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Tarhan Taa'm 
Miiessesemiz tarafmdan <rikanlan 

en son eserleri 
Hurrem Sultan 
Viyana Donii§ii 
Kadm A VCISI 

Cern Sultan 
T arihi Musahabeler 
Tarihte Tiirkler iorin soylenen 
biiyiik sozler 
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25 ) 

ayreti 
Da~e ve Bitlerin Brenner 
So Sulb Tataresco 'nun nutku 

Biir Ramanya 
"T opragm1n muhafazasi 

milikatl z,s saat siirdii i~in en yiiksek vazifesini 
• • • her an if a ya haz1rdir!" Yeai lair s1lh 

Taarr z k111111nda 

U
ti talya Ba~vekili Mussolini ile Alman

)la Devlet Reisi Hitler, diin, Brenner 
hududunun italyaya aid kiir,:iik bir is

tasyonunda, kapah, dar ve Sir s1zmaz bir 
Vagon salonunda ba~ba~a vererek saatler
te konu~tular. 
··- Neticelerini ancak bir kac; gi.in sonra 
).&renebilecegimiz Mussolini - Hitler mi.i
~katJ hakkmda herhangi bir miitalea yii-
r~trneden once, bazJ hadiseler arasmdaki 
a
1
aka yakmhgma dikkat etrnek faydah 

0 acakhr. 

h' 1.~:- Polonya seferi muvaffakiyetle 
IthgJ SJralarda Almanya kuvvetli hir 

Sltlh taarruzuna giri~mi~ti. Ba~ta Hitler H rnak i.izere s1rasile Goring, Gobbels, 
d ess gibi biiyi.ikli.i kiic;iiklii bir tak1m 

.~viet adamlan arka arkaya nutuklar 
50Ylerni~ler, matbuatm da yardimile diin
Ya efkan umumiyesini kendi taraflanna 
~elrnege ugra~mJ~lardJ. Zihnimize sok
tnak istedikleri fikir ~uydu: 
d «Almanya arhk tatmin edilmi~tir. Bun-
~n sonra Avrupada toprak davast giit

tlttyecegiz. F ransadan hie; bir ~ey istemi
horuz; lngiltere ile hesabJmJz kola yea 
h alledilebilecek kadar basittir. 0 halde 
arbe ne liizum var~ Bahusus ki Alman• 

Ya ne harben, ne de iktJsaden kat'iyyen 
tnaglub edilemiyecek derecede kuvvetlen· 
tn' 

h hulunuyor.» 

AI Bu propagandanm tesiri goriilmeyince 
lllanya harb mes'uliyetini lngilterenin 

Sithna yiiklemege r,:ahsarak susmay1 tercih 
d~~- Ne Hitler, ne d~ biiyiiklii kiir,:iiklii 

dilger devlet adamlan aylarca ag1z ac;ma-
1 ar. 

~irndi, Roosevelt'in, harbeden milletler 
k~kilnda bir anla~ma imkamna clair tet
s1 er yapmak iizere Hariciye Miiste~an 
~uurn_ner Welles'i Avrupaya gonderdigi 
~ 1-I~rrkar,: haftadanberi Almanyadan gene 
; ltler ordusu maglub edilemez, edilemi
S ecektir» gibi bir tak1m sesler i~itiyoruz. 
taon on giin zarfmda Hitler ve Gobbels 
Ill ra.fJndan iistiiste bir kar,: nutuk soylen-

esl dikkate deger bir hadisedir. 

S)2 - Amerika Cumhur Reisinin (:eko-
1 ovakya hadiselerini miiteak1b ve Po
o~nya seferinden biraz evvel. harbe mani 
n rn.ak emelile yolladJgi c;ok samimi ve c;ok 
az1k 1'k· · b k I" b') 1 mesa)a ceva verme uzumunu N e duym1yan Hitler, bu sefer, Amerika 

I ~~iciye Nezareti miiste~arlanndan Wel
es I b'lh d' . t assa huzuruna davet ederek ken-
b~Slne uzun bir hitabede bulundu. Vaktile 
~~ ~evlet ~efinin ricasm1 cevabs1z b1rakan 
,, tt er'in ~imdi bir miiste~ara hususi mahi-
Jette b' k I f If tr nutu ut edecek kadar tevazu 
,osterrnesi sebebsiz olamaz. 

ba ~ - Gec;en agustosta, Polonya seferi 
li ~ arnadan once, ltalyan ve Alman Ha
le~J,e NaZirlan Salzburg'da gorii~mii~
ti~ 1

• Sonralan Kont Ciano'nun agzmdan 
ta~enrni~tik ki, Almanya, Ruslarla yapa
hi~1 anla~mayi halyadan gizlemi~. bu mii· 
ah hadise hakkmda mihver yolda~ma 
·•tak · Ca. Jmzadan 48 saat evvel, o da lusa-

ha' btnalumat vermekle iktifa etmi~ti. Ve 
)j11~. ba~ladJktan sonra da Hitler Musso
iht~ Ye k1sa bir telgraf c;ekerek yard1ma 
tab~acJ olmadiibm, bu i~i yalmzca ba~a
}'a, 

1 ecegini soylemi~ti. ,;;imdi ise Alman
~~ll~1n .~~.lmz kah:naktan pek ho~lanmadr
dak· &oruyoruz. Italya ile Rusya arasm
t11111 tnenfaat ve gaye aynhklanmn ban~-
11}-r lt\as1 c;arelerini han! han! ara~tmrken, 
~itntca, ba~ka bir tak1m vesilelerle de ltal
~081 d.ostluguna nekadar k1ymet verdigini 
tak effor. Welles heniiz ikinci defa ola
sUr• ornaya varmadan Ribbentrop'un 
~~~ b·tle Ciano'ya ko~mas1, Almanyanm, 
li!Q/~ ka<; giin zarfmda inki~af edecegini 
bj1 J&urnuz hadiseler kar~Jsmda kuvvetli 
8(1" I estek ihtiyac1 duyduguna bir deli! 

Jltr. 

NADIR NADI 
,(Arka.7& sa. 6 aatun i te> 

}J!Iussolznz, Alma "'I ~artlarzle clodias, Biikre,'e 

sulh olacajzna kani dejil ~~·:t':..tn 
-----------·e+-----------iki hiikumet ~efinin, 

hazirladiklari cevab1 
nazilerle 

Welles' e · verilecek son 
anla~IIIyor - ingiltere 

Bol petrol verilirse 
Almanya ve Rusyadan 
korkmaga mahal yok! 

olm1yacak Biikre§ 18 (a.a.) - Ba§vekil Tata -
resko, diin ak§am radyo ile memlekete 
hitaben soyledigi bir nutukta demi§tir 
ki: 

«- Milletimiz sulh isteyor. Sulh me
selesi biitiin dii§iincelerin fevkindedir. 
Hukukumuza riayet esas1 dahilinde sulh 
isteyoruz. Zamanla kaybolmtyan haklara 
miistenid irademizle biitiin esaret zincir
lerini lurarak milli ittihad1 viicude getir • 
dik. Bu giin Rumen topragtmtza sahib 
bulunuyoruz ve onun miidafaast ic;in en 
yiiksek vazifemizi ifaya her an hazmz. 
Basiretimiz semeresini vermi§tir. <;iinkii 
bu giin diinden daha az endil}eliyiz ve 
kar§tmJza c;tkan giiorliiklerin biiyiik bir 

Rumanya Barvekili Tatn.resko 

k1smmt yenmi§ bulunuyoruz. Bunu yal· 
mz Krahn miinevver sevk ve idaresi al
tJnda dostluk baglanmJZI kuvvetlendir ~ 

(Arka.n Sa, S siltun 4 te) 

... ······················· ·······························································································• 

Tiirkiye tehdid edilirse? 
"Mittdiklerin yard• Jan tiakkmtla 
Tirkiye ile istiiClre edilllektedir, 

Avam Kamaras1nda ·miizakereler 
Dilnku· Brenner millakattn• hanr!adtklan anla§tlan Kant Ciano ve Ribbentrop Ramada ... 

Roma 18 (Husust) - Djin ogle iizeri hududu yakmmdaki Bressanone kasaba- ..... M ........ ;.;., .. , ... e""t"."'"M"""'e""c"'t"'•;,;s .... ~ ..... 
Ramadan hareketindenberi hie; bir istas- sma vast! olmu'}tur. T rende bulunan ltal
yonda durmamt~ olan Mussolininin husu- yan Ba§vekili Mussolini ve Hariciye Na-

Londra 18 (a.a.) - «Reuter» Avam kamarasrnda muhafazakar 
meb'us Cary, muharebe esnasrnda Finlandiyanrn tecaviize kurban 
giden ikinci memleket oldugunu kaydederken Tiirkiyenin tamamlt· 
gr tehdid edilir veya Tiirkiyenin kom'iu bir m_emleketin imdadrna 
ko,masrliizumlu olursa Tiirkiyeye derhal askeri yardrmda bulunul. 
masr ifin Fransa ile lngiltere arasrnda makul bir plan mevcud olup 
olmad rgrnt sormu'itur. 

si treni, gece gee; vakit ltalyan - Alman (Arka.n Sa. 6 sil.tun 1 de) 
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TURKiYE -iTALY A 
Kont Ciano'nun gazetesi « T iirkiyenin 

harbin yaydmastna 

olmaktadtr » diyor A e man I 
Roma 18 (a.a.) - Havas ajans1 bil

diriyor: 
Ciano ailesinin gazetesi olan T elegra

fo, harbin uzun siirecegi tahmininde bu
lunmaktadu. 

Fin • Sovyet sulhu ve Sovyetler Birli
gihe kar§I harbe girmek niyetinde olmt· 
yan Tiirkiyenin vaziyeti harbin yayJlma
sma mani olmaktadu. Diger taraftan mu
hariblerin miistahkem hatlara kar§J bir 
taarruza get;meleri az muhtemel oldugun
dan harb bir ytpratma harbi mahiyetini 

gostermekte ve her iki taraf bu vaziyete 
katlanmaya ayni derecede haztrlanmJ' ve 
boyun igmi' bulunuyorlar. 

Diger iki ltalyan gazetesi neler 
soyliiyorlar? 

Roma 18 (a.a.) - «D.N.B.) Popolo 
di Roma gazetesine gore, lskandinavya
da garb devletlerinin ugrad1g1 siyasi 
maq!ubiyetten t~onra gerginlik F1ans1z • 
!aria lngilizlerin nazan dikkatini ~arka 

( A.rkaSt Sa. 5 siitun S te> 

lltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll"'llllllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Bitaraf me111leketler 
iizerinde tayyareler 

J3ir Alman ha.va. filosu. ~ll.f ha.linde 

isvicre tayyareleri 
mtitearr1zlar1 

takib ve defeHiler 
ingiliz ta yyareleri de 

Alman karakol gemileri-
ne baskin yaptdar 

Londra 18 ( a.a.) - Holanda toprak
lanna inmek mecburiyetinde kalan bir 
Alman tayyaresinin dort ki§ilik miirette
batJ bu sabah bir ~iftlikte bulunarak tev
kif edilmi§tir. 

lsvi~rede 
Bern 18 {a. a.) - 1svic;re topraklan• 

,(Arkast Sa. ~ siitun 1 de). 

Diin ilk toplanbsJni 
yaparak muhtelif 
meseleleri gorii~tii 

Ankara 18 (a. a.) - Biiyiik Millet 
Meclisi bugiin i<;timalanna ba!llamt§ ve ilk 
celsesini ~emsettin Giinaltaym riyasetinde 
akdetmi§tir. 

Celsenin aortlmastm miiteaktb, Milli Ko
(Arkast Sa. 6 siltun 4 te) 

Hariciye miiste'iart Butler cevab·m demi,tir ki: 
«- Biiyiik Britanya ve Fransa Tiirkiye ile imzaladrklart karft• 

lrklt yardrm muahdesinin birinci maddesi mucibince fUna mecbur 
bulunuyorlar ki, eger Tiirkiye bir Avrupa devleti taralrndan harbe 
sevkedilirse ve binoenaleyh bu devlet torafrndan Tiirkiyeye bir teca 
viiz vuku bulursa, Tiirkiyeye ellerinden gelen biitiin yardrm ve mii. 

<Arkast sa. 6 siltun 2 de) 
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Simalde • genz tahrikO.t 
A.lmanya. S .. andinavyayi .. imayes1ne almak isteyor 
Rusya isvecten de bir hava ii~sii taleb etmi~ 

Mutema.diyen hicret eden Finlilerden bir ktstm a.ileler, Da.nima.rk.d!A• iltica etn,t.•tt>Cra•r !Y' ~ 
· .-. (T afsilat 3 ii11cii sahilede) ... -



2 CUMHURIYET 

Bava h-- • • • IIRiyetJ 

Miittefikler Amerikamn 
teknik mesai 

birligini temin etmi,Ierdir 
tayyare ve Kendilerinin 

faaliyetine yard1m 
onlara zaferi 

pilot 
bu 

haz1rlama 
muvaffakiyet eden 

kazand1racaktir 

Paris - Soir'm bir makalesi 
Pariste c;1kan Paris-Soir gazetesi AI - 300 antrenman tayyaresi satm alml§tl. 

manya • Miittefikler hava hakimiyeti Nihayet 1940 senesinden evvel ikmal 
bahsini tetkik eden miihim bir yaz1 ne~- edilecek olan daha miihim sipari§ler ya
retmektedir. Bir ltalyan muharririnin id- pllml§tlr: 
dialanna teferruat iizerinde cevablar ve- Fransa, hepsi de son model olmak 
rerek daha ~ok dikkate ~ayan olan bu iizere 1660 ve lngiltere 1280 harb tay-
yaz1y1 naklediyoruz: yaresi sipari~ etmi§tir. 

«Harb ic;in sarfetmekte oldugumuz 9000 e yakrn tayyare 
cehd Ve gayretin esrann1 - nekadar umid Bu suretle Amerikanm I ';140 senesi ni-
ve ceaaret verici de olmasa • if§a edecek hayetinden evvel miittefiklere 6000 i harb 
degiliz. Bilakis rnemleketimizde herkesin tayyaresi olmak iizere 8500 tayyare tes· 
bitaraf teknisyenlerin vaziyetimiz ve ga· Jim etrnesi icab etmektedir. 
Iii;> gelmek ihtimallerimiz hakkmdaki rnii· Bu rakamlar, gizli tutulacak §eylerden 
talealanm bilmeleri c;ok iyi olur.» 

degildir. Bu tayyareleri irnal eden §irket· 
Bir ltalyantn likri ler, rakamlan ilan kabilinden ne§retmi§· 

Luigi Barzini, fa§izmin resmi gazetesi lerdir. 
alan Popolo d'ltalia' nm 3 mart tarihli Diger taraftan bizzat muttefiklerin i
niishasmda harbin muhtemel neticeleri malatmm Almanyanm imalatml hafifc;e 
hakkmda bir makale ne§retmi§tir. Bu rna- gec;mekte oldugunu soylemi§tik. 
kalenin hizim ho~umuza gitmek ic;in ya- Binaenaleyh Amerikanm yard1ml, bu 
71lmaml(f oldugunu soylemek beyhude • sene ic;inde miittefiklerin faikiyetini mah· 
dir. Bilakis bu yaz1da Almanyanm vazi - sus derecede artlrmaktadu. 
yetinin en iyi taraflan gosterilmek endi- Barzini, vermi§ oldugu izahatm, ister 
§esi hakirndir. Fakat her§eye ragmen ne- istemez, tamamile miittefiklere musaid 
tice, tamamile bizim lehimizedir. bir neticeye vas!! olmakta oldugunu tak-

Barzini, hakh veya haks1z olarak, har· dir etmektedir; Almanyanm kemiyet iti
bin karada ve denizde abluka edilmi§ ha•·ile olan faikiyeti, ortadan kalkmak ve 
oldugu rni.italeasmdad!r. Diyor ki: «Ha- vaziyet tamamile her' akis olmak iizere
Slmlardan her biri, mukabil tarafm mii· 
him bir taarruz hareketinde muvaffak 0 • dir. 
i b I ltalyan muharriri, bittabi Alman mu· a i mesine mani olacak derecede kuv 

I k I • hibleri nazarmda bu neticeyi kiic;uk gas-vet i te~ i at viicude getirmi§tir.:. 
Fa§ist muharriri, tabii ikhsadi Fran termege ~ah~maktadn: Bunun ic;in Arne· 

c 'ehir ve 
saatleri baz1 

ahvalde arbrdacak 

is 
' 

Ticaret Vekaleti yeni 
bir proje haz1rladi 

Ticaret Vekaleti, milli korunma ka • 
nununun 19 uncu maddesile hiikiimete 
verilen salahiyetlere istinaden i§ kanunile 
vazedilmi§ alan saati mesai ve kadmlar
la c;ocuklarm baz1 ahvalde c;ah§tmlmas! 
memnuniyetini kalduan bir proje hazu
laml§tlr. 

I§ kanunu hiikiimlerine gore, Turkiye 
dahilinde i§ kanununun tatbik §i.imulune 
giren i§ yerlerinde bir i§<;i ic;in azami sa
ati mesai 9 saattir. Gene bu kanunun 
50 nci maddesi hi.ikumlerile c;ocuklarla 
kadmlann geceleri c;ah§rnalan memnu • 
dur. Halbuki, milli korunma kanununun 
I 9 uncu maddesinde, bu kanunun mer'i 

yette bulundugu zamanlarda sanayi ve 
maadin miiesseselerile diger i§ yerlerinde 
fazla c;ah§maya liizum goriilen hallerde, 
i~lerin mahiyetine ve ihtiyacm derecesi
ne gore gunliik i§ saatinin her gi.in i<;in 
iic; saate kadar arttmabilecegi ve ki.it;iik
lerle kadmlara aid daimi hiikiimlerin de 
icab ederse sanayi muesseselerile digcr i~ 
yerlerinde tatbik olunm1yabilecegi lasrih 
edilmi~tir. Bu salahiyete istinaden sanayi 
muesseselerinde saati mesainin 12 saate 
~1kanlmas1 ve baz1 istihsalatmm tezyid 
edilmesi liizumlu sanayide geceleri kadm 
ve c;ocuklarm c;ah§malan takarri.ir etmi§-
tir. 

Bu meyanda her i~<;i haftada bir giin 
tatil yapacak, fakat bu tatil behemehal 
resmi tatil giiniine tesadi.if etmiyecektir. 

ADLIYEDE 

Tan gazetesi aleyhine 
a~Ilan dava 

<tAfrodit» mevzuu etrafmdaki ne~riyat· 
tan dolay1 «Tan» gazetesi aleyhine ac;llan 
davalara aid muhakemede, muddeiumu· 
milikc;e ceza istenilmil}ti; bugun saat on 
aludan itibaren, Istanbul altmct asliye 
ceza mahkemesinde miidafaalar yap1la -
caktu. Bugun mudaF"aalarl yap1lacak olan 
dava mevzuu yaz1lar, Sabiha Zekeriya 
Sertdin «Afridot davasl», o~:Geri zihniyet, 
ileri zihniyet» ve «Gencligin hassasiyeti:o> 
serlevhah yaz!landlr. 

SIZ - lngiliz ablukasmm Almanyayl vey~ rikanm muttefikler tarahndan sipari§ edil
herhangi diger bir milleti ylkabilecegine mi~ alan tayyarelerin kaffesini vaktinde 
kail degildir. yeti§tirebilecegi §iiphesini ileri surmekte• 

$u halde harbde yap1lacak kat'i hare- dir. G }'b Ef • • h 
k t · · t k b' 1 k 1 1 Bu s,upheler, ciddl olamaz. Bizzat Bar· a I gammn rnu akernesi e 1c;m e IT yo a ml§ o uyor: Hava 
yolu, hava muharebesi. zini, lngiltere ile Fransanm Amerikadan Doviz kac;akc;,hgl yapmak suc;undan 

Bir Amerikalzntn likri tayyare sipari~leri haricinde cfevkalade dolayt muhakeme edilmekte olan Galib 
B · · h k hie; bir ~ey:l> istememekte olduklanm yaz• Efganinin muhakemesine dun de devam arzm1, mu a emesini Amerikan as • 

keri tay 'l'k AI · · f b' ·· maktadu. edilmi§, baz1 s.ahidler dinlenmiqtir. Mud-yarecl 1 a emmm maru II mu· Bunun delili ~udur: Amerikamn c;elik Y 

tehasslSlnm gec;enlerde inti§ar etmi~ olan ~ deiumuminin talebi uzerine diger baz1 
bir etudiine istinad ettirmektedir. Bu mii· imalatt, imal kabiliyetinin yiizde 65 i de- §ahidlerin celbi i<;in muhakeme nisamn 
tehass1s, binba§l George Fielding Eliot • recesindedir. ~u halde Amerikanm fev· dordiine talik edilmi~tir. 
d kalade muazzam olan smai kudretinin 

UBI. tayyare imalatmt lntiltere ve Fransanm Yakalanan ve rnahkum olan u zat, rnevcud tayyare kuvvetlerinin 
takribi olarak takdirile i§e ba§lamt§tlr. sipari§lerile mi.itenasi bir dereceye <;lka- kumarbazlar 
Mumaileyhe gore 1 kanunusani 1940 ta- ramamast, hatta 1941 senesinde bu dere· Evvelki I 30 d T k . d 
rihinde Almanyanm 16,400 harb tayya- ceyi a§amamasl kimsenin hatn ve haya- S k k • gedce 2sal at ' I a . a 8

1
1mk e 

I. 1 a Sl so agm a numara 1 evm a t a· 
resi mevcud olup bunun 9 300 ii faa! hiz- me ge emez. I d kA- dl k 1 3 
mette bulunmaktayd!, Mi.itehasslslarm • • • • J 'k l v tm a zar ve agl a umar oynayan Keylryet ztzbarzle e far 0 acagtz ki§i sue; ustunde yakalanml§lardn. 
ise ayni tarihte 13,200 tayyareleri mev • lmalatm tezayudu, Amerikaya miinha· Buray1, ev sahibi Yunan tebaasmdan 
cud olup faa! hizmette bulunan miktar, d Jd F 1 ·1 ' ' Sir egi ir. ransa ve ng1 terenm 1ma- Madam Zalina ile Mikro Hasanm idare 
8400 di.i. Mutebakisi ihtiyat olarak bu- M 1 K d 1 lah da artacaktu. ese a ana a, ya mz ettig" i anla•ilml§tlr. {)yun rnasast iizerinde lunuyordu. Y 

Gerek ltalyan ve gerek Amerikan mu- ba~ma bir kac; hafta ic;inde, Barzini' nin muhtelif zar ve kag1d!a beraber I 0 1 lira 
ellifler, muttefiklerin ayda 1 300 ve AI- muttefikler imalatmm yekunu diye gos· da para bulunmu§tur. Beyoglu sulh ce· 
rnanlann da 1200 harb tayyaresi imal et· terdigi rakama hemen hemen_ musav~ ~ik· zada yap!lan rnuhakemede Madam Za
rnekte olduklan noktasmda miittefiktir- tarda tayyare yapacak ve pilot yett§hre- 'lina 50 lira para cezasma ve bir giin hap-
ler. cektir. se, diger kumarbazlar da hirer lira para 

Franstzlarla lngilizlerin bu miktardan Diger taraftan muttefikler, hududsuz cezasma mahkum olmul,llardn. 
fazla tayyare imal etmekte olduklanm iptidai maddeler menabiine maliktirler, 
iddia edebilmek ic;in bir c;ok esbaba rna- Almanya ise bunlardan mahrumdur. 
likiz. Ayni zamanda bu imalatm gitgide Aym zamanda muttefikler, e!lerinde 
siir'atle artmakta oldugunu da soyleye- bulunan iki imparatorlugun yuz milyon· 
biliriz. Fakat biz bitaraf teknisyenlerin !area halk1 ic;inden, Fransa, lngiltere, Ka
rnuhakemelerile iktifa edelim. nada, §imali Afrika, cenubi Afrika, A-

Bu iki bitaraf teknisyen, miittefiklerin vustralya gendikleri arasmdan istedikleri 
ilk hath harb tayyareleri rniktanm AI • kadar pilot alabilirler. Bu memleketlerin 
man tayyareleri seviyesine c;•karml§ ve genclikleri, hiirriyet ic<inde yeti~mi(flerdir 
imalat hususunda hafifc;e Almanlan gee;- ve hava i§lerine biiyiik bir alaka gaster· 
mi~ olduklanm yazmaktadular. Bundan mektedirler. 
§U netice has!l olur: Kat'i rol, Amerika- Muttefikler, bu yeni tayyarecileri ye
nm yard1m1 sayesinde oynanacakhr. A • ti,tirmek ic:;in yalmz kendi muallimlerile 
rnerika ise yard1mmJ miinhas1ran miitte- iktifa mecburiyetinde degildirler; ellerin-
fiklere tahsis etmi~tir. de birc<ok Amerikan pilot §efleri vard1r. 

Bu iki bitaraf zata gore fngiltere, ge • Butun bunlar, muttefiklere yalmz kem-
~en eyliil aymm iic;unden evvel Ameri • miyet itibarile degil, aym zamanda keyfi· 
kadan 2 I 0 harb tayyaresile 2 I 5 antren- yet itibarile de faikiyeti temin etmekte· 
man tayyaresi satm alm1~t1. F ransa d, 
355 harb ve 70 antrenman tayyaresi mu· dir. 
bayaa etmil}ti. Bi.itun bu tayyareler, tes • Binba~l George Fiedling Eliot'nun, Al-
lim edilmi§tir. manya lehine olarak tefsir edilrnek sure· 

Muhasamat ba~lar ba,lamaz lngilterc, tile Barzini tarafmdan adapte edilmil} 
420 harb tayyaresile 600 antrenman' tay- olan etudu, yakin bir istikbalde miittefik
yaresi, Fransa da 1025 harb tayyaresi si- lere hava hakimiyetini temin edecek alan 
pari~} etmi§ti. butun Asyay1 ortaya atmaktad!I. 

Ger;en ~ubat aymda lngiltere, 900 Fakat bu faikiyeti ac:;1k<;a kabul etmek-
harb tayyaresi satm ald1gl gibi Fransa da tedir ki bu da esash bir il}arettir.~ 

lzmir Fuarma i§tirak 
edecek devletler 

lzmir, (Hususi) - 1940 Fuan 1~m 
Fransa ve italya hiikumetlerinin yaphk
lan il}tirak te§ebbiisiinii, bugunlerde di
ger dost devletlerin miiracaatleri takib e. 
decektir. ltalya hiikumeti, mevcud pavi
yonunda baz1 tadilat yapacaktlr. Sovyet 
Rusyanm da i~tirak edecegi haber alm
ml~tlr. Dahiliye Vekaletinden Vilayete 
gelen tezkerede, Ba~vekaletin, lzmir Fu
annm daha mutekamil l}'ekle girmesini is
tedigi ve mevcud hazuhklara Vilayetin 
de i~tiraki bildirilmi~tir. Fuar zamanmda 
!zmir • lstanbul arasmda vapur ve tren 
servisleri arttmlacak, Deniz ve Demiryol
lart tarifelerinde miihim tenzilat yaptla
caktlr. Bu tenzilat, yatakh vagon ki•mma 
da §amil olacakttr. -·-

Denize dii§tii 
Kiic;i.ikpazarda oturan Hasan admda 

bir ama, evvelki gece Kopriiye yana§an 
Oskiidar vapurlanndan c;1karken kazaen 
denize dii§musse de o civarda bulunanla
Jm yarg1mile kurtanlml§tli. 

$EHIR ISLER! 

Sokollu ~e§rnesi tamir 
ettirilecek 

lstanbulun en giizel c;e§rnesi olan mi
mar Sinanm eseri Sokollu c;e:jmesinin pek 
harab bir vaziyette bulundugu goriilerek 
Belediyece bu <;e§rnenin tamir ve ;slahl
na karar verilmil}tir. 

Otohiis~iilerin rniiracaati 
Otobus-;iiler Belediyeye mi.iracaat ede

rek T aksirne giderken takib ettikleri Top
bane, Fmd1kh yolu yerine Bogazkesen 
yolunu takib etmelerine miisaade istemi§
lerdir. Belediye fen heyeti bu yolda tet
kikat icra ettirmektedir. Muvaf1k goriiliir
se musaade edilecektir. --·-

Almanyamn ald1g1 fmd1k 
ve iiziim 

Almanyaya satllml§ olan 1,000,000 li. 
rahk hnd1gm ilk partisi bu aysonunda 
sevkedilecektir. Almanlann ald1klan in
cir ve uzumlerin sevkine de derhal ba§
lanacakhr, 

T etkik edilen ikinci Afrodit 
kitabi 

Istanbul yedinci asliye ceza mahkeme
sinden beraet karan alan Piyer Luiz'in 
«Afrodit» ine aid karar, Mi.iddeiumumi
lik-;e temyiz olunmu§t~; bu dava dosya
sl, T emyiz mahkemesine yollanml§ bulun
maktad!I. 

Diger taraftan, beraet karan heni.iz 
temyizin tasdikile kat' ile§meden b!ll}kala
rmm piyasaya ayni eserin muhtasar bir 
terciimesini c;lkarmasl i.izerine, bu kitab 
da Muddeiumumilikc;e, sulh ceza mahke
mesi kararile toplat!lml~tl. Simdiki halde 
yeni bir dava ac;llm1~ degildir. Sonradan 
bas1lan kitabm aslile terciimesini muka
yese yollu tetkikat yaptmlmaktad1r. 

~eker ihtikan hakkmdaki 
tahkikat 

$eker ihtikan tahkikatt neticesinde, 
iki miiesseseye aid tahkikat do~yalan po• 
lisc;e Miiddeiumumilige gonderilmi~. bun
lann vaziyetleri milli korunma kanununa 
ne cihetlerden temas ettigi tetkikten ge· 
c;irilmi§ti. Seferoglu ticarethanesi i~inde, 
clava ac;llml§, dosya Istanbul sekizinci as
liye ceza mahkemesine yollanm1~h; bu 
muhakemeye martm 2 5 in de ba~lanacak
tu. 

Lion • Melba ~ekerleme ve c;ikolata 
fabrikasmm i§ine gelince, Sultanahmed 
iic;iincu sulh ceza mahkemesince Maliye
nin miitehass1s rnemurlarmdan F erid, vu· 
kuf ehli tayin olunmu§tur. Fabrikada bu
lunan §ekerlerin yeni kanunun nesrinden 
evvel mi, sonra mt satm almdt!':l Ye bu 
fabrikanm otedenberi mutad ~eker &to
kunun ne rniktarda oldugu, defterleri ve 
sair evrakt uzerinde tetkikat yap:larak 
ogrenilecek, rap or verilecektir. F abrika
nm kanuil muvacehesindeki vaziyeti de 
ancak bundan sonra anla~1lacaktu. 

Eski§ehir • Ankara arasmda 
yeni bir istasyon 

Eski§ehir - Ankara §imendifer yolu u· 
zerinde Sivrihisar kazasmm Bic;er ve Sa. 
z1lar istasyonlannm tam ortas1 arasmda 
lloren mevkiinde gec;en sonbaharda ku
rulmaga ba~lanan istasyon binasmm yapt
SI sana ermi§ ve civar koylerce sabus!zhk
Ja beklenilen a\<J!ma emri verilmi§tir, 

Memleket Haberleri ) 
f. Dojru~~ejil mi! 
~ Marazi hassasiyet, halkta 

da, idarecilerde de nev
rnidi dogurur 

Bir miiddettir Belediye S1hhat da
iresi, g1da maddelerinin kontrolunda 
ciddi sistemli bir faaliyet gosteri
yor. Bu hareketin dogrudan dogru
ya ve akisleri itibarile yapacag1 te
:.irler meydandad1r. Ancak baz1 re· 
fiklerimiz, g1da maddelerinin tahlil
lerinden alman neticeler iizerinde 
halk1 bcdbiniye goti.irecek bir muba
laga §ekli tutturmu§ gori.ini.iyorlar. 
Mesela ' '6 ekmek niimunesindcn 

i 41 i hoZl' :: mu§, degil mi? Eyvah, 
meger neler yiyormu§uz da haberi
rniz yokmu§l vaveylas1 yiikseliyor. 

Biz §ehirde yiyecek, ic;ecek §eyle
rin uzun seneler tahlil degil, tefti~ 
yuzii gormedigi zamanlan da iyi bi
liriz! Bu prensip noktasmdan, yalmz 
ciddi kontrolun ba§lam1~ olmasml bi
le takdirle kar§!lamahy1z. Kald1 ki 
800 bin niifuslu lstanbulda 4 I ek
megin bozuklugu, halkm fikrini ih
tilale verecek feryadlara bir sebeb 
de te§kil edemez. Bu muazzam in
san cemiyeti ic;in bin bir kanalla ha
znlanan binbir tiirlu madde arasm
da, elbet bozugu, c;iiriigu olacaktlr. 
Y eter ki o bozuk ve c;uri.igu bulup 
meydana <;1kararak menedecek te~
kiiat kurulmu~. faaliyete giril!mi~ bu
lunsun. Simdi, mademki Belediye 
bu kontrolu kurmu§tur, zaten 
«cuz 1» alan bozuk maddeleri or
tadan kaldumaga el atml§tlr; bizim 
bu mesaiyi te§ci edecek yerde, ma
razi bir hassasiyetle: o~: Eyvah, a dost
lar, bize neler yediriyorlarl» diye 
dogiinmemiz, l,li.iphesiz halk1 teessii
re ve §i.ipheye, idarecileri de nev
midiye, tereddiide sevkedecektir. 

Mi.i§ahedelerimizde manhk ka -
dar, mutalealanm1zda insaf da bu • 
lunJTl"hdu. 

Dogru degil mi!1 

Modadaki heyelan 

Belediye yeniden tedbir 
almaga liizum gordii 
Kad1koy Belediyesi mi.ihendisleri dun 

de Modadaki heyelan mmtakasmda tetki
kat yapml§lardn. Yap1lan bu tetkikata 
nazaran evvelki sahadan ba§ka bir ma
halde kayma yoktur. Yalmz bu eski vak
anm devammdan ibarettir, Bunun sebebi 

de eski c;atlaklann arasma yagmur gir
dikten sonra topragm inbisat etmesidir. 
Kayma sahas1 25 metrelik bir mmtaka
dad!r. 

Bu sabah Belediye fen heyeti mudurlii
gunden gonderilecek bir heyet mezkur 
mahalle giderek vaziyeti uzun uzad1ya 
tetkik ederek laz1m gelen tedbirleri ala
caktlr. Evvelce bo§alt!lan birkac; evden 
ba~ka yeni ev bo~alhlml§ degildir. 

Yap1lan ilrni tetkikata nazaran bu sa
hanm iistunde bulunan ve kalker denilen 
kabili niifuz bir toprak tabakas1 alttaki 
kil tabakasm1 tazyik etmekte ve bu su
retle heyelan vukua gelmektedir. Lodos 
riizgarlarmm toprag1 emmesi de hsmen 
buna sebeb olmaktad1r. 

Milano sergisi i~in haz1rhk 
Nisanm 12 sinde ac;1lacak olan ve hu

kumetimizin resmen i~tirak edecegi Mila

no sergisi i~in siir' a tie hazuhklar yap1l. 
maktad1r. Bu sergi vesilesile Ticaret Ve

kaleti D1§ ticaret dairesi ikinci reisi Celal 
Yalman ile Standardizasyon miidurii Fa
ruk Si.interin italyaya gitmeleri takarrur 
etmi§tir. o,~ ticaret dairesi ikinci reisi ve 

Standardizasyon muclliiru bundan sonra 
Pe~te sergisi miinasebetile Budape~teye 
gideceklerdir. Bu suretle ltalya ve Maca
ristanda baz1 ticari temaslar yap!lacakhr. 

Et fiatlar1 

yiikselmege ba,Iadi 

Muvaredabn azbg1 baha
nesile fia tlar artbrdd1 
$ehrimizde, pek de beklenilmedik bir 

snada, bir et buhram hal,' gostermi§ ve 
et fiatlan birdenbire yukselmi§tir. Son 
gunlerde flitmalar dolay1sile §ehrimize 
kasabhk hayvan gonderen muhtelif mem
balardan kasabhk hayvan gelmediginden 
pazar giinii mezbahada toptanc1lar ka
sablara istedikleri kadar hayvan ve bil
hassa koyun veremiyeceklerini bildirrni§
lerdir. Bu arada fiatlar da yi.ikseldiginden 
o gun ogleden sonra ve dun sabah baz1 
kasablarda e.t bulunarnaml§tlr. 

Diin sabah mezbahada ayni vaziyet 
devam etmi:;;, toptan satl§lar daghc uze
rinden 53 - 55, karaman 52, kuzu 45 • 
55, s1g1r 3 7 kuru§a kadar yi.ikselmi§tir. 
Bu yiikseli§in piyasada derhal tesiri gorul
mii1l ve kasablarda perakende sah~lar da 
karaman 1 0, daghc 5, s1g1r ve kuzu da 5 
kuru~ yiikselmi~tir. 

Her sene §ark vilayetlerinin lstanbula 
hayvan sevkini kestikleri ve fzmirden 
kasabhk hayvan gelmege ba~lad1gl kuzu 
mevsiminde bu ~ekilde bir fiat yukselmesi 
olmaktadn. Fakat bu seneki tereffii her 
zamandan fazla olmu§tur. Buna da sebeb 
bu sene karm miitemadiyen yagmas1 ve 
havalarm fena gitrnesidir. Alakadarlar bu 
halin gec:;ici oldui:';unu soylemektedirler. 

SIHHAT ISLER/ 

Difteri vak' alar1 ~ogahyor 
Son giinlerde §ehrimizde bazt difteri 

"ak' alan tespit edilmi~tir. Bu arada Si§li 
r erakki lisesinde de bir kac; tale be difte
riye yakalanmll?hr. Bunlardan birisi diin 
i:ilmii§tiir. Mekteb mudurunden ald!glmiZ 
malumata nazaran mezkur mektebde el
yevm iki talebe ve bir muallim hasta bu
lunmaktadu. Keyfiyet S1hhat ve Maarif 
mi.idur Wklerine bildirilmi§, hastahgm ya
yllmasma mani olmak iizere icab eden 
tedbirleri almak i.izere harekete gec;ilmi§· 
tir. Hasta talebeler derhal tecrid edile • 
rek tedavi altma almacaktn. Aynca bii
tiin mekteb talebeleri kontrola tabi tutu
lacaktn. 

DENIZLERDE 

lngiltereye 1smarlanacak 
vapurlar 

Ankaradan gelen maliimata gore, ln. 
giliz tezgahlannda in§a olunacak Deniz
yollan i§letmesine aid yeni 11 vapurun 
sipari!f mukavelesi bu hafta sonunda im
zalanacakttr. Vapur!ara aid fenni §erait 
tamamen tespit olunmu§tur, Simdi diger 
mesail ve bilhassa teselliim muddeti ve 
~ekli i.izerinde mi.izakereler cereyan et· 
rnektedir ki bu muzakerat da bugiin ik. 
mal olunabilecektir. 11 vapurun buyiik 
tip dart tanesinin 4800 er tonluk olmas1 
ve I 6 tecrube, I 4 sefer sur' atini haiz alma
Ian takarrur etmi§tir. Diger gemiler 1800 
tonluk ve 14 er mil siir' a tin de olacaktu. 

MOTEFERRIK 

Mmtaka ticaret rniidiirliikleri 
Coriilen liizum iizerine §imdiye kadar 

Ticaret Vekaleti makamma dogrudan 
dogruya bagh olan mmtaka ticaret mii

diirliikleri D1§ ticaret dairesi reisligine bag. 
lanmleytlr. istanbul Ticaret Mudur!iigii te~
kilatmda iki muav!nlik ihdas olunmu§, bu 
muavinliklerden birisine • mevcud vazi
feleri baki kalmak iizere • Vekalet te§ki
latland!rma ba~kontrolorii Hakkl Nezihi 
Erkson, digerine de miiclurliik ba~mu§a
viri Necmeddin Meto tayin edilmi~!erdir. 

Takdirname ile taltif 
Vazifelerindeki faaliyet ve gayretlerin

den ve bilhassa Erzincan felaketzedelerine 
yard1m komitesi emrindeki hizmetlerinden 
dolay1 Vilayet maiyet memuru Kemal Ay
giinle Hulki Met in Dahiliye V ekaletince 
hirer takdirnarne ile taltif edilmi§lerdir. 

( Profesor Halide Edib ilk dersini verdi ) 

Profesor Halide Edib kii.rsiide 

Oniversite Edebiyat Faki.iltesi lngiliz 
edebiyatl profesorli.igiine tayin edilen Ha
lide Edib diin saat I 7 de rnutad a<;l§ der. 
sini vermi~tir. 

Oniversite idaresi dersin Hukuk Fakiil
tesi birinci s1mf dershanesinde verilecegi
ni ilan ettigi halde, gerek Oniversite men· 
sublanndan ve gerekse haricden gelen 
merakh dinleyicilerin c;oklugundan dersha. 
nede ylkllma tehlikesi ba§gostermi§tir. Bu 
vaziyet kar§1smda ders mecburen konfe
rans salonuna nakledilmi§tir. 

AlkH~lar arasmda kursiiye gelen Halide 
Edib, evvela, Oniversiteye tekrar donii
§unden dolay1 duydugu hisleri ve bullda 

ami! olanlara kar~l minnettarbgml anlata
rak te§ekkiir etmi~. medeni milletlerin 
mutlaka Oniversiteye sahib olmalan la
Zlm geldigini, orta zamandaki Oniversite
mizin fikir sahasmda yiiriimesini bilmedi
gini, bugunkii Oniversitemizin diinyamn 
en gene Oniversitelerinden biri oldugunu 
soyledikten sonra derse ba§laml§tlr. Pro
fesor, dersinde «$ekspir'in diinya edebi. 
yatmdaki mevkiini» anlatml§tn. 

Dersi muteak1b Vali ve muavinlerile 0-
niversite profesorleri, Halide Edibin dost· 
Ian, profesoriin §ercfine Taksim Belediye 
kazinosunda verilen c;ay ziyafetinde hazu 
bulunmu§lard!r, 

19 Mart 1940 

Siyasi icmal 
Brenner miilakab 

A lmanya Hariciye Nazm Von 
Ribbentrop'un Romaya yapt1g1 
seyahatin bir neticesi olarak Hit• 

ler'le Mussolini dun Almanya ile ltalya 
arasmdaki daghk hududun ba§hca gec;idi 
Brenner' de iki buc;uk saat gorii§tiiler. Bll 
goru~menin Avrupa mukadderat1 iizerin· 
de bir doniim noktas1 olacag1 her tarafta 
tahmin olunuyor. 

Brenner' de c;ok miihim kararlar veril• 
digine §iiphe yoktur. Sulhun akdi yahud 
harbin devam1 ve hatta ltalyanm da i§ti• 
rakile geni§lemesi l,!Uphesiz bu kararlara 
baghd1r. Bu kadar hayati kararlara gele• 
bilmek i~;in evvelden zemin hazulamak 
laz1m geliyordu. Her§eyden evvel lta!yan 
ve Alman milletlerinin ho§nudsuzluguna 
ve i~birligine engel olabilecek manevi ve 
maddi meselelerin halledilmesi lazUli' 
dt. Alman Hariciye Nazm Ramada 
iken Papa ile goru§erek mezheb i§lerini 
halletmi§ ve beraberindeki rnutehass1sla! 
heyeti de iktlsadi anla§may1 1talyanlar!I1 
salahiyettar murahhaslan ile goru§erek 
tahakkuk ettirmi~tir. 

Bundan sonra Almanya ile ltalyanJil 
aralarmdaki ittifak mucibince siyasi ve 
askeri cihetten beraberce yiiriimelerini 
tespit edecek bir program! kararla§hrmak 
i§i kalmt§tl. Bunu da Brenner miilakatmda 
iki ~efin goru§mi.i§ olmalan muhtemeldir· 

Bu kararlarda lngiltere ve Fransa j)e 
Almanya arasmda sulhun ne gibi §eraitle 
akdedilebilecegi tespit edildigi gibi hat' 
bin devam1 c;aresiz goriildugi.i takdirde 
Almanyanm ltalyadan neler bekleyebile' 
cegi de etrafh olarak dii§iiniilmii§ ve taS' 
rih edilmi§tir. Binaenaleyh Brenner' de 
ya sulha gitmek, yahud harbe devam et• 
mek iizere kat'i bir karara gelinmi§ olmll' 
hd1r. 

Sulha gitmek ic;in en miisaid hava §imdi 
oldugu gibi, harbe devam etmege de het 
tiirlii irnkan ve kudret hali hazuda meV' 
cuddur. Sulh yolunu kolayla§tlran lieY• 
Amerika Cumhur Reisinin sulhu yoklll' 
mak uzere muharib devletlerin nezdin" 
gondermi§ oldugu Hariciye rnii;te§atl 
Welles'in Berlin, Paris ve Londrada yaP' 
hgl ternaslardan aldtgt intlbalart Ru:t' 
velt' e bildirmek ic;in Arnerikaya gitme~ 
uzere ftalyada bulunu§udur. 

Welles Avrupadaki ziyaret turnesine 
Mussolini ile gorii§erek ba§laml§h, gene 
ltalyan §efile gori.i§erek nihayet vermek' 
tedir. Mussolini Brenner' den dondukteP 
sonra da son bir defa daha goru§ecek ve 
lngiltere ile F ransanm sulh ljartlarile AI• 
manyanm sulh du§Uncelerini telife imk3.11 
olup olrnadlibm bu son goru§mede ogre' 
necektir. lmkan varsa Ruzvelt §Uphesit 
vakit gec;irmeksizin resmi tavassutunu ya' 
pacakhr. lmkan yoksa harb devam ede' 
cek. daha. dogrusu butiin §iddetile. ba§ls' 
yacakt1r. 

Bir Alman.hava filosunun lngiliz donall' 
mas1 ba§hca i.issii Scapaflow'a yaphg1 hii' 
cum harbin nas1l §iddetlenecegine bir i§B' 
rettir. Ha1·b l,liddetlenirae er gee; garbd5 

kat'i bir neticeye varacaktlr. Orta §arkJII 
harb sahnesi olmak ihtimali buraya Frail' 
s1zlarm takviye k1t' alan gondermeleriflt 
ragmen kuvvetlenmiyor. Avam kamara' 
smda lngiliz ve Franslz hava kumandanls' 
nnm son Ankara seyahati, ancak Ti.irki>'e 
bir hi.icuma ugrad1g1 zaman kendisine bii' 
ti.in kudretlerile yard1mda bulunmak ;,.ill 
yaptlan taahhiidatm ancak o zamanki u,l' 
bik 11eklini kararlal?hrmak ic;in oldugu l-111' 
riciye miistel!art Butler tarafmdan beyall 
edilmi§tir. Boyle bir hucurn ihtimali ist 
bu gunki.i vaziyete nazaran asia varid gi:i' 
runmuyor. 

MuharTem Fey:zi TOGAf 

Cerrahi Cemiyetinin i~tim~1 

Turk Cerrahi Cemiyeti ayhk ilmi to!': 
lant1sml 15 / 3/ 940 da Prof. Orhan Abd1 

Kurtaramn ba§kanhgl altmda Et1bba Qdil' 
s1 salonunda akdetmi§tr. Muzakereye k0' 

nulan enteresan mevzular iizerinde mii' 
naka§alar cereyan etmi§ ve bu mi.inasebe11 

le Orhan Abdi Kurtaran, Murad Canka1• 

Kaz1m ismail Gurkan, 6mer Vasfi A'/' 
bar, Avni Aksel, Halid Ziya Konural!'• 
Fahri Are!, Hami Dilek, Ziihtu miinak11' 

§alara i§tirak ederek fikirlerini beyan e~' 
rni§lerdir. Uzun konu§malardan sonra nY 
san ayl ic;erisinde tekrar toplamlmak u:z:e' 
re ic;timaa gee; vakit nihayet verilmi§tir. 

HAVA RAPORU 
Ye§ilkoy Meteoroloji istasyonundan sl' 

d!glmlZ malumata gore diin hava yurd\111 

Marmara havzas1, Ege, Karadeniz k•Y')il' 
n ve Orta Anadolunun §imal klSlmlarJil' 
da kapah ve yer yer yag1§h, dogu bo]l!(t' 
Jerde az bulutlu, diger yerlerde c;ok b\l' 
lutlu gec;mi§, riizgarlar biitiin bolgelerdt 
~imali istikametten orta kuvvette, 1\1"1' 

mara ve Ege denizlerinde kuvvetlice el' 
mi~tir. Diin istanbulda hava kapah ve r~: 
g•§h ge~mi§, ruz~ar §imali §arkiden sa~' 

• tlt· 
yede 2 ile 4 metre arasmda h1zh esml~ fl 
Hararet derecesi en c:;ok 4,5, en az sl 1 

santigrad olarak kaydolunmu~tur. 

CUMHURiYET 
~============~~ 
NiishasJ 5 lruru,tur. 

Abone seraiti { r~r~iye 
• u;m 

Senelik 1400 Kr. 
Alb ayhk 750 ,. 
0~; ayhk 400 D 

Bir ayhk 150 ,. 

Dikkat 

Haric: 
icm 

2700 "r· 
1450 , 

800 , 
Yoktu' 

. 
Gazetemize gi:inderilen evrak ve y•J; 
ne,redilsin, edilmesin iade edilme:Z: 

ZIYBindan mes'uliyet kabul olunnt,:!;l 
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1 a Matf H!.tO CUMHURIYET 

MeseDceD<ell"' 

·Yucelin Hurnanisrnas1 

Romaya gidiyor 
Simalde yeni tahrikat I Macar Basvekili 

' 
Yazan: PEYAMI SAFA 

Yucel mecmuast be§ y1lhk bir netir I eefede oldugu kadar edebiyatta ve plas
hayatmt, fas1las1z ve tahsisats1z, kendi tik san'atlarda klasik kiilture donen Ro
hamlesile tamamlad1ktan sonra, altmcJ nesans1 emzirmi§tir. Humanismayt bir 
y1lma girerken bir programlatma irade- Creko - Latin c;etnisi halinde buakmaytp 
aile kar~tmtza c;tktyor. Bu program bir da klasik kiiltiire bir ibadet haline sokan, 
Turk humanismasmm imkanlan ustunde ineanm du§iince sistemindeki bu yaman 
ara~Jtnmalar yapmaktu. Yucel mecmuast ink1labd1r. Bu ibadet o kadar ileri gitti 
bu davanm emrettigi ite ba,lamadan ev- ki, Humanist denilen adam, yalntz eski 
vel, ~i,li Halkevinde bir toplantt haztr· Yunan ve Ramadan ilham almakla kal
ladt ve oraya, bu mevzuu konu§mak ic;in, mad1, onu taklid etmege ve tekrarlamaga 

Almanya Skandinavyay• himayesine almak iste
Yor, Rusya isve~ten de bir hava iissii taleb etmif 

Londra 18 (a. a.) - Avrupantn uzak 
tirnalinde diplomasi faaliyeti artmaktadn. 
Stokholm' e iki Alman oahaiyeti gelmi§tir. 
Almanyamn §imal memleket1eri i~in sela
tnetin Alman himayeainde olduguna bu 
tnemleketleti iknaa .. ah§ttgt soylenmekte
dir. Fakat Skandinavlar lisam hal ile: 
•Allah bizi dost §errinden esirgesin:. dcr 
gibidirler. 

Sovyetlerin metalib dermeyan etmele· 
tine mukabil Almanya muslihane hulul 
tolu tutmaktad1r. Moskova sulh muahe
desinin, Finl11.ndiya §imalinde bir demit· 
tolu in§asma taalluk eden maddesi, lsve
'ii ku§ku!landumaktadtr. 

Afton Bladet gazetesinin Moskova mu· 
habiri Sovyetlerin lsve'> garb sahilinde 
bir hava limant tesisini istediklerine dair 
dola§an riyavetlerden bahsetmektedir. 
Bu muhabir, Sovyetlerin, Norvec;ten de 
ayni talebde bulunacak.lanm zannediyor. 
Daha ba§lta siyaai degi,iklikler bekleniyor 
Ve timdi Stohholm' de umumi kanaat 
Ba§vekil Ryti ile Paasikivi' nin, vaziyeti 
-.ok vahim gordukleri merkezindedir. 

$imal memleketlerile yapzlan 
miizakereler 

kmda cereyan edecektir: 
I. Y eni hududlann kat'i surette tah

didi. 
2. Diplomatik miinasebetlerin tesisi. 
3. Ekonomik munasebetlere taalluk e· 

den meselelerin halli. 

Fin kabinesinde tadilat 
Helsinki I 8 (a.a.) - Arazinin tahliye· 

sine her iki tarafc;a nihayet verildikten 
sonra kabinede degi~iklik yaptlacakur. 

Finlerin hicreti devam ediyor 
Helsinki 18 (a.a.) - Ruslara terke· 

dilen arazi halkt Ruslar gelmeden evvel 
meskenlerini tahliye etmege hararetle .. a
homaktadtrlar. 

Fin makamlan halka yardtm etmekte 
iaeler de yollann ve tren hatlanntn kala
bahk olmast yuzunden tahliye i§leri bu • 
yuk gu<;luklerle yaptlabilmektedir. 

Fin ktt' alan Kareli cephesinden ve 
Hangoe· den kararla§tmldtgt vec;hile gun
de yedi kilometre geri c;ekilmektedirler. 
Ruslar vaktinden evvel Viborg mmtaka
lanm itgal etmeleri yollardaki kalabahgt 
arttrmaktadn. Civar mmtakalarda bir ~ok 
~ehirler tahliye edilen halkt misafir etme
gi ve ilk zamanlar i~;in ia§esini temin et· 

Stokholm 18 (a.a.) - Sovyet hukQ • megi teklif eylemektedirler. 
11\eti Finlandiya ile bir ticaret muahed~i 
hpmak tasavvurundadn. Bundan maa • Hangoe limanznrn vaziyteti 
da, Norvec;le yalm;r; ticari mubadeleler Helsinki 18 (a.a.) Mu§ahidlerin 
i'iin degil, aynt zamanda Rus emtiasmm soylediklerine gore Hangoe'nun Ruslara 
lsvec; garb sahili limanlanna ve Norve!<in kiralanmut biiyuk mutkulatJ mucib ola • 
Atlantik sahiline transit olarak sevki i!<in eaktJr. <;unku kara yolu ile transit hakkJ· 
de mukaveleler yapacaktn, m istememi§ olan Ruslar deniz uslerile ir· 

Afton Bladet gazetesi, Moskovadan tibat1 temin i~in yalmz deniz yolundan ia
'ldtgt bu haberi verirken Rusya emrine tifade edebileceklerdir. Bu hal bilhassa 
aerbest limanlar tahsis edilmesi i!<in her iki oiddetli kt~larda Finlandiya golu tama • 
Skandinav memleketine muracaatler ya- mile dondugu zaman miinakalatJ imkan
t:>tlac:agtnt eoylemektedir. Maamafih bu Ill: bir hale getirecektir. Esasen Hangoe 
liman henuz kat'i surette tespit edilmit rejimi tamamile tespit edilmemi~tir. Yal· 
tlegildir. mz bu ussun 30 sene muddetle kiralandt-

Kii~iik devletlerin endi,esi gt ve bu meselenin 19 martta Moskovada 
Sovyet hiikumetile Pauikivi arasmda 

Nevyork 18 (a.a.) -New· York Herald gorii,.ulecegi tespit edilmi~tir. 
Tribun.e gazetesi Avrupa kii!<iik milletle-
tinin vaziyetini tetkik ederek harict bir Avu.1tralya Fin muhaciri kabul 
tazyikm, bu milletleri, daha atkt bir elbir· edecek 
liiine mecbur cttigini yazmakta vc §oyle Melbourne 18 (a.a.) - Sydney rad-
demektedir: yosu bildiriyor: 

cSkandinav memleketleri bu meyanda· Avustralya Ba§vekili Meuzies, hukO-
dtr. Balkanlarda da endi§e. eski duJman- metin Fin muhacirlerinin buyuk bir kts· 
hklan unutturacakttr. mmt Avustralyada yerle§tirmek i~in ted

Asia unutmamahdtr ki, ahiren akdedi· birler almak niyetinde oldugunu soyle-

len mmtakavi butun ittifaklarda ya AI • mi§tir. 
tna.n veya Rus aleyhtarhgt temayulu var- Raslar orli idare ilan ettiler 
d1r, Avrupa kuc;uk devletlerinin istiklali Stokholm 18 (a. a.) - Sovyetler ta-
Yalmz Almanya veya Rusyamn tehdidine rafmdan i~gal edilen Fin topraklannda 
tnaruzdur, muttefiklerin degil. Bu ki.ic;iik orfi idare i1an edilmittir. 
inilletlerin endi§esi de bundan mi.itevellid- Ru1larrn Vorofilol hath 
dir. Helsinki 18 (a. a.) - Ulusi Suomi ga· 

l:lalen Skandinavlan tehdid eden teh· zetesi Sovyet Rusyanm, yeni Finlandiya 
like Rusyadan ziyade Almanyadan geli • hududu boyunca Voro~ilof hattt ismi veri· 
tor. Skandinav memleketleri, Almanya· lecek muazzam bir mudafaa hattt in~ast 
daki t11.arru:z; fikri ve kuvveti mahvedilme- niyetinde bulunduguna clair Moskovadan 
dik<;e rahat nefes alamJYacaklardtr.:. aldtgJ bir haberi nesretmektedir. 

Fin • Ru1 miizakereleri baflryor Bu yeni hat, Kareli berzahma ve Lado· 
Helsinki 18 (a. a.) - Fin hukumeti· ga golii mmtakasma uzanacakttr. lntaata 

llln bant muahedesinin tatbikma aid muh- yakmda batlanacakttr. 
telif teferruat ve Sovyetlerle muzakereye Finlandiya tarafmdan terkedilen arazi, 
tnemur miimeuilleri Paasikivi, Vain• ve sivillerin giremiyecegi bir askeri mmtaka 
Vononma hu sabah Stokholm tarikile haline getirilecektir. Gazete, Sovyetlerin 
Moakovaya hareket etmigtir. yakmda Viipuri'yi imara ba§l1yacaklannt 

Muzakereler bathca fU u~ nokta hak· ilave ediyor. 
"""""""'""""""'""'"'l"l'lllllltlil)nltlllllllllllllllllllllllllllllflllllllllllllltltlltlliliiiiOIIIIIIIIIOUUuu•uuouo•uuouu-

BaZI vergilere 

yapdacak zam 

• Almanlarla yen1 

anlasmas1 ticaret 
' 

liazirlanan layiha bugiin Miibadele edilecek malla-
Meclise veriliyor rm cinsleri tespit ediliyor 

Ankara 18 (Telefonla) - Bazt ver- Ankara 18 (T elefonla) - Almanlar· 
tileri arttran kanun projesi uzerinde son 1la yeni ticaret anla§mast akdi hususunda
letkikler bu gun nihayet bulmu~tur. La. ki muzakerelere devam edilmektedir. Ev
l'iha, yarm Meclise arzedilecektir. velce verilmif alan siparigler de dahil ol· 

1 martta Meclise verilmi, ve Butc;e en• mak uzere Almanyadan ithal edilecek 
tiirnenine havale edilmi§ alan 1940 mali mallara mukabil ihrac edecegimiz malla
l'lh butc;esinin varidat k1smmda baz1 tab- rm cinsleri tespit olunmaktad1r. Alman
~!nler!n ic;inde bulundugumuz ~ali ytl Jar da verecekleri mallarm nev'ini tespit 
lllt'>elme nazaran artmlmtJ oldugu rna- etmektedirler. Muzakerelerin bu gunkii 
llrndur. Bu arada hava kuvvetlerine yar· aafhasmda kar§lhkh olarak bu noktalann 
~: ':er~~sinin. ~Si~~i~i n:ik_tan.m~ iki mis: mevzuu bahsoldugu anla~thyor. 

e tblai ed,!dtitnl bt!dumt§hm. Yem Almanlarla · zalan 1~ ola 5 050 000 
~lridat butc;esinde kazanc vergisi hastlatJ lirahk anlattma;: ~elinc:· bu n7uk~vel~ mu 
9, hayvanlar vergisi 15 milyon, vera- cibince bu iiine kadar '1 380 000 lirahk 

1et vergisi 500 bin. muamele vergisi 24 ' ' 
Ill"! 1 tutun ihrac edilmi§tir. Listeye dahil mad-

1 yon 400,000, nhisarlar hastlatt 38 0 
In'! delerden fmd1k satt§l da yaptlml§hr. • 

I yon 700,000 lira uzerinden tahmin 
~dilmi!ltir. 

19 39 but'iesinde kazane vergiai. ruh
~t ve unvan tezkeresi, vergi karneleri 
, 60 bin, tieari ve 11nai tetebbusler ve sair 
1tler II milyon, hizmet erbabmdan ahna· 
~,It olanlar I 3, I 00,000 lira olarak tah
'nin edilmittir. 

1 Y eni biitc;ede 11nai ve tieari te!lebbiis
~~rle sair i§ler k1amma eekieinden bet mil· ;n fazlasile 1 6 milyon lira tahmin edil-
1 1§tir. lnhisarlar safi haatlatl da ie~en Yl• 
S nazaran I, 700,000 lira kadar fazladJT. 

1 ~dece dahili istihlak vergileri k1smmda 
t~ er ve gliko;r; istihlak vergiei eski dere· 
~ede ii'> milyon lira iken bu seneki vari
~;t but .. eainde on milyon lira tahmin e
~ tni§tir. Bu vaziyet ,eker ve glikoza 
~ evzu istihlak vergisinin oniimiizdeki se
'Qe· iic; misli fazla varidat getirecegi tah
t 11\ edildigini gostermekle beraber bu 
~~~ayiidlerin fU dakikada kat'i bir mahi
et arzetmediiHni kaydetmek lazlmdtr. 

~ ~nciimenlerde tetkiki stras1nda gerek 
~~l:li vergi layihasmm, gerek butc;ede bu
~\ tniitenaz1r olan varidat tahminlerinin 
~~ Ve icaba gore yeni ~ekillcr almast ih
·•&ali mevcuddur. 

zum, incir ve hurda aah§larmda da fiat
Jar uzerinde mutabakat has1l olmuttur. 
Listeye dahil diger maddelerin fiatlarmm 
tespiti vadisinde muzakerelere devam e
dilmektedir. 

ltalya ile olan Iicari vaziyetimiz 
Alakadar mehafil tarafmdan da teyid e

dilen malumata ~ore ltalyaya kar§t ticari 
mubadelede memleketimiz aktif vaziyete 
1ec;mi§ bulunmaktadJT. Anla~Jmada tayin 
edilen hadler dolmut oldugundan ltalya
ya zeytinyagt ihract §imdilik mumkun go
rulmemektedir. 

Macaristan ovaa1 Tunanm 
aular1 altmda 

Budape§te 18 (a.a.) -Tuna tehlike
li bir vaziyette su seviyeaini yukseltmek
tedir. Dun gece Tuna sulan iic; metre ka
dar yiikselmi§ ve baz1 sokaklan su bas • 
mt§hr. Sular, biiyuk buz parc;alan suri.ik
lemektedir. Macari stan ovasm1, T unamn 
diger ayaklan da kabardtgmdan, su bas
rot§ ve Budape§te • Zagreb demiryolu 
m\inakalitl durmuttur, 

Kont Teleki, 
ile 

Du~e, 

miila. 
yapacak 

ve Ciano 
katlar 

Roma 18 (Hususi) _ Macar Bal}ve- salahiyetli telakki ettigi fikir adamlannt liizum gordu. Franstz edebiyahnda Cor
kili Kont Teleki, ltalya Ba§vekili Musso· ve edebiyatc;tlarl c;agudt. Beni de unut· neille'in, Racine'in ve butun klasiklerin 
lini ve Hariciye Nazm Kant Ciano ile madtgt ic;in mecrnuaya te~ekkur ederim. eski Yunandan aldJklan 1Jey bir tesir ruz
goru~mek uzere yakmda Romaya gele • Fakat, c;ok istedigim halde bu toplanttda ganndan ve bir metoddan ibaret degil
cektir. . bulunamadtm ve o gece konu§ulanlan dir: Merkezini insanm ihtiraslannda bu
Konf Teleki bugiin hareket ediyor 

1 

Yucelin son saymnda okudum. Hem al- !an edebi du~unce sisteminden mevzula-
Budape§te 18 (a. a.) _ Batvek~l Kant tmct ythna bastJgt ic;in, hem de ~ultu~~- ra, temlere ve tiplere vanncaya kadar, 

Paul Teleki ltalyaya giderek 1 0 gun ka- m~zil~ en buyuvk me~elesi te~~k~t etttgt- eski YuM~ lisam ve edebivatJ, klasik Av
dar kalacaktu. Bu seyahat hususi mahi- mt datma yazdJ~tm bu clava ustii?de c;a- rupa edebtyahna ornek oldu. 
yette olmakla beraber, Kant Teleki'nin h~ttgt i~in Yucel mecmuasmt tebnk ede- Demek ki Humanismay1 bir arama sis-
yanmda refikas1 ve ktzt oldugu halde nm. teminden, bir metoddan ibaret sanmak, 
paskalya oenlikleri esnasmda Duc;e ile Humanisma harek .. ti, bu mecmuanm onu yanhl! degilse bile eksik anlamaktu. 
Ciano tarafmdan kabul edilmesi muhte- anlay,~ma gore, Ronesansm ortac;ag ima- Turk Humanismasmm dogmas1 i,.in, bu 
mel bu1unm!lktadu. nmdan ve dogmalanndan silkinerek, ak· metodun kendi bunyemize tatbik edil -

icra V ekillerinin 
diinkii toplanbs1 

Ankara 18 (a. a.) - lcra Vekilleri 
Heyeti bu gun saat I 5, 30 da Ba§vekalet· 
te Ba~vekil doktor Refik Saydamm ri • 
yasetinde toplanml§ ve I 8, 1 5 e kadar 
muzP kerede bulunmu~tur. 

italya nisanda yeni 
asker toplayacak 

Roma 18 (Husust) - Harbiye Ne • 
zareti tarafmdan bu ak§am ne~redilen 
bir teblig, nisanm on be§inden itibaren 
baz1 s1mflarm daha silah altma almaca
gmt bildirmektedir. Bu karann Simali 
Afrikaya da tamil olacagt ilave edilmek
tedir. 

Parti grunu bugiin toplanacak 
Ankara 18 (T elefonla) - Parti Gru

pu yann (bu gun) toplanacaktJr. 

S1hhat miidiirleri araamda 
terfi ve nakiller 

Ankara 18 (Telefonla) - S1hhat mii
fetti~leri ve S1hhat ve ic;timai muavenet 
mudurleri arasmda yeni terfiler ve nakil
ler yaptldt. 

Birinci stntf mufetti!llerden Dr. Said 
Akkirrnan ba~miifettitlige, ikinei s1mf mii
fettitlerden F aik Yargtcl birinciye, Dr. 
Hikmet Ftrat ikinci stmf miifettitlige ter· 
fi ettiler. 

Diyarbaku S1hhat muduru Dr. Faztl 
Kayseriye, Erzincan miidiirii Dr. Celal 
Kutahyaya, Kutahya mudurii Ra~id Er
zincana, Edirne muduru Osman Munir 
<;aruma. Urfa MiidiHi Hifmi Mara~a. Ma· 
ral} mi.idurii Rag1b Urfaya, Kayseri mii
diiri.i Ziihti.i Diyarbak1ra, Adana Bel~di
ye ba~katibi Dr. Halim Zonguldak Sth· 
hat mudiirlugune tayin edilmi~lerdir. 

lzmir F uar1 miinasebetil~ de-
miryollarmda yapiiacak 

tenzili.t 
Ankara 18 ( a.a.) - Bir lzmir habe. 

rine atfen onuncu enternasyonal lzmir 
fuanm ziyaret edecekler ic;in Devlet De
miryollan idaresince 45 gunliik halk ti • 
caret biletleri iizerinden yiizde 50 tenzi
lat yapmaga karar verilmi§ oldugu kay· 
dedilmi~tir. 

Devlet Demiryollan Umum Mudur • 
liigu, mevzuu bahis tenzilatm 45 p:unli.ik 
degil, gec;en ytllarda oldugu gibi I 5 giin· 
liik ticaret biletleri Uzerinden yaptlma • 
sma karar verildigini bildirmektedir. 

Keyfiyeti tavzih ederiz. 

Lehistan Alman mezalimini 
proteato etti 

Londra 18 (a. a.) - Polonyantn Lon
dra sefiri, Almanyamn Polonyada tatbik 
ettiii gayrikanuni tedbirlere kar11 lngil • 
tere hiikumetine iki protqto notaat tevdi 
etmittir. 

Birinci notada Polonyahlara aid em • 
lakin gayrikanuni bir 11ekilde gasbedil • 
mesine, ikinci notada tabla, kitab, elya
ZJlart, altm ve gumut e§ya ve tapisori 
gibi tarihi san' at eserlerinin gasbedHme
sine itiraz edilmektedir. Notalarda Al • 
manyanm bu eaerleri eenebi memlekl"t • 
lerine satmak te§ebbusunde bulunabile • 
cegi noktasma lngiltere hiiktimetinin na -
zan dikkati celbedilmekte, Polonya dev· 
letinin ve Polonyahlann bu hususraki 
haklanmn mahfu;r; kaldtgt bildirilml"k te 
ve Almanyanm bu hareketinin harb za
manmda i~gal ordularmm tarzt harekcJti· 
ne muteallik La Haye mukaveleeine sarih 
bir tecavuz te§kil ettigi kaydedilmekt.: • 
dir. 

lm ktlavuzlugu altmda «asia, koke, insa- mesi kafi gelmez. Bilgi vasttasma dahil 
na gitmek» hamlesidir. Bu hareket, gene bir metod, bir bunyeyi tadile degil, sa -
mecmuanm anlayt~ma gore, kendi tarifi- dece tahlile yarar. Kan tahlili metodile 
le: cBe~eri varltgm asli karakterlerine ta- siz kamn terkibini arayabilir, fakat bun· 
bi olarak i<;timai zumrenin organizasyo· yesini degi§tiremezsiniz. Onu degi~tirmek 
nuna aid biitun meseleleri yeniden tetkik ic;in bu metoddan ba~ka bir §eyler de 18.
etmek:. tir. Humanisma, gorunurdeki mil- z1mdtr, ki Yucelin degil, bizim anlaylfll· 
letlerarast karakterine ztd olmJYarak, mtza gore i~te as!l Humanisma odur. 
ayni zamanda milli astllara donu~. milli Gene Tiirk lnLalabma Bakttlar adh kita· 
kokleri araflhTI§ irade8idir. <;unku «Re- btma muracaat edilmesini rica edersem, 
naissance milletlerin dogdugu ~agdu.:. bunu, reklam endi~eme degil, buyiik bir 
Boyle olunca, Turk humanism'asmm kok- meselenin kuc;uk bir makaleye stgmast 
lerini de, Turk du§iincesinin ve hassaei· imkanstzhgma veriniz. (Yucel mecmua
yetinin. kaynaklannda, yani halk edebi- smm bu kitabtmdan aldtgt cumlede csis
yatmda aramak laztm geliyor. Eksik olsa temle§mek:. kelimesi csitele§mek» ala • 
bile yanh~ olmadtgmt sandtgtm bu hula- cak. Kitabda da bu dizgi yanh§t var. Fa
saya gore, Yucel mecmuast ic;in Humanis· kat diger sahifelerde dogrudur.) 
rna, ortac;agm imant yerine, eski Yunan Biz Humanizma'yl, Yucele uyarak, bir 
akhm rehber eden bir arama metodudur, arama sisteminden ibaret farzedelim. A· 
ba,ka hie; bir §ey degildir ve Turk huma• ranacak sahanm batmda folklor mu geli. 
nismas1, kendi kiilttirunun ve san'atmm yor ";I 

koklerine, yani folklora inme hareketi ol- Ziya Cokalptn, belki polemik zaruret-
mahdu. lerinden gelen bir ifrah, Turk folklorunu, 

Yucel mecmuasmm benden istedigi fik- butun Turk du§uncesinin ve hassasiyeti· 
ri, gecikerek bu sutunda verebilmem ic:i~, nin kaynaijt • ve daha beteri • ornegi ha
onun ortaya koydugu §U iki hukmii tahhl line soktu. F olklor ne ba§hca kaynaktu, 
etmeliyim: ne de i:irnek. Folklor, ancak lisan ve dil 

1. Humani,-ma bir arama sistemidir, baktmmdan (bu iki ,ey birbirinden ayn-
bir metoddur. dtr) milli, fakat hassasiyetinin ve di.ioun· 

2. Turk humanism11.smm arama zemi- cesinin kokleri, jann ve iptidailik edast 
ni folklordur. bak1mmdan beynemlilel, hatta kozmopo. 

Humanisma bir arama metodu mudur~ 
Hie; §uphesiz evet. Bu genio zeka ha

reketinin buyuk neticelerinden biri de, 
aktldan evvel kendisine imam rehber 
eden ortac;agm teoloji metodu yerine, 
Allahla tabiat arasmdaki botluklan dol· 
duran varhk mertebeleri iistunde arattlr• 
malar yapmay1 i:igreten mu§ahede ve tee
robe metodunu koymasidtr. lnsan dii§un· 
cesi, boylece, Ariato'ya doniitiin aydtn· 
hg. altmda, felsefeyi bir teoloji olmaktan 
kozmoloji olmaga dogtu sevkeder. (Tiirk 
lnktlabtna Bakttlar adh kitabtmda lbni 
Sinanin rolu anlatthrken izah edildigi gi· 
bi.) 

F akat Humanisma hareketinin neticesi 
dunyaya bir arama sistemi getirmi~ ol· 
maktan ibaret degildir. Metafizikten fizi· 
re. teolojiden kozmolojiye, mistikten lo
jige ge«i§ hareketi, Protagoraa'm §U huk
mune inanmt' olmaktan doii;ar: clnsan 
her §eyin olc;usiidur.:& Bu harekete Huma
nisma, yani «insanilik:. denmesinin hik
met' de budur ve bu, yalntz bir arama 
sistemi degil, orta<;ag zihniyetini allak
bullak eden bir dii~unce sistemidir, ki fel-

lit bir halk san'atJdu. Eger Yunus Emre· 
yi folklora sokarsamz, onda Mevlanayt, 
Mevlanada Iran du>;~uncesini ve Iran dii
§iincesinde Brahmanizm ve Budizm gibi 
ka:vnaklardan gelme tesirleri bulursunuz. 
F olklor, zannedildigi gibi, saf bir milli 
kaynak degildir ve edebiyatla felsefeden 
ziyade etnoloji ara§hrmalan i<;in faydal1 
bir sahad1r. Son c;eyrek astr ic;inde halk 
musikisine ve balk edebi:vatma verdi~miz 
ehemmiyetin ifratt, Divana, Tanzimata 
kar,t alev alan reaksiyonun §i§irdigi bir 
alakadu. Bu sayede folklorun evvelce hie; 
idrak edilmiyen ehemmiyeti ustunde ye
ni bir' §uur doilma~t ha:vtrh bir seydir 
ama, onu, i .. inde Turk duJuncesinin ve 
hassasiyetinin c;ekirdekleri saklanan ve 
bir Turk Humanisma'smm imkanlan uyu
yan buyi.ik ve ballhca kaynak zannetme
mek §artile. 

Yiicel mecmuasmm fikirleri iistiinde 
benim du§linduklerim bu. 

Kendi anlav1~1ma gore 
manismasmm imkanlanm 
r1mda arayacagtm. 

bir Turk Hu. 
ba§ka yaz1la-

PEYAMI SAFA 

Tataresko'nun nutku 
(Btlf tara fa I lncl sahifede) 

mege ve Rumanyantn beynelmilel saha
daki butun vaziyetlerini tarsine c;ah§an 
huktimetin gayretlerine degil, aym za • 
manda memleketin gosterdigi tesanude 
ve yurdseverlige ve bilhassa istiklalimizi 
ve tamamiyetimizi tekeffiil eden ordu • 
muzun kuvvetine borcluyuz.:. 

Tataresko, orduya verilen 30 milyar 
leylik fevkalade tahsisatm ifade ettigi 
emsal!iZ gayret manasmt tebariiz ettir ~ 
dikten sonra, dahili sukun hakkmda §U 
si:izleri si:iy)emiotir: 

Dr. Clodius teklifleri ve Rumanya
mn petrol ihrac programz 

Biikre§ 18 (a. a.) - Alman ikt1sad 
~ksperi Clodius seki;r; kisiden murekkeb 
bir heyetin ba~mda bu gun Bukre§e gel· 
mi§tir. 

Doktor Clodius'un bu gun Bukrete 
muvasalatt salahiyettar ekonomik mah -
fillerde yeni bir siyasi ve ekonomik ta· 
arruz §eklinde telakki edilmektedir. Ge
~;en kanunuevvelde Almanya. • Rumanya 
protokolu imza edildigi '\aman doktor 
Clodius Rumanyamn, Almanya ile im • 
zalad1g1 mukaveleleri sad1kane tatbik et
tigi takdirde Almanya ve Rusyadan kor· 
kacak hie; bir §eyi kalmtyacaibm Ruman
ya hukumet adamlanna temin etmi§ti. 
Bu yeni teminata bagh yeni Alman tek
lifleri ne olursa olsun Rumanyahlar o 
teklifleri metanetle beklemektedirler. 

¢- Sukun ve miisalemet ihtiyact, hu
kitmetin butun icraatmda rehber olmut· 
tur. Yakm mazide vukua gelen bazt ha
diseler, si.ikunu seven, iyi yurekli ve kin 
tutmaz milletimizin kalbinde teessurler 
uyandJTdl. Kin cereyanlan ve cebir dok
trinleri Rumen gencligini avcu ic;ine al • 
mt§, onun muhakemesini karartm1~ ve bu 
gencligi affedilmez gunahlara surukle • 
mi§tir. Huktimet, faaliyetinin ilk gunden 
itibaren butun kinlerin unutulmas1, bu • 
tun ruhlann ka;de~lik duygulart ictinde 

C KorOK HABERLER ) birle~mesi luzumunu ilan etmi§ ve dahili 
':!:' / sulhu tesisle me§gul olurken, butun Ru-* Roma 18 _ E.ski F1nlandiya Relslcum· menlerin mes'uliyet duygulanna hitab et· 

huru S1v1nhufvund, Papa iararmdau ka· mi§ti. Bu hitab i~itildi, ban§ ve birlik ar
bul edilrnl§tir.' zusu kinin ve intikam emelinin yerini al· 

Salahiyettar mahfillerde hattrlattldt -
gma gore Rumanya Dt§ Ticaret Nazm 
serbest dovizle tediye olunan memleket· 
!ere petrol ihracahm te§vik edici tedbir
ler almak niyetinde oldugunu beyan et· 
mi~ti. 

Filhakika Rumanyantn pamuk ithal 
ettigi M1sna petrol ihracab teksif edile -
cegi aibi Yunanistan, Filistin, Suriye, ln
giltere. Italy a ve F ranRaya da yaptlmakta 
olan ihracat c;oi(a)tJiacaktJr. Son zaman-

* izmir 18-1940 enternasyonal izmir tu d1 ve milli tesaniid muzaffer oldu. Bu 
anna. iran, Yunan!stan ve Rumauya hii • gun biitun gozler, bunu goruyor. Bu yeni 
kiimetlerin!n de l§tirak edecekleri haber hava i~inde hukumet, ittihaz ettigi istis • 
al t larda deniz yolile yaptlan Rumanya ih • mrnl~ lr. nai tedbirlerin biiyuk bir ktsmmt ilga et- 1 1 * Meksiko 18 - ispanya cumhurlyetlnln mi§tir. Yi.izlerce gene, ailelerinin yanma, raeatJmn en buyuk k1sm1 talya ve ngil
eskl Hariciye NaZlrt Alvarez del Vayo n.ec;- tereye mi.iteveccihtir. 1 5 temmuz tarihi
hul bir istlkamete dogru gizllce Meksika- memleketlerine, i§lerinin ba§ma iade edil- ne kadar Fransaya 200 bin ton petrol 
dan hareket etmi•tir. di ve umid ediyorum ki az zamanda bii-

~ t"" hi k •• b' "k• h gidecektir. Ekonomik mahfiller Alman • * Buenos-Aires l8 _ Graf von Spee mil· un ru ar, at 1 tr su un ve uzura ere- 1 k f , . . . ld 
rettebatmdan ilk kaflle bu glin, mevkuf cektir.:. . adrm kmlar .. Jahtt •_«m yenkt btfr kzamd e .e 
bulun.aurulmak iizere Mendoza'ya gonde • D . M h I -' If d 'ld.? e ece.· enm ta mm etme te a at 1§ h-

I emzr u a t;~Uar m~rn a e ' 1. j · h kk d d'J · rllecektlr. Bu kaflle 100 kl~idlr. .. . carett a m a netre 1 en eon emtrna • * Nevyork 18 - Willow Creek madenl Bukre~ 18 (a. a.) - Demtr Muhahz- meier mucibince bir c;ok ecnebi kambiyo-
feiaket!nde 71 ki§l iilmfi9ttir. lann Milli Ronesans Cephesine ithali dev~ Ianna muhim nakdi primler kabul edile-* Briiksel 18 - Yevmlyelere yap1lan let otoritesi prensipinin bir zaferi gibi cegi cihetle bu vaziyetten yalntz Alman
zamlarm tatbik edilmemesl yiiziinden Liege gorunmekt .. dir. Siyasi mahfillerde Milli !arm mustefid olmtyacagml kaydetmek • 
komiir madenlerinde yeniden grevle:r c;tk· Ronesans Cephesine kabul edilen Demir tedirler. 

rni~tir. Muhaftzlann ecnebi nufuzundan uzak Ekonomik mahfiller ltalyanlann da * Oslo 18 - Norvec; band1rah Liosra va· bulundurulmast ic;in hukumetc;e nezaret 
puru batmt§tlr. .. altmda tutulacagt ve Demir Muhaftzlar 

.':' Amsterdam 18 - Slnt Annaland ko • partisine mensub bir veya bir c;ok azala-
mur vapuru blr mayine ctarparak batm1~ - .. • .. 
ttr. Tayfasl SChleland !slmll dllter blr Ho· r1n hukumet tc;mde yakmda yer almala • 
Janda ballk~tl gem!sl tarafmdan kurLanl· nnm ~imdilik mevzuu bahsolmtyacagt 
miStll'. beyan edilmektedir. 

ayni imtiyazdan miistefid olacagmt ve 
bu gun cereyan etmekte bulunan muza
kerelerin hitammdan sonra ltalyaya ih • 
rae olunan petrol kontenianmm artmla

cagtnt tahmin etmektedirler •. 

I 

HEM NALINA 
~ MIHINA 

Muharebesiz harb 
kazan1lamaz 

A blukaya aid hir yazJmtzda, me• 
selenin butun ruhu Sevyetlerin 
Almanyayt besleyip beslemiye• 

cegi noktasma dayandlgtnl soylemi§tlk. 
Bidayette, Sovyet Rusyanm eonsuz bir 
ham madde amhan oldugu zanendiliycr• 
du, fakat yavat yava§ istatistikler, bu bii
yuk devletin sonsuz topraklanmn sonsul: 
istihsalat yapamad1gm1 gosterdi. Fin har· 
bi esnasmda Ktztlordunun azim insan, si
lah ve malzeme kaynaklanna ragmen, k · • 
c;uk Fin ordusu kartlsmdaki zaaf ve aczi 
tebaruz ettigi gibi, Sovyetlerin ham mad· 
de bak1mmdan Almanyayt besleyemed'"j 
de goruldu. Sonra, Almanya ile Sovyct 
Rusya, 1940 ta 1 milyar markhk e a. 
mubadele etmek uzere bir iktJsadi m • 
kavele imzalaymca, Sovyetlerin ihracat 
vaziyeti bir kat daha ve esash surette t~t· 
kik edildi. Simdi Sovyet Rusyanm, Al
manyanm ithal ettigi miktardan fazla ola• 
rak ihrac edebildigi maddelerin !1Un1 r 
oldugu tespit edilmi~tir: Ham ve i~len• 
mi, kereste, bugday, arpa, §eker, hay• 
van yemi olarak kullantlan posalar, c;e.y, 
manganez. 

Sovyetlerin Alman ithalatma yeti8mi· 
yen ihracatJ da ~unlardtr: Petrol, de·i, 
oamuk. keten 'Ve kendir, c;avdar, tereya· 
gt, fosfatlar, kepek, tutun, bahk. kuru 
sebze, yag veren taneler, zeytinyag1, ne· 
bati yaglar. 

Almanvantn Sovyetlerden kolayca te· 
min edebilecegi maddelerden man gar ez• 
le bugd'!ytn, hayvan yemlerinin ve ker<'q· 
tenin ehemmiyeti meydandadtr. Petrola. 
,_elince, Sovyetlerin, Alman muteha~"'S• 
lanmn vard1mile 1 milvon ton, hatta da
ha fazlastnl ihrac edebilecegi hesablan• 
maktadtr. Fakat bu miktarm Alman ·~· 
tihsalah ve diger ithalatla beraber i ti• 
yaca kifayet etmiyecegi. iddia olunu ·or. 
Gubre olarak kullamlan Rus fosfati n, 
Almanyanm c;ok muhtac bulundugu bu 
maddeyi de ktsmen temin edecektir. Sov• 
yetlerden ahnacak deriler Almanlar ta• 
rafmdan imal edilerek Balkanlara salJI· 
maktadtr. Rusyanm keten ve kendir yar• 
d1mmm ehemmiyeti yoktur. Sovvetlerin 
demir, pamuk, • yai ve et itibarile ihra• 
cat1 oek azdtr. 

Almanyanm Sovyet Rusyaya ihracah• 
na gelince, bunlar harb malzemesi, sana• 
yi makineleri, gayet ince ve nazik aletlcr, 
el .. ktrik cihazlan gibi §eyler olacakttr. 
Alman d1' ticaretine karst konulan am• 
bar!i!O, bunJann deni2: yoliJe ihraetna rna• 
ni oldugundan Almanlar, bu mamulat ve 
masnulltt Sovyet Rusyaya karadan gon· 
derebilirler. , 

Biitun bu tafsilat neticesinde bazt ln
giliz • F rans1z miitehass1elannm var g1 
kanaat oudur: Sov:vetlerin yardtmt, ab'a• 
kanm biitiin tesirlerini stftra. indiremez, 
fakat muttefiklerin bu tedbirini bir de e· 
ceye kadar zavtflattr; bilhassa petrol ve 
hayvan yemleri baktmmdan. Bi:iylece l· 
manya, daha uzun muddet davanabilir. 
daha vakit kazantr; bu kazandt~l va ti 
de Rus servetlerini i~letmekte lc.ullann. )i• 
lir. Al'llanlar. bilhassa ¢lkinci Baku:. de· 
nilen Ba~klrdi,tan oetrol kuvularmda is• 
~ihsali arhrabileceklerini UTY'id erliynrl r. 
Rus olanlanna gore, simdi istihsali az 
olan bu kuyular 1942 de 7 milyon ton 
oetrol vereceklerdir. Sovyetlerin bu g'bi 
hesablan oek dogru ctlc.maz•a da Alman• 
laron y~>rdtml i~i degi~tirebilir. 

$imdi mesele. her zaman tekrar etti::j. 
miz gibi, Sovyetlerin AJm,nvayt besleyi-p 
heslevt"miveceginde ve ablukayt bevhuc!e 
'hir kiilfet ha liTle ~okuo sokam1yacagmda• 
dtr. Me~hur bir Amerik~h miiteh!'lss•s, ll• 

zun t.,.fsilat ve hesablarla bunun kolayra 
miimki;., nlaml""<'l\gtnt ~oylemekle 'herco• 
ber, cHarb nl' kadnr fazla u::nrsa Sn• '1!& 

P•J<ynn•., •·nrdrmi o ka-lar miiP<<ir ol1 r~ 
divnr. BiT FTanstz miitehasst~• da ayni fi• 
ltiT.:l~dir. Fakat §U mutaleayt ilave etme!:
tedir: 

cHarh. Ill' ~·nrlnr .,n:la urar t'e Almnn ·a· 
mn. vnhud Sor·wt Rusyanzn. Mr{iyat t·e i5• 
tihlrikritmr ne kndar u:un. miiddet fa:dafn,. 
trrma::.ca. Sot'vrtl I'Tin. yardrrm o kadar mil· 
e~·:• olur ,.,. Almnnya n 1·'1dnr ~ok dayanrr.'t> 

Demek ki sade abluka ile Almanvayl 
maglub etmelc. imkam yoktur. Ya Alman· 
vay1, yahud da onun miiteahhidi va:~:iye
tine virmektt" bulun11.n Sovyet Rusyl'yt 
bol bol istihlake m<'cbur etmek lii.;nmd•r. 
Yani ktsacast, bol} durmamak, harbetmek 
gerektir. 

r.-'uttefikler t11rafrnda su kanaat gitti'·· 
cte k .. vvt'tleTtm~ktt'dir: Kat'i netieeyi val• 
11'7 11bluJ,,.dan b .. kleme,.,.,,.k. bir b•raf an 
,J...l,,ka, di~,.r t .. r,.ftan ~ilah kuvvetile h:u• 
bi 1-,.zanma?a c;al1~ma~. 

F~asen, askerl<"r yalmz abluka ile mu• 
-,;eff,.r nlm~"l dii~ii.,mezler ve du~i.inme• 
'llicl~rdir. F"lr"t abluka ~ev11m .. der f'ft 

hi'Ybi IT'"'h,.Tebe rneydanlarmda kl".,.an • 
cal, mad..li ]< .. vveti ve ii~ti!.,lii~ii ,.!de t't• 
mek sartttr. Bi.itiin i~. bu iistii.,1u<'7iin ra• 
"""an ve JT"',..1 .. ~111nd~...J,Y, Miit+-,.fikler ne , .. • 

I.-it. '1t'!r<",.J,. 'hn TTl.addi iistiinlii;u temin e• 
.:lebileceklerdir? 

--F rana1z kabineaindeki 
tadili.t 

Paris 18 (a.a.} - Batvekil Daladye 
bu sabah bir saatten fazla Lebrun ile go• 
ru§mi.igtur. Bu goru~me, §imdiki kabinc• 
nin rnuhtelif nezaretlerine yeni nazular 
tayini i~in yaptlan ilk bir istip.re mahiye· 
tinde telakki edilmektedir. 

lngiltere ltalyan notaatna 
cevab verdi 

Londra 18 (a.a.) - Times gazetesi· 
nin Roma muhabirinin bildirdigine gore 
ltalyanm Almanyadan ithal ettigi komur• 
lerin lngilizler tarafmdan denizden kon
troluna clair gonderilen ltalyan notasma 
lngilterenin cevabt bu gun ltalya huku • 
metine tevdi edilecektir. 



4 CUMHURt'YET 

lllU~Uk 
hlkaye Kara ydan 

c A~KERLIK_!~LERI ) 
lhtiyat erat yoklamas1 

klerinde §imali Afrikayt ba§tanba§a I - Ko§unuz; hemen bir doktor bulu
dola§ml,, gormii§ ge<;irmi§ bir doktor niJZ. Y1lan ikimizi birden soktu. <;abuk, 
vardt: Doktor Abdurrahman Bey. doktor! .• 

Emlnonii Yabanc1 A.skerllk !lUbeslnden: 
1 - Her sene mutad olan ihtlyat yokla

masma 21 mart 940 per~embe giinii b3.1lla
nacaktlr. 

B'zim T1bbiyeden mezun oldugu halde 0 snada ben Merake§in bir eczanesin
MISlra gitmi§, orada doktorluk etmi§ ve de oturuyordum. Beni buldular ve: 

2 - Yoklama do~um do~um yapllaca -
gmdan her miikellef yok!amasm1 blizat 
kendisi yapt1racakt1r. 

Trablusa, Cezayire, Fasa ge«erek daha iic; - Y1Ian sokmastf .• Yoklama cumartesi giinii haric olmak 
iizere her giin sabah saat 9 dan 12 ye kabe~ sene evvel lstanbula donmii§tii. 

Mecliste bulunanlardan bir gene, onun 
bir c;ok maceralanm biliyordu: 

- Doktor bey, dedi, biz lstanbullular 
zehirli ytlanlardan bahsolundugunu ,.ok 
i§ittik. F akat bunlarm adam oldiirenleri 
pek bu taraflarda goriinmezken Afrika· 
da kimbilir nekadar c;oktur degil mi? 

Ya§h doktor, ak§am yemeginden son· 
ra toplanan kom§ulanmn kendisinden ge
ne merakh bir macera beklediklerini seze
rek giildii: 

- Afrika yJlan yatagJdtr; kobra, boa, 
hele karaytlan ... Bunlann zehirlediklerini 
kurtannak pek az nasib olmu§tur. 

Hepsi onun yiiziine bak1yorlardt. Dok
tor bir lahza durdu; dii§iindii. Sonra: 

- SiZe, bir y1lan faciast anlatacagtm. 
Fakat belki bu faciayt ic;inizde duyanlar 
da olmu§tur. <;iinkii yedi sene evvel yal
mz T u~us, Cezayir ve Mmr gazetelerini 
degil, lngiliz gazetelerini de uzun uzun 
me~gul etmi§ti ve benim ismim de bu fa
ciaya kan§mt§tl. Belki bizim gazetelere 
de aksetmi~tir. 

- Ne facias!? diye sordular. 
- Musa Bey ve Madam Klayton fa-

cias•··· 
Meclistekilerin hi« biri haberdar degildi 

Ve doktor Abdurrahman onlan daha faz
la merakta buakmtyarak he~pen anlatma
ga ba,ladu 

Dediler. Bir saatlik yola l{tkmadan 
evvel icab eden §eyleri ald1m. Serom la
ztmdJ. F akat ecnazede bulahildigimiz bir 
d~zluk seromun kafi gelemiyecegini o st· 
rada tahmin edemiyordum. <;:unkii yara
hlarm iki ki§i oldugunu bana soyleme
mi~leidi. 

Ko§kte yerli hizmet,.ilerden bit iti. Ma· 
dam Klayton'un koluna ate;;te k1zanm~ 
sogon tatbik ederken buldum. Musa Bey 
yatagmda ktvramyordu. Bitkin, olun.e 
haznlanan bir adamm sesi: 

- Doktor, imdadtmtza yeti~in, oliiyo
ruz! 

Diyordu. 

dardtr. 
3- Izdihama meydan vermemek ve mii

kelleflerin i§lerinden ger! kalmamalan i<;in 
miiracaatler ilan edilecek giinlerde yaptl
ma!JdJr, 

4 - Bir dogum yoklamast bltmedik<;e di
ger dogumun yoklamasma gecllmiyece~ln
den herkesin dogum strasmt gozetmesi la
ztmdlr. 

5 - 311 dogumlularm yoklama giinleri 
21 mart per~embe, 22 mart cuma, 25 mart 
pazartesi. 312 dogumlularm yoklamasJ 26 
mart sail, 27 mart <;ar9amba, 28 mart per
~mbe, 29 mart cumad1r. 

Diger dogumlularm yoklama giinleri ay
- Kaza olah iki saate yakla~Jyor degil nca ilan edllecektlr. 

mi} Ne cins bir ytlandi bu acaba? 6 - Yoklamaya geleceklerin nii!us hii -
Diye sordum. Musa hemen cevab vet· viyet ciizdanlan, askerl!k ettiklerlne dair 

di: resmi vesikalan ve oturduklan mahal za-
- Karaytlan... bttasmdan musaddak fotografh lkamet se-
Kadm1 muayene ettim. Bay1lmak iize· nedlerini beraberce getlrmeleri me§ruttur. 

re alan Madam Klayton· un kolunda baz1 ¥.Y.'III 

leketler ve son derece hafif iki ceriha var- Beyu~lu Yerll Askerl!k §Ubes!nden: 
dt. B.n.1 sualler sordum. Kocaama seslen- 1 _ ~ubemize mensub !htlyat eratm ka-
di. 0 zaman Musa Bey yatagmda dog1u· nuni ve mutad yoklamasma 20 mart 940 
larak: sabahmdan itibaren 9ubemlz binasmda 

- Ben, dedi, ben katilim. ba~lanacaktJr. 
Ve yatagmdan indi. Parmagm1 s1k- . 2 _ Izdihama ve beklemelere man! ol -

makta devam ederek bir ka« kdime 1le mak icin yoklamalar, her dogumun kendi
cinayetini anlattl. Hem de kansmm oniin- sine tahsls edllen ve a~ag1da gosterllen 
de anlatt1. 0 anlatuken ben ;>armaklnrm- gtinlerde ogleden evvel ve sonra yaplla -
dan bilegine ve bileginden koluna dog1u cakttr. 
zehirin seyrini goriiyordum. lkisini de mu- A _ 311 dogumlulardan Beyoglu ve Ga-
ayene edince ~u neticeye vardtm: lata nahlyeleri martm 20 sinde, Tak.slm ve 

Eger kafi miktarda serom bulamazsam ~i~ll nahiyelerl 22 slnde, KasJmpa§a ve 
ve derhal ikisine birden zerkedemezllem Haskoy nahiyeleri 25 lnde. 
bunlarm oliimii muhakkakhr. Madamm B- 312 dogumlular<ian Beyoglu ve Galata 
yaras1 bir stynk halinde idi. Stynklar nahiyeleri martm 26 smda, Tak.sim ve ~i§
«ok defa tehlikesizdir. 11 nahiyeleri 28 inde, Haskoy ve Kasunpa§a 

nahiyelerl 1 nisanda. 
3 - Dlger dogumlu eratla Kemerburgaz 

nahiyesinin yoklamasl hang! giinlerde ya
pJlacagJ aynca llan edilecektir. 

Bu noktada vazifenin agnhgt omuzlan
ma yiikleniyordu. lkisini birden kurtar • 
maga mecburken elimde yalmz bir doz 
serom vard1. Bu seromu, ikiye taksim ede
cek olursam hio; birine faydasJ dokunma- 4 - Herkes yoklamaya mutlaka kendlsl 
yabilirdi. Hangisine zerketmeliydim? Er- gelecek ve niifus hiivlyet ciizdam, terhis 
kege mi, kadma mt ~ veya ihtiyat vesikasm1, §oforler de ehli -

yetnamelerini bera berinde getlrecektlr. 
Bu tereddiid i<;inde iken bir kere hiz- 5 - istanbul dl§mda lkarnet edenlerln 

met,.ilerden birini §ehre gondermege ve bul d kl 1 rd kl b 1 .. t un u an yer e e ~u e ere muracaa 
bir serom daha aratmaga karar verdim. 
0 gtdip gelinceye kadar i§ i§ten ge,.mi§ 
olacakt1. Fa kat ne olursa olsun, bir kere 
aratmahydtm. 

etmeleri veya yoklama defter numaramJzJ 
yazmak $artile §Ubemize mektub gonder
melerl ilan olunur. 

Beyoglu Yabanc1 Askerllk $Ubeslnden: 

Bu s 

IZLI 
MER sinemasmda 

Mevsimin sinema ha
rikasi ... Harikalar ha
rikasl olan ve 9 mil
yon dolar sarfile ve 
bUyUk bir ordunun 
i&tirakile vUcude lj(e

tirilen sinema tarihi
nin en bUyUk eseri ve 

inJliliz edibi 

RUDYARD 
KIPLING' in 
alem ~Umul ~ijhreti 
haiz edebi ~aheseri: 

CUNCA 
DIN 

E~siz kahramanhk ••• 
Sava& . . • Sergiize~t ... 
Entrika ve a~k ve 
ihtiras filminin ilk 

iraesi &erefine 

FEDAi LER ALAVI 

Fevkalade 
Hususi 

Gala 
Bas rollerde : 

CARY GRANT- DOUGLAS FAIRBANKS Jr.-
Victor Mac Laglen ve dilber Joan Fontaine 

Bu ak~am i~;in LOCALAR bitmi~tir. Mahdud kalan numarah 
koltuklar i~;in biletler sahlmaktad1r. 

- Musa Bey M1suh bir gencdir: yakt· 
Jlkh, giirbiiz ve lngilterede tahsil etmi§ 
bir gene. Madam Klayton onun kariSI, 
«irkin ve ya§hca bir lngilizdir, ki bir kts· 
mmt babasmdan, diger bir k1sm1m da ilk 
kocasmdan tevariis ettigi miihim bir ser
vete sahibdi. Musa Beyle nerede, nastl 
tam§ml§lar? Bilmiyorum. Yalmz Merake§ 
civarmda onlara rasgelip biraz tetkik e· 
dincc bu izdivacJn, ne a§kla, ne §efkatle, 
ne kar§1hkh hiirmetle alakast olmadtgmt 
anladtm. Madam kendisinden bir ka« ya§ 
gene ve dine Arabia evlenmek istemi§, 
Musa Bey onun servetine goz koymuttu. 
Londrdan hukuk diplomas! alan Musa, 
kansmm M1s1rdaki emlakinden, bankalar
daki parasmdan istifade ederek miireffeh 
YB§tyor, seyahat ediyordu. Onun, biitiin 
masraflanndan, ia§esinden ba§ka ceb 
harchg1 olarak kansmdan senede iki bin 
lngiliz liras1 ay hg1 vardt. Y a§h ve c;irkin 
kadma refakat etmek mukabilinde aldtgt 
bu para ile onun Kahirede geceli, giin
di.izlii bir «tpkmhk hayat1 ya§ad1g1n1 bil
miyen kalmaml§h. Nihayet Madam Klay· 
ton gi.izel kocasmJ bu kadmlar ale~inden 
c;ekip Afrika sahralannda, timali Afrika
nm Jsstz §ehirlerinde seyahate '<lkarml§tl. 

Sonra, mademki kadmm yaraa1 daha 
tehlikesizdi; seromu ona yapmaga karar 
verdim ve derhal Madamm kadm adale
lerine bir pikiir yaphm. 

1- Beyoglu ve Be9ikta9 kazalan mmtaka ........ 
smda ikamet eden 311 (dahil) 331 (dahill ~ 

Bu seyahatte Musa Beyin nekadar stktl· 
dtgmt tahmin edebilirsiniz. Hi« bir §ey o· 
nu eglendirmiyor, yanmda ta§tdtgl kadm 
ona gittik«e tahammiilsuz geliyordu. Hele 
biiyiik miistemleke §ehirlerine varmak ic;in 
a§tlan yollatda mii~kulath, konforsuz, 
hatta tehlikeli bir «ad1r hayah ya§amak 
Musay1 bezdiriyordu. O,.iincii, dordiincii 
ayda Musa ya Avrupaya ge<;mek, yahud 
Mtsn a donmek iizere biitiin tehdidlerini 
ileri siirdii. F akat Madam Klayton' a din· 
letemedi. 

Bir giin Musa, c;ocukluii;undan beri ya
mndan aynlm1yan lalasJ Ahmedle konu· 
~urken bahis o k1t' amn ytlanlanna ;ntikal 
etmi§ ve Ahmed karaytlam anlatmt§h. 
Musa Bey soruyor: 

- Ahmed, bu karay1lantn zehiri oldii· 
riicii miidiir ~ 

- Daha kurtulana rasgelmedim. 
Bulunduklan §ehirde iki giinliik bir 

miilahaza, Musa Beye faciamn esasm1 ha
zulattyor. Ahmed vasttasile deriden mii· 
kemmel. muhkem, kapagt hususi tettibat
la ac;1lan bir bavul yaptutJyor. l,.i katlt ve 
tistii delikli olan bu bavula ne yerle§tiril
digini zannedersiniz~ 

Biri erkek, digeri diti iki karay1lan ... 
Efendisinin karayJlanlara neden merak 
sardudtgml anlayam1yan Ahmed onlan 
kimseye haber vermiyerek koyden koye 
ta§Jmakla tavzif edilmioti ve Ahmed, an
la§Jlan bu ugurauz yiikii bir hayli zaman 
ta§IMI§IJ. 

Nihayet onlar, Merake§ civanna gelip 
giizel bir ko§ke yerle§iyorlar. S1cak bir 
may:s giinii ... Ogleden sonra, herkes, hat
ta hizmet<;iler ve Ahmed bile uykuya «e· 
kilrni§, Madam Klayton odasmda bir 
koltuga uzanmJ~tJ. 

Musa, birdenbire bu odanm k!\plstnda 
gariindiigu zaman karaytlanlardan birini 
iki elile tutmaktadn. Lalasmdan, belki 
ondan daha miitehass1slanndan onun na
stl tutulacagml da ogrenmi§ oldugu ictin 
korkunc hayvanla ~emasmdan asia korku 
duymamaktadtr. Sol elile y1lamn viicudti· 
nii kavraml!f, sag elile dilinin tam arkasmt 
yakalamt§tl. Bu vaziyette yJlan CfiTptmyor; 
fakat bu ustanm elinden kurtulanuyordu. 

Ayaklannm ucuna basarak, arka tara· 
fmdan kansma yakla§l!. Kadmm <;lplak 
koll'l1a hayvanm ba§Jnl uzatarak totkll. 
Bir saniye, hayvan kendisine gosterilen 
yeri sokmad1. 0 zaman Musa, hayvanm 
ba,tnl serhest buakmaya liizum gordii. 
Filhakika ytlan, bundan sonr<r vazife,ini 

·•1dii ve bir hamlede bir saniye i<(inde 
g~ ·Ju". Belki Musa da nas1l oldugunu bil
got I v h' .. 
mi:vordu. Bir anda ac;1 a,? a?zm z~ •nnt 
b.:>§alttlgmt gormesile sag ehndo! bn act 
his•dmesi bir oldu. 

Kadm, hafif bir feryadla uyandt; ba~mi 
c;evirdl. KocasmJ ve yJ}ant gordti. Deh§et 
ve korku i«inde tekrar hayktrdi. 

0 zaman Musa Bey, hemen ytlam ala
rak balkondan bah,.eye attl. Korku .v~ te: 
la!! ic;inde, ne yapacagml §a!fJTilll§. elmde~t 
acmm sebebini dti§unerek yan~ttlgm bJr 

h~ le gelmi§ti. .. .. 

dogumlu yabanc1 ihtlyat eratmm senellk 
yoklamalarma ba$lanmJ$tlr. 

2 - Yoklamalar ha!tanm <;ar§amba ve 
per§embe giinleri sabahtan ak~ama kadar 
devam edecektlr. 

3 - 311, 312, 313, 314, 315 do~umlularm 
mart 940 nihayetlne kadar ve 316 ve daha MiTHAT FENMEN 

Dart saat sonra, kafi miktarda serom 
geldi. Hemen Musa Beye kuvvetli bit 
doz tatbik ettim. Fakat onun viicudii «ok
tan takallusa ha§lamJ§tl. Arkasmdan Ma· 
dam Klayton'a bir doz daha yaptlm. 
Bundan k1sa bir zaman sonra Madam 
kendine gelmege ba§ladtgl halde Musa 
Bey ktvrantyordu ve sabaha kar§J deve· yukan <iogumlularm da nisan 940 nihaye-

L!ne kadar yoklamalan devam edecektir. 
Bu ak~am saat 21 de 

Frans1z Tiyatrosunda ran durdu. Son nefesini verdi. 
I 

Musa Beyin cenazesini Madam Klay· 
ton pek parlak merasimle yapt1rd1. Cen:\• 

4 - Yoklamas1 yapllacak erler, niifus 
ciizdanlarl ve bulunduklan nahiye miidiir
liiklerinden blr ikamet tezkeresi ve iki a-

zeyi onun yanmda takib ettim. Donerken det veslka fotografile ve evvelce §Ubemlzde 
bu kadmcagtz bilir misiniz bana ne sor· kayJdli bulunanlar yalmz niifus ciizdanla
du? 

PiY ANO KONSERi 
verecaktlr. 

~il~e~v:e~b~lz:z:a:t~$:U:be::y:e.n:J~iir::ac:a:a:t~ed:e:c:e:k~le:r:-J!~::::::::::::::::~!B~i~le:t!le:r~~g~i:fe:d~e~~s=a~t~al~m:a~k:t~a~d~tr;·~::::::::::::::::::: - Doktor, elinizde fazla serom bulun· dir. 
sayd1 o bi«areyi de kurtarabilirdiniz, de· 
gil mi} MUSAMERESi OLARAK Nakleden 

BEHCET RONA 

KOMEDi FRANSEZ 
Tiyatrosu 

iSTANBULDA 
Evvelce de yazdiglmtz vec;hile, Kame· 

di Fransez Tiyatrosu lstanbulda Tepeba
~~ Sehir Tiyatrosunda ii<; resmi suare ve 
iki matine olarak be§ temsil verecektir. 

Elyevm Komedi Fransez §eriklerinden 
bulunmJyan baz1 artistler, kendi hesabla· 
nna ve F ransa haricinde temsiller verme. 
ge davet olunabilirler. Fakat bunlann 
Komedi Fransez ~irketile hi,.bir miinase· 
bet ve alakalan yoktur. 

Bu kere §ehrimize gelecek olan ve u
mumi miidiirleri idaresinde bulunan tru
pun miihim bir k1smm1 te§kil eden he
yeti temsiliye, bizzat Komedi Fransezi ls
tanbulda temsil edecektir. 

Bu heyet biitiin kadro ve malzemesini, 
dekor, kostiim ve mobilyalanm da bera
berinde getirecektir. Bu da, me§hur Mol
yer miiessesesm1n iic; asudanberi biitiin 
diinyaya sa,.ugt cihan§iimul ~ohret ve mu
vaffakiyetinin yuksek bir ifadesi olacak 
ve §ehrimiz ic;in miikemmel ve artistik bir 
hadise te§kil edecektir. 

Hamil}: Biletler, 20 marttan itibaren 
degil, 22 mart cumadan itibaren $ehir Ti
yatrosu gi§elerinde satllmaga ba§lanacak-
tlr. 

~i§li Halkevinin te§ekkiirii 

Y ARIN AK~AM: BUvUK SiNEMA 
TURKGE NtiSHASI 

i P E K 
FRANSIZCA NUSHASI 

MELEK sinemalartnda ve 
Yeniden kurulan ~ehirler, muazzam, muhtesern dekorlar arasm~a ~;evrilen 

SENENiN EN BUYUK ve HARiKALAR FiLM! 

A~K - ARKADA~LIK - MACERA ve K.AHRAMANLIK 

Ba~ Rollerde : 

FRANCES 

,aheseri 

DEE RONALD COLMAN BASiL RATHBONE 
Ve on binlerce figilran . 

YA.IfiN GECE i<;iN NUMARALI KOLTUKLARIN ERKENDEN ALDIRILMASI RICA OLUNUR 

En Ve En Fevkalade Maceralar1 TARZAN'1n 
Esrarengiz ve balta girmemi~ orman ... DUnya hiikimleri filler ... Afrikamn DEV GORiL MAYMUNU ... 

T A R Z A R 
MAYMUN ADAM'a Kars• 

TURK~E SOZLU BUYUK VE MERA KA VER FiLM 
Ba& Rollerde : 

JOHNNY WEiSSMULLER ve M~4UR~EN 0 SVLLiV AN 
BU PERSEMBE AKSAMI S A R A Y Sinemas11da 

YARIN 
KADIKOY 

Matinelerden 
I 

OPERA 
itibaren 

• s1nemast 
Mevsimin en giizel ve en miistesna 3 bUyiik Franstz artistinin i!:!tirakile <;evrilen 

BIRAKILMIS KIZLAR 

l;i~l! Halkevl Sosyal YardJm biiyiik ko -
mites! tarafmdan 15 mart cuma ak~am1 
Makslm salonunda verllen biiyiik gece eg
Jencesi iimidln fevkinde ii<; bin liraya ya
km hasllat temin etml§tir, buna mukabll 
biitiin masra! yiizde ondan ibarettir. Bu 
meblag!a her giin s1cak yemek verllmek 
suretile !Me edllmekte olan §i§li civarm • 
dakl llk okullara devam eden yardJma 
muhtac 400 talebenin elbise ve ayakkabt
lanmn yapllmasma ba~lanmJ~tlr. Bu gece 
eglencesine bir menfaat mukab111 olmtya
rak l§tirak eden Bayan Sa!iye ve arkada§-
larlle Maksim, Parkotel, Tokatllyan, Lon- Ba!j; Rollerde: 

19 Mart 1940 

RAd)¥0 
( Bugiinkii program ) 
TllRKiYE RADYODiFUZYON POSTALA.Rl 

Dalga uzunlutu: 
Tiirklye Radyosu 1648 m. 182 Kc/a. 120 Kw. 
Ankara • T. A. P. 31.70 m. 9465 Kc/a. 20 Kw, 

12,30 Program ve memleket saat ayar1, 
12,35 Ajans ve meteoroloji haberleri, 12,50 
Muzik. Qalanlar: Re§ad Erer, Vecihe, Cev
det Kozan, Okuyan: Muzaffer ilkar. 1 -
Hiizzam pe§revi. 2 - Ahmed irsoy - Hiiz· 
zam ~ark! (Hatmnda kal.sm). 3 - Hiizzam 
Hiizzam §arkt: (A§km bana bir gizli elem 
§arkl: (Tazelendi tabu alem). 4 - Raktm
oldu) 5 - Salahaddin Pmar - Hiizzam $ar
kt: (A$kmla siiriinseml 13,15 Miizlk: Halk 
tiirkillerl. Aziz :;lenses ve San Receb. 13,30-
1400. Miizik: Hafif miizik (Pl.) 18,00 Prog
ram ve memleket saat ayan, 18,05 Miizik: 
Oda miiz@ (Pl.) 18,40 Konu§ma (Qift<;inln 
saatl) 18,55 Serbest saat. 19,10 Memleket 
saat ayar1, Ajans ve meteoroloji haberleri, 
19,30 Muzik: Dellalzade ismail Ef.nin hatt
rasml taziz icin merhumun eserlerlnden 
miirekkeb program. Ankara Radyosu Kii
me Ses ve Saz Heyetf. i<iare eden: Mes'ud 
Cemil. 20,15 Konu~ma (lktlSad ve hukuk 
sa at!) 20.30 Miizik : Fasll he yeti. 21,15: Mu
zik. Kiiciik Orkestra. (~ef: Necib A~km) 
22,15 Memleket saat ayan ajans haberleri, 
ziraat, esham - tahvUat.. kambiyo - nukud 
borsas1 (flat). 22,35 Miizlk: Cazband (Pl.) 
23,25 - 23,30: Yarmkl program ve kapan)f. 

Profesor Siegfried' in §ehri· 
mizde verecegi konferanslar 

Fransa Enstitiisii ve Siyasal Bilgiler mek
tebi profesorlerinden M. Siegfried'in vere
cegi konferanslarm tarihleri ve mevzular1: 

21/3/ 1940 per~embe (Sanayl lnk!labmm 
zamammtz meseleleri iizerin<iekl tesirlerU 

22/3/ 1940 cuma (lki klt'a arasmdaki te• 
zad; Avrupa ve Amerlka.) 

T oplanbya da vet 
Tiirk Mikrobiyo!oji cemlyetinden: 
21/3/940 per§embe giinii saat 18,30 da 

Et1bba Odas1 konferans salonunda yaplla
cak toplantJda •Basil!! dlzanteride tevadi:t 
Dr. Osman l}erefeddin Qelik ve cTiirklyede 
eklnokok hastallgl> Dr. Perlhan Qambel 
tarafmdan tebllglerde bulunulacagmdan 
muhterem meslekd3.9larm te§!ifi rica olu• 
nur. -···-lzzet Melih terciime dersler; . ver1yor 

Beyojtlu Halkevlnden: 
Tiirkce - frans1zca terciime derslerl bu 

~omestr b3.1lmdan itibaren tamlmJ§ edib 
Izzet Mellh Devrim tarafmdan verilmek
tedir. Bu miihim dersten istlfade etmek ls
teyenlerln Evimize miiracaat ederek kay• 
dolunmalarml rica ederlz. 

c OLOM ) 
Darulfiinun T1b Fakiiltesi SeTiriyab cil• 

diye ve efrenciye miiderrisi olup Dr. Ke• 
mal Muhtann bacanag1, Giizel San· atlar 
Akademisinde:n I!'ezun ressam Selim ,T u• 
ran ve Kabata§ lnonii lisesi riyaziye mu• 
allimi Saiqe T uran ve Akad<:mi Tesim 
k1smt talebesinden F eyzaver Turantn ba• 
balan degerli ve biiyiik Tiirk miitefekkir
lerinden Prof. Dr. Huseyin zade Ali 
Turan, Osk.lidarda lhsaniyedeki evinde 
evvelki gun ani olarak vefat etmistir. Ce• 
nazesi dun saat on birde ihtifalat~ lay,ka 
ile Oskiidarda Kopriilukonak yanmdaki 
evinden kaldmlarak ogle namazt Dogan• 
c1lar camiinde ktlmdtktan sonra Karac:a• 
ahmedde «i<;ek<;i kah vesi kar§Jsmdaki aile 
makberesine defnedilmi§tir. 

Merhum, Kafkas Tiirklerindendi, Kaf• 
kasyanm Salyan §ehrinde dogmu§, efkari 
ahraranesinden dolaYJ lstanbula gelmi~. 
burada Ttbbiyeyi bitirmi§, Ti.irkliik ve 
hiirriyet jdealini bir an terketmemi§ ve 
Tiirk,.iili.ik fikrini ilk olarak memlekete o 
telkin etmi~ti. Eski yunanca ve latinceye 
kadar butiin garb dillerini bilir, '<ok de• 
gerli bir alimimiz, hassas milli bir ~airimit! 
ve ,.ah~hgJ ~ubede degerli bir hekimimi:Z:• 
di. Binlerce talebe yeti§tirmi~tir. Vefath 
Turk irfan ve hars1 i<;in buyiik zayiattan• 
d1r. Ailesine ve yeti~mi~, giizide evladla• 
rma tazivetler ederiz. , _______ , 

Kirahk aparttman 
Tiirbede, Piyerloti cadesinde 19 

numarah Sinanaga dairelerinde 2 
numarah aparhman kirahktJr. Her 
tiirlii konforu vardtr. KaptcJya mi.i
racaat olunmast. .. 

Biitiin 1stanbul gencligi haztrlantntz I 
Amerika Reisicumburunun tahb hima· 
yesinde ve 25 bin gencin i§tirakile 

~;evrilen biiyiik filim 

iZCilER iMDADAl 

25 lasun tekmili birden 

YARIN 
matinelerden itibaren 

ALKAZAR Madam Klayton'un ac1 sesi . . ko~ku~ 
dart bir ka~esinde c;mbyordu. Hn:n,etyt· 
)er ko~u§tular. _Madam hepsine bi..:den e· 

mir :verdi: 

dra, Turan, Florya, Stiidyo, Ayten, Sad! ve MARCELLE CHANTAL • JACQUELiNE DELUBAC • ANDRE LUGUET 
Ambasador salonlan artist ve miizislyen-lll••••••••••••••••••••••••t••••••••••••••••••••••••••••••• 
Jerine bilhassa te9ekkiir ederiz. 

Sinemasmda hathyor. 

' 
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CUMHURIYET 

c=~ Askerlik Bahisleri-) ~skiidar tramvaylar1 

Fl·n destanl hitama ldarenin mali vaziyeti 

erdikten sonra ... 
• 

gittik~e diizeliyor 
Oskudar tramvaylan heyeti umumiyesi 

dun idarenin Oskiidarda ~aglarba§mdaki 
merkezinde toplanmJ§, Belediye namma 
reis muavini Rifat ile muhasebeci Muh
tar bulunmu§tur. 

T eftislerin neticesi 
' 

Bazt mekteb miidiirleri 
taltif, bazdar1 da 

tecziye edildi 

s 

Garbda vaz1yet 
ayn1d1r ve bu 

6 ay evvelkinin 

miiddet zarf1nda 

zaman miitefiklerin lehine cahsmisbr 

Evvela adi, sonra fevkalade olarak ya. 
p1lan bu toplanhda ruznamede mevcud 
hususat gorii§iilmii§, idarenin miidiirii Fe
ridun Manyas icab eden izahatt vermi~
tir. Bu izahat neticesinde idare meclsi 
ibra edilmi§tir. Eski idare heyetinden Ni
yazi Yiicel, Necati Yahm, F eridun Man. 
yas ipka edilmi§tir. 

Oers senesi ba~mdanberi Maarif mii
fetti~leri tarafmdan istanbul mekteblerin
de yap1lan tefti~lere aid raporlar Vekalet 
komisyonlan tarafmdan tetkik edilmi~, 
muallim ve talebelerin vazifelerindeki 
muvaffakiyet dereceleri tespit edilmi§tir. 
Bu arada iistiin baeyan gosterdikleri anla
§Ilan Galatasaray lisesi miidiirii Beh~et, 

Be§ikta~ k1z orta mekteb miidiirii Mahir 
Sayar, Kad1koy ii~iincii orta mekteb mii
diirii R1dvan Kuru! hirer takdirname ile 
taltif edilmi~ler, aynca istanbul Erkek li
sesi miidiirii Celal F erdi, ktz lisesi mii
diirii Sabri, Cumhuriyet k1z lisesi miidiirii 
Cafer, Kabata~ lisesi miidiirii Nuri ve F a• 
tih klz orta mektebi miidiirii $efigin de 

Klara Barton ismindeki bir Amerikah 
siiren ~ah,malart diinyaya 

te,kilabnt kazandirmu1tJr 

kad1n 
bu uzun seneler 

biiyiik ha yir 
~ ' ' 

. .R.us - Fin harbi faciasJ 13/3/ 940 saat u;m, ~ok §ayanJ ehemmiyetti. <;;iinkii Al
l~ de hi tam buldu. o~ milyon sekiz yiiz many a, barb sanayii i~in lsve~ demirine 
bin niifusa malik bir milletin kahraman ve sair madenlere muhtacdJ. Bu demirle
o.rdusu yiiz giinden fazla miiddet kendi. rin §imalde ihrac !imam olan Norvik'ten 
•Inden elli misli fazla niifuslu bir milletin Botni korfezi istikametinde inki§af edecek 
ordusuna kar§J mukavemet etti. Cepheye ve en k1sa yoldan Finlandiyaya yard1m 
koyabildigi kuvvet - en ya§hlar dahil ol- maksadile yap.lacak lngiliz • Frans1z ha
dugu halde - 200,000 ki§iyi ge~miyen Fin rekatJ, k1sa bir zamanda biitiin bu demir 
ordusu Sovyetlerin havzasJm, miittefik-

Oskiidar tramvaylarJ ge~en sene 8 mil
yon 8 bin 390 yolcu nakletmi§tir. Evvel
ki sene bu miktar 7,294,390 idi. Umumi 
varidat ge~en seneye nazaran 67,328 li
ra fazladJr, 

Yap1lan tetkiklere nazaran Oskiidar • 
Kad1koy tramvay idaresi gittik~e vaziye
tini diizeltmektedir. hletme masraf1 ola
rak borcu kalmamJ§tlr. Yalmz tesis borcu 
vardu ki bu da bu aym yirmi ikisinde An· 
karada Dahiliye Vekaletinde toplanacak 
olan bir komisyonda tetkik ve bir karara 
baglanacaktir. Bu borcun miktan birka~ 
yuz bin liradJr. 

800,000 k:i~i kuvve... • .......................................... ,,,,,,,,,.. lerin kontrolu alttna 

tindeki ordulan kar. • y azan: ge~irecekti. Fin. Rus 
~ISJnda, biitiin diin· • harbi, Rusyamn, ihti-
Yada biiyiik takdir u- • F. D yacdan fazla olarak 
Yandaan bir kudret- • • • Almanyaya satabile. 
le tnuharebe ettiler. • .............................................. ,,, .. , cegi petroliin mikta-
1-l:arb yalmz bir mii- nm azalttJktan ba§ka 
~~faadan ibaret olmadJ, Fin ordusu 11 biitiin Rus demiryollannm bu barb dolayJ· 

!dare bu sene Caml1cada guzel hir ka. 
zino yaptJracaktJr. Bu civarda bu 
kabil birka~ mesire mahalli ihya edildigi 
takdirde idarenin varidah ~ogalacakhr. 

Sirket, burada tramvay arabasJ in§asJ 
kabil olup olmadJgJnJ tetkik ettrimekte
dir. Bu suretle araba adedi de tezyid edi
lecektir. 

anunusaniden 7 §Ubata kadar devam e· sile me§gul olmas1 da Almanyanm muh
den mukabil taarruz esnasmda - Kareli tac oldugu ham madde nakliyatJm gecik
tephesi miistesna • biitun diger cepheler- tiriyor, bu yiizden Almanya, Rus ittifa
de has1mlanm maglub ve ric'ate mecbur kmdan istedigi neticeyi alamtyordu. Hal
jtti. Bu esnada miiteaddid Rus hrka- buki 19 39 - 1940 ki§mm ~ok !!iddetli ol-
Bl'J da imha edildi. mas~ dolayJsile Tunanm mutaddan da. • 
k Fakat 15 ~battan sonra, Finlandiyaya ha fazla zaman donmu§ kalmasJ da Al- Tiirkiye • Jtalya 

ar§J muharebe eden Kizilordu, biiyuk manyanm mii§kiilatmJ artJrmJ§tl. Finlan· <Ba$makaleden devam) 
lnikyasta takviye edildi. Kumandanlar de- diyanm maglub olmasJ, arazi kaybetmesi, ve bilhassa Tiirkiyeye tevcih etmi§tir. 
gi§tiri!di. Ag1r topc;;u arttmld1. Fin ordu- hatta bol§evik olmasJ, Almanyanm hayat Son zamanlarda Tiirkiyeye gelen barb 
8
Una harciden gelen gonulliilerin miktan ve mematJ mevzuu bahsolan bu harbde levazJml makbule ge~mektedir. Fakat 

"e Yeni davet edilen ya~h smtflar, kanh ehemmiyetsiz §eylerdi. Bunun i~in lskan· bu, Tiirkiyenin garb devletleri i~in Sov
hir harbin, miistesna olarak ~ok ~iddetli dinavya memleketleri ve bilhassa lsve~ yetler Birligine kar§J barb sahnesi olmak 
olan k1~m zayiatJm doldurmaga kafi de- tazyik edildi ve Finlandiyaya yap.lan sulh istediS(ini heniiz gostermez. Bilakis baz1 
&ildi. teklifine i§tirak ettirildi. Almanya bundan mehafilde Turk - Rus miizakerelerinin 

Bundan ba~ka, Rus sevk ve idaresi, ya- ba§ka, Rus heyulasJm, ba§ka cephelerde tekrar ba§lamlmasJ beklenilmektedir. 
"&§ Yava~ tekemmiil ediyordu. KizJ!ordu, hi~ olmaz~a bir tehdid vasJtasJ olarak kul- Bun dan ba§ka aym gazetenin Paris 
teknik vasJtalardan istfade ederek muha- lanmak ic;;in de Fin harbinin bitmesini muhabirine gore, otedenberi Frans1zlann 
tebe etmesini ogreniyordu. Ba§kuman- isteyordu. Fakat K•z•lordu, Fin harbinden agz1 Sovyetler Birligine kar§J miimasil 
-dan Stern, sevk ve idarede selefinden bir eski kuvvetini ve prestijini kaybetmi, ola- tehdidlerle doludur. Ancak filiyata ge • 
at daha fazla kabiliyet gostermi§ti. Fin rak c;•km1~ bulunuyor. Hi~ bir hilkumet, Iince ill degi§ir. ltalyanm hattJ hareketine 
rnukabi! taarruzundan sonra, Fin harbini, kiic;iik Fin ordusuna kar§J, be§ mmi fai- gelince, ltalyanm harbe kan§mamasJ 
hehemehal bitirmek isteyen Sovyetler, kiyete ragmen, gii~liikle bir netice alan Alpm ve Man§ denizinin Cite tarafmdaki 
F'inlandiya cephesi ba§kumandanhgma, bu ordudan ~ekinmiyecektir. ' bir ~ok kimselerin hiilyalanm bozmakta 
<';arhk ordusunda Kurmay Albay olan Ge. Iloilo If. ve plutokratlann goziine batan bir ~op 
l'lelkurmay Ba§kam General !;)apo§nikov·u mahiyetini almaktadJr. ltalyan komiirle-
getirdiler. Kareli cephesinde son yap1lan Fin - Rus harbinin hitamJ, ikinci biiyiik rinin serbest bnakJ!masJ onun bir delili-

harbin bir safhasmm kapanmasJ demek· d' taarruzlar, tabiye noktai nazarmdan en Jr. 
iyi bir §ekilde idare edildi. Aglr top~u- tir. Vaziyet, yeniden 19 39 senesi te§rini· Giornale d' /talia gazetesi de kaydedi-
tlun kullamlmasJ, piyade, topc;;ti, tank ve sanisinden evvelki §eklini almi§tJr. Fakat yor ki, Fransada oldugu gibi lngilterede 
1 d k' b' J'k 1 rok kanh, bir §ekilde cereyan eden Al- de hi,.. deg"ilse numayi§kar bir hareket is-nava kuvvetleri arasm a 1 1r 1 te ~a 1~- .,. ,. , 
Ina, en iyi bir §ekilde tanzim edildi. Bel- man - Polonya harbinin, Alman ordusunu teniliyor. Daha bundan bir ka~ ay evvel 
ki bunda, Fin harbinin c;;abuk bitmesini insan ve malzemece az~ok yiprandigmi, lngilter~nin mali faikiyeti ve kaynaklan 
i8teyen Alman tekniginin de tesirleri oL Fin harbinin de, soylendigine nazaran garb devletlerinin en miithili silahlan ol
.J h KIZilqrduya ~40,000 nefer za;yiata, 580 dugu hususunda 1srar edildigi halde §im
~U. Taarruzun birinci giinii MaldnneTr eik tayyare ve I 000 den fazle. tankm tahribi- di harb eger bu giinkii ~eklinde dal\a de-
nath Summa mmtakasmda yan 1· an - b d vam ederse Almanynnm herhalde garb I 1 I h ne mal oldugu ve bu suretle u or unun " 
ann himayesinde yaptlan taarruz ar a at· k b 1 devletlerinden daha iyi ve daha uzun t b k k 1 d'ld' manen ve maddeten zafa dii§tiigiinii a u 
tn ir ~o no ta an zapte 1 1· mu"ddet mukavemet edebilecek maddi 

B I k k f k b . "k etmek laz1m gelir. 
u suret e, ii~ii , a at ta 1yece yu • ve manevi bir vaziyette bulunacagmi 

s•k k d t Jk Ia F'n ordusunun Kt Her •. k.JsJ· de, biiyiik mustemlekelere k k h I ..1 f d'l ~ U re e ma 0 n I ' - soyleyen bir ~0 a in ere tesa~ii e I • 
ti!ordu kumanda heyetinin bilgisizligi, malik olan garb demokrasileri ise, bu es- mektedir. 
Sovyet k1t'alarmm talim ve terbiyesinin nada barb haziThklanm ikmal etmi§ler, 
kifayetsizligi yiiziinden kendisinden dort Frans1zlar, §imali Afrikadan, Hindi~ini- Bir lsvifre gazetesinin miitaleast 
be§ misli kuvvetli olan Rus ordusuna kar· den, Madagaskar' dan, lngilizler ise do- Berne 18 (a. a.) · - Carriere del Ti· 
~~ tesis ettigi milvazene bozulmu§ oluyor· minyonlardan, Hindistandan F ransaya cine gazetesinin Rom a muhabiri Italy an 
du, Haricden bu muvazeneyi tekrar tesis veya Yakm§arka bir~ok birlikler naklet - siyasi mahfillerinin Sovyet matbuatJ ta
edecek kuvvetler gelmedikc;e, mukadder mi§lerdir. Fransadaki, Leh ve <;;ek ordu- rafmdan ltalyaya kar§l almmt§ clan vazi· 
neticeye vanlacaktJ. Ian, taazzuv etmi§ ve cephede kabili isti- yette bir degi§iklik olabilecegine dair ~~-

1skandinav milletlerinin, memleketleri· mal bir hale gelmi§tir. Bundan ba§ka harb kan haberi katiyetle tekzib ettiklerini bil
ni bir barb sahnesi yapmaktan ictinab !lr. den altJ ay kadar evvel her iki hiikumet dirmektedir. Binaenaleyh Moskova ile Ro
~Usundan mutevellid bir mecburiyetle ln· tarafmdan Amerikaya sipari§ edilen 2200 rna arasmda yakmhk vukuundan bahseden 
gi]jz ve FransJZ kuvvetlerinin kendi mem- tayyareden biiyiik bir k1smmm da teslim §ayialar kat'iyyen asilsJzdJr. 
leketlerinden ge~melerine muhalefet et· edilmi§ bulunmasJ muhtemeldir. Bu muhabir ayni zamanda Tiirkiye ile 
trl.eleri iizerine harbin bitmesi taayyiin et- Almanya, harbin ba§langJcmdaki vazi- ltalya arasmdaki miinasebatm ~ok sami
lni~ti. Fin ordusu, Mennerheim hattmm yete nazaran, mtittefiklere kar§J daha mi oldugunu ve her iki memleketin Bal-
8Ukutundan sonra, Kareli berzahmm §i- zay1f bir durumdadJT. Tahtelbahir, mayin kanlara ve A~d~nize So:v;,;et nii.fu~unun 
l'naline ~ekilince vaziyet mii§kiil bir saf- harbleri muvaffak olmamJ§, ordu ise Ma- yay1lmasma mam olmak •o;:m aym sJyase
baya girdi. Finler, lsve~lilerin tazyikt kar· jino hattma kar§J taarruza ge~ememi§tir., ti ta~vib ettiklerini .i.la~e e?iyor. 
~ISJnda, Ruslar tarafmdan teklif olunan Almanya mukabelebilmisil korkusundan, 01ger tar~fta~ T urkJ;enm}~~ls;,;aya kar· 
ag'lr sartlan kr.bule mecbur oldular . Fin Polonyaya yapJid1g1 tarzda bir hava har- §I olan vazJyehnde bu de!'(1~1khk vuku
()rdus~nun kahramanhk destam da hitam bine cesaret edememektedir. Bundan ba§- unu gosteren hi .. bir alamet mevcud olma-
buldu. ka Almanya, harbi idame i~in yalmz ken- d1ktan ba§ka ~iirikenin miittefiklerle olan 

:(.'f./f. di sanayiine istinad etmektedir. Halbuki miinasebatt da1ma gayet sJk.dn. 

b' Nazi AlmanyasJ, . ~in - Rus harbi~in I rleniz hakimiyetine malik olan miittefik- Holanda-ve B••e•l:-I.ka •'le yapl-
tr an evvel bitmesm1 bekleyordu. <;;un· ler, Almanyanmki kadar kuvvetli sanayi- T 

ku barb tskandinavya yanmadasma da lerinden ba§ka biitiin diinya istihsalatm- lacak ticaret muahedeleri 
•irayet e'debilir ve Almanya aleyhine ye· d b'lh 'I · k tl1' an ve 1 assa en 1 en ve en uvve sa· 
IIi bir cephe has1l olabilirdi. Deniza§JTJ bir nayie malik olan Birle~ik Amerikadan is-
ll<Jntakada bir cepheye malik olmak AI- tifade etmektedirler. Muvazene miittefik
lllanya i~in hi~ de §ayam arzu degildir. ler lehine degi§mi§tir. Zaman onlar i~in 
~alttk denizinin dost ve bitaraf devletle· ~ah§Iyor. 
tin elinde bulunmasJ, Almanya i~in har
bin, iktJsadi baktmdan devammm temini 

Bitaraf memleketler 
[Ba~ taraf• birinci !altifede] 

~In iizerinden iki kere ecnebi tayyareleri 
~~~tnu§tur: 
. Saat I 0,56 da bir tayyare hudud iize

gnde Bale mmtakasmda, daha sonra 
ll ~lernont',da goriilmii§tur. T ayyare bun-
'~n sonra Bel~ika topraklanndan ~1ka -

lqJ- ~ark istikametinde uzakla§mi§tJr. 
t' Sa at 11 , 40 ta ikinci bir tayyare Zii -
/~h civannda Dubendorf iizerinde go • 
u.tnii§tiir. 

F. D. 

iizerinde tayyareler 
lngiliz iissiine yaprlan taarruz 
Loncira 18 (a. a.) - Scapa Flow iize· 

rine 14 Alman tayyaresi tarafmdan ya • 
p1lan ve saat 19,50 den 21,15 e kadar 
devam eden son akm esnasmda 1 00 den 
fazla bomba ahldJgJ emin bir membadan 
bildirilmektedir. Alman tayyareleri 1s -
ko~ya sahili boyundaki askeri hedefleri 
tahrib etmek istemi~lerdir. 

Hiikumetimizle Holanda ve Bel~ika 
hiikumetleri arasmda evvecle meriyet 
mevkiinden kalkmi§ olan ticaret anla§ma
lan yerine yeni anla§malar akdi hususun
da mutabakat has1! oldugundan d1~ tica. 
ret dairesi reis muavini beraberinde Cum
huriyet Merkez Bankasmdan ismet Ak
koyunlu oldugu halde yeni anla§malann 
miizakereleri i~in bugiin Laheye miitevec
cihen hareket edecektir. Heyetimiz evvela 
Holanda ile ticaret anla§masJ miizakere
leri yapacak ve bunun intacmi miiteak1b 
Bel~ikaya ge~erek orada yeni anla§manm 
miizakerelerine ba§layacaktJT, D1§ ticaret 
dairesi reis muavini dtin Mmtaka Ticaret 
Mudurliigii ve Takas Sirketinde temaslar· 
da bulunmu§tur. Avrupa harbi dolayJsile, 
Holanda ve Bel~ika ile yap1lacak ticaret 
muahedelerine iktJsadi mehafilde biiyuk 
ehemmiyet atfedilmektedir. 

Pa~avramn kiYmeti 

mesaileri iyi bulunarak kendilerine te§ek
kiir edilmi~tir. 

Buna mukabil baz1 mekteb miidiirleri
nin de vazifelerini layikile yapmad1klan 

goriilmu~tiir. Bunlar arasmda iki miidiire 
ihtar cezasJ verilmi§, diger ikisinin de mii
diirliikleJi uhdelerinden almmi§hr. Bu 
miidiirlerin yerine yakmda yenileri tayin 
edilecektir. 

bir sulh Yeni 
Taarruz1 k111111nda 

<BCL$makaleden devam> 

4- Fakat Hitler, gerek Sumner Wel· 
les vas1tasile Roosevelt' e hitaben soyledigi 
sozleri, gerek kendi hariciyesinin yardlmi
le giri~tigi te~e~iisleri kafi bulmamt~ ola
cak ki, bizzat harekete ge~iyor ve Ameri
kan miiste~armm Cenevede vapur bekle
mesinden istifade ederek italyaya, Mus
solini ile gorii~mege gidiyor. 

Biitiin bu hacliselerin birbirlerile alan 
alaka yakmhklarma bakarak yakmda 
yeni bir s1,1lh taarruzu kar~JSJnda buluna· 
cagnmza hiikmedebiliriz. Bu taarruzun 
mahiyeti nas1l olabilir? Almanya, bu se· 

Harbin y•k•c• kudretile boy ol~ii~mek, 
hem de harbin ate§ine, barutuna, sililhi
na sadece feragatten, §efkatten ve iman· 
dan viicud bulmu§ bir kuvvetle kar§J 
koymak ciir' etini tarihte ilk gosteren in
san bir kadm olmu§tur. 

Bizim, ayla temsil ettigimiz Kiztlha~ 
te§kilatJm, Amerikah Klara Barton ya
rattJ. 

Klara, · 182 I senesi Noel giinii, Arne • 
rikanm Massachusetts eyaletinde, eski bir 
~ift~i ailesinden diinyaya gelmi§ti. Bu 
aile, askerler, buyiik vatanperverler ye
ti§tirmi§ti. Klara Barton, daha pek kii~iik 
ya§U:I.da, erkek karde§lerinin te§VIkile, 
eyersiz at sJrtJnda dag bay1r ko§maga, 
futbol oynamaga, silah atmaga, bir .. ri<.ek 
~ocuk gibi ha§an oyunlardan zevk alma
ga ah§ml~h. Un sekiz ya§ma geldigi za
man, ufaktefek, asabi, gayet iri gozlii, 
tath bakJ§h, giizel bir kiZ olmu~;~tu. Ken
disini begenenler ~oktu, fakat o kimseyi 
begenmiyordu. I 1atta, kadmhgma, do -
kunulsa kmlacakml§ hissini veren nahif 
viicudune ragmen, erkekler onun miis • 
tehzi dilinden, keskin zekasmdan. kuv • 
vetli iradesinden ~ekinirlerdi. 

Klara, eski bir asker olan babasmdan, 
askerlige aid pek ~ok §eyler ogrenmi§ti. 
A!dJgJ erkek ~ocuk terbiyesi; babasm • 
dan edindigi, bir askeri mekteb talebesi 
bilgisine yakm mali'imat, onu, daha ufa
clk bir k1zken, asker I ere kar~;~1 buyiik bir 
sevgi beslemege sevketmi§ti. 

Klara Barton'un, pek sevdigi ordu 
muhitine giri§i, dahili harble ba§lar. Ka
dm gibi, hayat1m eve vakfedemeyen 
Klara, giimriik idaresine katib yaztlmJ§tJ. 
Dahili harb ba§ladJ ve katib, derhal has
tabakJcJ oldu. Hastane hastane geziyor, 
yarahlan ziyaret ediyor, teselliye muh -

fer de: tac olanlara giiler yiizile kuvvet ve me -
_ Biitiin a!d1klanm bende kalsm sulh tanet dagJtJyor; kiminin mektublar~m y~-

1 d' bT · ') I z1yor, kimine gazete okuyor, hepsme yJ· 
yapa 1m, Iye 1 IT mJ · yecek i~ecek ta§Jyordu. 

Her sulh taarruzu bir zafa ve bir kor- Bu faaliyeti suasmda, harbde yarala-
kuya alamet say1lacagma gore, alt1 ay nanlardan pek ~ogunun, ilk tedaviden 
sonra tekerriir eden bu ikinci teklifin de- mahrum ka!d.klan i~in, hastaneye gelin· 

k ·1 h b b' · · ' ceye kadar yaralan gangren olarak ol -mo ras1 er esa ma mnc1ye nazaran d kl . . .. .. .. B .. · 
.. . ~ . ii enn1 gormUl}tU. unun uzenne, ~;~e -

daha musa1d !?artlar ta~1yacagm1 tahmm hirdeki hastanede hizmet etmektense, 
etme~ hatah olmasa gerektir. Bunun aksi, barb meydanma ko§mamn daha faydah 
ancak e1k1 bir italyan, Alman i~birligi sa- olacagm1 dii~;~iindii. 
yesinde miimkiin olabilir ki, Roma hiiku- Klara Barton derhal harekete gec;ti. 
melini, italyayl harbe siiriiklemesi mu- Cebinden ma~r~f . ~derek te§ebb~slere 

d b .. 1 b' · b' J'V' 'k ba§ladJ. Kend1s1 g1bJ, memlekete h1zmet 
ka der alan oy e 1r I~ 1r 1gme te~v1 etmek iste en kadmlan etrahna topladJ. 
edici bir sebeb ~imdilik ortada goriinmii- T e§ebbiisii~ii kiskananlarla uzun muca • 
yor. Aynca Amerikamn da i~e kan~tml- delelerden sonra, babasmm niifuzu saye
mak istenmesi, Almanyay1 daha a~agldan sind~, t:"bir caizse orduda a~t1g1 gedik • 
k b d k · ten 1c;en sokuldu. 

onusmaya mec ur e ece tlr. B . 'h k' f ]' t' 
· . . . . .. . Klara arton un, o tan te 1 aa Jye I-

F a kat netlce 1t1banle boyle bu te~eb- ni anlatanlar, ortahk karard1ktan ve top 
biisten miispet bir eser c;1kabilecegine inan- sesleri bir par~a siikunet bulduktan son
mak gene .imkans1zdu. Almanya, nekadar ra, ilk ate§ hattmdaki yarah ask.,rlerin, 

~ d 1 J b 1 kl 1 · saflar arasmda dola§il.n, koyu renk har-asagl an a 1rsa a sm, zor a 1 a e e gec;1r- . 1. .. • .. .. .. 1 .. b' k d .. 
:v. . . mamye 1, ruzgar yuruyu§ u 1r a m gor-

d1g1 kazanclan terketmek Ishyemez. Bel- diiklerini soylerler. Bu kadm, maiyetin-
ki nazarl bir Ceko-Siovakya, nazari bir deki hastabaktct te§kilatma «top sesini 
Polonya kurulmasma raz1 olur· nazari takib edinizl• emrini dustur olarak belle
bir silahslzlanma programma ' imzasJm ten Klara B:"rton' dur. Se~~iz ~akat ~abuk 
k .. .. 1 · d'k' .. k" adimlarla bu yarahdan otekme ge<;erek 

oyar. Butun bun ar, ~1m 1 I mu~ ul va- Jshrablan dindirmege, hummadan ku -
ziyetten kurtu!mak ic;in hazulanmi~ hirer ruyan bogazlann yangmm1 giciermoege; 
tuzak mahiyetini a~amazlar. 0 halde? yaralarm gangrenden, par~alanan uzuv • 

0 h ld b h b . h b · 1 k Ian kesilmekten, vatan i~in ~arpan kalb
. a e,. u ar m mu are. esJ.Z o ara Jeri oliimden kurtarmaga ~ah'l'maktadn. 

nehce!enmesJ ancak demokras1lerm deh· Klara Barton'un hayatJ, ordunun pe
~etli bir sinir zafma duc;ar olmalarile §ine tak1hp cephede.n cepheye dola~mak; 
miimkiindiir ki, boyle bir neticeyi tasav· agzma su ak1tmakla me~gul olduf,u ya -
vur ettirecek bir hadise bu giine kadar va· rah, bir serseri kur§un isabetile oliirken, 
k' J ayni silahtan ~·kacak ba§ka bir kur~unun 

I O mamJ~tir • kendisini de old urebiJecegini dii~iinme -
Almanyanm sulh taarruzlanndan iimi- den, oteki yarahlann imdadma segirt • 

di keserek muharebeye ba~lamas1, ve diin- mek gibi menkJbelerle dolu~ur. . . 
k d h b v b 1 Bu fedakar kadmm, ferd1 gayretlenm 

ya ar~JSJn a esa vermege mec ur o • f d k. 1 kl K lh 'b . ve e a ar 1 anm, JZJ ac; g1 1 muaz-
masJ daha muhtemeldir. zam bir te§ekkiil haline getirmesi. o za-

NADIR NADJ man Cumhur Reisliginde bulunan Abra-

Profesiir Fatinin diinkii konferans1 

Profesor ve konferan.sm\ dinleyenler 
1 lier iki tayyareye kar§l hava defi ba-
1111Yalan faaliyete ge~mi§ ve avc1 tayya
~~~ri me~hul t-··yareleri takib etmi§tir. 

Norve~te 
l't) Oslo 18 {a. a . ) - Nerve~ amiralhk 
1 ~kanundan bildirildigine gore hiiviyet
U~rt rnec;;hul iki tayyare 1 7 martta Bergen 
~~~tinde pek yiiksekten u~mu§lardJr. 
~:Y~areler Bergen kalesi bataryalarmm 
~ ~§~ altma ahnd1ktan sonra garb istika -

Bir Heinkel, me§hur Forth koprusiinii 
bombardJman etmege te§ebbiis etmi§se 
de lngiliz avcJ tayyarelerinin mudahalesi 
iizerine maksadma muvaffak olamamJ§
tJr. Alman tayyarelerinden hi~ biri bu 
kopriiye bomba isabet ettirememi§tir. 

Harb basmdanberi k1ymet kesbeden 
pac;;avra fiatian gittik~e yiikselmektedir. 
Dun de ltalyaya kilosu 67 kuru§tan 50 
bin lirahk yiinlii pa~avra ihrac olunmu§-
tur. 

Rasadhane mi.idiirii profesor Fatin I ki biinyesi hakkmda izahat vermi§ ve bu 
diin ak§am saat I 7, 30 da Yiiksek Mii • arada birbirini1 nakzeden baz1 idd,alan 
hen dis mektebinde Zelzele mevzulu bir ileri surerek ilmin bu. h~susta yaptuh $On 
konferans vermi§tir. Konferansta Mii • hamleler~en bah~~~J§tlr. 
hendis m~ktebi ve baz1 Oniversite profe- Profes.or, bu gun ~nsanlarca sath1 arz-

~tJnde gozden kaybolmu~lardn. 

si:irlerile ekserisi Miihendis mektebinden 
olan k .. sif bir yiiksek tahsil gencligi ha
Zir bulunmu~;~tur. 

c ) 

Clar11 Bartol\ 

ham Lincoln.iin himayesi sayesinde ol • 
mu§tur diyebiliriz. Klara Barton·un hiz -

·metlenni goriip takdir eden Lincoln, bu 
kadma azami yard1mda bulunulmasJ ic;in 
her tarafa emirler vermi§ti. Ve Klara. bu 
sayede once bir istihbarat biirosu a~arak, 
harbde bulunup kendilerinden haber a· 
lmam1yan askerlerin ailelerine haber te
dariki gibi c;ok insani bir i§e giri§ti. 

Nihayet, Virjinia· da sulh oldu. Klara 
Barton, harbin devammca sarfetligi gay
retlerin yorgunlugunu dinlendireb.!ecekti. 
Fakat gonlii buna raz1 olmadt. Son dere
ce yorgun olmasma ragmen, Cenevrede, 
kendi te§kilabna pek benzer bevnelm1 • 
lei bir miiessese kurulmak iizere oldugu
nu haber ald1g1 i~in, Avrupaya seyahate 
karar verdi. 

Sohreti, Avrupaya, kendisinden evvel 
varmt§tJ. Cenevrede onu pek candan 
kar§JladJ!ar, hatta bu kadarla kalmadJ -
lar, te§kil edilecek beynelmilel miiessese 
hakkmda onun fikirlerini a!dJ!ar. 

Bu sJarada. 1870 harbi patladJ. Klara 
Barton ve bir ka<;; arkada§J, lsvi~re hu -
dudunda derhal i~e ba,Iadilar. St~asburg 
bombardtmanma §ahid olan Klara Bar • 
ton, Alman ordusu saflanna kan~h, Al
man askerlerini tedavi etti. Paris muha -
sarasmdan sonra Pariste kald1, harab ve 
peri§an halka kuvvet, tesliyet, cesaret 
dagJttJ. Sonra Strasburg' a ge~ti, sivil hal
ka, elinden geldigi kaciar yard1mda bu -
lundu. 

Cenevrede, Klara Barton·un yard1mile 
kurulan beynelmilel miiesseeenin, yani 
KizJlha~ cemiyetmm nizamnamesinde, 
sulh zamamnda yoksullara yard1m mad
desi yoktu. Klara, Amerikadan gelen pa
ralarla ve Bade Dii§esinin muavenetile 
bu i~i tanzim etti. 

Cenevreye, snf tetkikte bulunmak i~in 
geldigi halde, maddi ve manevi l::iir f<Ok 
yaralan sarmaga muvaffak oian Klara 
Barton, geldigi zamandan dal-a yorgun 
bir halde Amerikaya dondi.ikten sonra. 
Amerika Kiziiha~ cemiyetini te§kil etti, 
cemiyetin reisligine ge~ti. 

1881 senesinde Mi§igan ormamm si • 
lip siipiiren yangm felaketinde, paramn 
nereden gelecegini bile dii'}iinmeden, 
Klara, gemiler dolusu e§ya gondererek 
felaketzedelerin imdadma ko§tu. 189 3 
te, Karolin adalanm mahveden tayfun 
faciasm1, gene Klara ve kurdugu cemi • 
yet teselli etti. 

Beynelmilel KJZJ!ha~ cemiyeti, harb 
felaketlerini tehvin maksadile kurulmu§
tu. Klara Barton, Amerika KizJlhar;;mm 
daha fazla icraat yapmasmJ istemi~. be
§eriyetin derdlerine, hayatm her safha • 
smda ~are bulmaga te§ebbiis etmi~ti. 

Klara Barton, muhtelif devletlerden 
ni§an almJ§ kadmlann en ba§mda gelir. 
AldJgJ ni§anlan yalmz k.endi bilip, yaka
sma, iistii Kiziiha~ i§aretli ·~lelade bir 
1gne takmakla iktifa eden kadm da. ge
ne yalmz odur. 

82 ya§ma geldigi zaman, bilfiil ~ah§a
madJgJ i~in, K1z.!ha~ reisligir>dcn istifa. 
edip fahri reis olarak kalan Klara Bar -
ton, evinin bir biiyiik odasmJ eczane ha
line getirmi§, ilac alacak paras1 bulun -
m1yanlara bedava ilac dag1tarak. gaye 
edindigi insanhga hizmet i§ine, boyle de· 
vam etmi~ti. 

Ya§ad1g1 kadar kendisini hie; rlu~iin • 
meyen, hep ba~kalan ic;:in ya§ayan bu 
kadm, 90 ya~ma geldigi vakit, diinyanm, 
~ahsi menfaatinden en uzak kalmi§ in • 
samyd1. 

90 senelik omriin sonunda, yagJ tii -
kenmi~ bir kandil gibi sonerken, yeryii
ziinde iki 1~1k b1raktJ. Biiyiik bir iMm ve 
btivuk bir eser: Klara Barton ve KJZJI • 
hac;. 

H. 8/LGIC 

Eski Japon Ba§vekili <;;ine 
tayin edildi Hava Nezaretinin tebligi 

b;j~~?dra 18 (a.a.) - Hava Nezareti 
"ITJyor: 

It l::vvelki giin Kraliyet hava kuvvetleri
Q:l lllensub tayyareler Borkum ile Heli
~~ and korfezi arasmda bir ke§if u~U§U 
'itt1J.a8Jnda bir kac; Alman karakol £emi • 

~ taarruz etmi§lerdir. 

Deniz mahfillerinde soylendigine gore 
Alman ytiksek kumandanhgmm Scapa 
Flow iizerinde yap1lan bu ate§ teatileri -
nin ne.ticelerini bu kadar izam etmesi, ve 
lngiliz barb gemilerinin, kendi iislerinde 
hasara ugratJ!dJgma dair giiliinc iddia • 
larda bulunmasJ Almanlarm ne biiyiik 
bir asabiyet i~inde bulunduklanm gos • 
termektedir. 

Miistemlekat nazrrlartntn miilakatt 
Paris 18 (Hususi) - lngiltere miis • 

temlekat Nazm Malkolm Makdonald'la 
Frans1z Miistemlekat Nazm Mandel, iki 
lmparatorlugu alakadar eden meseleler 
hakkmda bu giin Pariste miihim bir mii· 

lakatta bulunmu§lard!T. Miilakat netice -
sinde iki lmparatorluga aid miistemleke· 
ler arasmda her sahada daha s1k1 bir te§
rikimesai tesisine ve ayr1ca daimi bir ir
tibat biirosu te~kiline karar verilmi§tir. 

Franstz tebligi 
Paris 18 ( a.a.) - 18 mart tarihli sa· 

bah tebligi: 
Dii§manm Moselle §arkma sokulmak 

i~n yaptJ~(l te§ebbiis top~u ve piyade a
te§lerimiz kar§Jsmda akim kalnn§tlr, 

Profesor Fatin bu konu§masmm bir 
konferanstan ziyade bir ders mahiyelin
de telakki edilmesi kaydile soze ba§la • 
mJ§ ve zelzele mevzuuna girebilmek i<;in 
evvela zelzele aletlerinden bahisle elde 
mevcud bulunan iki sismograh ilmi bir 
§ekilde izah etmi~tir. 

Muteak1ben arzm bu giin bilinen fiz:i-

1 

dan 2 kilometre a§agJsmm me~hul oldu
gunu soyledikten sonra heniiz 30 - 40 
senelik bir mazisi olan sismolojiden bah
sederek bu ilim sayeainde yakm bir za
manda arzJmizm me~hul kalml§ bir c;ok 
taraflanmn tetkik edilebilecegini soyle -
mi§tir. 

Profesor Fatin iki konferans daha ve
recektir. Oniimiizdeki hafta verecegi 
konferans gene zelzele mevzuludur ve 
bu konu~mada son Erzincan zelzelesmi 
letkik edecektir. 

Sanghay 18 (a.a.) -Japan memba• 
larmdan alman haberlere gore, sab.a 
Ba§vekil General Abe, merkezi <;in hii• 
kumeti nezdinde J aponyanm fevkalad• 
murahhashgma tayin olunacak ve pek 
muhtemel olarak ~ar§amba giinii Japan• 
yadan <;;ine hareket edecektir. 



CUMHURIYET 

h gayreti 
(8(%1 tarafl 1 tn~ sahff~del harb kabinesi sistemine avdet edilmesini sulhun temini ic;in Almanyanm verecegt 

zm Kont Ciano geceyi burada, vagonla- isteyor ve diyor ki: kat'i cevab etrafmda cereyan ettigi ve bu 
nnda gec;irmi~lerdir. Hususi tren sabah- «Bliyiik Britanya kendi vaziyetine ha- sahc.da Mussolini'nin biiyiik gayretler sar-
leyin Crenner' e dogru yo\ una devama kim olmahdn. :t fettigi ani~Jimaktadu. 
ba~lamt~ ve saat tam 10.45 te (Istanbul Avrupa •iya•etinde bir donum ltalyan matbuahmn nefriyah 
~aati) lta!yayt Almanyaya baglayan me~- nokta.r mr? Roma 18 (a.a.) - ltalyan matbuatl 
hur gec;ide varmu;;tu. Alplara geceden- 1 Hitler - Mussolini miilakatma dair gelen 
b . - k k'' .. k h d d . Amsterdam 18 (a.a.) - Reuter bi- l h en yagan ar, uc;u u u tstasyonunu d' . haberlere eansaeyone bir rna iyet ver-
ceviren, sarp kayaltklan ortmekte idi. JrAIY!or: 1· t B \' d k' mektedir. . . . . . man rna uma a nazaran er m e 1 
H1tler 1 ve Alman Hanc1ye Nazm von b hf'll b .. .. A · Popolo di Roma "oyle yaz1yor: . , az1 rna 1 er u gunun vrupa s1yase- -. 
Rtbbentrop u ha~il. olan tren gelin.ciye I tinde kat' I bir tarih olacagl kanaatini ts- cVon Ribbentrop'un ziyareti esnasm-
kadar, ne Mussoltm, ne de Kont C1ano rarla gostermektedirler. da kararla~tmlan bu miilakat aon ayla-
vagonlannda~ c;Jk~_at~ll~lard~r. Ayni mahfillerde, Almanya ile ltalya nn en miihim hadisesidir. 
~!man ev,et retsmm tre~t saat 12 ye arasmda mii~tereken hazulanan bir prog- Fiihrer'le Duc;e Miinih'ten eonra hie; 

dogru ltalyan kasabasma vas1l olmu~tur. ramm iki hiikumet tarafmdan ilan edil· bulu§mamJ§tJlar. -
lstasyon binasile civ~rdaki evler ltal~_an mek iizere bulundugu ve bu programm Bu itibarla yeni bir miilakat yapmalan 
ve Alman ~-a~rakl~nle ~onanml§h. Boy- Avrupantn yakm istikbalini tespit etmek- bir zaruret halini almJ§tt. Esasen boyle bir 
Ieee etraf kuc;uk bu §enhk manzaras1 ar- te oldugu bildirilmektedir. miilakatm yaptlmas1, c;oktanberi derpi!! 
zediyordu. Hitler'i hamil olan tren du- Bazt faraziyelere gore, Almanya, Hit- edilmekte idi.:t 
rur durmaz Mussolini ve Kont Ciano va- Jer'in Sumner Welles'e Berlin ziyareti es- Cazeteler bilhassa §oyle ba,hklar koy-
gonlarmdan inmi,ler ve Alman devlet nasmda teblig ettigi programm esasmda maktadtrlar: 
reisile Hariciye Nazmn1 hararetli gorlinen baz1 t3.vizler yapmaga amade bulunmak- cParis ve Londrada pek derin bir in
bir samimiyetle istikbal etmi~lerdir. Ktsa tad1r. Bu programm ezciimle Almanya uba», cBelgradda biiyiik bir memnuni
ve sade askeri merasimden ve milli mar§- tarafmda.n zaptedilen yerlerin muhafa - yeb, clsvic;rede endi§eli bir intizar.» 
!ann dinlenmesinden sOnra, dort devlet zast esastm ihtiva ettigi bildiriliyor. Messagero gazetesi bu miilakata Ber-
adamJ, dogruca Mussolini'nin trenine gee;- Diger baz1 Alman mahfilleri ise bu Iinde senenin en miihim hadisesi nazarile 
mi~lerdir. giinkii harbin daha biiyiik bir mikyasta bak1Jd1gmt yazmaktadu. 

Biitiin perdeleri itina ile indirilmi~ olan geni§leyec:-egini derni~ etmektedirler. Franszz gazetelerinin mutaleasc 
bu vagondan Alman ve ltalyan devlet a- $mit' in bir makalesi Paris, 18 (a.a,) _ cHavau Matbuat 
damlan ancak iki buc;uk eaat sonra c;tk- Amsterdam 18 (a.a.) -Havas Ber• hulasalan: 
m1~lar ve gene Mussolini"nin trenine ekli linden bildiriyor: Mussolini _ Hitler miilakatJ, Sumner 
bulunan yemekli vagonda yemek yedik- Alman istihbarat biirosu cBerlin - Ro- d k k "dd · · Weiles'in Avrupa a i i amet mu etlnm 
ten sonra k1sa merasimle birbirlerinden rna _ Tokyo:t mecmuasmc,la Alman Hari· son giinleri, Ruzvelt'in evvelki giinkii me-
aynlmt§lardir. eiye Nezaretinin matbuat eervisleri tefi sajJ gazetelerin geni§ surette tefsir ettikle. 

Brenner'den evveli. Alman devlet rei- ve von Ribbentrop'un samimi arkada~l ri diplomatik tezahiirler te§kil etmektedir. 
sinin treni hareket etmi~tir. Mussolini ve Sehmidt' e atfedilen bir makale ne,ret- Muharrirler bu meseleleri birbirine bag
Ciano'nun treni de takriben 5 dakika son- mektedir. Bu makalede bilhassa 'iiOyle layorlar ve bunlardan biri hakkmda hii-
ra Romaya miiteveccihen hudud istasyo- denilmektedir: kiim yiiriitiirken digerile olan miinasebe-
nundan aynlm1~hr. Bu suada aaat 1 S i cMiittefiklerin bitaraflan tehdidi, ah- 1 

d tini ara§tmyor ar. 
biraz gec;iyor u. , nan biitiin ihtiyat tedbirlerini §imdiden d S • B · I Le Journal gazetesin e amt nee, -
lki taralln relakatinde bulunanlar hakh gostermektedir. Alman • ltalyan it- talyan hiikumet §efinin sadece yeni bir 

Corii~me esnasmda Fiihrer'in ve Duc;e- tifak1 >.er zaman ve her yerde pek faa! temaea ahlmakla kalmaylp Alman Ba§• 
nin maiyetleri ve Duc;e ile Brenner' e gel- ve hududsuz bir tekilde tatbilc edilebilir. vekilinin ayagma kadar gitmesi ic;in her
mi~ olan sefir von Mackensen ltalya hu- Almanya ve ltalya hedefleri baz1 ihtilaf- halde mi.istacel bir vaziyet hadis olmu§ 
•u··1 treninin baQka bir vagonunda kal- Ian atarak daha genic kombinezonlann 1 ld' • · · k d d k d' ~ ~ ~ ~ bulunmasl azJm ge Jgml ay e ere 1-

mt§lardtr. Bunlar arasmda ltalyanlardan tebelliir merkezi olabileeek bir cephenin yor ki: 
Duc;e'nin hususi dairesi ~efi Sebastianini, miimessilleridirler.:t cBp tezahiirii tevlid eden sebebler ta• 
Harl.ct'ye husu··t kalem direktorii Anfuso, Eenebi mii•ahidler bu son iddianm von h d' k d • kk !Jl1kla ~ ~ vazzu e mceye a ar eogu an 
protokol ~efi Ceisser Celsia, Bolzan Vali- Ribbentrop tarafmdan takib edilen dip· beklememiz icab eder. Ve bu tezahiirler 
si ve bu vilayetin fa~ist partisi te§kilS.t §e- lomasinin ltalya ile RusyayJ ayni cephe- bir karardan ziyade bir asabiyet eseri te
fj bulunmakta idi. de birle§tirmeyi istihdaf ettigini beyan ey- !akki edilebilir. Von Ribbentrop'un seya-

Almanlardan §U zevat hazu bulunmak- lemektedirler. hati Sumner We1les'in tahkikatmm son 
ta idi: Mussolini Hitler' in 1artlarile sulh safhas1 hazulandlgJ mad a vuku bulmu~-

Matbuat ~efi Dr. Dietrieh, Fiihrer'in l 6• 'I • . k . d •'[ tur. Zannedilebilir ki mihver ortaklan 
askeri ve §ahsi yaverleri, albay Schmund, yapz a 1 ecegrne ant egt Ruzvelt'in memuru mahsusuna verileeek 
Bormann, Baron von Dornberg ve Hari- Londra 18 (Hususi) - Romadan ah- son malumatJ aralannda anla~arak ver-
eiye Nazmmn maiyetindeki diger zevat. nan malumata nazaran, Mussolini • Hit- mek istiyorlar.':t 

Resmi /talyan tebliii lderk:niilaka
1 
tt~dak~btalyan. ~a§vekili a~agJ- Ordre gazetesinde Pertinax son hafta 

R 18 ( ) M I. . H' 1 a I gaye erJ ta I etmt~ttr: 7arfmdaki hadiseler silsilesini bir sulh 
oma, a.a. - usso m1 - 1t er I A 'k fk• 'yes'1n1' t•t ~ . • • . .• - men an e anumumt M- k ld • •la·met say• 

m lakatt hakkmda a§ag1dak1 tebhg ne§re· . d b' lh t . . 'c;'tn Hitler' e ba- taarruzunun ya Jn o uguna u 

.1 . . mm e en 1r su emm1 1 makta ve ~oyle demektedir: 
d1 ml~hr: .. , z1 fedak!rhklar tavsiye etmek, cDuc;e ve onun pe~is1ra Fuhrer Sum-

cDuc;e ve Fuhrer bu sabah Brenner de 2 - Aksi takdirde harb yay!ldJgmda ner Welles vasJtasile Ruzvelt' i bu sulh 
Du~e. 'n.in v. ago.n.~nda iki bu~uk saat sii_r.~n ltalyamn takib edec~g"i hath hareketi l kl .. 1 b 1-1c 1 d M 1- taarruzuna siiriik erne e oviinuyor ar. 
samJmt IT ~u a at yapm1~ ar Jr. u a- Hitler' e a'<1kc;a bildirmek. Diyebiliriz ki Sumner Welles 2 6 §ubat 
katta Kont C1ano ve Von R1bbentrop ha- Londra siyasi mehafilinde, eon za • tarihli miilakahnl cumartesi giinii devam 
Zlr bulunmu~latdlf. manlarda ltalyan radyo ve matbuatmm ettirerek Londra ile Parisin vaziyetlerin-

Mussolini Romaya dondii ltalyann~ gayrimuhari~~i~ vazi~.etini .d.e • de Mussolini'nin sulhu zannedildiginden 
Rom a 18 ( Hususi) - Ba~vekil Mus- gi~tirmege karar ekverdMJgi tel~a~u~ ettlrhl • daha yakm gosteren tahminine hak t-

1. · b k t 11 I 0 d R digine i~aret eder • • usao ml ntn su un dt'recek bir mahiyet bulunmadJgmJ anlat· so 101 u a ~am saa , a omaya . d d'ld·•· . .. kl J 
d .. .. t" B k'l b"t" · t 1 1a e e 1 1gmJ Korme e memnun o a 
onmu~S ur. a§ve 1 , u un 1s asyon ar- • H' I •. . d'"' 1 1 Ih 

da halk tarafmdan hararetli tezahiiratla cagJ, fakat Jt er m tate Jgt §art ar a su 
mJ§tlr. 

Welles diin Papa 
kabul edildi 

I• 1 t yap!lamJyaeaibna kani bulundugu beyan ae am anm•~ n. 
.. A • • l ~ o lunmaktadtr. 

Mulakat "'!r'" yapr dr. Ayni mehafilc gore, Von Ribbentrop taraf1ndan 
Londra 18 (Hususi) - Hitler'le Mu•- ahiren Romay1 ziyaretinde Balkanlar 

solini'nin hie; beklenmedik bir s1rada yap- hakkmdaki Rus alakasmm muvakkat ol· Roma, 18 (Hususi) - italyadaki ika
ml~ olduklan mulakat lngiltere siyasi me- dugunu ve Almanya ile ltalyanm miitte- metini muayyen olmtysn bir giine kadar 
hafilinde muhtelif §ekillerde tefair olun- rek bir hareketle Sovyet alakasml tecrid tehir etmi~ bulunan Amerika Hariciye 
maktadtr. Bu arada umumiyetle hasJ! o- edebileceklerini ileri siirmii§tii. ltalyan ri- Miiste§an Sumner Welles bu sa bah eaat 
Ian kanaat yeni bir ltalyan. Alman an• cali, Alman Hariciye Nazmnm noktai onda refakatinde Vatikan'da Amerika 
la~masmm mevzuu bahsolamd1g1 merke- nazarma i~tirak etmedikleri cihetle, Hit- Cumhur Reisi Roosevelt'in §ahsi mi.imes
zindedir. Bu mahfiller Brenner gorii~me- ler'in bu sefer Mussolini nezdind~ ayni sili olarak bulunan Myron Taylor oldu
lerinde Almanyanm 11ulhu temin ic;in son tezi miidafaa etmi~ oldu~u. fakat R1bbe~- gu halde Papa tarafmdan kabul olunmu~
bir ~ayret sarfetmi§ olduguna kanidirler. lrop'a verilen red cevabile kar11tlandJgt tur. Vatikanda bir saatten fazla kalan 

T' N 'l 1 lh 1 muhakkak addediliyor. Welles bi.iyiik merasimle kar~JlanmJ' ve 

« rmen azr ;;y:r•u yap1 maz ... ~.~ .. ~~~.~:~.~~~:~.~.~:.~.~~~~~~.~.~.~~~~~:~:~: ... ~;,~~ .. ~~~~·t·l~ •. ~~.~~~ .. ~~·i·l·~:~~~~: ................. .. 
Londra 18 (a. a.) .- Times gazetesi, 

ha~makalesinde Almanyanm bu giinkii 
ricalile hakiki bir sulh yapmanm imkan
slzhgt a~ikar oldugunu soyliiyor. 

Bu gazete, Almanyanm Bohemya, 
Moravya ve Polonya iizerindeki kontro
lu, harbden sonra da muhafaza etmek 
arzusu miittefiklet·ee tasvib edilemiyece
gini, c;iinki.i mi.ittefiklerin, su lhu tesis ic;in 
zaruri olan birinci ~artlarile tezad te~kil 
etti~ini soylemektedir. 

Times'in makalesi 'u neticeye v"nyor: 
«Berlinden, Moskovadan veya Roma

dan c;1kan muazzam projelerden hie; bi -
risi, Parisle ve Londrada bir an bile na
zan itibara almmaga degmez.:t 

Diger taraftan Daily Mail gazetesi, 
harbe devam etmek ic;in, Lloyd CeQr • 
ges'un be~ azah kabinesi nev'inden bir 

T iirkiye tehdid edilirse 1 
:zahereti yapacaklardrr. Bu muzaheretin 
da islifare mevzuu olmaktadrr. 

(BCif tart~.fa blrinct rahtfede) 

fekli, ii!; hukumet arasrn· 

Bu islifareler bittabi istizah~rnrn sualindeki ikinci krsma taalluk 
eden hususah da na:zarr itibara almtfllr.» 

Meb'us Cary, lngilterenin ,ark kuvvetleri kumandanz ile cenubi 
Afrika Ba,vekili General Smuths arasrnda yapdmakta olan askeri 
muzakerelerde Turkiyenin de temsil edilip edilmedigini de sormuf
tur. Butler fU cevabr vermiflir: 
«- Tiirkiye ile isti,areler yaprlmif ve bu isti,areler Turkiye ile 

idame olunmaktadrr.» 

~asala benzeyen 
hakikat 

fzmir (Hususi} - Menemenin Ha -
tundere koyiinde, insanda adeta masal 
inttba1 uyandnan bir hadise ge~Wmt§tu. 
Koyde bir diigiin varmt~. Koca Ali na -
mmdaki bir §ahsm be§ ya§mdaki c;ocugu 
da evden c;tkmJ§, kalabahga dalrnt§, bir 
arahk koyden c;1kmt§ ve kaybolmu~ .. 
Ak~ama yakm, Koca Ali etraf1 ara§ -

tumaga ba~hyor ve yavrusunu bularna -
ymca koy muhtarma haber veriyor. Koy 
halk1, kadmh, erkekli, etrafa ve pek ya
km alan karh, kesif ormanhga dahyor, 
ara§tnmalar yap1yorlar.. Cecenin yar1s1 
oluyor, fakat nafile .. 

Ertesi gun ogle vakitleri .. Civardaki Se 
hid Kemal koyi.inden bir avc1 tela§la ge· 
liyor vc muhtan buluyor: 

- Av ic;in ormana girmi,tim .. Agac • 
!ann s1klt{pnda, hayalmeyal, kii10iiciik bir 
c;;ocugun dola§ttgmJ gordiim. Bunun bir 
c;ocuk olduguna ihtimal veremedim, 
korktum. kac;ttm. 

Diyor. Muhtar, bu c;;ocugun, kaytb c;o
cuk oldugunu anlayor, taharriyat tazele
niyor. Orman korkunc, dag keza tehli -
keli, hava soguk, ortahk kar ic;indedir. 
Saatler ge,.iyor, gece bas1yor, c;ocuk gene 
yok .. Hatta fenerler, me§' alelerle dag te
pelerine kadar c;;1kthyor. 

Daha ertesi giin.. Y ani ii'<iincii gi.in .. 
Zavallt baba ile baz1 koyliiler taharriya• 
ta devam ediyorlar .. Cece oluyor, karan
hk c;okuyor. 

Saat 9 sularr .. Koca Ali, yiiksek bir te
pede bulunan ,_aduh a§irete dogru iler
lerken, bu a§iretin mezarhg1 dibinde, yer• 
de ktvnlmt§, ikibiikliim bir hayalet go -
riiyor, egilip bakmca, c;ocugunu tamyor. 
Y avrucak, ml§tl mJ§Il uykudadtr. Sevin -
cinden ne yapacagm1 bilemiyen baba, 
hemen c;ocugunu bagnna basarak, karan
hklarda ko~a ko§a. koyi.ine, evine donii
yor. Koyde adeta bayram oluyor. 

Anla§Jldtgma gore, yavrucak. iic; giin 
iic geceyi gec;irdigi daglarda, kurdlara, 
tilki, c;akal ve saireye rasgelmi~;~, fakat 
hayvanlar kendisine hie; bir §eY yapma
mt~lar. Bilahare ac;ltk ve susuzluk ba§ln
rnlf, yabani otlara sanlmt§ ve karmn1 do-
yurmu§. ····-Millet Meclisi 

(Bat farafl blrinct rahifede) 

runrna kanununun tatbikma ba~lanmt§ bu
lundugunu bildiren Ba§vekalet tezkeresile 
Aydm meb'usu Miimtaz Kaynak ve Zon
guldak meb'u$U Hiisameddin Okanm ve
fat ettiklerini bildiren tezkereler oktmmu~ 
ve hat1ralanm tazizen iki dakika ayakta 
siikilt edilmi§tir. ' 

Erzincan ve havalisindeki zelzele mu
nasebetile F ransa Ayan Medisinde cere
yan eden mlizakereye aid zab1t gonderil
digine dair Hariciye V ekaleti tezkeresile 
mezkur zab1t siirekli alk1~lar arasmda o
kunduktan sonra ruznamedeki diger mad
delere gec;ilmi§tir. 

B. M. Meclisi, Riyaseticumhur ve Di
vam Muhasebat ve 19 38 mali y1h kat'i 
hesab cetvellerine aid Meclis hesablarl 
tetkik enciimeni mazbatasma ittt!a pey
da etmi§, c;ay kanun layihasmm miizake
resini c;ar~amba giinkii toplant1ya talik 
ederek ic;timama nihayet vermittir. 

Y eni Mugla meb'usu and i~ti 
Ankara. 18 (a. a.) - B. M. Meclisinin 

bu giinki.i toplantlsmda mugla meb'uslu
guna intihab edilen emekli general lz
zeddin (:ah~lar and ic;;mi§ ve alkJ§larla 
kar§JlanmJ§hr. _ ...... .-. 

<;arpi§an otomobiller 
$ofor Mehmedin idaresindeki 1251 

numarah otobiis, Sirkeci • Re~adiye cad
desinden gec;erken, miitekabil istikamet
ten gelen §Ofor Jirayirin idaresindeki oto
mobille ,_arpt§mJ§tJr. c:;::arpt§ma neticesin
de otobiis yolculanndan Ali k1z1 Muzaf
fer yanagmdan ve ba~;~mdan yaralandJ· 
gmdan tedavi altma almmt§, kazaya se
bebiyet veren iki §ofor de yakalanrnl§hr. 

Acele sabhk 
Bubar kazan1 ve turbin 

200 kilovat takatinde ve 3/220 
voltluk hie; kullamlmamJ§ bir turbin 
makinesi ve 1 00 metre murabba tes. 
hin satJhh ve 1 5 atmosfer siir§oforlii 
keza hio< kullamlmamJs kazan acele 
satJhktJr. . 

Miiracaat. Cumhuriyet vasJtasile 
Mith"t. 

' 

r ....... . 
, G6Jllr~~t 

no cakslntZ, Leyla Hamm, diyor. Verdigim llik birdenbire gec;ecek ve ayaga kalkaca
kuvvet ilaclanm da muntazaman ahrs1- g1m zannediyorum. 

Tefrika No. 54 Nakleden: HAMDI VAROGLU 
Sonra, gene bir yokluk it;;ine, yava§ ya-~ <;I inde ugultular yaptyor. Kollanm, bacak-

va, kay1yorum. anm takatsiz. Vi.icudiimii, yatagJn it;;in-
"''~-'~- de, ku§ kadar hafif huluyorum, 

Coziim'ii ac;tlglm zaman, etraf1mda bir Nerem iyi, anlayamadJm. 
kalabahk var. - Ka,. giindi.ir hastay1m, btiyiikanne) 

1Ik gordugiim o<ehre, karyolamm ayak - '(irmi yedi giindiir hastaatn k1z1m ... 
ucunda oturan biiyiikannemin yi.izii. Fa- Yirmi yedi giin! A man yarabbi, ben 
kat, benim bildigim yiizden daha zay1f, yirmi yedi giindiir yatakta m1y1m) Yirmi 
daloa solgun. yedi giindi.ir Yasstkayada m1y1m) 

Birdenbire yerinden kalktJ, ba§ucuma Yorgun bal,HIDI toplay1p fazla dii§Une-
geldi. £llerile yiiziimii ok~arken, gozlcri- miyorum. 
nin sulandJ~Jnl goriiyorum. I Odanm ic;inde iki ki~i daha var. Biri 

_ Nas1lsm yavrucugum} lyisin degil dad1m. Oteki, yatag1mm yamna yak1a§In-
mi? Isttrabm yok ya? _ j ca tamyorum, kasabanm Belediye dok-

- Haytr biiyukanne. Bir yerim agn- toru. 
- Cec;mis olsun hantm ktztm, diyor, m' ror ... 

5oyledigim su birkac; ke1ime i~in sar- heoimizi korkuttunuz. 
fettigim gayret beni yordu. Saatlerce hay- Cevab veremiyecek kadar halsizim. 
l<:t~MJS gibi, nefes nefest>, yorgunum. Doktor. yatag1mm ayakucundaki is-

Bi.iti.in kuvvetimi toplayip soruyorum. kemleye oturuyor. Bir re10ete yaz1yor. Bii-
- Ne oldu bana biiyii1<anne? yiikan'1eme veriyor. 
_ Sus. konu~ma L .. vla. Kendini yor- - Bu ilaclan derhal yaptmn. diyor. 

Daha zav1fsm... Hastahgm o kadar Hastam1z iyidir. Simdi, kuvvet iladanna 
t:la. k edilecek bir 11ey degil. Hem, arttk I ve istirahate ihtiyacl var. 
n1era S b 
~.,~ti. fvi~in ma~allah. . onr~ ana doniiyor: 

Etraftaki en ufak giirultii, ba§Jmm 1- - Bu hafta daha yataktan ~lkmtya· 

mz. Haftaya tamamen iyileomi§ buluna- Fakat ne yaz1k ki buna imkan yok1 
caksmJZ. Aramtzda oyle bir §ey oldu ki, Selim 

Doktor gitti. Biiyiikannem, dad1ma ya- Sekbanm, bu oda kap1smdan ic;eri adtm 
vaf sesle bir taklm tenbihler verdikten atmasma artlk imkan kalmadt. Birbirimi
sonra, o da gitti. Dad1m, odada yalmz ze yazdtgtmJz sozler, dogmaga t;;ah§an bir 
kaldt. saadeti zehirledi. 

Kafa'ml yava~ yava~ toplayor gibivim. 
Coziimiin oniinde canlanan hep o sahne. 
Halamm evinde, odamda, mektub oku-
yo rum. 

Hasta yattJ~Jm yirmi yedi giin zarfm
da, bu son eahne sanki, i~lemiyen beyni
min ic;inde kahla§IP kalm1~: ~imdi, yava~ 
yavl\~ dirilivor. 

Onuf!la bereober, zihflimde kJmJldayan, 
dirilen ba§ka bir ~ev dava var: Okudu
gum mektubun sahibi. Selim Sekban. 

Kafamm bo$lugu io<inde, bu iki ~ey, 
Selim Sekban ve mt'ktub, o kadar biiyi.ik 
bir yer tutuyorlar ki, baoka hayal, batka 
di.Hince eJgmJyor. 

Birden, ba~•mm zonkladtgtnt hissedi
yorum. Orada, bir dii§iince kip!rdam§t 
var. 

Mektubunda, birkac F"iine k"df'lr y,.~lll
kayadan gidecegini aoyleyen Selim Sek
ban, timdi acaba nerede? 

ZayJf bir iimidle dii~iini.iyorum. Hasta
hglmi haber ald1ysa, belki Yass1kavadan 
(litmemittir. Cittivse bile, yirmi yedi gUn
denberi, belki doniip gelmi~tir. 

Onu gorsem, be~ d"kikac1k vorebilsem, 
viicudiimii yataga. esir eden bu takatsiz-

- Dadt! 
- Ne istedin yavrum? 
- Saat kac;? 
- Yedi buc;uk, yavrum. Bak ortahk 

k~ranyor. Lambay1 yakacag1m. 
- Haytr, yakma. B!rak, boyle daha 

iyi ... 
- Sen bilirsin. Uykun var galiba. 

Haydi uyu. 
- Hay1r, uykum yok. Ama, karanhk 

daha iyi... DadJ! 
-Sayle, k1ztm. 
- Yamma gel. $uraya, IU iskemleye 

otur. Sana bir §ey soracag1m. 
DadJm, ba~ucumdaki iskemleye otur

du. Onunla konutmak ihtiyacmday1m. 
Ciindiiz J§Jgmda, yiiiiine bakarak eoraml
yacagJm, ll!oyleyem\fecegim §eyleri ko
nu~mak isteyorum. 

Ogrenmek istediklerim pek c;ok. Bun
Ian, evde, ondan ba!ika hie; kimseden so-
ramam. 

Hastahg1m bile, herkese ac;JlamJyacak 
sebeblere bagh. 

- Dadt, benim hastahg1m neydi? 
Dad1m, tereddudlii bir yutkunmadan 

J§Jtftlj] 
Balkan k1r kosusu 

' 
Be, Balkan milletinin .. 
i,tirakile pazar 

yap1byor 
gunu 

Cec;en mevsim Atinada yap1lan 
Onuncu Balkan oyunlan kongresinde ve
lilen bir karara gore birinci Balkan 
ku kotusu memleketimizde yap1lacakttr. 
1896 da birinci Olimpiyad oyunlar1m 
lskt!nderiyede oturan bir Yunanh zengi
nin parasile Atinada yapan Yunanhlar, 
1929 da ilk Balkan oyunlanm da Atina
da yapmaga muvaffak olmu~lard1. 1928 
Amsterdam Olimpiyadmda karar verilen 
Ball;an oyunlanna, 1929 senesinde biz 
ittirak etmedigimiz ic;in o zaman bu mii
sabc'lkalar Yunanistan, Yugoslavya, Ru
manya ve Bulgaristan aras1nda yap1lmJ§· 
h. Bilahare bizim de i~tirakimiz temin edi
linee 19 30 da Atinada toplanan be§ Bal
kan milletinin yaptJgt bu miisabakalar 
biril'ci Balkan oyunlan addedildiginden 
19 2 9 daki miisabakalar hususi bir mahi· 
yette yap1lmt' addedildi. 

Yunanistanda alletizmin eski ve uzun 
bir tarihi vardlr. Balkanlarda atletizmin 
derlitoplu bir §ekle girmesinde biiyiik rol 
oymyan Yunanhlar, tam dort sene iistiis
te organize ettikleri mlisabakalan Balkan
larda kokle§tirmit olmakla bu sahada 
yiiksek bir mevkie, parlak bir ideale sa
hibdirler ve bundan dolayJ da hakh ola· 
rak iftihar eder ve zevk duyarlar. 

Biiyiik mali zorluklara ragmen en kii
c;iik bir sarstnh get;;irmiyen Balkan oyunla• 
n on senelik bir tarih ic;inde ya::~arken, 
bugiin yepyeni bir hareketle lear§! kar§Jya 
kalrm§ oluyoruz. 

Son senelerde ortaya t;;Jkan Balkan ku 
kotusu fikri aon defa Atinada' yap1lan 
kongrede tahakkuk etmi§ oldugundan bi· 
rinci defa yaptlacak bu miieabakamn zevk 
ve §erefi de bizde kalmt!l olacakt1r. 

Birinci Balkan kn ko§usunun ikinci bii
yiik ve miihim bir hususiyeti de I 935 ae
nesinde tehrimizde yap1lan altJnc1 Balkan 
oyunlarmdanberi bu miisabakalara baz1 
hueu'i eebebler dolay1sile i§tirak etme • 
mekte olan Bulgarlarm Heybeliadada ya
ptlacak ktr ko§usuna girmeleri ic;in mii
racaat etmi§ olmaland1r. Bu baktmdan da 
ciddi bir hususiye( ta~1makta olan birinci 
Balkan ku ko§usu, Yunan, Yugoslav, 
Rumen, Bulgar ve Tiirk atletlerinden mii
rekkeb ekiplerin i§tirakile ve 7500 metro
luk bir mesafe dahilinde yap!laeakttr. 

Tabiatin en anzah yollannda, dere, 
hendek, ini!! ve c;1kl~ gibi atleti biiyi.ik bir 
zorluk ve tahammiile mecbur ettikten ba!!
ka bir de yagmur ve kar gibi mii§kiilatla 
kar::~1 kar~nya yaptlan miicadeleye gogu 
germek, ku ko§ularma a.yn bir ehemmi
yet ve o nispette biiyiik bir kJyme vel'o 
mektedir. 5000 metrodan ba§layan mu
kavemet ko§ularmm maratona kadar u
zayan biitiin mesafelerinde Balkanlarm 
Pn iyi atletlerinin ba§mda daima Yunan
hlan gordiik. 

Oziicii bir tahammiil isteyen mukave
met ko§ulan ic;in icab eden ehemmiyet 
verilmedigi ic;in bu masefeler bizde bii
yiik bir ragbet gormekten c;ok uzaktJr. 
Son :~enelerin en ileri yeti§en ve fakat 
biraz bak1msJz ve tek ba§ma bu sahada 
Balkanlarda s1k stk ismi duyulacak atleti 
R1za J\.Iaksuddur. 

Nitekim Rumanyah Kristea hakikaten 
askeJiigi dolaytsile bu miisabakalara ge
lemezse, Heybeliadadaki yan§ yolunda 
artJk gozii kapah bile ko§acak kadar iize
rinde c;ok s1k dola§ml§ olan Rtza Male
sud yan§m. birinciligi ic;in Yunanhlarla 
ba§ba§a yan!!abilecek kadar hazu ve 
saglam bir vaziyettedir. 

Bctlkan ekiplerinin isimleri heniiz iel· 
medigi icrin bu hususta daha kat'i bir fikir 
vermek esasen bugiin i~in de miimkiin de
gildir. 

B.~. 

Antakyada ba§layan 
mtisabakalar 

Antakya I 7 (Hususi) - Yeni kuru· 
Ian Hatay spor bolgeai bu giin ilk te§vik 
ko~ulanm valinin nezareti altmda muvaf. 
fakiyetle yapt1. 

Kmkhan - Antakya arasmdaki 40 ki-

sonra: 
- Vallahi klZim ben de pek iyi bile

miyorum, dedi. Doktora bakarsan beyin 
hummasJ. Ate§ler ic;inde yandm durdun. 

- Kac; giin yatt1m? 
- Onu ne sen sor, ne ben soyleyeyim. 

Tam yirmi yedi giin bir kahb yattm. Bizi 
de harab ettin; deliye dondiik. Zazalh 
bi.iyiikannecigin kendine malik degildi. 

- Peki, dadt. Ben lstanbuldayd1m, bu
raya nas1l oldu da geldim? 

- 0 da ayn hikaye. Halan telgraf 
c;ekti, Leyla basta diye. Biiyiikannen ls
tanbula gidecek oldu. Sonra, bir telgraf 
daha geldi. Halan, «ktz bana emanet, bu
rada yatJp kalmasm, ahp gotiireyim» de
mit; seni sedye ile trene koymu§lar, ge
tirdiler. 

- Ben bunlann hi,_ birini bilmiyorum. 
- Nereden bileceksin a yavrum? Has-

tahgm baygmhkla ba~lamt§. Bayth§ o ba
yth§. Yirmi yedi giin sonra, goziinii bu 
yatakta ac;:tm i§tc1 Hamdolsun get;;ti ama 
biz de bittik. 

- Hal am §imdi burada m1? 
- Bir hafta kald1, gitti. Evi yalmz bl-

rakmJyayJm, dedi. Hakk1 da var hatunun. 
Aman beni habersiz buakmaym. merak· 
tan oliiriim, dedi. Biiyiikannen iki giinde 
bir mektubla yahud telgrafla, hastahgmm 
nastl oldugunu haber veriyordu. Diin de, 
arbk Leyla iyile§ti diye yazd1k. 

- Ba§ka gelen giden, beni arayan ol
madt m1 dad1? 

- Kim arayacak batka? Akraba diye 
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iiiCumhuriyetJII 

Ayvahk Belediyeainden 
bir tikayet 

Ayvallkta Vehbibey mahal!esinde Safe. 
caddesinde ikinci sokak 10 numaral! evde, 
oturan Muhsin K~an imzasUe aldigimlZ 
bir mektubda denUiyor kl: 

«Ben Girid muhacirlerindenim ve Ayva· 
likta illkan edildim. ia§esine mecbur ol • 
dugum aile fOOk kalabalikt1r ve ben 50 ku .. 
rw~ glindelikle bakkal Clrakl!gl yapmakta· 
y1m. Son zelzele esnasmda oturmakta ol • 
dugum evin bir duvall gatlam1~t1r. Bunu 
tamir ettlrmege kudretim kA.fi gelmedi • 
glnden belediyeye miiracaat ederek tam1• 
rini rica ettim. Halbukl beled!ye, bu ricaml 
kabul etmedlkten ba§ka 48 saat zarfmda. 
!(atlak duvan tamir ettirmedlgim takdirde 
bunu y1kacag1m blldlrcU. Dokuz niifustan 
rnlirekkeb b!r alley! gUnde ell! kuru~la ge• 
!flnd!rmek mecbur!yetinde alan bir vatan• 
da~ kar§I Ayval!k beledlyeslnin yapt1g1 bU 
muamele dogru mudur, lt\tfen al!kadarla'" 
rm nazar1 dikkatinl celbetmenlzi rica ede4 

rlm.• 

Denizlide Cemal Sailck 
~lkayet mektubunuz alakadar makama. 

gonderilmlttlr. 

Dr. Hiiseyinzade Ali 
oldii ve defnedildi 

Eski Dariilfiinun mi.i .,,.,.,...,...,... .... ..,,...,,_ 
derrislerinden Dr. 
Hiiseyin zade Ali 
Turan 78 ya§mda ol. 
dugu halde evvelki I 
sabah Oskiidardaki · 
evinde hayata goz
lerini kapamt§hr. 

Merhum Azer
baycan Tiirklerin. 
dendi. Babas1 Tiflis 
MiislLiman mektebi 
muallimlerinden Mol 
Ia Hiiseyindi. llk tahsilini babasmliJ 
mektebinde yapt1ktan sonra Tiflis Ru~ 
iimnajmda okudu. Petresburg Dariilfii-4 
nunu riyaziye ve tabiiye §Ubesini de biti~ 
rerek icazetnamesini ald1. lstanbula ge4 

lerek Askeri T1bbiyede tahsilini ikmal et.l 
tikten sonra 189 5 te doktor -;1kt1. 

Hiiseyin zade Ali T uran bir c;ok yerler4 

de doktorluk ve muallimlik yapml§, muh4 
telif mecmualar c;Jkarmlf, gerek tababei 
aleminde ve gerek edebiyat alemindei 
tamnm11 k1ymetli bir varhkt1. 

Cenazesi di.in merasimle kaldmlara'kl 
Karacaahmeddeki ebedi iatirahatgahmlli 
tevdi edilml§tir. A1lahtan kendisine rah~ 
met diler, kederli ailesine taziyetlerimiz:. 
sunanz. 

lometrelik bisiklet ko§Usuna 19 bieiklet~ 
ittirak etti. 78 dakika 30 saniyede Mus• 
tafa Kurd (lakenderun) birinci, 79 daki~ 
Ita 30 saniyede ~iikrii Eray (Genespor • 

Antakya) ikinci geldi. Tak1m tasnifindd 
Antakya birinci, lskenderun ikinei, K1• 
nkhan iic;iincii olmu§lardlr, 

5000 metre k1r kotusunda 20 dakik• 
30 saniyede Mehmed Yener (Antakya); 
birinci, 20,40 dakikada Kemal Serbet~i 
ikinci oldular. 

Her iki miisabakamn birinci ve ikinc:~ 
lerine parlak torenle vali taraf1ndan rna• 
dalyalar verildi. Kupalar, ';.>inlerce halkni 
derin tevk vc heyecam ic;inde ve a)kJt• 
lar arasmda gec;ti. Antakya bu vesile ilo 
•ay1h bir spor giinii ya§amtthr, 

Tuna kupas1 
Macaristan, Yugoslavya ve Rumanylll 

milli tak1mlan arasmda Tuna kupas1 na• 

mile beynelmilel bir futbol turnuvaal tel"' 
tib edilmi§tir. Birinci kartJla§ma 31 mart• 
ta Biikret'te Rumanya - Yugoslavya ara' 
smda yaptlacakttr. Ayni gi.in Rumanya 9 
tak1mt Belgrad'da Yugoslav B tak1milf 
kar§Jla~acaktJr. 

K1z mektebleri arasinda 
voleybol mac;lar1 

K1z mekteblert voleybol lik heyetlnden: 
20/3/1940 ,_ar~amba gUnii K1z Mualll!1l 

mekteblnde yap1!acak ''oleybol mao;;lan: 
Saba komiseri: M. Saver. 
istanbul lisesl - K1z Muall1m mektell1 

saat 15. Hakem: N. Moran. 
Kandllll !illest - inonii 11ses1 saat 15,30, 

Hakem: N. Moran. 
Erenkoy l!sesi - Cumhurlyet l!.sesi saat 16• 

Hakem: N. Moran. 

bir halan var i§te. 
lstemiyerek sustum. Beni halamdaA 

ba~ka hie;; kimsenin aramam1~ olmasJns 
inanmak istemiyorum. Ne olur, ogren• 
mek istedigim §eyi, ben sormadan dadtr:ri 
soy lese I 

Sormak c;ok giic;l 
Sormaktan ziyade, alacagim cevabdati 

korkuyorum. 
Selim Sekbamn, hastahgJml haber al• 

dtgt halde gene t;;tkJp gittigini ititirseJ11• 
bu benim ic;in, c;ok ag1r, mektubdan ds 
ag1r bir darbe olacak. 

Dad1mm ondan b•hsetmemesi iyi alii• 
met deiil. • 

Odanm karanl1gt gitgide artJyor. ~· 
yanm tekilleri, bu karanhga kan§IP eridi• 

Bu siyah rengin ortastnda, soracaglfl! 
sualin dadJmJn yiiziinde yapaeagt teeitl 
gormiyecegim. 0 da benim yiiziimii g1W 
miyecek, verecegi haberin iizerimdeki eat' 
smtunm hiasetmiyecek. 

Fakat, ne giio;; §ey yarabbil Selim Se~• 
banla aramtzda ge11enleri benim kadllf 
herkes biliyormut gibi, onu eorarsam bll' 
ni av!blayaeaklar zannediyorum. 

Elimde degil. Sormak. anlamak, bil' 
mek, mutlaka bilmek istevorum. 

AlacagJm cevab, bir i4am hiikmii kll' 
dar korkunc da olsa, soraeag1m. 

- Dadt, muallim bey gitti degil mi? 
Karanhkta, kendi sesim. kula~Jrnd~ 

miithi~ akisler bJTaktJ. Sual, agz1mdan ~I' 
kar c1kmaz sorduKuma pi§man oldum. 

(Arkasa var) 
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AnkaraBorsasJlS/3/940 

Londra 1 Sterlin 
A!;W§ - Xapanlf I 

5,21 
New-York 100 Dolar 130,- 130,19 
Paris 100 Frank 2,75 2,71444 
Milano 100 Liret 7.1125 
Cenevre 100 lsv. Fr. 29,105 
Amsterdam 100 Florin 69,1611 
Berlin 100 Rayi$m. 
Briiksel 100 Belga 22,0075 

A tina 100 Drahmi 0,965 
Sofya 100 Leva 1,7025 
Prag 100 <;ek Kr. 
Madrid 100 Pe<;eta 13,4625 

Var!iova 100 Zlotl 
Budape§te tOO PengiS 25,1075 
Biikre~ 100 Ley 0,62 
Belgrad tOO Dinar 3,2975 
Yokohama 100 Yen 33,0875 
Stokholm 100 lsve<; Kr. 30,8275 
Moskova 100 Ruble 

ESHAM ve T AHVILAT 
Erg ani 
Stvas - Erzurum S 

20,-
19,46 
9,-i§ Bankas1 nama pefln 

~~--=====:=:::::::::::::::::::::::~::::::=::;; 
( YENI ESERLEC) 

SARI ES1RLER 
Terctime edeblyattmtza T&gore'un cBah

~lvan> ve cMeyva Zamam> islmll eserlerl
nt kazandtran giizide arkada§1m1z ibrahlm 
lioyr, bu sefer de Amerikalt kadm muhar
rlr Pearl S. Buck'un kendlslne beynelmllel 
blr ~iihret temin eden ve 1938 Nobel mti -
ikafatmr kazandrran cSart Esirler, adll ro
mamm dilimlze terctime etmll}tlr. 

Qin hayatmt, toprak sevglsinl bUyUk blr 
canhhk ve derin blr reallzmle anlatan bu 
eser, •Remzi kitabevb nln cDUnya. muhar
l'irlerlnden terciimeler serlsb nln 38 -
39 uncu kltabmt te§kll etml~tlr. 

Cidden mtistesna blr edebi klymetl halz 
olan 1:San Esirlerb okuyuculartmtza ha -
~tie tavslye ederiz. 

Halk Opereti 
Bu llk§am 9 da 

(YUNUS BEY 
DUYMASIN) 

Y eni operet 3 perde 
ZOZO DALMASLA 
Yazan: Yueuf Sururi 

Radyo Almanag1 
Ge~en sene biiyiik bir ragbet kazanarak bii

tiin nUshalar1 (3) ayda tamamen satJlan bu kty
metli eserin 1940 sayJSI da tiikenmek iizeredir. 
Radyosu olanlar tedariklnde lstical etmelidirler. 

Fiatt: 60 kuru§ - Kanaat Kitabevi 

<;orab ve kiilot paketi 
kaybeden Bayana 

Paketiniz bulunmu~tur. Mahmudpap
da 224 / 226 numarah m11.gazaya miira· 
Ca3.tiniz. 

Dans Ujirenmek lstlyenlel' 
Beyo~lu lstlklal cad. Parmak 

lcapl duragmda No. U7 

Profesor P A NOSY AN 
ZA Yl - Bakukoy Askerlik §ube. 

sinden aldtglm terhis tezkeremi kaybet
tim. Yenisini !;tkaracagtmdan hiikmii yok
tur. 

320 dogumlu Hiisnii oglu Nihad Bankal 

Avukat1n Kitab1 
Yazan: 

Ali Haydar Ozkent 
Maruf avukatmtzm adli edebiyata he
diye ettigi 860 sahifelik bu k1ymetli 
eser, aade meslek mensublar1nm deA-il, 
i<;timai hayatm vaktalanna yakmdan 
vaktf olmak isteyen biitiin miinevver-

lerin okuyacag1 bir kitabdtr. Her 
kitabctda bulunur. 

istanbul Asliye Dordiincii Hukuk Mah
kemesinden: 

Miiddei ibrahim k1z1 Tirendil tarafm
dan miiddeaaleyhler Abdiilkerim ve ka
rtsl Sultanselim camii Tiirbe sokagmda 
rimkim Perizat aleyhlerine ikame eyledigi 
tashihi kay1d davaemda namma !;Ikanlan 
celbname bulunmadtgl me~ruhatile pasta 
idaresince iade edildiginden kendisine 
ilanen tebligat yaptlmast mahkemece tah
h karara ahnmt§ ve bu husuata duru§ma 
30/ 4/ 940 tarihine mueadif aah giinii aa
at I 4 e btrakt!mt§ oldugundan o giin de 
rnahkemede haztr bulunmast veya bir ve. 
lei! gondermesi illin olunur. 

Tuvaletinizi yaparlten 

Pudra altma daima 

KREM 
PERTF.V 

tutar 
Yagll 

su.runuz. Pudraj'l s1ms1kt 
ve akma«ma mani olur. 

ve yags1z olan tup ve 
vazolan varchr. \, _____ _, 

T. i$ BANKASI 
1940 Kii~iik 

Cari Hesablar 
iKRA.MiYE PLANI 

1 aded 2000 lirahk = 2000.- Lira 
3 ,. 1000 ,. = 3000.- • 

6 ,. 500 ,. = 3000.- • 

12 • 250 • = 3000.- ,. 
40 • 100 ,. = 4000.- • 
75 ,. 

210 > 

50 • = 3750.- > 

25 :t = 5250.- • 

Ke~ideler: 1 !)ubat, 1 May1s, 
1 Agustos, 1 ikincite~rin 

tarihlerinde yap1br. 

Gii. Muhafaza Deniz M1ntaka Komutanhgmdan: 
iki liman motiiriine miisabaka ile kaptan almacakhr. isteklilerln 11/4/940 pazartesi 

giiniine kadar vesikalarile birlikte Haskoydeki Komutanhgtmtza mUracaatleri. (2106) 

I istanbul Belediyesi ilialara I ._ __________ _ 
itfaiye MiidUrliigu ve gruplar1 i~in liizumu olan 27 kalem muhtelif demir malzeme 

temdiden a~tk eksiltmeye konulmll§tur. Tahmin bedeli 1207 lira ve ilk temlnatt 90 lira 53 
kurll§tur. ~artname Zab1t ve Muamelat MUdiirliigu kaleminde giiriilecektir. ihale 29/S/940 
cuma giinii saat 14 te Daimi Enciimende yapuacaktlr. Taliblerin ilk teminat makbuz veya 
mektublarile ihl!le giinii muayyen saatte Dalml Enciimende bulurunalart. (2134) 

Maarif Vekilligi koy ogretmen okullan igin a§agtda cins ve miktan yaz1h yatak takunlan 
kapalJ zarf usulile eksiltmeye konulmu§tur. Tahmin edilen bedell 24840 lirad1r. Muvakkat te
minah 1863 !irad1r. istekliler bu yatak tak1mlarma aid §artnameleri Maarif MUdiirliigu Yar
direktlirlii~de gorebilirler. ihale 4 nisan per§ernbe giinii saat 15,30 da ist. Maarif Miidiirlii
gunde toplanacak Komisyon marifetile yarnlacakhr. Teklif zarflan en ge<; saat 15 e kadar 
kabul olunacakttr. (2094) 

YATAK TAK.IMA 
'E§yanm cinsi 

Yatak kthft 
Yatak ~&r§a£1 
Yashk lahft 
Yastlk yiizii 
Battaniye ~ar§afl (N evresin) 

Miktan 

2000 
4000 
2000 
4000 
3000 

aded 
:> ,. 
,. 
• 

Beherinin fiatt Yekitn 
L. K. L K. 
2 98 5960 
1 63 6520 

43 860 
43 1720 

3 26 9780 

24840 

KiRALIK VE SATILIK KARGiR KONAK 
Her turlii depo, hastane, saghk yurdu yapmaga c;ok elveri!?li 30 odah 

geni~ salonlu be~ bin metrelik arazisi bulunan fevkalade havadar ve neza
reti kamilesi olan kargir bir konak acele kirahk ve satlhktlr. Gormek iste
yenler hergiin giirebilirler. Befiiktaf; : Ylldrz Posta caddesi No. 35, Tel: 42282 

Mardin Vilayeti 
idil Kazas1 Malmiidiirliigiinden: 

ZA Yl - istanbul lthalat Gi.imriigi.i mu
hasebesinden alm1~ oldugum 57723 No. 
ve 23/5/1938 ile 52794 No. ve 24 / 4/ 
19 39 t11.rihli beyannamelere aid ve 6 7 6 li
ra 65 kuru§ 106510 numara ve 25 / 6/ 
I 938 ile 1272 lira 'Y7 kuru§ I 05 767 nu
marll ve 12/5/1939 tarihli iki ktt"a irad 
mahsub makbuzlanm kazaen zayi ettim. 
Yeniaini alacagtmdan ileride zuhurunda 
hiikmii olmdtgmt beyan ederim. 

Y ani Ke!;ecioiHu 

ZA Yl - 9 2 7 aenesinde 2 1 4 No. ile 

muk11.yyed bulundugum Oskiidar 21 inci 

ilkokuldan almt§ oldugum tasdiknameyi 
zayi ettim. Y enisini !;Ikartacagtmdan es
kisinin hiikmii olmadtgl ilan olunur. 

Fahir Attf Giirsoy 

Sahib ve B!t~muharriri: Yunua Nadi 
U mumi ne§riyatt idare eden Y azt i~leri 

miiduru: Hikmet Miinil VIgen 

Cumhuriree Matbaas~ 

i Ian 
Bilecik Vilayetinin Sogiid kaza

sma bagh Duda§ koyiinde §imalen 
Duda§ koyi.i camii minaresinden Go
gendere tepesine hattl mi.istakim, 
,arkan Gogendere tepesinden De
mirci tepesine hattt miistakim, ce
nuben Demirci tepesinden Dt§hk te
pesine hatu miistakim, garben Dt~
hk tepesinden hudud ba§langtcl olan 
Duda~ koyii camii minaresine hath 
miistakim hududlarile e<evrili ( 606) 
hektar arazi dahilinde 11/8/936 
tarih ve I/ I numarah ruhsatnameye 
miisteniden F erid Cmar ve Mehmed 
Saygth taraflarmdan aramakla mey
dana <;tkanlan antimon madeni 99 
y1l mi.iddetle adt ge~;enler uhdesine 
ihale kthnacagmdan ma11.din nizam
namesinin 36, 3 7 nci maddeleri mu
cibince buna itiraz1 olanlarm I 12/ 
940 tarihinden itibaren iki ay ic;in
de Ankarada lkttsad Vekaletine ve 
mahallinde Valilik makamma bir is
tida ile mi.iracaat eylemeleri ilan o
lunur. 

SEHHAR 
TENi 'm 

ve CAZiB 
NASIL 

MUHAFAZA 
EDiVOR? 

10 senellk 
lzdiva~dan 

sonra 

Her kadm -hattl 40 tan vukan 
olanlar bile. a<;tk. taze ve ku
sursuz bir tene, 11:enc k1zlarm 
bile iftihar edebilecdi nermin 
ve yumu~ak bir cilde malik ola 
bilirler. Bunu. Tokalon ile te
davi, - giinde 3 dakika • 10 
giinde ~aranti edebilir. 

Her aksam yatmazdan evvel 
cild unsuru olan pembe renk
teki Tokalon kremini kullam
mz. T--~kibinde Viyana Univer• 

sitesin.n meshur bir profesorii 
tarafmdan kesif ve •BiOCEL• 
tabir edilen k1ymetli ~enclik 

cevheri varcl.lr. Siz uyurken cil
dinizi besler ve ~enclestirir. 

Burusukluklan ~iderir. Her 
sabah da yags1z bevaz renkteki 
Tokalon kremini kullanmtz. Si· 
yah benleri eritir ve ac1k mesa
meleri slkla~tmr ve cildi yu~ 
musahp 11:enclestirir. 10 11:iin 
zarfmda miismir bir netice elde 
edeceksiniz. 

Mantarh muoambalar, istorlar, perde 
i!;in tiiller, duvar kagtdlan, yatak 
!;ar§aflan, yiinli.i ve pike yatak ortii
leri, el ve yi.iz havlulart, velhastl tef
ri,ata aid bilciimle malzemeyi BA-

KER MA6AZALARINDA her yer. 

den miisaid §artlar ve ucuz fiatlarla 
bulabilirsiniz. 

MITNiR'NijRfH(f~fl(~K 
TARAFIIIIM 

•UA~fL~~~L~o~,9CU • 
·• YUCE M~ BASINDA • 

TDAIII1 
'PLIIK Nt 870917 

ODE ON 
(1) 

' 
HER AYIN YEDISiNDE 

~ 

Mltll~ 
DiYANGO. 

Ia Birik ikralliye 150, 00 Lira 

ETiBANK 
Garb Linyitleri i~Ietmesinden : 

Bahkesirdeki idare merkezinde muhasebe kalem amirligi yapabilecek 
liyakatte 

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

~ilenln Avct Koru vaktf ormanlarmtn Darllk, Kabaaga~. Karadere ve Dardagan ag1h 
mevkilerinden 990 metre mikab1 gayrimamul me§e kerestesile 3000 kental komiiriin a~1k 
arthnnast on giin uzatllnu§tlr. 

ihalesl 25/3/940 pazartesi giinii saat c15, tedir. isteklilerin •293• lira temlnatla Kadtkoy 
Vaktflar MiidUrlUgiine miiracaatleri. (2108 ) 

K ZILAY 
U~numi Merkezinden : 

Cemiyetimiz harb, ktthk, muhaceret ve emsali ahvalde zuhur eden 
hastahklarla yap1lacak miicadelede ve bilhassa seferberlik esnasmda h'!-s
tanelerde K1z1lay esas hem~irelerine yardtmct srfatile <;al11;;mak iizere Is
tanbulda Aksarayda kain: 

KIZILAY HAST ABAKIC:I REMSiRELER MEKTEBi 
dahilinde 

Cl 
yetistirmek iGin 1 nisan 940 tan itibaren ii<;iincii kurs acrlacaktlr. Mecca• 
ni olan bu kursa a~agrd.a yaZ1h ~artlan haiz olanlar almll'l; 

1 - 20 ila 45 ya~ arasmda bulunmak, 
2 - En az ilk mekteb tahsili giirmii~ olmak. 
Kaydolunmak ve dersler hakkmda malumat almak isteyenler yukanda 

adresi yazrh mektebimize miiracaat etmelidir. 
1kinci devre kurs ic;in kaydedildigi halde ii<;iincii kursa kalanlann tek

rar miiracaatle kaydolunmalan. 
Sefik ruhlu, hayuperver hemsirelerimizin bu insani i~e hevesle ko~a

caklarma kaniiz. 

Tiirklye Cumhorlyetl . z j AAT BAMKASI 
Kurulut tarihi : 1888 

Sermayeai : 100,000,000 Turk liras1 
~ube ve ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muamele leri 

Tirkiye CUIIlbariyeti Ziraat Bankasa pua biriktirealere ber 
yd kar'a ile 21,100 Ora lkralliye veriyor. 

Para biriktirirken zengin W ~ 
olabilirsiniz. Ke§ideler 1 " f 
eylul, 1 birincikanun, 1 
mart, 1 haziran tarihlerin· 
dedir. 
lkramiyelerin listesi 

4 tane 1 000 lira 
4 » 500 » 
4 )I) 250 )I) 

40 )) 100 » 
tOO » 50 » 
120 » 40 » 
160 )) 20 » 
Kur'aya ancak 50 lira biriktirmif o
lanlar girebilir. Hesablanndaki p11.ra. 
Jar bir sene i-.inde 50 liradan a,ag, 
diifl1tiyenler ikramiyelerini yiizde 20 

fazlasile altrlar. 

TURKiYE CUMHURiYETi ZiRAIT BAIKASI 



8 CUMHURIYET . 

SAf GIDA 
•• BAS 

DIS 
~ocaklar•a•za yedlrlalz. NEZLE 

Vitamin 

Kalori 

KuvVet 

s.hhat 

Enerji 

Pirinc 
Yulaf 
Bugday 
irmik 
Patates 

Mtsir 

Tiirlii 

Mercimek 

Bezelya 

Bad em 
•• 

Cavdar Ozii 
Diinyada mevcud 
<; 0 C U K 
g~dalanmn en 

miikemmelidir 

ROMATIZMA 

Nevralji 

K1r1khk 

Turk Hekimleri 

Dostluk ve 

Yardnn 

Cemiyetinin 
yeni nizamnamesi mu. 

cibince idare heyeti 

intihabt yaptlacagmdan azanm 30 mart 

1940 cumartesi giinii saat bir buc;ukta ls

tanbulda Ettbba Odast binasmt te§rifleri 

rica olunur. 

~-------, DALY A 

Y1ld1z Yumrulan 
F elemenk Mah 

c;ocuklann ne§vii nemas1na, di§ ~lkarmalarJna, ~abuk yiiriimelerine tesiri 7 ~,idlik bir koleksiyon 140 kUl'Ut 
4 iincii Vaktf han, kat 4, No. 18, kat'idir. Hastahklar1n oniine ge~er. 

I Tel: 23426, Bahc;e miman Mevlid 

Baysal HASAN DEPOSU : Bah~ekapl Beyoialuna glden Tramvay dura§• kar,•smda 

Boraova Belediyesinden: 
120 lira ayhkh Belediye tababeti a~1kt1T. isteklilerin Bornova Belediyesine miiracaatleri. 

(2090) 

... 1iiiiiliiiiiiiifl 

1~ ve d11 BAS U R ME MEL ERIN DE, Basur 
memelerinin her tiirlii iltihablarmda, cerahatlenmit 
fistiillerde, kanayan basur memelerinin tedavisinde 

REKTA PATI $lFA~~~:MlN 

Karadeniz lrejli Belediyesinden: 
Eregliye tahminen 17 kllometre mesafeden isale olunacak i~me suYJlilun isale projesi

nin tanzimi i§ine talib !;tkmadtgmdan 2/4/940 salt giinti saat 15 te ihalesi yaptlmak iizere 
bir ay mtiddetle pazarhga biTaktlmt~hr. Beber kilometresi i~in talunin olunan bedel 110 
lira olup, muvakkat teminat 140 liradtr. Bu i~e aid evrak Ere~li Belediyesinden parastz 
verilir; 2490 sayth kanunun 3 iincti maddesindeki ~eraiti halz isteklilerin su i§inden anlar 
mUhendls bulunduklanm mtibeyyin vesikalarile birlikte Eregli Belediyesine miiracaatleri 
ilin olunur. (2001) 

MAVi AMBALAJLI 

EN iNCE LOKS 0,10 m/m 

TRA$ BICAKLARIMIZ 
PtYASAYA c;IKMI~TIR. 

Radium Ticarethanesi 
Galata Ok~umusa, 104 Tel : 42878 

Dortyol Belediye Reisliiinden : 
1 - Santralt su ile mtiteharrik elektrik in~aat ve tesisatl kapah zarf usulile eksiltmeye 

konulmu§tur· ihale giinii olan 29 §Ubat 940 per~embe giinii talib ~·kmadtgmdan 2490 sayth 
kanunun 40 nCI maddes' mucibin~:e 29 §Ubat 940 tarihinden itibaren bir ay miiddetle pazarhga 
konulm~tur. 

2 - K~if bedeli 27961,70 Jiradtr. ilk teminat 2097 liradtr. 
3 _ Pazarhk muddetinin hitanu 1 msan 940 pazartesi giinii saat 16 dlT. 
4 - Pazarhk Dortyol Belediye dairesinde Belediye Daiml Enci.imenince yapilacaktlr. 
5 - Taliblerin kanunda yazili vesaikle birlikte Enciimene miiracaatleri. 
6 - K~ifname, claire ve fenn! ~artname ve plantar Belediye Muhasebecililiinde goriilebilir. 

Haricden mektubla taleb vukuunda ~artname ve ke~ifname suretleri posta iicreti taleb edene 
aid olmak iizere ciinderllmesi miimkiindiir. Keyfiyet i!An ol~ur. (1935) 

~ ................ ... 
Kapah Zarfla Miinakasa ilan1 

Belediye Solar idaresinden: 
idaremiz~e satm almacak muhtelif cins ve eb'adda bronz musluk ve teferriiatl kapalt 

zarfla mtinakasaya konulmu§tur. 
1 - Bu i§ i~in tanzim edilen ~artname idaremlz Levaztm Servisinden paras1z olarak ah

nabilir. Ve niimuneler ayni serviste goriilebilir. 
2 - Talibler tartnameye gore haztrlayacaklart kapah nrflarm1 ihale giinU olan 1 nisan 

940 pazartesi giinii saat (15) e kadar Taksimde idare Merkezinde Miidiirliige 'lrermelidirler. 
Bu saatten sonra getirilecek zarflar kabul edilmez. (2088) 

Ereili i!;letmesi 
Genel Direktorliigiinden : 

SIHHt TESiSAT MUNAKASASI 
1 - iGletmenin Zonguldakta Celik oca&'t civarmdaki 600 kiGilik 8 bara

kadan ibaret iG~i evlerinin s1cak su, soguk su, pis ve temiz su tesi
sah iGleri miinakasa ile bir talibe ihale edilecektir. 

2 - Eksiltme 29 mart 1940 tarihinde saat 15,30 da Zonguldakta Eregli 
komiirleri iGletmesi genel direkt6rliik binasmda yapliacaktJr. 

3 - !stekliler bu iGe· aid miinakasa evrakm1 Zonguldakta Eregli komiir
leri iGletmesi in~aat miidiirliigiinde, Ankarad.a Eti Bank gene! di
rektorliik inGaat miidiirliigunde, tstanbulda Eti Bank istanbul bii
rosunda goriip tetkik edebilirler. 

istaabul Delterdarbg1ndan : 
Kire~burnu kuliibesi 
illukoy kuli.ibesi 
Alurkapt kuli.ibesi 
Fmdtkh kuliibesi 
Bostanc1 kargir yatakhane 
Bostanc1 ah§ab nokta 
Sarayburnu nokta 
Galata R1ht1m1 Tophane arah~1 
Davudpa§a 
Baktrkoy 
<;atlad1kap1 ah§ab kuliibe 
Fmd1kh ah§ab kuliibe 
Ortakoy kargir kuliibe 
Bebek ah§ab kuliibe 
Demirhane 

Muhammen bedel 
Lira K. 

30 
30 
30 
30 
40 
10 
60 
25 
10 
60 
30 
30 
50 
10 
15 

Muvakkat teminat 
Lira K. 

2 50 
2 50 
2 50 
2 50 
3 
1 
4 
2 
1 
4 
2 50 
2 50 
3 50 
1 
1 50 

istanbul Giimriikleri Muhafaza Miidiirliigunce sablmalarma liizum gosterilen yukartda mev
kileri yazth on be§ aded muhafaza, nokta ve yatakhane kuliibelerinin enkazlart hizalarmda yazth 
bedelleri Uzerinden ayrt ayrt a~lk arthrma yolile sattlacakttr. ~eraitini ogrenmek isteyenle
rin hergi.in Millt Emliik Miizayede Biirosuna ve artttrmaya gireceklerin muvakkat teminat 
makbuzlarile 4/4 /940 tarihine musadif pe~embe gi.inii saat on dortte Defterdarltk Milli Em
liik Miidiirliigtinde toplanacak Komisyona miiracaatleri. (2111) 

ist. Lv. A. Sa. AI. Ko. Rs. den: 
Ordu i~in seyyar mutfak almacakbr. NUmunesl Sirkecide Demirkaptda M. M. V. Mu

ayene Komisyonu Rs. ne miiracaatle goriilebilir. imale talib olanlarm may1s nihayetine 
kadar ka~ aded ve ka~ kurtl§a verebileceklerine dair tekliflerini 26/3/940 salt giinii saat 
14,30 a kadar Tophanede ist. Levaz1m Amirligi Satmalma Komisyonuna vermeleri. 

«726:> ( 2130) 

ETlBANK 
Garb Linyitleri i~letmesinden : 
Miiessesenin Soma, Tav&anh, Degirmisaz i&letmelerinde .;ah&mak iizere 

Bir Maden MOhendisi 
ve 

Bir Makine MOhendisi 
aranmaktadll'. Ta1ib olanlann Bahkesir posta kutusu 5 numarah adresine 

tahriren miiracaatleri ilan olunur. 

'19 Mart 1940 

ve butun 
agrtlartniZI 

derhal 
keser. 

Liizumunda 
giinde 3 ka§e 

ahnabilir. 

1940 elmash ve ptrlantah Singer aaat modeli 

Kapcrlt vaziyette 

Moday1 takib eden her asri bayan i~in, kwmetli ta~lan ve nefis 
i~lemesile hakikaten nazan dikkati celbeden boyle bir harikulade 

saate malik olmak adeta bir saadettir. 

No. 82/ A 180 Elmas ve 11 Pulantah 500 lira 

- Emsalleri gibi on bet sene garantilidir. -
Adrese dikkat: SINGER SAAT Magazast • Istanbul Eminonii 

inegol Belediyesinden : 
Inegol kasabasmm meskun ve gayrimeskun 210 hektarhk sahasmm halihaztr haritalarile 

bunu !;evreleyen 60 hektarla 270 hektara varan sahanm 1/ 4000 mikyash takaometrik hari• 
tasmm altmt i§i eksiltmeye ~lkartlml§tlT. 

i§in maktu bedeli 5000 liradtr. Muvakkat teminat 375 liradtr, 
Eksiltme 27 mart 940 ~ar§amba gi.inU saat 15 te inegol Belediye binasmda Belediye 

Enci.imeni tarafmdan yaptlacaktlr. Eksiltmeye i§tirak edeceklerin Belediyeler imar heyetin· 
?en i~tirak vesikast almalart ve bunu teklif mektublarma koymalart lazlmdlr. ~artnameler 
Inegol Belediyesinden ve Ankara Belediyeler imar Heyeti Fen ~efliginden paras1z ahnabilir. 
Tekliflerin tayin edilen gtinde saat 14 e kadar inegol Belediye Reisligine verilmesl veyahud 
posta ile bu saatten evvel gonderilmi~ bulunmas1 liizund1r. (2042) 

KRiSTAL'de 
Ktymetll san•arklr 

EVi gecesi 

Bayan SAIFoY~ 
8 Macar k1z1ndan mUrakkeb blr heyetle en 
son aserlerlnl dlnletecek. Saz Alemlnda 

blr hAdlse te,IJII aden bu yen lllklarl g6rmek I~ in gallnlz. 

Bu gece SAiME SEViM 
tertib edilen GALA miisameresine ~ehir Tiyatrosu 

k1ymetli san'atkarlarmdan 

HALiDE PI~KiN 

. . 
1~10 

i~tirak edecek, NERMIN ve ~tiRMIN karde,ler de 
milli oyunlar gostereceklerdir. Telefon: 40099 

Malkara Belediyesinden: 
Haddi laytk goriilmediginden dolay1 7/3/ 940 tarihinde ihale edilemiyen tahminen 200 

hektar bulunan ve hektart 20 lira muhammen bedeli ke~ifli Malkara kasabasmm bali hazn' 
haritasmm yap1lma eksiltmesi mezkur tarihten itibaren 20 giin daha uzattlmi§hr. istekli• 
lerin teminat vesikalarile birlikte ihale giinii olan 27/ 3/940 ~ar§runba giinii saat 14 e kadat 
Malkara Belediyesine miiracaatleri iliin olunur. (1999) 

Harita: Garb Cephesi, 20 kuru~. Simal memleketleri ve Finlandiya 20 
kuru§. Faik Sabri Duran: Hayvanlar alemi, 130 kuru~. lnsanlar alemi 150 
kuru§. Galib Kemali: lnsan ve Totttliter devlet, 50 kuru§. Diinya tarihi, 15 0 
kuru§. Rusya tarihi, 150 kuru§. Ba§tmJza gelenler, 75 kuru§. Bugiinkii lngilte· 
reyi tammak ic;in, 50 kuru§. ltalya tarihi 2 cild, 250 kuru~. Hiiseyin Cahid Yal. 

!;10: lngiltere tarihi 2 cild, 250 kuru~. Fransa tarihi 2 cild, 225 kuru~. Avrupa 
kavimlerinin mukayeseli tarihi 2 cild, 250 kuru§. Cihan Harbinin t~arka aid 
kaynaklan, 75 kuru§. Demokrasi 2 cild, 300 kuru~. Vatanda§m kitabt 150 
kuru§. Siyasi Hiirriyetlerimiz 2 cild, 300 kuru§. Dr. Zeki Zeren: Evlilik ve 
bekarhk, 5Q kuru~. Sthhat, terbiye ve giyim 50 kuru§. Hilmi Ziya: Ziya Gokalp 
50 kuru§. Asaf Halet Celebi: Mevlananm Rubaileri 50 kuru§. Mevlana 75• Kr. 
Sadi K~r~mh: Atalar sozii 50 kuru§. Sadri Ertem: Avrupamn iskeleti 100 Kr. 

M. Zeki Pakahn: Tanzimat Maliye Namlan 2 cild 250 kuru~. Cevdet Yular• 
ktran: Bizans lmparatorlugu tarihi 125 kurul). Siimer San'att Roman San'atl 
75 Kr .Fehmi Baldq: Milliyetler meselesi 75 Kr. Ali R1Za S~yfi: Bir Milletin 

bir lmparatorlukla sava§l 75 kuru§. Prof. Fuad Kopriilii: Turk Saz Sairleri 
Antolojisi: XVI nci am saz ~airleri 30 kuru§. XVII nci am saz ~airleri 30 
kuru§. Gevheri 30 kuru~. M. Turhan Tan: Safiye Sultan 125 kuru§. Hind de· 
nizlerinde Tiirkler, I 00 kuru§. Devrilen kazan 125 kuru~. Ali Haydar Taner. 

Beyaz Zambaklar memleketinde Fin landiya 60 kuru§. Abdiilhalik Denker: 
Musiki terbiyesi 125 kurul). Hilmi Ziva: Yirminci asnn filozoflan: Fi. 275. 

Kapab Zarfla Miinakasa ilan1 
Belediye Solar idaresinden: 

idaremizce satm almacak muhtelif cins ve eb'adda adi dokiim par~alart kapah zarfla rnii• 
nakasaya konulmU§tur. 

1 - Bu i~ i!;in tanzim edilen §artname Idaremlz Levaztm Servisinden paras1z almabilil' 
ve niimuneler ayni serviste goriilebilir. 

2 - Talibler §artnameye gore haztrhyacaklart kapah zarflarmt ihale giinii olan 1 nisafl 
940 pazartesi giinii saat 16 ya kadar Taksimde Irlare Merkezinde Miidiirliige vermelidirlef• 
Bu saatten sonra getirilecek zarflar kabul edilme;~~. (20S!J) 

/ 


