koylerinin ekserisi 
daglann basamak basamak yiikselen ker
tikleri iizerine bina edilmi,lerdir. Evlerin 
her biri yuksek hirer kule §eklindedir ve 
bu kulelerin yalmz em iist katlan mes • 
kfuJdur. Diger taraftan her koyiin giri11 
noktasmda evlerden daha yiiksek bir ta
rassud veya harb kulesi mevcuddur. Ya· 
banca bir IJcabilenin hucumuna ugramhp 
ugramlmad,gmt her an orada etra£1 go • 
zetleyen nobetc;i derhal koy halkma haJ 
her verir. Boyle bir baskm oluyorsa der• 
hal gender ISilahlanJp dii§mana kar§J c;1-

karlar. Kafkasya evlerinin ic;erisinde bi
zim bildigimill tar:zda mobilye yoktur, du
varlarda baz1 aletler ve silahlar as1hd!r, 
Oturma ve yatma vas1talanm ise ancak 
hayvan postlan te§kil ederler. Her oda
mn bir ko§esinde ocak vardn, K1§, ya:z 
bu ocak daima yanar ve iizerinde yemek, 
c;ay pi§irirler. 

Kafkasyahlar cesur, hurriyetlerini hi~t 
bir vec;h.ile feda etmez, sozlerine sad1k 
insanlardzr. Erkekler ziraat ve atolye i§le· 
rile me§gul olmaya tenezziil etmezler. 
Bunlan kadmlara bnaknlar. Kendileri si· 
lah yapma ve av avlama hususlarile ug· 
ra§nlar. Bilhassa siivarilige ve at ii:zerinde 
binbir meharet yapmaya c;ok merakhd1r• 
lar. Ziraatten ziyade hayvan beslemekle 
ugrB§nlar. Koylerde din adamlanna De. 
kanoz ismi verilir. Bayramlarda, zengin· 
Ierin hayvan kurban etmeleri adettir. Olii
leri bir kac; gun evin d1§ansmda bnak1p 
gommeden ruhlanmn goke c;1kmasma mu
saade etmek en esash an· anelerdendir. 
Maamafih Kafkaaya halk1nm miihim bir 
kzsmz miisliiman, digerleri de ortodokstur. 
Aralarnda kan davast hiikiim surer. 01-
duriilenin en yakm h181mt katili mutlaka 
katleder. Eger iki aile arasmda uyu§ulur· 
sa katil, oldiirulenin ailesine yirmi be§ 
inek tazminat verir. . ........................................................ .... 

Y a kabak ba§hlar .• 
Annesile babaaa modadan bahsediyor• 

lard!. Babas1: 
- Biz erkekler de, diyordu, kadmlar 

gibi modaya ve iistiimiizdeki renklerin 
birbirine uymasana dikkat edecek olsak 
§oyle bir giyinme tarZI tutmam1z icab e~ 
derdi. San sa~tlllarm ac;1k, kumrallann 
kahverengi, siyah sae<hlann da koyu ve 
siyah renkli elbiaeleri tercih etmeleri Ia
Zim gelecekl 

Ko§ede oyuncaklarile me~gul kiic;ult 
Cehdi birden lafa kan§b: 

- Baba, dedi, ya senin gibi kabak 
ba§hlar ne renk elbise giyecekler} 

I 

Yukandaki parc;alan keserek hepsinin 
yerini bulup bir kagld iizerine dikkatle 
yapt§tlracak olursam:z meydana bir resim 

<;lkacakhr. 0 resmi bize gonderiniz. Bu 
bulmacay1 dogru halledeceklerden birin· 

ciye be~, ikinciye iki, iic;iincuye miinasib 
bir hediye takdim olunaeak ve diger yiiz 

ki§iye muhtelif miikafatlar dagJhlacaktn. 
Cevablann martm sonuna kadar lstan • 
bulda cCumhuriyet Gazetesi Coeuk Sa· 
hifesi) adresine gonderilmesi laz1md!r. 

Ge~ kalanlar, hediye alamazlar. 
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EM BASSASIDIR 

Zongaldak Viliyeti 
Daimi Encii11eninden : 

1 - Zonguldak vilayeti i~inde kargas ve taksimatt yaptlmt§ idarei Hususiye binas1 ikmali 
inpatl i~in yaptlacak c62.819• lira 33 kunl§ ke§if bedelli dograma. stva, parke, mermer i.§i, 
stor ve her tiirlii dti§eme, elektrik. asansor, su ve kalorifer tesisat1 ve sair i.§ler vahidi fiat 
ve muhammen bedel iizerinden ve i§in 34000 lirahk bir ktsmmm in§aat esnasmda yaptmp 
yapttnnamakta ViUyet Daimi Enciimeninin muhtar olmas1 -§artile kapah zarf usulile eksilt-
meye konulmu§tur. ' 

2 - Muvakkat teminat 4391 liradJr. 
3 - Eksiltme 25 mart 940 pazartesi gilnii saat ell> de Zonguldak Vilayeti Daimi Enciime

ninde yap1lacagmdan taliblerin ihale gilniinden en az c8• gun evvel Zonguldak Vilayetine 
miiracaat ederek Vilayet makammdan almmur muteahhidlik ehliyet. ve bu ytla aid Ticaret 
Odas1 ve 40,000 liraltk bina i.§i yapiDI§ olduguna dair vesikalarla muvakkat teminatlarma aid 
makbuz veya banka ve teklif mektuHarm1 ihtiva eden kapah zarf ihale saatinden bir saat 
evveline kadar Vilayet Enciimenine verilmi.§ bulunacakt~r. 

oi - Eksiltme §artnamesi ve buna miiteferri evrak Vilayet Nafta miidiriyetinde ve Dai
mt Enciimen kaleminde goriilebileceginden talib olanlarm muayyen giln ve saatte Daimi 
Enciimende haz1r bulunmalar1 ilan olunur. (1847) 

1940 elmash ve p1rlantah SiNGER saat modeli 

Singer 
Fevkalade giizel, zarif ve ~oz kama~hran bir harika olan bu saatler 

en mii~kiilpesendleri d.ahi tatmin edebilir. Gayet makbul ve ayni 
zamanda faydah olmas1 itibarile en iyi hediyedir. 

No. '27 /A 108 Elmash ve 8 P1rlanta 230 Lira 
No. 27 /B 126 Elmash ve 8 P1rlanta 255 Lira 

- EMSALLERi GiBi ON BES SENE GARANTiLiDiR -
Adres : SiNGER SAAT MAGAZASI - istanbul Eminonii Cad. 8 

Bonova Belediyesindea: 
120 lira ayldcll Belediye tababeti a~tktlr. isteklilerin Bornova Belediyesine mtiracaatleri. 

(2090) 

.. ~H A L i L S E Z E R ' 
Karyola ve Madeni E~ya FabrikaSJ I 

Muhtelif cins karyola ve divanlarla madeni mobleler fabrikanm salonlarmda I 
te~hir edilmektedir. Bir defa mallanmlZl ~ormeniz menfaatiniz iktizasm

dandtr. Sirkeci, Salktmsogiid, Demirkap1 caddesi No. 7. Tel: 21632 • 

izmir Emraz1 Sariye Hastanesi Ba,hekimliginden: 
Hastanemizde yeniden yap1lacak 11501 lira 80 kuru§ bedeli ke§ifli kalorifer tesisah kapah 

zarf usulile eksiltmeye konmu§tur. lsteklilerin §artname ve saireyi gormek uzere her gun 
hastane Ba§tabibligine ve eksiltme 1940 nisanm ii~Uncii ~ar§amba giinu saat on birde yapt
lacagmdan 2490 sayll1 artbrma ve eksiltme kanununa gore teminatl olan 862 lira 64 kuru§luk 
banka mektubu veya Maliye veznesi makbuz_ ilmlihaheri ve icab eden teklif mektublar1 ve 
digcr vesaikle birlikte eksiltme saatinden bir saat evvel Tepecikte Emrazt Sariye hastanesin
de miite§ekkil Komisyona mtiracaatleri. (2087) 

Kapab Zarf Usulile Mazot ve Makine 
Y ag1 Eksiltmesi ilan1 

Sultansuyu Haras1 Miidiirliigiinden: 
Miiessesemiz ihtiyact i~in •35000• kilo mazot ile c2500~ kilo makine yagt kapah zarf usu

lile eksiltmeye ~Jkardml§tlr. ihale 27/ 3/940 tarihine musadif <;ar§IUT1ba giinii saat cl5• te 
Hara Merkezinde yaptlacakt1r. Mazotun beher kilosuna on yedi kuru§ ve makine yagmm 
beher kilosuna k1rk kurU§ muhammen fiat konulmu§ olup muvakkat teminat c522~ liradtr. 

isteklilerin 2490 saydt kanunun hiikiimleri dahilinde teminatlarile birlikte haztrlaya
caklarl zarflarmt eksiltme giinti ihale saatinden bir saat eveline kadar Hara Merkezinde mii
te§ekkil Komisyona tevdi etmeleri, §artnamesini gormek isteyenlerin mezkO.r Hara Muha
sebesine miiracaatleri, §artname isteyenlere hila bedel gonderilir. (1846) 

ETiBANK 
Garb Linyitleri i§letmesinden : 
Miiessesenin Soma, Tav!$anh, Degirmisaz i~letmelerinde .;ah~mak iizere 

Bir Maden Muhendisi 
ve 

Bir Makine MUhendisi 
aranmaktadir. Talib olanlarm Bahkesir posta kutusu 5 numarah adresine 

tahriren miiracaatleri ilan olunur. 

Satlbk 
Dursunbey Devlet Orman isletmesi • 

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

cud ( 456) aded muadili ( 473) metre mikab (773) desmietre mikab 9am tomrugu a<;tk art
tlrma ile satlhga ~tkarJlmt§tlr. 

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

3 - Tomruklara aid satl§ §artnamesi Ankara, istanbul, Baltkesir Orman Cevirge Mii
dlirliiklerinde ve Dursunbey Revir Amirliginde goriilebilir. 

4 - Tomruklarm heber gayrimamul metre mikabmm muhammen bedeli (12) lira (10) 
kuru~tur. 

5 - Tomruklarm muhammen bedeli uzerinden % 7.5 muvakkat teminatJ (429) lira (95) 
kuru~tur. 

6 - isteklilerin muvakkat teminatlannt hamilen 27 / 3/940 9ar§amba giinii saat 15 te 
Dursunbey Revir Amirligine mtiracaatleri ilan olunur. (2006) 

·-----
Dr. IHSAN SAM 

GONOKOK A$1SI 
B~lsoguklugu ve ihtilatlanna karsJ 
OP.k tesirll ve taze as1dtr Divanvolu 
Hultanmahmud tiirhesl No. 113 

Sahib ve R'L~muharriri: Yunus Nadi 
U mumi ne§riyntt idnre edm Y nzt i~leri 

miidiirii: Hikmet Miinif Olgen 

BA~, Dl~, NEZLE, GRIP 
ROMATlZMA, SOGUK 

ALGINLIGI 

ve biitiin agnlarmt derhal keser. 
Liizumunda giinde 3 kafe ahnabilir 

Klrseh1r Naf1a Miidiirliigiinden: 
Pazarltga konan i§ : 

1 - K1T§ehir - Kayseri yolunun 221 + 000 - 241 + 300 kilometreleri arasmda c17~ km.lilt 
k.tsmm §Ose ihzan ve silindiraj i.§leri ile (34) aded menfez in§at1 i.§idir, 

2 - Bu i§lerin ke§if bedeli (26195) lira (66) kUrll§tur. 
3 - Bu i§e aid evrak §unlard1r: 

A- Grafik 
B - Ke§if ve ke§if hulasas1 
C - Hususi ve fenni §artname 
D - Eksiltme §artnamesi 
E- Proje 
F - Genel §artname. 

4 - Bu I~ kapall zarf usulile eksiltmeye konulmu§ lse de talib ~1kmad1gmdan 4/3/ 940 tari~ 
hinden itibaren bir ay iginde pazarhkla yaphrtlacakhr. 

5 - isteklilerin pazarhga girebilmeleri i~in a§agtdaki vesikalar1 ibraz etmeleri lazrmdlr. 
A - Ticaret Odasmda kay1dl1 olduguna dair vesika. 
B - Vilayetten ahnml§ ehliyet vesikas1. 

6 - Pazarhk Naf1a Miidiirltigiinde toplanan Komisyon tarafmdan yaptlacakhr. 
7 - Pazarhga girmek isteyenlerin her giln saat on dortte Naf1a Miidiirlugiine muirac~aatleJrl l 

ilan olunur. 

RADYOLiN 
SABAH, OGLE ve AK~AM her' 

yemekten aonra giinde 3 defa 

Di~lerinizi Muntazaman Fir~alayiniz. 

Devlet DelliryoDan i1letae U. Midirlijindea: 
Muhammen bedeli 24800 (yirmi dort bin sekiz y(iz) lira olan iki kalem susta 

29/ 4/1940 pazartesi giinii saat 15,30 da kapah zarf usulile Ankarada idare binasmda 
almacaktlr. 

Bu i.§e girmek isteyenlerin 1860 (bin sekiz yiiz altml§) lirahk muvakkat teminatla ka~ 
nunun tayin ettigi vesikalar1 ve tekliflerini ayni giln saat 14,30 a kadar komisyon 
vermeleri laz1mdlr. 

~artnameler paras1z olarak Ankarada malzeme dairesinden, Haydarpa§ada teselliim 
sevk §efliginden dagtblacaktlr. 

Ki 
I 

I 
r 

Harita: Garb Cephesi, 20 kuru§. Simal memleketleri ve Finlandiya 20 
kuru§. Faik Sabri Duran: Hayvanlar alemi, 130 kuru§. 1nsanlar alemi 150 
kuru§. Galib Kemali: insan ve Totaliter devlet, 50 kuru§. Dunya tarihi, ISO 
kuru§. Rusya tarihi, ISO kuru§. Ba§1m1za gelenler, 75 kuru§. Bugiinku 1ngilte
reyi tammak i<;in, 50 kuru§. italy a tari hi 2 cild, 2 50 kuru~. Hiiseyin Cahid Y al~ 
c;m: 1ngiltere 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 kitab! 150 
kuru§. Siyasi Hi.irriyetlerimiz 2 cild, 300 kuru~. Dr. Zeki Zeren: Evlilik ve 
bekarhk, 50 kuru~. Sthhat, terbiye ve giyim 50 kuru~. Hilmi Ziya: Ziya Gokalp 
50 kuru§. Asaf Halet Celebi: Mevlananm Rubaileri 50 kuru~. Mevlana 75• Kr. 
Sadi Kirtmh: Atalar sozu 50 kuru~. Sadri Ertem: Avrupamn iskeleti 1 00 Kr. 

M. Zeki Pakalm: Tanzimat Maliye Naznlan 2 cild 250 kuru§. Cevdet Yular~ 
k1ran: Bizans lmparatorlugu tarihi 125 kuru§. Siimer San'at!, Roman San'au 
75 Kr.Fehmi Baldap: Milliyetler meselesi 75 Kr. Ali R1za Seyfi: Bir Milletin 

bir lmparatorlukla sava~1 75 kuru§. Prof. Fuad Kopriilii: Turk Saz $airleri 
Antolojisi: XVI nci asH saz ~?airleri 30 kuru§. XVII nci as1r saz §airleri 30 
kuru§. Gevheri 30 kuru~. M. Turban Tan: Safiye Sultan 125 kuru§. Hind de· 
nizlerinde Tiirkler, I 00 kuru§. Devrilen kazan 125 kuru§. Ali Haydar Tauer. 

Beyaz Zambaklar memleketinde Finlandiya 60 kuru§. Abdiilhalik Denker: 
Musiki terbiyesi 125 kuru§. Hilmi Ziya: Yirminci asnn filozoflan: Fi. 2 75•. 

istanbul Oniversitesi A. E. P. Komisyonundan : 
1420,25 lira ke§ifli ikinci §iri.irji ve kulak, bogaz, burun klinigi telefon tesisab 

ssh giinii saat 15 te Rektorltikte a~tk eksiltmeye konulacaktlr. 
istekliler en az (1000) lirahk bu i§e benzer i.§ yapbklarma dair istanbul 

eksiltme tarihinden sekiz giin evvel almrnl§ ehliyet ve 940 yuma aid Ticaret Odast .. -··"-·'· 
107 lirahk muvakkat teminat makbuzlarile mtiesseseye gelmeleri, §artname ve ke§i£ her 
Rckilirliikte gori.ilur. 

F 0 S F A R S 0 L, Kanm en hayati k1sm1 olan lwmm yuvarlactklan tazeliyerek eoiialtu. Tati.J istah temin eder. 
Viicude devnmh genclik, dioclik verir. Sinirleri caoland~rarak asabi buhranlan. uykusuzlufu stJderir Muannid inki. 
bazlarda, barsak tembelliginde, Tifo, Grip, Zatiirrieye, S1tma nekahatlerinde, Bel geV$ekligi ve ademi iktidarda ve 
kilo almakta !jayani hayret faideler temin eder. 

F 0 S F A R S 0 L'iin: Diger biitiin lruvvet surublanndan iistiinliiiiii DEVAMLI BiR SURETTE KAN KUVVET 
iSTiHA TEMiN ETMESi ve ilk kullananlarda bile tesirini derhal giistermesidir... ' ' 

S1hhat V t>kaletinin resmi miisaadesini haizdir. Her eczanede bulunur. 


