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Ociizlii cephe soya dii$iince ! 

ltalya, Moskova ile bir ittifak 
akdine hie te miitemayil deg-il 

lliLtt, Ramada aralarmda miiMkatlar baglayan 
Macar Ba§vekili Kant Teleki ve Kant Ciano 
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Yeni vergi zamlar1 
~ vrupada ba~layan yeni harb el
~ bett~ mi~letle;in ikttsa~i i~l~ri 

iizennde tster tsternez temler tc· 
tas~ndan bali kalmiyacaktJ ve elbette biL 
de bu tesirlerin dt~mda bulunacak degil~ 
dik. Buna bu harb yi.iziiuden bir 
Avrupa emniyetinin sarstlmt' olmasi key~ 
fiyetini ilave ederseniz harb hiuicinde bu
lunan milletlerin almaya mecbur olduklan 
ihtiyati tedbirler neticesi bir c;ok fedakar· 
hklara katlanmak tshrannda olacaklanm 
kolay anlarsmtz. 

Y eni A vrupa hatbi rnilletletarast rnii
badeleleri iizerindeki tesirlerile bi.itc;emi
~in esa.sh irad kaynaklanndan biri olan 
&limriik gelirini azaltrnt~tJr. Devletin str· 
ltnda rnemleket umurni hizmetlerinin an
~astz vc arastz · goriilmesi · ki.ilfetinden 
b'!-~ka Avrupa harbile azc;ok her tarafta 
sarst!an emniyeti kendi vatamrntz hudud~ 
lannda ve c;evrernizde muhafaza ve rni.i~ 
dafaa etrnek kaygtSI da vaidir. Hi.ikume~ 
tirniz vaziyetin· icab ettirdigi tedbirleri itti
haz ederek bu meyanda yeni bi.itc;eyi U· 

lltumi ihtiyaclara cevab verecek bir had
de tutabilmek ic;in zaten rnevcud ve mi.i
esses vergilerin baztlarma zarnlar teklif 
etrnek suretile fevkalade bir irad temin et
l'nek Ishrannda kalmt~tlr. Hiikumet bu 
fevkalade varidatm ic;inde bulundugumuz 
fevkalade haller ve ~artlann devamt rni.id
detine rnaksur olrnasmt di.i~iinmi.i~ bulu
lluyor. gimdiki fevkalade vaziyet bertaraf 
cldugu zaman bu yeni vergi zamlan da 
nihayet bularak eski esaslara avdet oluna-
tal:t!r, • 

Ci.imriik ir,admdaki ehikligi kar~tlamak 

YUNUS NADI 
( Arkas• Sa. 5, sutun 5 te) 
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Hitle~ nutuk siiyleyecek 
Almanya, Sovyetlerle Romantn Balkan 

statiikosunu tantyan hirer beyanat 

~ab,tyormu~ nesretmeleri 
' 

• • 
l~ID 

Londra, 24 (a. a.) - Sunday Times benziyor. Rusya, Komintern aleyhinc 
gazetesi, Roma ile Moskovayt ban~ttrmak muteveccih bir siyaset iizerine kurulan 
i<;in Alman siyasetinin sarfettigi gayretleri mihvere girmege miitemayil goziikmil
mevzuu bahsederek diyor ki: yor. Mademki, ltalyan - Rus munasebet-

«lngilterede ~u inttba mutemadiyen at·- lerinin sur' atle iyile~mesi tahakkuk etme
hyor ki, ne ltalya, ne de Rusya Berlin - mi~tir. ltalyanm dahi Ru8larla ~i.imullii bir 
Moskova - Roma uc;ler ittifakmt akdet- anla!}ma yapmak istemiyecegi a~il~ardtr. 
mek hususunda hie; de tehaluk gosterme- Binaenaleyh, Alman propagandn•n•n ge-
mektedir. Bu proje ikinci plana att!dtga (Arkast Sa. 5, siitun 5 te) 
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Ba,vekilin seyahati 
D: .. c Refik Saydam diin sabah Ankara-

dan geldi ve aksam 
' 

avdet • ett1 

Ba§vekilimiz, diin avdetinde vapura gitmek 

Ba§vekil Dr. Refik Saydam, diin sabah len Ba§vekilimize, Hususi kalem miidurii 
ekspresle Ankaradan §ehrimize gelmi§ - Hasan Sukru Adah refakat ediyordu. 
tir. Ba§vekil istasyonda Vali ve Belediyc Ba§vekil, Park Otelde bir miiddet istira
Reisi Liitfi Kudar, Parti miifetti§i, Emni- hat ettikten sonra biraderini ziyaret et
yet mudurii, §ehrimizde bulunan meb'us- mi§ ve ak§am da eksprese baglanan hu• 
lar, doktorlar ve kalaba!tk bir halk kilt- susi bir vagonla Ankaraya donmli§tiir. 
\esi tarafmdan kar§tlanmt§tlr. Dr. Refik Ba§vekil, geli~inde oldugu gibi doni.i
Saydam, Emniyet Mi.idurliigu motorii ile §i.inde de Vali ve Belediye Reisi, Parti 
Haydarpa§adan T ophaneye gec;erek Park mufetti§i, Emniyet Muduru, dostlan ve is
Otele gitmi§tir. tasyonda bulunan balk tarafmdan ugur-

Tamamen hususi surette §ehrimize ge- lanmt§tlr. 
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Diin Ren sahillerinde 
garib bir· harb· oldu! 

Almanlar beyannameler, oparlorlerle sulh taarru· 
zuna ge~tiler, Franstzlarin nihayet sabri tiikendi 

ve dii,mant yaybm ate,ile susturdular! 
Londra, 24 (a.a.) - lngiliz Hava 

Nezareti teblig ediyor: lngiliz hava kuv• 
vetleri cumartesi - pazar gecesi Alman
yanm §imali garbi ktsmt uzerinde ke§if 
uc;u§lan yapmu~lardtr. lngiliz tayyarelerin
den biri iissune donmemi~tir. 

Almun tebligi 
Berlin, 24 (a. a.) - D. N. B. ajanst 

bildiriyor: 
Alman hava kuvvetlerinin yaptlgt u· 

c;u§lar dii§manm vaziyeti hakkmda c;ok 
muhim miitemmim malumat temin etmi§· 
tir. Dun gece bir taktm dii§man tayyare· 
Jeri c;ok yiiksekten ve bulutlar arkasma 
gizlenerek Almanyanm ~imali garbisi ve 
Moselle • Rhin mmtakast iizerlerinde ke
~if u<;u~lan yapmt§lardtr. Havanm mi.i§
kulatma ragmen Alman hava mi.idafaast 
&imal sahillerinde bir 'llehir civannda bir 
lngiliz tayyaresini du~iirmi.i~tur. Mi.irette
tebattan biri para~i.itle atlayarak sapasag· 
lam Alman topraklanna inmi§ ve esir e
di\mi§tir. Diger ikisinde yantk ve yaralar 

( Arkas• Sa. 3 sii.tun 1 de) 

Bu giin 7 nci sahifemiz 

CoeultlaP i~in 
:'SOii 

Clarb cephesinde letaif; Frans\Z siperleri iizerinde, Alman. §eflerinden birisinin bastan korku.lugu!,' 

Balkan krr kofUBuna i§tirak eden atletler, yaTZfa bafladrktan on aaniye Bonra 

Bal an lur O$USU 
Yqgoslavya birinci, Tiirkiye 
ikinci, Yunanistan· ii~ii.ncii 

lnlgun latlh:IAUntu tt:> 

uncu y1hnt kutluluyor 

Yunanistantn Bii.yiik §efi Majeste 
Kral Jorj 

Bugiin Yunanistanm milli bayramtdtr. 
lstiklalinin 1 2 9 uncu ytlmt kutlulamakta 
olan dost memleket, uzun si.iren muhtelif 
hadise ve inktlablardan sonra nihayet 

<Arkas~ Sa. 5 sii.tun 3 te> 

Diinkii· lik 
IaKat 

• 

ISeflkia,, r-enere 

'istanbul 

enna1, 
oldu famptyonu 

Birinci Balkan ktr ko§USU di.in Heybe
liadada buyuk bir kalabahk onunde ya
p.ldt ve bu musabakaya i§tirak edecekle
rini evvelce bildiren Rumen ve Bulgar 
atletleri son dakikada gelemiyeceklerini 
bildirdikleri ic;in musabaka, Yunan, Yu ~ 
gonl11v ve Tiirk atletlerinden dorder ki~i
lik hirer taktmla 1 2 atlet arasmda yaptl
mt~ttr. Ktr ko§ulannda ender goriiliir, 
bah'lr havast ic;inde yap1lan miisabaka he· 
yeti umumiyesi itibarile guzel olmu§tur. 

Miisabaka Deniz \isesinin spor sahasm
da ba§layacak ve 7500 metroluk bir yol
dan sonra ay'ni yerde bitecekti. Husuei 
vapurun goturdugu davetliler i~in mek
tebde giizel bir tertibat almmt~, hoparli.ir, 
bayrak direkleri, hakem merdivcnleri ve 
;iehir bandosu temin edilerek miisi\J:..aka
ya ayn bir hususiyet verilmi~ti. Saat ii~e 
on kala haztrhklarm ikmal edildii?;i, rr ii -
sabakanm on dakika sonra ba§layacagt 
ilan edildi. 

Saat iic;te SIIa ile Bulgar, Yunan, Ru • 
men, Yugoslav ve Turk bayraklan Deniz 
lisesi talebelerinin ellerinde ve tek snada 
ta§marak merasime ba§landt. Yunan, Yu
goslav ve Tiirk atletleri bayraklan takib 
ederek sahaya geldiler. Bulgar, Yunan, 
Rumen, Yugoslav ve Ti.irk mar~lanm ta
kiben Balkan mar§l c;ahndt. Vali Doktor 
Liitfi Kndar namma Vali muavini Haluk, 
Birinci Balkan ktr ko§usunu ktsa bir nu -
tukla ac;tt. 

Federasyon reisi doktor Adnan da mi· 
safir taktmlan selamhyan ktsa bir nutuk 
soyledi ve bunu misafir taktmlann reis • 
lerinin te§ekkiirleri takib ederek §eref di• 
regine Balkan bayragt r;ekildi. 

Hareket hatttnda kur' a c;ekilrnedigi ic;in 
atletler kan§tk bir halde dizi\diler, saat 
iic;i..i on gec;e, patlayan tabanca iizerine 
ayni hat iizerinde dizilmi§ olan atletler 
yaydan fnlam!§ ok gibi ileri attldtlar. Ko-

( Arkas& Sa. 4, sut11.n 3 te) 
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Ha~gO · .Ruslara 

.. -

teslim edildi 

Kare.liden hicret ede11. Finlile-r, 
yurdlannt terkederlerken ve Cum
huT' Reisi Kalyo miUetine hitab 
ediyar. (Yaztst 5 inci sahifemizde) 
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BAHiSLERi 

CUMHURIYET 

r eehir· ve Memleket Haberleri ) 
Oskiidarin tanzimi Ticaret Vekaletinin 

Meydan1n a~IImasi i~in 
81 bina daha yikiiacak 
OskUdar meydanmm ac;tlmakta oldugu

nu yazmi§tJk. Sehircilik miitehass1s1 Mos
yo Prost meydanm alacagt §ekil hakkm

giizel bir karari 

Bursaya turist ,ehri ol· 
mak i~in yard1m edilecek 

zeriyat 

Havalar1n yagmurlu 
gitmesinden iyi olmad1 

.. da bir plan hazirlamaktadu. Simdiki hal- Bursa, (Hususl) - Bursa, bu sene kJ
§In dahi, dUnya buhranma ragmen lstan
bul, Ankara ve memleketin her taraim
dan akm halinde gelen yurdda§lara §ahid 
oldu. <;elik Palas ve Uludag adeta do
lup bo§aldi. Bu dUnya stkmhlan arasmda, 
Bursa hayatmm lay1k oldugu ~ekilde bu 
kadar ragbet gormesi, buranm turistik IS 

tikbali hakkmda zaten besledigimiz timid
Jeri kuvvetlendirecek mahiyettedir. Ge~en 
sene, k1§ devresi harb felaketi olm'lmasi
na ragmen daha durgun ge~mi§ti. Bu se
neki tezahur biitUn Bursahlan memnun 
ettigi gibi gelenler iizerinde de iyi bir te
sir buakm1~ bulunuyor, <;;:Unki.i: gelenler 
bilhassa <;;:elik Palas ve Uludag otelinde 
rahat etmi§lerdir. Ticaret Vekaleti, Bur
samn miistesna vaziyetini yakmdan tetkik 
ederek gUzel Tiirkiyenin her tarafma ge
tirilmek istenilen turistleri ezciimle !~tan
bul, lzmir, Bursa gibi belli ba!ih §chirleri· 
mizin Uzerinde toplamak karanndad1r. 
Bu miilahaza iledir ki; bu sen eden itiba
ren Cumhuriyet hiikumetinin ve Ticaret 
Vekaletinin yiiksek mUzaheretile <;;:elik 
Palasm tevsii takarrUr etmi§ ve Bursa 
kaphcalan TUrk anonim ~irketinin tezyidi 
sermaye suretile mevcud otelin geni§le
tilmesine karar vermi§ bulunmaktadu. 
<;;:elik Palas oteli, bugiinkU halile gerek 
yerli ziyaretc<ileri, gerek Avrupadaki harb 
ate~i dolay1sile, Avrupanm muhtelif ~e
hirlerinde seyahat edemiyen bir 9ok ya
banctlan sinesine toplami§hr. Oyle ki; 
gec;en seneler zarf1nda en olii bir mev
simde <;elik Palasta 1 0 ki~i dahi goriil
mezken bugiin en az 20 misafir bulun
maktadir. Gelenlerin hepsi de, ister r~rli, 
ister yabanc1 olsun, <;elik Palasta gordUk
leri intizam, miikemmeliyet ve konford!in 
sevincle bahsediyorlar. Aynca mUttefi
kan §Unu itiraf ediyorlar ki: bu otel, kii
c;iik olmakla beraber yalmz Tiirkiy:min 
degil, Balkanlar i~erisindeki emsalile ay
ni seviyede, belki daha iistiin bir mevkii 
vardu. Ne yaz1k ki, her tiirlU konforu haiz 
olan bu gUzel milli miiessesenin odalan 
azd1r. Bazan, adeta tehacUm halinde ge• 
len yolculann hepsine cevab veremedigi 
i~in miiessese s1k~nh c;ekmekte~ir: Bu i~
tiyac oniimUzdeki banyo mevstmmde hie< 
~i.iphe yok ki; belki o? misline ~Jkacakt,u. 
l§te; bu ihtiyacJ takdu ~den _T,caret \ e: 
kaleti, Vilayetin bu oteh tevs1 etrafmdakt 
arzulrmi tatmin ederek sermayenin tez• 
yidi cihetine gidilmesine karar vermi§, bu 
karar Bursahlan biiyiik bir eevinc ic<inde 
buakmJ§hr. <;iinkii; bu binamn biiyii.n"'· 
si bilhassa banyo mevsiminde Bursada 
gt:uJ~ Lh ! .. u. .t c ~ tin. 'bntl~rosu"l nlArAktn·. 

Bu sene havalann fazla yagmurlu git
mesi dolay1sile k1~hk zeriyat layJkile ya
pilamami~hr. Bu itibarla alakadar maka
mata verilen raporda §Oyle denilmekte
dir: 

~ehirlerin ard1 aras1 kesilmiyen giiriil
tiilerinden bugiin Avrupahlar da 11ikayet 
etmektedirler. Bu vikayet epeyce bir za
mandanberi siiriip gidiyor. Hi'< bir am 
amm1z kadar bu §ikayetleri dinlemedi. 
Hemen hemen her yerde giiriiltiiye kar~1 
ligler, komisyonlar kuruldu, giirUitiiyii ko· 
kUnden kesecek tedbirler ahnd1. Sanayiin 
ilerilemesi; varhibn daima artan ate~li fa
aliyeti kar§Ismda bu ~ah§malar kafi gel·· 
medi. lnsanlar tuhaf, ic;lerinde giiriiltiiyii 
faydah bulduklan ic;in miidafaa edenler 
de vard1. Hatta hekimlerden, beynin i~le
mesi ic;in giirUltii laz1md1r, diyenler oldu. 
Ortaya paradoks atmak kolay, Paradoks 
bet taraf, §U da ger~ek ki muasirlanmizm 
bir c;ogu, sun'i hayatJmtzm yi.iksek repre
zantlart keyiflerini, eglencelerini gUri.iltUlU 
bir atmosferde buluyorlar. Bunlar zehirli 
keyiflere ahtanlara benzer; alu)tJklan ze
hiri bulamaymca 1st1rab c;ekerler. ~ehrin 
gUriiltiisi.i de keyif veren zehirlerden biri 
i§te .. Keyifli zehirler silsilesinde bulunmt
yan bir agu.. lnsanlarm bir c<ogu bu ze
hirden zarar gormeseydi, b~rakud1k onlan 
kendi keyfine. 

'fo\'.Y. 

GiirUltUni.in insan iizerinde kotii tesiri 
'Var. Hatta bunlardan baz1lan c<ok tehli
keli. Giiriiltiileri yiiksekligine, §iddetine, 
ani olu§una, yay1lmasma gore aynmak la
Zim. Umumiyetle §ehirlerde boguk, de • 
vamh bir giiriiltii, bir ugultu vard1r, kim
se bunu duymaz. Verlen §iirini yazd1, 
«~ehirlerden gelen tath ugultu:. nun .. hte 
bu ugultunun iistiinde birdenbire c<Ighgi 
kopanr keskin, zararh giiriiltiiler. Bu bir
denbirelik, bu anilik insana dokunuyor, 
zarar veriyor. 

Hangi giiriiltiiler uzviyetimize dokunu
yor ve yarattJklan tehlikeler nas1l meyda
na c;tkiyor? GiiriiltU bizde sinir bozgunlu
guna sebeb oluyor, bu inkar edilemez. 
Zamamm1zdaki sinirliligin ba~hca karak
teristik farikas1 da budur belki.. Beynin 
bozgunlugu yoktur, havastmizm yorgunlu-

f»: .:-}fa~a~~~~;~-y~;~~-~l~~~:d: i~t~~~: 
dan gelir: Gozden ve kulaktan. Gozden 
gelene kar~I durmak elimizde. Onun za
ranndan sakmabiliriz. Bakmay1z bize za
ran dokunan tarafa. Kulaktan gelen, gii
riiltii oyJe mi? 1stediginiz kadar oya)ayimZ 
kendindizi, ses, gUriiltii, patJrd1 gene dolar 
kulagm1za.. GUriilti.i sinirleri yorar, en 
saglamlarda bile. <;ah§ma kabiliyetini a
zaltir, Tamamile uykusuz b1rakmasa bile 
uykuyu karmakan§Ik eder. Gi.irUltii i~in
deki uyku hem derin olmaz, hem viicudii 
dinlendirmez. Yalmz bedence kaybettik
lerimizi kazaninak ic;in degil, beynimizi 
kuvvetlendirmek ic;in de uyku lazirnd1r. ,.,..,. 

~ehirlerdeki keskin ritimsiz, yiiksek, 
akordu bozuk sesler beynimizde §Ok ya
PJYOr. lc;imizde hUmor dedigimiz sularda
ki §oklar gibi. Beden §oklar! viicudiimiizi.i 
altU~t ettikleri gibi, beyin §oklan da oyle, 
fikit randJmammJZI altiist eder. ~klar 

surup gitmesi beynimizin ince dU.:enini 
de bozar. Hassasiyetimizi haddinden a~m 
keskinle~tirir. l~te as1l tehlike doguran 
bu keskin hassasiyettir. Bu giiriiltUler ha
yat rejimine tabi olanlar zamantm1zda 
psihonevruz denilen sinir ve ruh hastahk
lanna istidad kazanalar. Onlar einir yor
gunlugundan eakmmak ic;in bir dayamkhk 
giicU sarfederler; ve bu sava§ da yorgun· 
luklanm biisbUtiin arttmr. 

"'"'" 
Ferd bak1mmdan boyle. Bir de toplnca 

c;ah~an insanlarm rand1mam iizerinde te· 
siri var gi.irUltiiniin. Denemi~ler giirUltU. 
i'<inde o;ah~an daktilolar yUzde dort eksik 
rand1man veriyorlar ve ~abuk yoruluyor
lar. Dokumacilar giiriiltiisiiz yerde daha 
~ok ill g()riiyorlar. 

Birdenbire duyulan !}iddetli giiriiltii, 
yi.irek ~arpmtJsi yapar, her heyecamn yap
tJgJ gibi. En hafif sesle bile kanm bedende 
doniip dola~mas1 h1zlamr. BalJmdaki ya· 
radan beyni goriinen bir kimsede gormU§
ler, hafifc;e bir giiriiltii oldu mu beynin 
yiizUne bir kan dalgas1 hUcum edermi§. 
Hastane ~am c;alarken, tarasada birisi do
Ia,aken, yanmdaki kogu!Jta birisi oksiirUr
ken hemen beyne kan gelirmi~. Hafif<;e 
bir ses boyle yaparsa arhk dii~iiniinUz, 
kuvvetli ve devamh giirUltUleri, patJrdl
lari. 

$iddetli giiriiltiiler damar1arda kanm 
dola~masm1 h1zlandmr. T ansiyonu yUksel
tir. Saglam kimseler belki bundan zarar 
goimez. Kalblerile damarlan bozuk olan· 
Jar, takib edecekleri hayat rejiminde gi.i
riiltiiyU hesaba katmak laz1m gelir. 

Gecelik haz1m aletlerine. ArtJk bu ka· 
dart fazla, haz1mla giiriiltii arastnda ne 
miinasebeH demeyiniz. Dikkat olunmw~. 
gUriiltiilii yerlerde ~ocuklar meme emmi
yorhu. CiirUltii ic;inde mekteb c;ocuklan· 
mn tiikiiriigii kuruyor, midelerinin ifraz1 
azalayor. $ehir halkmdaki mide rahats1z· 
hklannm bir c;ogunda giiriiltiinUn pay1 
var. 

~ehir giiriiltUleri her yerde geni~ ve 
deriu bir konu halini ald1. Bu giiriiltii!er 
hem ~ehirde oluyor, hem evlerin ic;inde. 
$a§maymiz, evlerin ic;inde az giiriiltii mii 
olur ~ GozonUne getiriniz, parazitli radyo
yu, akordsuz piyanoyu ve bir Fran~JZ 
§airi Th. de Bonville bu gUri.iltUlerden 
bezmi~ olmah; .Masrafh ve olc;iilii giiriil
tU, der, miizik i<;in .. 

B11zllan diyorlar ki giirUitiilerin bir kis
mt konforumuzu temin eden §eylerden 
<;IkJYor, katlanmay1z onlara .. Dogru, bel· 
ki. Lakin, kuru giiriiltiilerden korunmah
yiz herhalde.. Belediye zab1tasJ bunlann 
online gec;ebilir .. Evlerin icindeki giiriiltii
lere gelince bu terbiye ve ahlak meselesi. 
T erbiye ve ahlaksa emirle diizeltilem.ez .. 

Mesele lay1k oldugu onemle telakki o
lunu!', giiriiltiiniin fiziyolojik ve ipiyenik 
zararlan dii§iinUliirse ... 

Dr. Rus~uklu Hakkt 

Ankarac,a Maarif Kiitiibhanesinin ac1ld1gm1 diin haber vermi$tik. Resim, 
Maarif Vekili Hasan Ali Yiicelle kii&adda bulunanlan gi:istermektedir. 

Egeliler gecesi eglenceli ge~ti 

;Jehrimizdeki Egelilerin tertib et_mi~? . olduklan. gece, c~k eglenceli o~arak 

sabaha kadar devam etmi:~tir. Yukank1 restm, davethlerden b1r grupu eglemrken 

gostermektedir. 

I 

de meydanm ac;Ilmasl devam etmekte • 
dir. ltfaiye binas1 yikJ!maktadir, Ayni za
manda meydanm a~Ilmasl i~in 8 I bina da
ha yJkilacakhr. Bu arada $irketi Hayriye
nin Oskiidar vapur iskelesinin meydana 
dogru ilerilemi~ olan miiteaddid dUkkan
lari da ylkiiacaktJr. Gene meydanm or· 
tasmdaki elektrik muhavvile merkezi de 
kaldmlmak Uzeredir. 

$emsipafa camiinin tamiri 
$emsipa§ada Mimar Sinamn eseri ohm 

eami ve medrese binastmn tamiri devam 
etmektedir. Yalmz bu tamir faaliyeti ha
fif yi.iriimektedir. Yalmz buras1 tamir edil
dikten sonra etrafmdaki bostan mahal
line aid duvarlann da bir yoluna konul
masi manzaranm giizelligi itibarile dogru 
bir ~ey olacakt1r. 

ADLIYEDE 
Y eni bir matbuat davas1 

«Afrodit» meselesi etrafmdaki ne§ri
yattan dolay1 muhtelif davalar ac;an ls • 
tanbul Cumhuriyet MUddeiumumiligince, 
bu cihetten bir clava daha a~JlmJ§tJr. Bu 
seferki clava, «Genclib aleyhinedir. Ve 
bu haftahk gazetenin 29 §ubat 1940 per
~embe giinkii sayl8lnda, ilk sahifede ,_,_ 
kan «} !...) i~aretli bir karikatUr sebebile
dir. Gazetenin miiessisi ve umumi ne§ -
riyat miidUrii l. Orhon, clava edilmi§tir. 
Dava dosyast, Istanbul 4 iincii asliye ceza 
mahkemesine yollanmJ§tlr. Bu yeni da
vaya aid muhakemeye de, yakmda ba§
lanacakhr. 

Rahat duram1yan Duramaz 
mahkum oldu 

Bir oliimle tehdid ve hakaret hadise -
sine aid davaya, diin me§hud sue; nobet
~isi Istanbul yedinci aslive ceza mahke
mesinde bakJlmJ~ ve hakim Ismail Hakkt, 
davay1 bir celsede karara b~glami§tlr. 

Muhakeme edilen Ziilfikat oglu Meh
med Duramazd1r. Kendisi, Y e§ildirekte 
bir medrese mii§temilatmdan olan evde 
oturmaktad1r. Ameledendir. lddiaya go
re, tamd1g1 Ali oglu Hasan Sava~la, e;v
velki gece aralanndaki bir meseleden do
lay! kavga <;1km1~, bu suada Mehmed 
Duramaz, rahat duramami§, Hasan Sa • 
va§I oliimle tehdid etmig ve bu arada 
kendisine soviip sayml§. 

Hakim Ismail Hakkt, her iki suo;u da 
sabit gormii!J, Mehmed Duramaz hakkm
da oliimle tehdidden altt ay hapi~t .t\lh • 
1.!- ..l -- !\,..: 0'::- \,._....,.: ... r,.. \....!- 1!-- ..l- z--•-
CeZJ'ISI karan vermi§tir. Ayni zamanda 
hakkmda tevkif miizekkeresi kesmi~tir. 

MOTEFERRIK 

Oskiidar tramvaymm vazi· 
yeti tetkik ediliyor 

OskUdar tramvaymm vaziyetini tetkik 
etmek iizere yarm Dahiliye Vekaletinde 
bir komisyon toplanacaktJr. Bu komisyo
na i~tirak eden murahhaslar bu giin ~eh
rimizden Ankaraya hareket edeceklerc!ir. 

Guzel San'atlar Akademisin-
de talebe birligi 

Giizel San' atlar Akademisinde bir ta
lebe birligi te~ekkiil etmi~ ve birlik, aza
lanna OskUdar Halkevinde bit tam§ma 
c;ay1 vermi§tir. 

Ceviz korulugu 
<;;:atalcanm Tiirk Oba koyiinde yi.iz a

~ach bir ceviz korulugu tesis edilmi§tir. 
lstinyedeki meyva fidanhg1 ic;in de hal • 
yadan armud fidan1 gethtilmigtir. 

Kanada kavag1 yeti§tirilecek 
Kibrit imali iC<in laz1m olan ftopler ha

ricden getirtilmekte idi. Bunun i~in harice 
mUhim miktarda para verildiginden Ka
nada kavag1 denilen kavak fidamndan 
miktan kafi celbedilerek bunun memle
ketimizde yeti§tirilmesi takarri.ir etmi~tir. 

Valinin seyahati teahhur etti 
Vali ve Belediye reisi Lutfi Kudar, bu 

ak§am Ankaraya gidecekti. Vali, dUn 
sabah kendisile konu~an gazetecilere bu 
seyahatinin bir ka~ gUn sonraya kaldtgm1 
eoylemi§tir. 

-···~ 
<;alman otomobil 

Evvelki gece $iglide Osmanbeyde 10• 

kakta bnakilan hususi bir otomobil, ka
yJblara kan§m•§tJr. Osmanbeyde cKo
ket• apartJmanmda oturan ve Sultanha
mammda «$1k Bay an Pazan~ sa hi' ,j Ar
manaka aid olan bu hususi otomobil 
« 11 I 6:. numarahdu. Tahini boyah v~ 
cViktorya w Do~» markahd1r. Geceyan
smdan sonra, saat ii'< sulannda a~ITlldtgl 
samhyor. Alakadarlann miiracaati iize -
rine derhal tahkikata ba~lanm1~tJr. Poli
sin, failin izi iizerinde yiiriidi.igii. B§ITan 
veya a§uanlarl bu gUn, yarm yakahyarak, 
otomobili meydana c;1karacag1 kuvvetle 
tahmin olunmaktadu. -·-Bisikletle ~arpb 

BakukoyUnde Muhasebeci sokagmda 
1 3 numarada oturan trikotajc1 Mustafa 
oglu Osman Gencoguz, polise miiracaat
le, «k1z1m 12 ya§mda Altenle lstasyon 
caddesinden gec;iyordum, arkadan gelen 
bir bisiklet c;arpmasile k1z1m di:zinden ya
ralandJ» demi§tir. Bisikleti siirenin Be
§ikta§ta Y enimahallede Y1ldiz Posta cad
desinde 7 numarada oturan ve «Siimer» 
Baktmevinde c;ah§an Karabet oglu $ava§ 
oldugu anla§Jlmtthr. Tahkikat yapilmak
tadn. 

Bu vesile ile bir defa daha kaydetmek la
zJmdu ki; Bursa bi.itiin evsafile ve en mo
dern bir §ekilde etablisman termal md
humuna yetecek kadar ktymetli ve her 
bak1mdan bu anasm cami bir §ehirdir. 
Cumhuriyet hiikumetinin Bursay1 lay1k ol
dugu parlak istikbale pek yakmda kavu~
turacagmdan biitiin Bursahlar emin bulu
nuyor ve bu mes'ud giiniin uzak olmad1-
gm1 goriiyor. 

VILAYETTE 
T efti§ler devam ediyor 

$ehrimizde bulunmakta olan MUlkiye 
miifetti§leri kaymakamhklan ve kazalar
daki Belediye muamelatlm tefti~ etmekte
dirler. Bu tefti§ mutad tefti§lerden ibaret
tit. 

~·-·-
Kamyon altmda kalan 

~ocuk oldu 
Evvelki ak§am Yedikulede bir kamyon 

altmda kalan 8 ya§mda Hacer isimli k1z, 
muhtelif yerlerinden ag1r yarah olarak 
hastaneye kaldmlmt§h. Hacer, diin ora
da olmii~tiir. Yakalanan kamyon ,oforii 
lstirati hakkmda takibata gec;ilmi§tir. -···-Malbzdan entarisi tutu§tu 

Kad1koyUnde Kurbagahderede Hami
yet sokagmda oturan Hasan k1Z1 329 te
velliidlU Ane, malttzi yakmak Uzere bah
c<esine gotiirmii,, yakarken entarisi lev
lenmi§tir. Bacaklanndan yanan Ay§e, 
Haydarpa§a NUmune hastanesine gon • 
derilmi§tir. 

cAhval dolay1sile bu seneki zeriyatm 
azami derecede yaptlmasi hususunda son
bahardanberi sarfolunan mesai ve gay -
ret semeresile birincikanun ay1 sonuna ka
dar yap.Ian zeriyatm gec;en seneki mik
tardan daha fazlaca yaptlmasma muvaf
fak olunmu§sa da ikincikanun ve §Ubat 
aylarmm hemen kamilen yagmurlu, kar
h ve soguk olarak gec;mesi zeriyatm d:
vamma mani oldugu gibi ilkbahar zen
yah ic;in tarlalann haznlanmasmJ d~ sek
teye ugratm1~ ve aym zamanda sogukla· 
nn devam1 sonbaharda ekilen mezruatm 
ne§vUnemasmt da ihlal etmi§tir. Vakta 
seylaba ugrayan dere kiyilarmda ve mlin
hat yerlerde epey miktar mezruattan ba~
ka diger mezruatta bir hasar yoksa da 
bunlarm kemale gelmesi, bu sene bir az 
ge'< kalacakhr. l!kbahar ve yazhk_ zeriy~
tm icras1 dahi havalarm diizelmesme mu
tevakktftir. » 

SEHIR ISLER/ --------------Amerikadan otobus 
alam1yoruz . . . . 

Belediyenin, Istanbul Tramvay idare~i 
vas1tasile miibayaa edecegi otobUsler i«in 
Amerikadan telgrafla iki firmanm yeni 
tekliflerde bulunduklanm yazmJ§ttk. Bu 
teklifler tetkik edilmi§, fakat doviz Vi\zi
yetinden dolay1 Amerikahlarla miizake
reye giri~mek imkam has1l olamaml'!hr. 
Tramvay idaresi bu i§i gene lngiliz dovi
zile halledecektir. Bugiinlerde bir lngiliz 
firmasmdan cevab beklenilmektedir. 

Otobuslerin yolu 
Belediyede mi.ite§ekkil otobiis komis

yonu 1stanbuldan Beyogluna gidecek oto
biislerin Karakoy - Tophane - Fmd1kh 
yolile Dolmabahc;e oniinden Taksime c;Ik
malanm kararla§tlrml1jtlr. 

Et nakliyati i~in haz1rhk 
Malum oldugu iizere Mezbahadan §eh

rin muhtelif semtlerine yap1lacak et nak
liyatl bir kanunla Belediyeye verilmi~ti. 
Kanun, icabmda Belediyenin bu hakki 
ba~ka bir §irkete vermesine miisaade et
mektedir. $imdilik hazirana kadar bu i~ 
gene eski Kasablar ~irketinin vesaitile ya
piiacaktJr. Bu mi.iddet zarfmda Beledi
ye de haz1rhklanm ikmal edecektir. Be
lediye miibayaa edecegi son sistem mo
torler ve diger tesisat ic;in bir proje ha
znlamt~tlr. Projelere gore etler ~imdiki 
gibi motorlere geli§i giizel atilmiyacak, 
<;~"ngo.lli v .. t;;inko kaplamab, aym zamnn· 
da frigorifik tesisatl ihtiva edecektir. 

Mecidiye koyiindeki arsalara 
k1ymet takdiri itiraz1 

mucib oldu 
Mecidiyekoyiinde yap1lan binalar V(l.k

tile paras1z alman arsalar iizerine in§a e
dilmi§ti. $imdi Beyoglu kaymakamhsi;tn
da miite~ekkil bir heyet bu mahalleri ge
zerek taksitle tahsil edilmek iizere arsa
lara k1ymet koymaktad1r. Heyetin koydu
gu ktymet, bu arsalann heber metresi ic;in 
3 lirad1r. Lakin bu takdir, bina sahibleri 
i~tin itirazt mucib · olmu~. Ba~vekalete, 
Maliye Vekaletine miiracaat edilmi§tir. 
MUlk eahibleri, bu arsalara bina yapmak
la k1ymet kazandud,klanm, bina in§asm
dan evvel buralann hi~bir k1ymeti olma• 
d1gm1, binaenaleyh kaymakamhktaki he· 
yetin takdir ettigi k1ymetin fazla oldugu
nu iddia etmektedirler. Mecidiyekoyliiler 
son olarak da Biiyiik Millet Meclisine mii· 
racaat ederek konulan k1ymete itiraz et-

Bir ~ocugun §upheli oliimii 
Kii~iikpazarda Muhabir sokaibnda o

turan seyyar sat1c1 Ahmedin bir ya~mda
ki Ayvar ismindeki c;ocugu, olmi.i~. bir 
ilacdan zehirlendigi 'liiphesi has1l olmu§
tur. Cesed Morga kaldmlmJ§ttr. Tahkikat 
yapiimaktadir. --·-·-Gene tosla§blar 
~for lsmailin idaresindeki Oskiidar 

Belediyesine aid kamyon, Dosi;ancilardan 
gec;erken vatman Hiiseynin idaresindeki 
tramvaya o;arpn).l~, tramvaym carnian kJ
rJlmi~, vatman yaralanmt§hr. 

~i§li Halkevinde a!;'1lan afi~ sergisi ve ziyaretqiler 

~i~li Halkevinin iki senede bir yap1l - Bundan sonra gender arasmda y e~ilay 
mast icab eden idare heyeti intihab1 diin ve i§retin zararlan iizerinde miinaka~ah 
icra edilmi§tir. b k f 

ir on erans ve bunu takiben afi§ aergilntihaba 300 kadar aza i§tirak etmi1l 
ve dokuz komite i~in idare heyeti aza81 sinin ao;Ih§ merasimi yapilmi§ ve faaliyete 
se~ilmi§tir. b;r cazh c;ayla nihayet Verilmi§tir. 
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F ransada yeni kabine 

A vrupanm ~imalinde yeni bir ce? 
he a<;Jlmast bir taraftan Aim~~ 
yay1 kuvvetlerini dagttmaga J' 

bar edecek ve diger taraftan da Alrn~1 

yamn petrol, ham madde ve yiyec~ 
miiteahhidi §eklinde yardimCISI bulun" 
Sovyet Rusyasmt me§gul edecek ve '1~1 A· 
dJmmi k1sacaktJ. Finlandiyaya askeri Y~1 l'\ 
d1m teklifinde ge~ kalmakla boyle 1 

f1rsatm kac;mlml§ olmas1 zaten Dalad!. ~\J 
hUkurnetinin her i§te lngilterenin izint tl 

kib eylemesi ve F rans1z Umumi Erk8JI' 
harbiyesinin dii§Unce ve kanaatlerine 0~ 
gun olarak harbin §iddetlendirilmerJI~ 
ve geni§lememesi yiiziinden Franns~ Vtrc 
helirmi§ olan memnuniyetsizligi ale-vie~ l~rd 
dirmi§ti. Bu memnuniyetsizligi parHime 
todaki ekseriyet - yani ii~ yiiz i.ic; meb''J lllllr 
Daladye kabinesine itimad reyi vernt L· 

• I 11\1 ten istinkaf etmek suretile izhar etrJI 1~ taf! 
lstinkaf kanunen muhalif rey den•e def

1 
olmadtgmdan kanunu esasinin tarifine g II 
re Daladye'nin i§ ba§mda kalmasl jc~ tind 
ettigi halde Ba~vekil demokraainin ru~; de 
na uygun hareket ederek istifa etrn•! Va%] 
Reynaud, harbi son derecede §iddetle. 1 ie 
bUtUn §iimulile idare edecegini ispat 1~ 1 

miittefiklerin karg1smdaki dU~mamn k~; 
ve miithi§ olup «Rusyamn ihaneti» .~ 
kuvvet bularak her tarafa yeti§tigini so! let\ 
lemekten <;ekinmemi§ ve Fransantn ktr: taa, 
disine yeni miittefikler aramakla hera~' tniy 
biitUn iimid ve istinadgah1 tUkenmez 1~ tara 
san ve malzeme memba1 bulunan ke~ hop 
imperatorlugu oldugunu ilave etmi§tir.. . [ 

Bu program Uzere hareket etmesi 1 ~ ~an 
Meb'usan meclisinden itimad karan i!;~ E 
digi zaman Daladye'nin ald1gt muYII I t~, 
rey kadar, yani 268 rey almt§hr. Bu de Ve] 
kaian meb'uslarm hepsi miistenkif de'~ •ar1 
ranmami§hr. 110 meb'us itimad reyi "~ •1111: 
mekteu istinkaf e~m~§ ve I ?6 meb'?' 1~ ler. 
muhalif rey vermi§hr. Malumdur k1 0

1 
bu)1 

ladye'ye kar§l aneak bir meb'us muh11 tek 
rey vermi§ti. . rl ~02: 

Bu netice kar§Ismda Reynaud k-~~-'~d lart 
sinin i\! bal;lmda kahp kalmamasJ du§U 1: lerc 
lecek bir mesele olur. Fakat nazirlar d~ tine 
binenin devamma taraftar olmu'l"'r ~ ka.b 
Bu esnada paskalya mi.inaaebetile Me c! lt , 
usan meclisi nisamn ikisine ve Ayan rne~1 1:!'1 '· 
lisi de dokuzuna kadar tatil edildigind.~ t 
kabine parlamento ile bir zaman k11" f\' 
la'!mJYacaktJr. Bu mUddet zarfmda ye~J d1 e 

fk~ . . I b' .. erJO~ er kabine e armmum1yemn ta e 1 uz I 
harbi ~iddetlendirecek tedbirleri ala_1!11 tn 
halk1 memnun etmege ~ah§acaktu. D1S.~ r·': 
taraftan yeni hi.ikumete Sosyalistlerin ,, ,u'j 
mi§ olmasmdan merkez ve sag part! 1 ar

1 arasmda c<Jkan ho§nudsuzlugu izaleye 1 

tin1 ~ebbiis edecektir. 
Sosyalistlerin lideri Blum yeni 8a~"1 

kilin vaziyetini kolayla~tumak ic;in bu P~i 
ti evvelce Reynaud ile anla§arak k~, . 1 
neye almmadigmi ve bilakis kendilig•~ ber 
den ve §U sJki§Jk bir anda memlekete ptl ~Ia 
met etmek iimniyesile hUkumete i§ti!~ tay 
eyledH~ini soylemi~tir. Lakin milliyetPe l'll1 
ver matbuat bir tiirlU miisterih ola~;, liy, 
::nakta ve Fransanm eski Bizans devt\ tn" 
deki parti ihtiras1 ve oyunlan yoluna te, I) 
rar girdiginden §ikayet etmektedir. ~ G 

matbuatm ekseriyeti partiler fevkindr l 
bir adamm hi.ikumet ba§ma gec;erek h~, l:llii 
hi idare etmesini ve neticelendirme51P ~ar 
istiyor. tl1 

Boyle bir adam biiyUk bir askerd:, 
ha§ka kimse olamaz. Simdilik nisanlll 1' 
haftasma kadar Fransada yeni bir §eY ~ 
lacak degildir. 0 zamana kadar yeni ~$ 
bine harbi idarede ve parti ihtiraslarlfl'; 
oniinii almakta bariz ve muvaffakiye1 l:l\e 
ueticeler elde ettigi takdirde F ransa01 ile 
hUkumet istikrar bulmu~ olacakt1r. 0 ~~; \!~ 1 
mana kadar 1ngilteredeki kabinenin ° ket 
,. aziyeti anla§Jlacaktlr. (:iinkii <;ern bet: bu1 
layn kabinesinde tadilat yapmak i~.~~ ~o: 
paskalya tatilinde dii§i.inecegini soyle~\1 
tir. lngiliz parlamentosu da nisamn I 

haftasma kadar tatil edilmi§tir. f 
Muharrem Feyzi TOGA 

..,..,/ 
--~~ 

Dii§enler 
Bostac1dan kalkan vatman Halilin id~' 

resindeki tramvay arabas1, Kad1koy jS' 

keJesine geJdigi S!Tada, yo[cuJardan vef' 
caddesinde Serefin evinde oturan 63 yB' 
§mda Mustafa kizi Hatice tramvayd50 

inmek istemi,, ayag1 kaymi§, dii~mii§tiil• Na 
Hafif~e yaralanmt1tJr. T edavi olum::nll~· la.} 
tadu. t!ll 

Bebekte oturan 75 ya§mda Naciye. ~, de 
yag1 kayarak yere dU§mii§, ba§mdan Y'' do 
ralanmJ§, Beyoglu hastanesine ka!diiil ' ~i1 

~a rni!)tlr. 
tl' Tepeba§mda Yazicl sokagmda 42 11 

YB' marada oturan 7 7 yallmda Yuda oglu 
sef, Beyoglunda Bahkpazanndan ge,_ef' 
ken ha§t donerek yere yuvarlanm1~, bll' 
yilmi~tlr. Hastaneye yatmlmu,jhr, -..-

Diiduk ottiirmenin cezasl 
Evvelki giin Sirkeci nht1m1 oniinde b'-' 

hk yiiklemek iizere bekliyen sekiz ltPI ' 
yan gemisi, hep birden di.idi.ik ottUrrni.if 
ler, sebebi tahkik edilmi§ ve paska1Y9 

vesilesile tes' id yollu boyle hep birdeP 
dUdiik otti.irUJdUgii ogrenilmi§tir. Lirne.P 
idaresi, gayrinizami harekette bulundo~· 
Ian kaydile, sekiz bahk~1 gemisine 25 e 
50 lira arasmda para cezas1 tayin etrnif 
tir. 

CUMBURiYET 

Gazetemize aonderilen evrak ve yazJl111 

netredilain, edilmesin iade edilme:& "0 

ztyamdan mes'uliyet kabul olunmaz, 
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Don Reo sahillerinde 
garib ~ir harb oldu ! 

Almanlar beyannameler, oparlorlerle sulh taarru
Zuna g~tiler, FransiZlarm nihayet sabr1 tiikendi 

ve dii,mani yaybm ate,ile susturdular! 
~ [BC!I tara.f• birincl •a.hlfede] l ve mutekabilen u~u§lar yapml~lardtr. 

1'rd,r. Bunlar da hastaneye kaldmlmi§- Denizde bulunan lngiliz balonu 
~tdtr 

c:· • 1. • 1 . .. Budape§te 24 (a. a.) - Bir Bel~ika ba-
~•ma 1 garb1 A manyaya g1ren du§• 1 k · . ,;:· 1 d · · d b ld • 1 

l
ltian tayyareleri dun gece Rottereoog • 1 . 1 ~

1 ghemJsl, ~•rna emz~n. e ~ u~u n
ing h tt ·· · d H 1 d b"t g1 1"- ava mudafaa 8erv1sme a1d bu ba-en a 1 uzenn e o an anm 1 a- I z b · · · · 

taf11g· t 22 45 ·1 2 45 d I 3 onu ee rugge hmanma gehrm1~hr. tnt saa , 1 e , arastn a 
d~f~~, ihlii.l etmi§lerdir. Y ardzmcz mayin gemiai yapzlan 
. lki F ran8JZ Potez tayyaresi Sarre iize- Polonya gemileri 
~nde bir ke§if u~u§una te§ebbiis etrni§se Londra 24 (a.a.) - Polonyanm i§· 

i! V ~ • Aln:'a~ hava mudafaa8J kar§.~smda gali esnasmda Sima! denizinden ge~erek 
c.1;1~ i:~~ele~m ~~p::~:~~:; Fransaya donrne· fbikr Jn

1
giliz limanma iltica etrnege muvaf-

' ec ur m Y • a o an dokuz Polonya bahk~1 gernisinin 
k~; Ren iizerinde aulh taarruzu yard•rncJ mayin taray1c1 gemi haline ko-
.\ Paris 24 (a.a.) -Alman propaganda nulduklan ogrenilmektedir. 

50' •~rv•~i. diin Ren iizerinde bi.iyuk bir sulh lngilizler bir Alman vapurunu 
krr la~rruzuna te§ebbus etrni§tir. Sureti umu· bat dzla 
~~~; hliyede bu nevi propagandalar tayyareler tr r .. . 

larafmdan ahlan bandrollarla risaleler ve Kopenhag, 24 (a.a.) - Dun gece §I· 
Fe~ · ho" j ·· 1 t ·1 1 'kt d mal denizinde Toorrninde a~tklarmda bir ,.ar or er vast a81 e yap1 rna a Jr. 1 ·1· d · 1 o·· h k "k• b . d ngJ IZ emza tJ81 2 189 tonluk Hugo -

k. un d a k1 1
1 

•r tpropagan a taarruzu Stennes Alman yuk vapurunu torpilleye-
~rtJSJn a a mm1~ n: k b y ·· b 

t) • d h d . 1 1 t 1 k re ahrrnJ§hr. apur rnurette ah san-
utr yan an ava an nsa e er a 1 rna - d 11 1 D · k h"ll · k 1 

t,, bandrollar agac dallarma sanlrnakta da aKr a amlma_r1. a dsa ~ elnne ~1 rnf ·~dar· 
~e R •· - hT d k" d l d Jr. aptan ng1 IZ emza hst tara m an 

en m sag sa 1 m e 1 uvar ar an kurtanlrn•~hr. 
1~rktnakta idi. Hoparlorler her tarafta D · k t • • d 
•~lh lehinde propaganda yaprnakta idi- anzmar a ma em z~zn e 
l~r. Nehrin sol sahilindeki istihkamlarda ~openhag 24 (a. a.) -. Politiken ve 
b~lunan FransJzlar, bu faaliyete ainirlene- Socwl Demokraten gazetelen ba~makalele
t~k fddetli bir otomatik ti.ifek ve mitral- rinde Danimarkada paskalya yortularmm 
~o;z: \ · ~rnJ1}lar ve propaganda levha • Danimarka gernilerinin ziay1 dolayJsile bir 
l,rm a ~~\~d ,ik etrni1}lerdir Hoparlor • matem ;')eklini a!dJgmt kaydetrnektedirler. 
lerd 

1 
k 

11 1 
a:lar eaklan ak. mecburiye • Bu iki gazete batmlan vapurlardan hi~ 

e onuo m b" · AI 1 "dd. h"J•f 1 
rdll tiode kalrn•,lardJr. Alman askerleri mu - mnm. rn~n am~ ~ Jast 1 a.:~a. ~ ~ -

I b t~bel ettiklerinden Ren" in her iki taraf1 rak, bu kahleye l§hrak ctmcdJgml a lave 
'e e I k d" 
!Tie~ ltllamda tiddctli bir atet teatisine ba,lan· ey pem/~ "kte Jr. • AI l h l 
0~ lb.1thr. o LlL en gazetes•~. man ann ata an-
"'~1 Diger taraftan Franstzlar Siegfried mev- 0.1 .e.~_Ia~arak ona gor~ hareket edeeekle
e~ tilerinin arkalanna ketif tayyareleri ~on· nn• umJd eylemektedtr. 

Y,~ denn"•l rd•"r Social Demokratcn gazeteai, Heddern· 
r •~ e • h · ·11 I ")" h I ~ ~~ Frll s mn tark klsmt iizerinde ii~ AI • em vapurunu torpl eyen ngl JZ ta te • 

Di~' lt!!ln :e;f tayyaresinin u~tugu goriilrnii~- bahri~in e":velce i~tard~ b~lundugunu 
~il 1 tUr. 0~ tayyare de lngilterenin cenubu tebaruz ett~.rmekted1r. Ftlhak•.k~ . batan 

rtilr larki sahillcri a~•gmda gorulmu§tur. v~purun rnurettebatmdan 3 6. kit~ ~tr Da· 
e t', lngiliz tayyareleri de ~imal denizi iize· n~~arka vapur~ tarafmdan btr k1'1 de ln-

. Iinde u<;u1Jiar yapmt§lardtr. g1hz tahtelbahn tarafmdan kurtanlrnt§tlr. 

lsko~ya sahillerinde Alman lngiltere de harb kabine1i iateyor 
pB'. tayyareleri . Londra 2_4 (~_.a.) - Observer gazete· 
11b L d 24 ( ) AI bazt ha- smdc Garwm §oyle yaz1yor: 
···~ on ra a.a. - man D k ·1 · h bd d h b'. "k b" 1~j; berlere gore i.i<; gun i~inde ii~i.incii defa . ernodrahs1 enn. ab: ~- .. a a.. uyu 

1 
1
: ''l ~1 k AI ld kl d.l bazt azun vc a a gem' 1r goru§ gosterrne en • P ara man o u art zanne 1 en 1• d z f · k k · · 

ur ta I d" 1 k k hT e az1m 1r. a en azanrna 1~m: 
pe ,, yYk are erl udn sTo<;yanml •11ard ~a 1 mk I - Hava kuvvetlerimizi arhrmak ii-
..,, '" la§ffil§ ar tr. ayyare erm emz na . • bt k .1 f 1 1 .J • • 

ll•·· I' . . d b" k "f "'Zel-e r ..... • yun DO- ·- ••• ~ --~~-
•vti~ l:tatmm vazJyeh hakk•.n a Jr . efJI yap- ve bilhassa itt;;i kullanrnakta istical etrneli· 

t .k rn,k istedikleri zannedJimektedJr. . 
• to. • YIZ. 
8'1 uanimarka iizerznde u~an tayyare 2 - Hava hakimiyetini kat'i olarak e-

~dekl Kopenhag 24 (a. a.) - Milli i~areti Ie almalJyJz. (_;i.inkii bu olmadan harbi ka· 
h~1j ltti.i1Jterek merkezli i.i~ claire olan bir tay· zanmaga irnkan yoktur. Mi.ittefiklere ha

~e,,~j h.re, Nyrninde sahili iizerinde pek al • rekii.t te§ebbiisiinu hava hakimiyetinden 
~lktan u~mu~tur. Tayyare mitralyoz ate1}i daha mGessir ternin edecek bir §ey yoktur. 

•rde~ ~~tnl§ ve tarlalarda dolatJan be§ avc1 ken- 3 - Harbi iyi bir tarzda sevk ve idare 
'11 il di!erine ate~ edildigi kanaatine varmJtlar- i~in kii~uk bir harb kabinesi istiyoruz. Bu 
~Y d d1r. Fakat hi<;biri yaralanrnamt~hr. .., • kabine, buro i~lerile kat'iyyen ugra§rnJya· 
• " 1 Holanda iizerinde cak ve miinhaman harbin sevk ve idare· 
,r1P1r·: Amsterdam 24 (a. a. ) Hiiviyeti sini di.itiinecek bet kitiden rni.irekeb olma· 
' etl i ltte~hul bazt tayyareler, diin gece saat 2 3 hd1r. 
sll

01 ile geceyanst arasmda Holanda iizerinde Son act dersler ve Avrupa milletleri a· 
~~ l!~mu§lard!l. Tayyareler bilhassa _memle· rasmdaki. ~unasebetleri~ ald1g~ c:reyan 

o ketin §arkmda, Arhen Urk iizermde ve velev gec;JcJ olsun, bu yuksek s1yast ku • 
b~\~ biiti.in ~irnall Holanda eyaleti iizerinde man~-~ ~e~eti~in derh~l kurulmas1 liz1m 

1'i'' ltoriilmi.i~ti.ir. Tayyareler §arktan garba geldtgmJ b1ze 1spat ~d1yor. 
~!TI ;. •••••••••••"'"""'"'""'"''""''"IIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIiiii\11\IIIIIIIIIUIIIIItiU"'"""'"""""""""""""""• 
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ttf Uzak,ark harbi Hind Miisliimanlari 
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~in ordusu Pekin onle
rinde muvaffakiyet 

kazantyor 
N Sinking 24 (a.a.)- ]apon kuvvetleri 
I aning ile Yarn~ov arasmdaki rnuvasa • ;Y• kesmege muvaffak olamarnJ§lardu. 

\1 kuvvetler on gun si.iren bir muharebe
den eonra garb istikametinde daglara 
dogru ric' at etrneye ba,IamJ§tlr. Fa kat 
(in k1taatt bu kuvvetlerin ric" a tine im • 
an buakrnarnak i~in ugra~rnaktad!l. 

~· Sunking, 24 (a.a. ) -<;in k1taat1 Pe
f 1n civanndaki yerlerde tekrar bi.iyi.ik bir 
I ~aliyet gostermege ba§larnJ§lard~r. Yap!· 
~n butiin harekat hep bi.iyi.ik muvaffa. 
k1Yetlerle neticelenrni~tir. Bilhassa bir <;in 
~iifrczesi Pekine yakm bir rnaden mer-

e;z:i olan Mentukofu i~gal etmege mu· 
~-ffak olmuttur. Burada Japonlar bas· 
Ina ugramtt ve cuz' i bir ktsrnt harie ol

lllllk iizere J apon kuvvetleri irnha edil
~ittir. Diger bir C:in miifrezesi de Vang
lltang ve Nantsein' e taarruz ederek diit· 
l~'-na agu zayiat verdirmi§tir. Pekin -

1 
!lnkov demiryolu bir c;ok yerlerinden 

•hrib edilmiotir. 

Japonyanm dahili vaziyeti 
berbadmtf 

. Sunking, 24 (a.a.) - Tamnmtf Arne· 
';~an gazetecisi MarachaiJ J aponyadan 
; ?nu,unde Hongkong'a ugramtf ve yap· 
t~• beyanatta ]aponyan•n dahili vaziye· 

~ !lin c;ok fena oldugunu ve eger gozle-
'tl. .. · I d b d · · ~ gormemt' o say 1 u erecesme ma· 
;~rntyaeagtnl sovlemiotir. J aponya bilhas
~\ ~eker, tuz, komiir, benzin ve elbise 
llklugu hissetmektedir. 

Branly oldii 
Paris 24 (Hususi) - Telsiz telgrafm 

~~~bikmda rni.ihirn roli.i olan me~hur fizik 
•• b 1tni Brandy 94 ya~mda oldugu halde 
\Jgiin vefat etmi§tir. 

Kendilerine istiklal 
bir idare ver,.en 

istiyorlar 
Lahor 24 (a.a.) - Royter: Hind rniis

lumanlan birligi icra komiteainin, birli • 
gin senelik toplantusma tevdi edilrnek i.i
zere kabul ettigi karar suretinde huku • 
met tarafmdan derpi~ edildigi uzere mus
luman vilayetlerin meeusi vilii.yetlerile 
birlettirilmesinin kat'iyyen caiz olamlya. 
cagt ve esasen Hindistana uyamayacagJ, 
ve mi.isliirnanlann ekseriyet te~kil ettigi 
vilayetleri ekalliyetlere her turlii terninat 
verilrnek tartile mi.istakil bir hale koy • 
mtyan hi~ bir ana yasan1n mi.isliirnanlarca 
kabul edilerniyeeegi beyan olunmaktadu. 

Almanyada ~ocuklara hap 
tevziab 

Alman hududu 24 (a.a.) - Milli sJh· 
hat ofisi, ilk mekteblere vitarninli haplar 
tevzii i~ile me,gul olmaktadJr. Bu haplar, 
gtdasJzhga ve meyvas1zhga kar~1 ~ocuk~ 
lara elzern olan antiskorbi.itik vitarninleri 
ihtiva etmektedir. Esasen pek yeknasak 
olan g1dalara bazt kimyevi maddeler ka
n§tmlmakta oldugundan bunlarm zarar
lanm izale i~in bu haplann tevziine liizum 
goriilmiittiir. 

Plectzinsec tevkifanesindeki mahpus • 
larda aarih iskorpit alarnetleri goriilmii§· 
ti.ir. 

italya • Yugoslavya ara
sJnda hararetli tebrikler 

Rorna, 24 (Hususi) - ltalyan - Yu
goslav dostluk muahedesinin 3 iincii yJI
donumu munasebetile Kont Ciano ve 
Yugoslav Hariciye Nazm M. Markovi<;: a
rasmda hararetli tebrik telgraflan teati 
edilrni~tir. Kont Ciano aynca Vre/111' ga
zetesine bir mesaj gondererek iki memle
ket ara1mdaki sarnimi doetlugu tebaruz 
ettirmi§tir. 

CUMHURIYET 

Hiidlseler arasmda 

Zaman kimin 
miittefikidir? 

B iiyiik Harbde Almanyantn miit
tefikleri vardt: Avusturya • Ma
earistan, T iirkiye, Bulgaristan. 

Hitler Almanyast bugiin eli ailah tutar bir 
miittefikten mahrum. Y almz ekonomide 
ve politikada, Sovyetler Birligi, ltalya, &ir 
kiSlm Balkan ve Uzaktark devletleri, ona 
a~1k<;:a veya elaltmdan yard1m ediyorlar. 
Biiyuk Harbde Fransamn ve lngilterenin 
de 27 miittefiki vardt: Batta Rusya, Ja
ponya, ltalya, Amerika, bugiinkii bitaraf
Iann ve gayrimuhariblerin ~ogu. Simdi 
Fransa da, lngiltere de, harbin bugiinkii 
halinde yalmz birbirlerine tutunarak do· 
gii~mege mahkum. 

Bitaraflarm bu ate§e aiiriikleruneleri ii
midi kesildigi giindenberi, ortada adt ge
~ren, toprakatz, hiikumetsiz, ordusuz, ai
lahstz, tekilsiz, buudsuz, batstz, sonsuz, 
renksiz bir miittefik var: Zaman I lki mu
hat·ib taraf da onun miittefiki olmakla o
giiniiyor. «Zaman bizimle beraber. Za
man bizim dostumuz, zaman bizim miitte
fikimiz.>> 

Kimdir bu tanlt miittefik 7 Allah gibi, 
kader gibi, yeri, yurdu, ailaht, ordusu, bi
~tirni ve maddesi olmadtgt halde, goze go
riinmeden, e,yaya, meveudlara ve hadi
aelere diledigi cereyam vennek iradesini 
nereden altyor? Sonra, iki muharib tara
Em da hergiin doatlugile ogiindiigii bu tan
It miittefik, hakikatte kimin miittefikidir? 

Zaman, bir hadise ile petisua gelen ha
dise arastndaki miiddetin adtdtr. Kendi 
ba~ma, mutlak ve miieerred, onun hi~r bir 
degeri yok. Bazan ktaalmaat, bazan da 
uzamast onu insana kazandmr. Bir aiir'at 
yart~mda zamam ktsaltan lataf, bir mu
kavemet yarJtmda zamam uzatan taraf 
bit·inci gelir. Siir'at yanttnda zafer, zama· 
nt ktsaltan atiklige ve <;:cviklige, mukave· 
met yarltmda zafer, zamant uzatan aabtra 
ve taharnmiile nasib oluyor. Siir'at harbin
de zaman atigin, mukavemet harbinde 
zaman aabtrltnm miittefikidir. 

Bugiin bir siir' at harbinde miyiz, mu
kavemet harbinde mi? Rivayet muhtelif. 
Kirnine gore Almanya aiir'at, miittefikler 
mukavemet harbi yapmaga mecbur; ki
mine gore iki taraf da aiir'at, kimine gore 
iki taraf da rnukavemet harbi yapmaga 
mec:bur. 

Almnn plant renk venniyor. Hitler'in 
nas1l bir he sa bla bu ite rirdigini bilmiyo· 
ruz. Fakat lngilterede ve Franaada, libe
ral demokraai an'anesile, gazetelerin hii· 
kumete kar§t aldtklan vaziyetten anltyo
ruz ki bu iki memlekette de efkan umu
miye aiir'at harbi, hiikumetler mukavemet 
harLi taraftarJdtr. Daladier kabineaini bu 
ihtilaf diitiirdi.i. ZaYJf bir ekseriyetle i§ 
batma gelen Reynaud kabinesinin oniinde 
1r1kan gazete miinakatalan da bundan. 
Hi!; §iiphesiz Fransada, millet ve devlet, 
herkes «enerji» arayor. Fakat milletin 
enerjiden anladtga fey siir'attir, atikliktir, 
<;:evikliktir• devletiq eqeriiden anlat\tY. 
§ey de mukavemetbr, sabtrdlr, tahammul~ 
diir. 

Bu ihtilafm pratik ifadesi de tu: Taar· 
ruz mu etsinler, miidafaa m1? Davran11n· 
lar m1, bek1esin1er mi? 

Neye karar verileeegini gorecegiz. Dost· 
lartmlz heaab1na aiir' at harbin in de, mu
kavemet harbinin de en giizel ilinidlerini 
deviren bu tereddiidiin bir an evvel aona 
ermit olmasmt dileriz. c;iinkii aiir' at har
bin de de, mukavemet harbinde de Za· 
man, kararmt vermekte geeikmiyenlerin 
miittefikidir. 

PEYAMI SAFA 

Moskova- Sofya hava 
seferleri Qa,Iadi 

Sofya 24 (a.a.) - Moskova - Sofya 
rnuntazarn hava seferlerinin ilk tayyaresi 
dun ogleyin Sofyaya gelrni~ Ve Rus 
miirettebat tayyare meydanmda Bulgar 
hava kuvvetleri kumandam General Boy
clef ve diger zevat tarafmdan kar§tlan • 
mt§tlr. 

Papanin beyanah 
Vatikan 24 (a,a.) - Papa, paskalya 

rniif!asebetile bu sabah yaphgt beyanatta' 
bilhassa resmen akdedilen muahedelerin 
k1sa bir rniiddet sonra ihlii.lini ve sivil hal
km katliam edilrnesini §iddetle tenkid et· 
mi§ ve sulh mi.inasebetlerini bozan hu
dud bilmez fi.ituhat emellerine artlk bir 
nihayet verilmesi temennisinde bulun • 
rnu~tur. 

I I 
SIDHATi I RUB I 

Gene kizlarimizin 
Psikolojik alemi 

Bugiiniin moral buhram i~inde en fazla 
muteest~ir olan mi.iessese, §i.iphe yok ki, 
ailed:r. Gene k1zlanm1zm bu sJcak gaye· 
ye ileri §artlar i~inde yeti§tirilmesi ve ya· 
nnki aile tesislerinin saglam ve bi\gi\i bir 
esa!a malik bulunmast, mernleket davala
nnm ba§ta geln vazifelerindendir. Gene 
ktzlanm•zm psikolojik alernine tahlilci bir 
nazarla bakanlar ic;in orada tahte§§Uura 
hapsedilrni~ ~e§idli malzerneyle kartila§• 

Hisliligin, §evkler ve mustarib tecri.ibeler 
neticesinde bir gi.in en katt hissizliklere 
istihalesindeki sebebleri, realitelerin bu 
hoyrat aleminde aramahdtr. Fakat bu 
manzara, her §eyden ~ok." kurulacak aile
ler noktasmdan tehlikelidir. K1zlanm•zm 
bu itimads1z zihniyetleri, aile rabttalanmn 
"'sasm1 te§kil etrnek zaruretinde bulunan 
sevgi ve mi.itekabil inana ziyadeaile mi.i
essir bulunrnaktadJr. Bugun hernen hi~ 

mak bir itiyad hali
ne gelrni§tir. Geri ve 
rni.istebid eemiyet 
sisterninden ileri ve 
medeni tesislere dog 
ru giderken bugunun 
gene k1zlanna ac1 ve 
0 nispette onernli bir 

···················································· 
bir gene ktz, iyi ida
re edildigi miiddet<;e 
devarn edebilecek de 
gerde olan vefah bir 
sevgiye inanrntyor ... 
Bir farh hassasiyet, 
bir mi.ivazenesiz teza· 
hi.ir halinden kurta· 

Y azan: Doktor 

Semih Sumerman 
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taktm hususiyetler yiiklenmit haldedir. 
lnk1labm butiin bir intikal devresini omuz
larmda ta§lyan bugi.iniin nesli, §Uphe yok 
ki bir ~ok sahalarda inttbakstzhgm ve nk
sini bulrnarnl§ duygularm tesiri altmdadtr. 
Gene ktzlarllTnzm en t;;ok muhtac olduk!'.l· 
n §ey, cinsi terbiyelerinin eski, emniyetli 
ve inandmc1 bir sistem kinde nernalandl
nlmasJdlr. Bunun pek noksan ve kifayet· 
siz ~ekilde yapJld1gm1 aile babalannm 
zihniyetile kar§l kar§Jya bulunanlar pek 
gi.izel bilirler. T erbiyede ve yeti§rnede 
korkuyu, bilgisizligi ve realitelere tarna
rnen yabanct afaki huki.irnleri arka arkaya 
sJralayan baskt terbiyesinin pek act neti
celerile kar§lla§Jyoruz. Biilug sinnine ge
len gene k•zlanrnJza, cmst sahalardaki 
tereddudlerini gidereeek ogrenilmesi za· 
ruri hilgileri, sarnimi ve a~1k bir lisanla 
analanmn bahis rnevzuu yapmalanm bu
giin buti.in terbiyeciler, bir agtzdan ltay
k~rmnktad~rlar. Biilugun fizyolojik zaru· 
retlerini, einsiyet rneselelerinin rnahrem ve 
iirtulii taraflanm koyu yahud sisli bir ce· 
haletle Benelerin turtmda suriikleyen gene 
k1z kafileleri, erkek hilesinin o;;emberine 
her§eydn fazla mi.isaiddir. Buhranh ve 
kopi.iklii senelerin ir§ada ve idareye her 
zamandan fazla rnuhtae oldugu basit ha· 
kikatlerdendir. 

Bi.ilug sinnine eren ktzlarm ilk aosyete· 
lere giri§ine garbhiar biiyuk bir ehernrni· 
yet atfederler. llirn de bu ,ahadaki hassa· 
siyeti, klinik delillerile bize gosterrni§tir: 
lstcrilerin pek ~ogu, paradokaal dedigimi.z 
cinsiyet te§evvi.i§lerinin miihirn bir ktsrni. 
gizli melankoliler ve ruh c;oki.inti.ileri, ileri 
senelerin biiyi.ik muvazenesizliklerine ve 
asabiyetlerine zemin hazulayan esas se
bebler, hep biilug o;;agmm sarsmttlanna 
me1·buttur. Bu hakikati evvelden bilen -.... - '- - - - , __ ,____ -- ~----

relerine her ihtimali a~tk, sarnimi ve em· 
niyetli bir lisanla anlatmasmdan daha ta· 
bii ne olabilir ~ 

Bugiin, gene k1z - gene erkek miinase· 
beti, ba~ltba§ma bir mesele haline gelmi~
tir. Gene ktzlanmtzm oehirli dedigimiz 
ve munevver kabul ettigirniz ki.itlesi, erke
ge tarn bir itirnads1zhkla bakrnaktadtr. 
Arkada~lannm aldanma hikayeleri, hile
lerilli ve iptidai ihtiraslanmn illetlerini 
hergi.in gordukleri erkek ki.itlelerin hoy
rathi(J, onlan, mukabil cinse kar§t rnutlak 
bir inans1zhk havasma bogmu§tur. Gene 
k1z ic;in sevrnek bir ihtiyacd1r ve ruhi 
esaslarmda mevcud hususiyet itibarile tek 
bir erkege baglanmak onlar i~in mutlak 
bir zaruret halindedir. Erkeklerin avare 
ve ~e~idli kadma hayran ruhlan, gene k1z 
psikolojisinde mevcud olan bu ince husu
siyetlere vaklf bulunmadJgl i~in, ihtirasla
nmn tesirile soyledikleri yalanlann ve 
<;:evirdikleri dolablann nas1l bir neticeye 
erecegini tayin edernezler. Bir ~ok erkek· 
lr tamnm ki, gene k1zlann en hassas ve en 
zay1f taraflannm bir aile tetkilinden iba
ret oldugunu bildikleri i~in, teshir silah
larmt, her§eyden evvel bu nezih kotelere 
tevc1h etmi§lerdir. Kainatl ye§il, diinyayt 
hulyah gormege pek rneyyal bir gene kt:z: 
ruhu i~in bu kadar iptidai ve hoyrat bir 
h1yanet evvelden nas1l sezilebilir? 

Erkeklerin igfal agma di.i§e di.i§e diri
len, yahud bu act hikii.yeleri dinlcye din· 
)eye §UUrJa§an gene k1z!Jk alerni, erkege 
itimads1z ve urkek bir nazarla bakmakta 
tarnamen hakhdu. Yirminci asnn en bu
yuk faciasJ, hislerde dogurdugu anar~idir. 

meb'uslarin 

nlarak kar§Jhkh fedakarhklarla derinle§en 
me§ru bir rabtta fekline konuldugu miid
det~e erkeklerin de biiti.in hayatlannda 
ozledikleri ,ey, ayni sevgidir. Ne yaz1k 
ki, bu bariz hakikat, gene ktzlartrnlZ 
i;in fena telkinler yuziinden uzak ve hul
yah bir k1yafete sokulrnu§tur. Erkeklerin 
bekii.rhk alerni i~inde hergun yeni macera· 
larla zevkten sermest olduklartnl sanan 
~enc k1zlanmJZJ, bu delikanhhk hayatmm 
hakiki sahnelerile kar~1la§hrmak mumkiin 
olsa, ruh sefaletlerindeki manzaradan iir
keceklerdir. 

Erkeklerimizin hepsi, ihtiras oyunlan
mn bi.iti.in tecellileri i~inde, mel ud bir ha· 
yatl ozleyorlar. Bu saadeti ararken onun 
esas unsurlan olan gene ktzlarm dostlugu· 
nu kaybetmeleri pek ziyade acJkhd1r. 

Bugiinun gene k1zlan, her§eyden evvel, 
izdivaea haznlan1r tekilde yeti§tiriliyor· 
lar. Ve bu, pek tabiidir. Ancak bu terbi
yeyi verirken, baba ve anamn daimi hi
mayesini ona duyurrnak ve buti.in bir ha· 
yatm ayni himaye ve sahabetle ge~eceg1 
zehabmt gene k•za a§Jlarnak bi.iyuk tehli
kelerle <;evrilidir. Spencer, bunun io;;indir 
ki ~ok seneler evvel, Self • gouvernernent 
dedigimiz cKendi kendini idare:t usulu· 
ni.in hararetli bir mi.idafii olmu§tur. Bir 
~ok ~enc. ktzlar biliyorurn ki, izdivac ye
mi§inin, bir giin ebeveyinleri tarafmdan 
ag1zlanna sunulacagma yahud ba§ka bir 
tavassuta evlerindeki gergefleri ba§mdan 
atiyen gelin odas1na ~agmlacaklarma 
manrnl§lardJr. Bu inanca hiirmet gaster· 
mek elbette laz1mdu. Ancak, gene k•zla
rtmJZin kendi kendilerini idareye rnukte· 
dir olmak sayesinde bir erkek iizerinde 
ni.ifuz sahibi olrnasmJ rnumki.in ktlacak hu
susiyetlere gore haznlanrnasma biiyiik bir 
itina sarfetmek de icab eder. Bunun ih-

yG;G;de~--~~;;~ k~ir;~~i'z'k'a~ p~~"~b~h~ 
nun kendi saadetlerini istihsalden mah
rurn kaldtgl mut1ak bir hakikat halinde
dir. Biiti.in i.imidini, genclik ve idealini se· 
vebilecegi bir adamla ge~irileeek devamh 
bir miinasebete hasreden gene ktzm bu 
gayeye eritecek zeka ve irade kaynakla· 
rile te~hiz edilmit olmasJ pek li.izumludur. 
Bugiiniin gene ktzl, terbiyenin esasmdaki 
bu kaynaklardan ek4eriyetle rnahrum bt· 
raktld1g1 i~in ziyadesile tstlrab ~ekmekte· 
dir. Bunun i~indir ki, bizim sosyetemizde 
ya§Jyan bir erkek, gene kJzhk alemine, 
garbdan ve belki biiti.in dunyadan fazla 
sayg1 gosterrnek rnecburiyetindedir. · Kii· 

~i.ik bir ihtirss harnlesinin, bir ~rene k•zt 
bay1r a~agt devirebilecegini bilmek, vic
dan hi.iki.irnlerini dinlemck i<;in kifayet 
eder. 

Dr. Semih Sumerman 

Cenubi Amerika ile 
Japonyanm miinasebetleri 
Tokio 24 (a.a.) - Harieiye Nazm 

Arita, meb"usan meclisi encumeninde diin 
yapt1g1 beyanatta ]aponyamn eenubt A
rnerikada hi<; gozii olmadJgJnt eoylemit 
ve propaganda maksadile ecnebi mem• 
leketlerden ~1kan bazt habcrleri reddet • 
mi~ ve derni§tir ki: 

c- Japonya ile eenubt Amerika hu • 
kurnetleri arasmdaki rnunasebetler tedri-
cen iyiletrnektedir. J apon hiikumeti bu 
mernleketlerle olan ticaret mi.inasebetle
rini inki~af ettirmeye <;ah§Jyor.:. 

muhakemesi 

Komiiniatlerin muhakemeainden bir intzba 

Paris 24 (a.a.) - Komiinistlerin muhakeme. ! l mi,tir. Muhakemeye yarm sabah ve ogleden sonra 
si bugiin de gizli olarak divam harbde devam et• gene gizli olarak devam edilecektir. 

HEM NALINA 
MIHINA 

Sa~mabyorlar ! 

A lman radyosunu, her zaman de
gil; arasna dinlerim. Bu rad· 
yonun ki.ifi.irbazhgma hayret 

ederim. Son gunlerde dinliyememi;~tirn. 
Muhterem bir zat, 16 ve 18 mart munase• 
betile bu radyonun, lngilizlere ve Tiirk 
gazetecilerine bir surii agJr sozler soyledi
gini ve bu kadar galiz bir lisana taham• 
mul ederniyerek radyoyu kapattlgtru soy
ledi. 

16 ve 18 martm Almanlan bu kadar 
heyecana ve gayrete getirmesi, hele ta• 
rnarnile Tiirklere aid olan bu iki hatuamn. 
senelerce sonra, Almanlan alii.kadar et• 
mesi pek garibdir. 18 mart 1915 te, ger· 
~:i (:anakkale istihkamlannda bir avuc 
Alman askeri de vardt arna onlardan bir 
k1srn1 ate§ a<;maga bile cesaret edememi§· 
lerdi. Buna ragmen, Biiyiik Harbde, bi· 
zirn cephelerimizdeki her zaferi kendileri• 
ne ve her maglubiyeti Ti.irklere rnaleden 
Alman zabitleri, rnuharrirleri ve tarih~i· 
leri, 18 mart zaferini de, rniitekaid Alman 
amirallerile iki tabyernizdeki bir avue 
Alman askerine atfederlerdi. Halbuki 
<_;:anakkalenin deniz ve kara cephelerin· 
deki butun zaferler, halis Tiirk zaferleri· 
dir. Orada kendilerile dogi.i§tligi.imuz 
diinkii di.i§rnanlanmtz ve bugiinkii rnutte• 
fiklerimiz bizirn bu hakktmtzt, harbden 
sonraki eserlerinde, o zamanki miittefik· 
lerimilden ~ok daha ziyade, tasdik etrni§• 
lerdir. Onlar, <;anakkalede, Almanlarm 
degil, Ti.irklerin aslanlar gibi dogutti.igii• 
ni.i, hastanelere, hastane gernilerine asia 
ate§ etmedigimizi ve bu zaferlerin Turk 
zaferi oldugunu daima yazrnJ§lardtr. Bu· 
nu, 1935 te, Hamburgdan Berline gelir· 
ken trende tam§tigJrn bir lngiliz gazetecisi 
de, bir defa daha, soylemi§ti. Bu gazete· 
ci, bizzat Canakkalede harbetrni§ti ve 
Tiirklerle si.ingi.ile§en bi.itiin lngilizler ve 
Frans1zlar gibi, Turkun merdligine ve ci
vanmt.rdligine o da hayrand1. 

16 marta gelince, 20 y1l once vukua gc• 
len bu hadise, bi.itun ac1hgma ragmen, 
milli mi.icadeleyi alevlendiren, sinirlerirni· 
zi yelikle§tiren vak' alar dan biri olmuttur. 
0 zaman lngilizlerle dost degil, diitman• 
d1k. Halbuki dost ve miittefikirniz Al· 
rnanlar, I 9 I 8 de Gi.ircistandaki ihtirasla• 
rmt tatrnin etmek i~in, orada bizimle mu· 
harebe etrnekten bile ~ekinmemitlerdi. 
0 mueadernede akan Tiirk kanlanna, her 
halde 16 martta, Sehzadeba§Jndaki tehid 
Mehrnedciklerden daha fazla ac1mak Ia· 
z1rn gelir; ~unki.i bir dutrnamn degil, bir 
miittefikin kur§unlanna hedef olmutlar· 
dtr. 

I 6 mart hadisesi, ilelebed lngilizlerle 
di.i~man kalmamJZJ m1 icab ettirir~ Biz 
Tiirkler, harbde kahramanca dogi.i§tligii· 
miiz kadar. sulhta da, o kadar merdee 
dost oluruz. Cumhuriyet Tiirkiyesi, harh 
ettigi ve etmedigi biitiin devletlerle dost 
olmu§tur. lstiklal harbi biter bitmez, Yu· 
tigimiz gibi, lngil tere ve F ransa ile de dost 
olduk. Almanlar da oyle yapmad1lar m1? 
Bugi.in, dost ve mi.ittefik olduklan ltalya 
ve Rusya ile senelerce harbetmediler mi? 
Di.ine gelinceye kadar, resmen bano halin• 
de bulunduklan Sovyetler aleyhindeH 
Aln·an netriyatt, ba§ta Hitler'in kitab1 ol· 
mak iizere, en miithit bir kin ve husurnet 
edebiyah ni.imunesi olmu§tur. Biz, harbi 
bitidikten sonra, hi~ bir zaman, dost ya· 
§adJgimlz devletlere ve milletlcre boyle 
ki.ifiir etmedik. 

Alrnanya, bugiin, lngiltere ve Fransa 
ile di.itman oldu diye, dost ve rniittefikle· 
rimize, aiz I 6 martta lstanbulu i$gal etti• 
niz, foyle yaptm1z diye miiternadiyen bii· 
eum mu edecegiz'> Boyle yaprnak IP.z1m 
ll'elirEe bir defa birbirine k1he ~ekmi, mil· 
letletin ta k1yamete kadar bogazla~malan 
laz1m gelir ve Alrnanyanm ltalyanlarb 
Ruslara da harb a~rnas1 ieab eder. 

Nazi radyosu yalnu: kiifiirbazhk etmek· 
le kalrntyor, sa~mahyor da. 

Meksikoda bir karga
,abkta 20 ki,i oldii 

Meksiko, 24 (a.a.) - Cuatzorapan• 
da <;Jkan karga§ahk esnasmda 20 ki§i ol· 
muf, 30 ki~i yaralanmtthr. Bu karga§a
hgm rnahalli rekabetler yiiziinden c;•khgt 
aoylenrnektedir. 

Korkunc bir tren 
muaademesi 

Rio • de • Jan"eiro 24 (a.a.) - Au
gusto ile Vierira arasmda vukua gelen 
bir tren c;arpt,rnast neticesinde 14 ki~i 
olmu§, birka~ ki§i yaralanml§tlr. 

Amiral Muren'in lzmirde 
tetkikleri 

lzrnir 24 (Hususi) - Pasif korunma 
te~kilatt hakkmda tetkiklerde bulunacak 
olan Arniral Muren, §ehri, bazt mi.iessese
leri gezdi. Belediye tarafmdan terefine 
bir ziyafet verildi. Amiral, yartn tetkikle· 
rine devarn edecektir. 

Eski§ehirde yakalanan esrar 
sallcllar1 

Eski,ehir 24 (Telefonla) Bugi.in 
§ehrimizde on iki esrar satleisJ yakaland1. 
Bunlardan biri kadmd~r. Civar koylerden 
esrar tedarik ederek §ehrimize getir4m ba 
,ebekenin beraberinde iic; torba esrar bu
lunmu§tur. 

~ebeke ciirmii me§hud mahkemesine 
verilrni~tir. 

Mussolini'nin askeri 
. mii,avereleri 
Rorna 24 (a.a.) - Mussolini, Harbiye 

Nazm General Baldo ile Gener11l Ben -
siayi kabul ederek ltalyan topraklarmm 
ahva taarruzlanna kar~• mi.idafaasma mu
teallik baz1 meseleler hakkmda gori.i§ • 
miistur. 
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II KU~Uk 
~hlkaye Dinmi.yen sesler 

Denizin mavi sularml ve ~amhklan 
kucaklayan genil,l tara,.anm karanhk ko
§esinden bir hayal klmildadJ; her zaman
ki gibi, mahzun ve ag1r adJmlarla kap1ya 
dogru ilerliyordu. Bu, iki aydanberi mec
nun gibi dola§an ve hayallerinin harabe
sinde bo§ yere iimid arayan evin biricik 
k1z1 Demetti. 

Demet, 19 ya§mda bahar kadar taze, 
giizel, zeki bir k1zd1. Daha ilk mektebde 
iken bile biitiin hocalan kendisini sever -
ler, arkada,lanna Demeti ornek diye gos
terirlerdi. 

Lisenin son s1mfmda ona, §imdiye ka
dar goriilmemi~ bir durgunluk, §iiursuz
luk «okmii§tii. lmtihanlara bir bu~uk ay 
kald1g1 hal de ne~· eli, .yah§kan Demette 
bir uyam§ yoktu; her sene sonunda mek
tebin bu afacan ve zeki k1z1 biitiin a rka
da~lannm ba~ma ge~er, biitiin gayretini 
sarfederek onlan imtihana haz1rlar, ii
midsiz arkada~lanntn giine~i olurdu. 

Acaba bu iimidli yiikseli~. hayatm 1!':8-

lim bir riizgarma m1 .yarpml~tt;> Zavalh 
yavru ... Hayahn riizganm degil, tokat1m 
yemi§ti. 

"'"'"' 
lki sene evvel lngilterenin Ohford 0-

niversitesinden c;1karak memleketine do
nen doktor Erginin kendisini kar§Jhyan
lar arasmda ilk goziine c;arpan teyzesi
nin k1z1 Demet oldu. 

Avrupaya giderken on ya~mda baak
tJgJ Demet. .. !;iimdiye kadar hayatma bir 
.yok kadmlar kan§ml§h; fakat §imdi, bir
denbire kar~Jla,tlgl varhk bahann canh 
cmegi idi. Nas1l olmu~tu da §imdiye ka
dar onu dii~iinememi~tj;l Amma buna 
imkan da yok gibiydi; c<iinku aralannda 
a§JlmasJ guc< on dart sene ya§ farkt vard1. 

Ergin hayatta yapayalmzd1; annesile 
babast bir tren kazasma kurban gitmi•
Ier ve yedi ya§mda kalan kii,.uk oksiizii 
eni§tesi yanma almJ§, tahsilinin ikmali 
ic;in de lngiltereye gondermil,lti. I,te, Er
gin sekiz sene sonra. yuvam, diye tanJ
dJ~ evine donuyordu. 

Erginle Demet, bir sac;ak altmda ol
,duklan halde ancak birbirlerini ak~am 
yemeklerinde gorebiliyorlardJ. Birinin i§i, 
digerinin mektebi her zaman bulutma • 
Ianna mani oluyordu. 

llkbahann ba:;;langlcJnda, mekteblerin 
tatil giinu idi .. Demet bir giin evvel sevinc 
le karnesini getirmi§, babasJ tarafmdan 
kendisi i'iin verilen ufak bir toplantJda 
herkese ne§' e dag1tm1~ ve agabey diye ,.a 
gJrd1g1 Ergin tarafmdan candan tebrik e
dilmi~ti. Bu gun de dunden kalan ne§'e 
ile yahlannm biiyuk ve '<amh bah,.esinde 
dola~1yordu. 

Gune§in son J§Jklan s1k dallann arasm
dan bir yaprak gibi clii§up oliiyor, uzak
ta klzll bir §eride kan§ml§ mavi ortii ta 
batJya kadar uzan1yor. Ku,Iar olen ak • 
§lima otii§lerile can vermeie c;&h§Jyorlar 
a!lll'15ituc&., ua~u.. ACUOtJUUda.t YAUQ..1.u.t. w.~. ~ 
tma oturdu ve diindenberi arhk ruhunu 
atkan esran dii§undu... Birdenbire bah
.ye kap1smm .ymguag1 ,.aldJ. Ak.§amtn bu 
vaktinde gelen ziyaret,.iyi kar§Jlamak ic<in 
agaclann arasmdan toprak yollara dald1, 
yar1yolda gelenin agabeysi Ergin oldu
gunu gordu. Hayretle sendeledi, sanki bir 
el kalbini sJkJyordu. Du§unmege vakit 
kalmadan Agabeysinin ahenkli ve kahn 
sesile sars1ldt: 

- Ni,.in beni goriince durdun Demet, 
yok•a ba~kasm1 m1 bekliyordun ;> 

Demet susmU§, online baklyordu. Se
bebini bilmedigi halde cevab veremiyor
du. Gene doktor, k1zm maheubivetten 
k1zaran yanaklanna, kumral. dalgah en
sesinde oynll.§an parlak sa,.lanna dala • 
rak: 

- Ne dii§iiniiyorsun Demet? Vakit
siz gelmekle seni muteessir mi ettim ~ 
Biraz rahatsJZim da. 

Dedi ve isteksiz ad1mlarla evin youlnu 
tuttu. Demet hi,. bir ICY soyliyemedi. El-

lerini yuzune kapayarak doktorun aksi 
istikametten agaclann arasmda ko§a • 
rak gozden kayboldu. 

"'"'"' 
Dart ay evvel o ak§am cbiraz rahat-

SIZim:t diye, erkenden eve gelen gene a
dam, yataga dii§mU§tii; biitiin ihtimam
lara ragmen giinden giine eriyor, biti -
yordu. 

Demet, agabeysinin hastahg1 esnasm
da kalbinde duyduklannm derin bir sev
gi oldugunu anlamJ§tl. T atilini yaln1z 

gene hastaya hasretmi§ti; biitiin dikkati, 
§efkatile hastamn kurtulmast i~in ,.ah§l· 
yordu. 

Gene adam, k1rk gun kimseyi tamma
dan baygm yatmJ§, gozlerini ilk araladJgl 
gun, kar§Jsmda Demeti goriince hafif,.e 
gulumsemi§, dudaklanm klmJldatmll,l, du
yulamJyacak kadar hafif mmldanml§tl. 
Demet, bu hafif arahk bakJ§Iarla bile 
sarsJldJgml hissetti. Hastanm o andan 
sonra yava§ yava§ iyilige donmesini dok-

torlan ted a vilerinin neticesi telakki edi
yorlard!. 

Halbuki, giinlerden sonra ilk defa goz
lerini ac;an hastaya, hayatm k1ymetini ve 
ya§ama azmini farkmda olmadan Demet 
vermi§, a§tlamJ§h. 

Dart ay sonra iyile1,1en doktor, Deme
tin zayJflamJ!f oldugunun birdenbire far
kma varml§ ve onu kendi tedavisi altma 
almJ§tl. Demet bu tedavi sJTasmda i«ine 
Slgmlyan buyuk a§kml agabeysi anhya
cak diye c;ok korkmu§tu. Hakikatte tec
rubesiz klz, bilmiyordu ki, doktor onun 
derin §efkatindeki ince manay1 c;oktan 

sezmi§ ve buyuk sevgisini gozlerinde ya
nan panltJlardan seyretmi§ti. 

Doktor, sevildiginin farkmda idi, bili
yordu. 0 da onu, hem de ,.,lgm gibi se
viyordu. Lakin ne yaz1k ki, muthi§ bir 
hakikat bu saadete imkan vermiyecekti. 
<;unku, hayat1n1 ancak bir muddet daha 
ve itina ile uzatabilirdi. 

Herkesin kendisini iyile§ti diye, tebrik 
etmelerine ic<inden ac1 ac1 giiliiyordu. 
Zira hastahgmm gec<medigini, ve bir gun 
hayatmt sondiirecegini biliyordu. Kendi
sini seven k1zm varhgmt mahvetmege 
hakk1 yoktu. ' 

Demetle 'E.rgin, bir bu.yuk sene, sevgi
lerini birbirlerine hissettirmemek i,.in 
mucadele ettiler. Gene k1z, her zamanki 
gibi derslerine, kitablanna gomiilerek 
sevgisini unutmaya ,.ah§tl. Unuttum zan-
nettigi dakikalarda duygulanntn ate~ 
gibi kalbinde yanmakta oldugunu his~e
diyordu. Nihayet sene sonunda, Ergm, 
arhk kalkmamak iizere yataga serildi. 

Doktorlar timid kalmadtgmJ, ancak 
Allahtan bir mucize beklenebilecegini soy 
lediler. Fakat bu mueize de hi,. bir zaman 
tecelli etmedi. Hatta miitemadiyen «De-

_.. "---tl-. ,.J~..,. •SI!IV11clnzt'\,.. ;nltvn,..rln 
Oemet, ne xadar sevud1gm1 ancak o za-
man i:igrenebilmi~ti. 

Kapanan gozlerin son l§lgl, ve dokto· 
run son sozleri: 

c- Demetl) oldu. 
Demet, aylard1r bu sonen sozlerin dur

mlyan akisleri i'<indedir ve hala o aesi 
duydugunu zannederek ya§amaktad1r. 

M ehpare Akbaf 

Q
Misaflrlerlnlze~ 
lKOLA T CEMlL 

ARAMELA CEMlL · 
lkram edlnlz. 

Alex. VEGH 
me~hur viyolonist 

DUNYACA ME~HUR BIR iNGiLiZ OPERETt 
BUTUN iHT1$AMI... GOZLERt KAMA$TffiAN 

HARiKULADE ZENGiN SAHNELER ve NEFiS 
MUStKist iLE RENKLi OLARAK FiLME ALINDI ... 

Bu gozler ve kulaklar icin hakiki bir z·yafettir. 

Oniimiizdeki M E L E K' fB 
car~amba AK~AMI 

Blleler bugUnden sattlmaktadlr. Tel. 408158 

Paramunt $irketinin 3 iincii harikast 

MiL YON ERLER BAR I 
( Frans1zca) 

Yalmz Milyonlann haztrlayabilecegi bir liiks .•• 

Yaln1z Milyonerlerin ya!3ayabilecegi bir hayat ... 
YalniZ L A L E nin gosterebilecegi bir !faheser ... 

Bugiinden itibaren ~IK Sinemas1nda 
2 Biiyiik ve Giizel Film Birden: 

1 _ BETTY DA ViS'in !Saheseri ve mevsimin muvaffakiyeti 

DAMGALI KADINLAR 
2 OLUM GE<;iDi 

Heyecanh ... Kuvvetli ve Merakh bir film ••••••• 

CUMHURIYET 25 Mart 1940 
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,u sur' atli ba§ladJgmdan c<Jkl, kap1smda 
birdenbire toplanan atletler biraz acele 
etmekte hakh idiler. hte bu arada Musta
fa «ivili pabuclan ta§a taktld1g1 ir;in dii§
tii ise de kaybettigi zamana ragmen ken
dini derha\ toplad1. K1sa bir ta§ yoldan 
sonra ilk tepeyi tumanmaga ba~layan at
letter toplu olarak birbirlerini takibe ba§
ladJlar. 

rr------~ 

Ballzanl• genclePi 
temlz ldeall 

Y an§ yolunu iyice bilmedikleri hal de 
ileri fulayan misafir atletlerden Yugoslav 
Kotnik ba§ta, Yunanh Mavropulos ikinci, 
R•za Maksud uc<iincii vaziyette idi. l!k 
kontrol yerine kadar bu vaziyet boylece 
de\•am etti. 

Ko~unun ilk ruzgarmdan kurtnlan at -
letler birbirlerini kontrol ederken 3000 
metroluk mesafeye gelinmi§ ve bu suada 
R1za Magsud ba~a. Kotnik ikinci, Mavro
pulos u.yiincii, Mustafa dordiincii, Yu • 
goslav Burcan da be1,1inei vaziyette s1raya 
girmi§lerdi. Ko§u iki grupa aynld1gmdan 
ba~taki grupdakiler pek yakmdan birbir
lerini takibe ba§ladJlar. YarJ§I:l en c<etin 
yerine gelindigi vakit Kotnik yeni bir 
atakla ba§a gec;erek suasile R1za Maksu
du, Yunanhy1, Mustafay1, Burean't, ve 
Hiiseyni geride b~rakh. Burada Yunanlt 
me~hur Ragozas ko§uyu terketti. 

Ko§unun galibi hemen hemen bu yolcla 
belli olmaga ba§lamJ§tl ki atletler girdik.
leri suay1 bozaeak herhangi bir tecriibede 
bile bulunmad1lar. Son kontrol mahallini, 
ba~ta Kotnik, arkasmda Yunanh Mavro
pulos ve ii~uncu vaziyette de R1za Mak
sud gec<tiler. Yan§m sonlan tamamile ini§ 
ve miihim bir k1sm1 da ta§ oldugu halde 
birdenbire stir' atlenen atletler Deniz lise
sine dogru alabildiklerine kendilerine yo! 
verdiler. Yolun tamamile yabanCISI olan 
Yugoslav Kotnik s1ki ve siir'atli ad1mlarla 
Deniz lisesi oniine gelince, daha biiyiik 
bir siir' a tie ipe dogru ko§arak Balkanlann 
ilk Kros birinciligini kazanarak Yugoslav
yaya guzel ve parlak bir §eref kazand1r -
ml§ oldu. 16 saniye farkla Yunanh ikin
ci, 40 saniye farkla da R1za Maksud U'iiin
cii olarak muvasalat hattma geldiler. 

Diger Yugoslav atletlerinin altmel ve 
yedinci gelmeleri onlara birincilik vermi§, 
Yunan taktmmm ikinci ve dordiincii ge
li§ine mukabil Ragazos' un ko§uyu terket
m~:si de Yunanhlan mu§kul vaziyette b!
rakmt§tJr. 

Yunan ve Turk ekipleri 1 6 puvanla be
rabere vaziyette kaldJlar. Fakat beynelmi
lel atletizm fJderasyonu nizamnamesine 
gore bu §ekilde puvanda musavat olursa 
her iki tak1mm en son ko§ucularmd:m 
hangisi birinciye daha yakm ise o ekip 
daha yiiksek addedildiginden Turk takt
ml ikinci say1lm1§hr. 

<;:unku son ko§ucu Mustafa sekizinci, 
Yunan tak1mmm son ko§ueusu Varcakis 
Jse onuncu gelmi~tir. 

0.-- 'kff- 1---- ..Jl - - -- ~- • 1 '1.. L._ ...... 

yarJ§an MustafartJI'I bu ko§uda sekizinci 
gelmesi puvan vaziyetinde bizi ~ok dii§ur
mu~ ve beklenen neticeyi vermem1~tJr . 

Yan11 yolu i.izerinde biraz sert yap1lan 
idn,anlann atletlerinin formlan iizerinde 
bu tesiri yapml§ olmas1 c;ok muhterneldir. 

Miisabakada alman teknik netice ve 
puvanlar §udur: 

1 - Kotnik (Yugoslav) 24.40.6 da
kika, 

2 - Mavropulos (Yunan) 24.56.11 
dakika, 

3- R1za Maksud (Turk) 25.20.'2 da-
kika, 

4 - Rallis (Yunan) 
5 - Hiiseyin (Turk) 
6 - Burcan (Yugoslav) 
7 - Glonar (Yugoslav) 
8 - Mustafa (Tiirk) 
9 - Kvas (Yugoslav) 
1 (} - V arcakis ( Y unan) 
11 - Artan (Turk) 
Puvanlar: 

l - Yugoslav taktml l 4 puvan 
2 - Turk tak1m1 16 puvan 
3- Yunan takim1 16 puvan 
Miisabakadan sonra birinci gelen Yu-

goslav taklm1 ic;in resmi merasim yap1la
rak Yugoslav mar§J c;ahnmJ§, biliihare 
derece alan atletlere kupa ve madalya 
tevzi ve Balkan mar§J ,.ahnarak merasime 
nihayet verilmi§tir. 

Merasimi miiteak1b davetlilere Deniz 
lisesinde bir c<ay ziyafeti verilerek Balkan 
kn ko§usu bu suretle nihayetlenl1":"~ir. 

, B. K. 
Galatasarav: 3. lst. spor:O 
Galatasarayla lstanbulspor $eref sta

dmda guniin ilk musabakasmt yaph • 
lar. San kJTmtzihlar ba§tan sona kadar 
hakim oynamalarma ragmen enerjik ra
kibleri kar§Jsmda c<ok yersi:t bir 

yapan muhacim hatlarl yuziinden yalmz 
iii( galle galib gelebildiler. 

1Ik devre ba~lannda iistiinliigii derhal 
ele alan san knmJZJ tak1m, I 5 inci daki
kada Salimin ayagile birinci, biraz sonra 
gene Salim vasttasile ikinci say1lanm 1(1" 
kard1lar. 

lkinci devrede gunun en faa) oyuncusu 
Cemil rakib kalecinin hatasmdan istifade 
ederek ii'iiinei.i say1y1 da kaydetti. Boyle
likl~ ~aJIISIZ ka<;an flrsatJar\a Zaman oJdii
ren Galatasarayhlar ayni netiee ile miisa· 
bakayt bitirdiler. 

F enerbah~e: 5 · Be§ikta§ : 1 
F enerbahc<e • Be~ikla§ tak1mlan diin 

kar~la§ml§lardJr. Lakin son rna'<'"' yapan 
Be§ikta§, maglub olsa dahi, ~ampiyon ._,. 
kacagmdan miisabakaya fazla ehemmiyet 
vermemi~ ve F enerbah,.e farkh bir gali-
b1yet kazanml!lhr. F eoerbah,.e bu galibi
yetle ayni zamanda likte ikinciligi temin 
elmi;~ olmaktad1r. Diinkii ma,.ta, F ener
bah~e yiiksek bir oyun oynamakla be
ra.ber, zay1f bir kadro ile ' oynayan Be
§ikta§a kar§J kolayhkla bu neticeyi al
IDJ§tJr. Mac;, alakasm dan biiyiik bir k1s· 
mml kaybetmi§ olmasma ragmen ~e~ef 
stadm1 gene buyiik bir seyirci kiitlesi dol
durmu§tU. Diinkii mac;m en §ayam dik
kat hadisesi; Sazi ile Saminin rahatsJzhk
lanm bahane ederek musabakayt idare 
etmemeleri ve hakem namzedlerinden 
Samihin bu vazifeyi yapml§ olmasJdJr. 
Tak1mlar sahada §U §ekilde yer almJ~lar
dJ: 

F enerbah.ye: Cihad - Or han, Ali R1za • 
6mer, Esad, Re~ad - Kii~iik Fikret, Naci, 
Melih, Basri, Fikret ... 

Be~,~ikta§: M. Ali - Taci, Ibrahim· Hu
seyin, Rifat, Cihad • Hayati, R1dvan, 
Hiisnii, ;leref, E~ref... 

MU..abakanm birinci, ikinci ve ii~iinciileri 
i~tin yaptlan merasim 

Daha ilk dakikalardan itibaren hakimi
yeti temin eden Fenerbah.ye, sagh, sollu 
hiicumlarla Be§ikta§J sJkJ§hrmaga ba~la
mJ§tlr. Bu hiicumlar kar~1smda Be~ikta~ 
mudafaasJ ~ok mu§kul anlar gec;irmi~ ve 
nihayet Ku,.iik Fikretin ortasmdan istifa
de eden Naci I 3 iincii dakikada Fen ere 
lk golii kazandJrmJ§hr. Bilhassa sagdan 
K. Fikretle i§leyen F enerbah,.e Be§ikta§ 
miidafaasmm bocalamasmdan istifade e-

sporcular 

derek bu oyuncunun pasile ve Basrinin 
§utile ikinci golii de yapJvermi§tir. Bir 
muddet sonra gene Naci Fenere iic<uncu 
golii de kazandndtgmdan Fenerbahc;e 
rahat oynamak imkamm bulmu:;; oluvor
du. Bu ~s~ada <?ihad yaralanarak .y1km1§ 

ve kalesm1 Mehhe b~rakml§tlr. Be§ikta§ 
bu anlarda bir penaltJ kazanml§hr. Emek
tar Husnu bunu gole tahvil etmi§ ve dev
re 3 • 1 F enerbah,.e lehine bitmi~tir. 

lkinci devrede F enerbah~enin hakimi
yeti devam ediyordu. Be§ikta§hlann iazla 
go! yeme.m~g? c;ah§an miidafaas1 kar'!ISin
da ?u hak1m1yet ancak devrenin 20 nci 
daktk3smda semeresini verdi. Naci s1k1 bir 
l;!Utle darduncu golu yapmJ§tlr. Be§ daki
ka sonra Melih bir kafa vuru~ile be§inciyi 
de kaydetmi§tir. Son dakikalarda bir pen
alb daha kazanan Be~ikta§ tekrar kalesi
ne ge.yen Cihadm guzel plonj onile bu fiT
sat~ ~~~~ml§ v~ mac< 5 • I F enerbahc;enin 
gahb,yettle netJcelenmi§tir. Gene hakt-m 
bu musabakaya tecriibeli hakemleri arat
mJyacak kadar iyi idare etmi§tir. 

Vefa: 2 • Kasimpa§a: 1 
Fener stadmda hakem Tankm idare

sinde yap1lan bu mac< hayli '<etin oldu. 
Vefahlar magliib olduklan takdirde Mil
li kumeye girmek hakkmt kaybedecekle
rinden mac<a s1k1 ba§ladJlar. T utturduklan 
hakim oyun semeresini derhal vermi9 ve 
Mehmed guzel bir vole ile Vefanm goliinti 
yapmJ~tlr. Fakat dakikalar ilerledik,.e cid
den giizel ve enerjik bir oyun tutturan 
KasJmpa§a, Vefa kalesine tehlikeli daki
kalar ge~irtmege ba~lad1 ve devrenin son
lannda guzel bir kafa vuru~,~ile beraber
lik goliinu yaphlar. Devre 1 - I beraber• 
likle bitti. lkinci devrede Kas1mpa~amn 
diizgiin oyunu devam etmi~. fakat talih 
Vefaya yar oldugundan bir korner atJ~m
dan ikinci ve galibiyet go llerini yapmJ~
lardJr ve mac< V efamn 2 - 1 galibiyetile 
neticelenmi§tir. 

T opkap1: 3 • Hilal: 0 
lki tarafm s1k1 gayretine ragmen oyun. 

da bir tiirlii go) atllamad1gmdan devre 
s:f1r s1f1ra bitmi~tir. lkinci devre oyuna 
daha ziyade hakim olmaga batlayan Top-

Heybeliada diin, Balkan gencliginin 
yeni bir tezahiiriine sahne oldu. AlbnCI 
Balkan giiret fampiyonasmdan ktsa 
bir miiddet aonra Balkan ktr ko· 
fUsunun da tehrimizde yaptlmif ol· 
mast, hize Balkanh komtu ve miit• 
tefiklerimizin gijzide c;ocuklarmi tek· 
rar aram1zda gormek fusatm1 verdi. 
Butiin Balkanh atletlerin davetli olduk· 
Ian hu miisahakaya, Rumen ve Bulgar 
ekiplerinin gelememit olmast, iiziilecek 
bir hadise tetkil ediyordu. Fakat ya• 
ptlan merasimde bu dost milletleritl 
bayraklarma gormek ve milli martlart· 
nt dinlemit olmak bu iiziintiimiizii k11• 
men hafifletti. Ve boylece, birinci Bal• 
kan ktr kotusuna biitiin Balkanhlar ma· 
nen ittirak ettirilmi§ oldu. 

'F'io'io 

Spor, her §eyden evvel milletler ara· 
smda bir lanttma ve aevi§me vesilesi 
oldugu ic;in Balkanlt genclerin stk stk 
bir araya gelmesi, alk,tlanacak bir va· 
ktadtr. Memleketimize gelen dost mil• 
letlerin cesur sporculan, buradan her• 
halde c;ok iyi inhbalar ve giizel hall• 
ralarla memleketlerine doniiyorlar. 
Mii,terek bir mefkure ta§tyan ve aytll 
yol iizerinde yuriiyen Balkan c;ocuklan, 
icab ettigi vakit, gene boyle elele ver· 
mit, miittehid ve sarstlmaz bir azimle, 
daha c;etin sahalarda yiiriiyeceklerine 
inamyorlar. Diin miisahakalardan ev• 
vel ve yarttlann neticesinden sonra ya· 
ptlan merasim esnasmda yanyana mev• 
ki aim,,, giiriiniitte bir avuc atlet, fa• 
kat hakikatte biitiin Balkanlan temsil 
eden canh bir varl1k; Balkan vahdetini 
terenniim eden Balkan mar,, c;almtr• 
ken yekpare bir kiitle kesilmitti. 0 an· 
da ayn ayn milletler, batka batka bay• 
raklar yoktu, tek bir kiitle, tek bir bay• 
rak vard1 ve o, Balkan Birligi idi. 

*** Birinci Balkan ktr ko§usunun birin• 
ciligini almak §erefi Yugoslavyah dost• 
lanm1za nasib oldu. Yunan taktmmtll 
en giizide atleti Ragazos'un §&yam te• 
essiif bir kazaya ugramast, sporun 11u 
tubesinde en ileride olan Yunan ekipi• 
ni iic;iincii vaziyete diitiirdii. Fakat bu 
derece, Y unan atletizminin ktymetin· 
den bir fey kayhettirmedi. 

Turk atletlerinden bu yantm birin· 
ciligini beklemek esasen insafs1zhk o• 
lurdu. Atletlerimiz, iimidimizi gec;en 
ve bizi sevindiren mevki aldtlar. 

Bize giizel ve zevkli bir zpor gunii 
yatatan Ballcanh aporculan selamlar ve 
kendilerini tekrar memleketimizde gor• 
mek iateriz. 

AHMED IHSAN 

~~~---------) 
kapt s1k s1k Hila! kalesine inerek ciddi 
surette tazyika ba§lamt§tlr. Devrenin ell I 
harar~tli_ zamamnda biri Salahaddin, ikisi 
de Kamtl tarafmdan iic; gol yapan ToP' 
kap1 ma'it 3 - 0 kazanmJ§tJr. 

Beykoz: 2 - Siileymaniye: 0 
Oyuna stir' atli bir §ekilde ba~laya!l 

Beykoz daha bidayette hiikimiyeti teJI'1i' 
ne muvaffak olmu§tur. Her fasatta gol 
yapacak hale gelen Beykoz devreyi s1fif 
sJflra bitirmi§tir. Beykoz ikinci devreYe 
ayni hakimiyeti devam ettirerek ba§la' 
m1~hr. Siileymaniyenin zaman zaman yaP' 
t1g1 hucumlardan kurtulan Beykozlular 
biri Kemal, digeri $ahab vasJtasile iki gol 
yapmaga muvaffak olarak ma~1- 2 - 0 ka' 
zanmJ§lardJr. 

Diger ma~lar 
Taksim stadmda sabahleyin yap1la11 

~ac;larda Beyogluspor, Giine§i 2 - 0 ;ii~' 
h de Kutulu~u 2 - l magliib etmislerdit• 
lkinci kume mac;larmda, Anadol~hisat• 
Davudpa§aya I • 0, Beylerbeyi de Eyiibe 
I - 0 galib gelmi§lerdir. Kurtulu§ - Kale 
mac;tm 6 - I Kurtulu§ kazanmJ~tJr. 

Eski§ehirli Bisikletcilerin 
bi.iyi.ik muvaffakiyeti 

Bisiklet te:;;vik musabakalanmn sonu!'l" 
cusu dun TopkapJ • <;ekmece yolu ara' 
smda I 1 0 kilometrelik bir yolda yap1l • 
mJ§tJr .. Miisabakaya Istanbul, Eski:;;ehir, 
Balikestr ve Bursa bisikletc;ileri girmi~tit• 

Neticede Eski§ehirden Osman 3 21 
saatte birinci, Eski§ehirden Sabahaddill 
ik~n:i, F aik Q~uncii, Ali dorduncu gel • 
mJ§hr. 

_lstanbulc;Ian Kirkor be§inci, Eski~ehit' 
den ::t;ekenyya altmcJ olmu§lardlr. 

Se,.J!en bu sporcular Ankarada a'i1!a11 
kampa gireceklerdir. 

Y an§m birinci "e ·· .. .. .. 
v us;uncmu son 

merha!elli Clfi!IOrlar. 
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CUMHURfYET 5 

tlsb • JID 
KORUMMA tARELERi 

lngiliz bahriyesinin gemilere, mayinlerin -... cazibe 
sefer ve tehlikesinden kur tularak 

etmek imkanini veren 
salimen 

tedbirleri 

Hango Ruslara 
teslim edildi U~UziU cephe suya dU~Unce I 

Helsinki 24 (a.a.) - Hango yanm (B4f to.rafl birinci sa.hifede) zarerinden korkacak hie; bir §ey yoktur. 
adas1 diin geceyans1 Ruslara teslim edil- <;en hafta ilan ettigi miihim hadisat vuku Halbuki Alman zaferinden her fenahg1 
mittir. 0 zamandanberi de Hango ile bulmJYacaktlr. Bununla beraber, Alman- bekleyebilirler. 
Finlandiyanm diger kiSimlarl arasmda ltalyan-Rus ag1zbirligi harbin yakm§arka Fransa ve lngilteredeki siyasi vaziyet 
her tiirlii miinakale kesilmi§tir. Hango' da sirayet etmesine mani olmak hususunda harbin sebebleri ve hedefleri hususunda 
hi .. bir Finlandiyah kalmaml§hr. mevcuddur. Ve en muhtemeli her iic; iyi hir fikir vermektedir. Alman zaferi, 

~imdi sulh muahedesinin biitiin §art • devletin ayn ayn buer deklarasyonla hizzat kendi milletinin ferd ve vicdan 
Jan yerine getirilmi§ bulunmaktadu. Yal- Balkan memleketlerinir, bitarafhgma di- haklarlm nazan itibara alm1yan bir dikta• 
mz Petsamo miistesnadu. Ruslar burasml ger devletler tarafmdan riayet edildigi torliigiin tevessiiiinii, Alman magliibiye• 
10 nis11.nda te,.Jim edeceklerdir. miiddet .. e nayeti taahhiid etmeleridir. Bu ti ise millet idaresinin zaferini ifade eyler. 

Helsinki ilk defa tenvir edildi bir nevi Balkan statiikosunu tammak de· Almanya haric olmak iizere hic;bir millet 
mektir. Sovyetler, Balkanlann Sovyet miittefiklerin zaferinden endi§e edemez. 

Helsinki 24 (a.a.) - Harb esnasmda Rusya tarafmdan hi<;bir §eyden endi,esi- Avrupamn biitiin milletleri, ltalya da da
alman tedbirlerin biiyiik bir kJsmJ muha- ne mahal olmadJgml temine hazudu. hil olmak iizere, Alman zaferinden korku
faza olunmaktad1r. Ancak, paskalya do· Bundan ltalyamn memnun olmamas1 i<;in yorlar. Hi<;bir kii<;iik millet, F ransa ve ln
laylsile Helsinki §ehri normal olarak ten· de hi<; bir sebeb yoktur. Sovyetlerin bu gilterenin galib geldikleri takdirde kendi-
vir edilmektedir ve sulh haline bu suretle hususta vereceg"i teminat Rusyanm Bal- d k ld kl sini orta an a 1racagm1 a ma getire • 
ilk defa avdet edilmesi halkm yesini bir kanlarda yay1lmak fikrinden vazgertig"ini AI lh h kk d 

1 " mez. manyamn su program! a m a 
dereceey kadar tahfif etmektedir. ispat eylemege matuf olacakur.» ise ayni kii .. iik milletlerin hissiyatl boyle 

lk; u .. ay evvel diinyay1 heyecana ve-~------------------------------------• 
r~n Ve ne oldugu anla§ildlktan sonra ln- r a zan : PPo .. e•oP Salill Jlupad 
l!lltere Bahriye Birinci Lordu M. Chur· I' 
ctiJI' in cmekanik bak1mmdan pek ince» 
0.dugu takdirle bahsedilen m1knat1sh ma
Ytnin ic; yiizii nihayet anla§tld!. 

Buna aid hikaye bizzat mayin kadar 
~erakhd1r. Mayinin tafsilatma giri§mez
.:n evvel, Londra radyosundan dinledi
g•rniz hikayeyi anlatay1m: 

Martm ilk giinlerinden birinde (zan· 
~~dersem ikisinde} Londra radyosunun 
~Urk .. e ne§riyatmda m1knat1sh mayinlerin 
1~ Yiiziiniin anla§ild1gma dair baz1 §eyler 
80Yleniyordu. Bu radyoya musallat alan 
llarazitlerden biri yiiziind en bu sozleri 
laalesef dinleyemedim. Bir saat sonra 
bngiliz dilinde verilecek olan haberleri 
eklemege mecbur oldum. 0 ak§am Lon

dra radyosundan bu haher verilmi§ti: 
. «lkincikanun aymm birinci giinii ln

&_dtere Krahnm Portsmouth'ta be~ bah-
11Yeliye biiyiik riitbeden ni§anlar vermesi 
Bebebini §imdi if~a edebiliriz. Birincika
~Unun 2 7 nci giinii ak§amiistii lngilterenin 
§llrk sahilinde bir Alman tayyaresinin 
denize bir paket athgml gorenler alaka· 
dilrlara haber vermi§ler. Bunun m1kna· 
11~h mayin oldugundan §iiphe eden rna· 
Y•ncilerden be§i goniillii olarak bu i~i ii· 
jerlerine almi§lar ve tam cezri (yani su
ilnn <;ekilmesini) beklemege karar ver· 

11\i§ler. Tam cezir geceyansmdan sonra 
8ilat iki bu .. uk sularmda vaki oluyormu§. 
0 saatte be§ denizci biitiin ihtiyati ted
birleri alarak elektrik fenerlerile, iizerin
dek; su c;ekilmi§ olan, stg sahillere ilerle
l'lli§ler, may ini bulmu§lar ve mayin depo-
8Una getirip a<;maga muvaffak olmu§lar. 
llu suretle m1knahsh mayinin ic; yiiziinii 
11\eydana .. Jkardiklanndan dolay1 ii<; giin 
80nra Kral tarafmdan biiyiik ni~anlarla 
lalti£ ed;Pni§lerdir. Ba§lannda deniz kl
?ernli yiizba§ISI Ouvry bulunan bu grup 
1ki k1demli yiizha§l, bir yiizha§l, bir ge· 
dik)j ve bir de .. avu~tan miirekkebdir. 
~Unlardan gedikli Boldwin sonradan di
ger bir mayin i§inde olmii§tiir. Mlknat!s· 
h rnayin, i<;inde iki yay vas1tasile ufki 
"ilziyette bulundurulan bir m1knat1s ib· 
reeinden ibarettir ... ... :t 

Bu haberleri dinledikten sonra mayi
~in esasml kavraml§ bulunuyorduk. Yeni 
l!'elen Illustrated London ,V,u-.<da bu ma
~ine aid tafsilat resmi ag1zlardan ilk de
fa. lle§rolunuyor. 

l3u cihaz pek enteresan olmakla bera· 
ber, yakalanma tarz1 ve korunma ~areleri 
de o kadar merakhdn. 

Mayinler iki tiirliidiir. Y a .. arparak pat· 
le.rlar veya elektrik cereyanile patlat!hr· 
lar, Sahilden idare edilen elektrik cere· 
~ilnile patlat1lan mayinler Slg sulara de
ll!irlenir. 

M1knat1sh mayin elektrik cereyanile 
l>e.tlahlan mayinlerin bir ne-v'i ise de 
~lektrik cereyam mayin iizerinden ge~en 
~erninin m1knat1s eahasile idare edilir. 

Demirden veya c;elikten yap1lm1§ olan 
her gemi bir m1knat1s olup her m1knat1s 
~ibi hunun da hir §imal ve bir de cenuh 
tutbu vard1r. Gemi bir tezgahta yapJlu-
en omurganm arzm m1knat1si msfiin· 
~eharma nazaran ald1gl vaziyete gore 
~llknattslamr. Eger omurga msfiinnehar 
181ikametinde konmu§sa geminin ba§l Ve· 
~il kt<;l §imal ve mukabil ucu da cenub 
~lur. Omurga msfiinnehara amud olarak 

konmu~sa geminin sancak veya iskele ta
rafl 1imal ve mukabil tarah cenub ku
tub olur. Diger vaziyetlerde m1knatls ku· 
tublan ona gore degi~ir. ltte gerninin boyle 
bir :tn1knahs olu~u gemiciler ic;:in bir nevi 
ba~ belasJdu. <;;iinkii bilirsiniz ki gemiler 
m1knatJsi puslalarla rotalanm tayin eder· 
ler. Kendisi bir m1knat1stan ibaret a· 
lan geminin pusla ibresine tesir edip 
onda bir inhiraf has1l etmesi tabiidir. 
Cografi ve m1knat1si msfiinneharlar ara· 
smdaki zaviyeden ibaret olan ve «tabii 
inhirah denilen inhiraftan gayri olan bu 
inhirafa canzi inhirah denir. l:ler gemi 
havuz veya tamirden ~1kmca bu inhiraf 
degi~ir. Bunun i .. in deniz otoriteleri ta· 
mirden <;lkan bir gemiye 360 derece iize
rinde dola§tlrarak her kerteye "'] aid 
olan inhiraf hatalanm ol .. erler. Her kap· 
tan gemisinin nas1l bir m1knatls oldugunu 
bilir. Yeni gemilerde ~imdi cayraskoplu 
puslalar kullamhyor. Bu puslalarda ge
minin m1knatlsi tesirinin rolii yoktur. 

l~te m1knat1sh mayinde geminin bu 
m1knahsi hassasmdan istifade edilmi~tir. 
Buna aid tafsilatJ a§ag1daki satJrlardan 
ve resimlerden takib edebilirsiniz. 

M1knat1sh mayin kendi kendide patla
mamasJ i<;in zarf1 m1knat1si olm1yan ha-

Mlknatull ma11in.lerin. GtlhJ ~e patlGlllJlGmu gosteriT temsili resimleT 

litalardan biri olan Duralunin' den yapll
ml§tlr. Bu zarf i<;inde mayini patlata e
lektrik idaresi ve ibre ile teferriiatlm ha
vi olan bir daire ile 300 kilogram agnh
gmda bir bomba vardtr. Silindir ~eklin· 
deki mayinin bir ucuna para§iitu havi o· 
lan mahrut §eklinde bir par .. a tak1hd1r. 
Hepsi beraber tayyarelerin att1g1 hava 
torpillerine benzer. Hava torpillerinin u
zunlugu 6, 5 metre kadard1r. Kuturlan 
60 santimetre kadar olan bu mayinlerin 
uzunluklan 2,5 metre kadard1r. Bu halde 
hava torpilini ta§lyan bir tayyare bunlar• 
dan dort tane ta§Jyabilir. Mayin i .. indeki 
cihazm fazla sars1lmamasJ i .. in para§iitle 
atllmasJ zaruri oldugu gibi m1knat1sh ib
renin kuk elli metre kadar memdud me· 
safeden miiteessir olabilmesinden dolay1 
mayinin s1g sulara atilmas1 icab ediyor. 
Binaenaleyh bunlan atan tayyareler sahi
le pek sokulurlar. T ayyare, resimde go· 
riildiigii gibi, hava torpiline benzeyen ma· 
yini atar. Mayin tayyareden kurtulunca 
para§iit idaresi a .. 1hr. Yava§ yava§ dii§en 
mayin su yiiziine gelince para§iitle mayin 
arasmdaki bag .. oziiliir. Mayin denizin di
bine gider, para§iit de su iistiinde yiizer. 

Simdi mayinin i .. ine gelelim: M1kna· 
ush ibrenin hafif sarsmhdan miiteessir ol
mamasl i<;in iki yay ibreyi daima ufki va
ziyette tutar. Bu ibrenin mayin i<;inde is· 
tenilen ufki vaziyette durabilmesi ic;in ib
renin platformu hidrostatik (su tazyikile) 
c;ah§an bir kontrurpuvo ile miicehhezdir. 
Mayin denizin dibine oturunca bu cihaz 
ibreye en muvahk vaziyeti verir. En mii· 
said vaziyeti alml§ olan ibre oimdi avm1 
bekler vaziyettedir. Demir veya .. elikten 
yap1lmu~ olan bir kemi bu mayin iizerin· 
den ge .. erken geminin m1knat1si sahasl 
ibrenin ucunu biraz hareket ettirir. Bu 
hareketle ibrenin ucu bir kontak vas1ta· 
sile te§did edilir. Bu cereyan bir funyay1 
ate§ler. Bu funya da 300 kilogram ag1r· 
hgmdaki patlayJCI maddeyi patlahr. Bu 
patlama yiiziinden biiyiik su tazyiki ge· 
miyi par .. alar; gemi batar veya biiyiik ya
ra ahr. 

M1knat1sh mayin ibresinin nas1l <;ah§
ttgl resimlerde goriiliiyor. Mayin iizerin
de iki meme var. Biri sulb bir cisme 
<;arpmca mayini patlatan meme. Mayin 
yolda bir sulb cisme bu meme ile .. ar· 
parsa patlayabilir ki bu takdirde kuv· 
vetli bir su bombas1 olmu§ olur. Digeri 
hidrostatik ayar tapas!. Mayin muayyen 
derinlige inmedik .. e bu tapa miiteessir 
olmaz, bu takdirde mayin canh degildir. 
Muayyen derinlikte bu tapa devreyi «ha
ZIT oll» vaziyetine getirir. hte denizin di
binde c;amur iistiinde bu vaziyette yatan 
bir mayin iizerinden ge .. en geminin mlk· 
natlsi sahas1, yukanda bildirdigim gibi, 
hir elektrik devresini kapay1p patlaytcl 
maddeyi patlat!r. ' 

Buna kar§l almacak <;are geminin mJk
natJsiyetini izale etmektir. Bir <;ubuk mlk
natls etrafma sanlan bir bobinden mii· 
nasib cihette ve tiddette bir cereyan ge
<;irilirse <;ubugun m1knat1si tesiri kalkar. 
Bunun gibi geminin etrafma muayyen :,e· 
kilde sanlan kablodan muayyen ~iddette 
cereyan ge<;irilince geminin mlknatlshgl 
kalmaz ve bu mayin iizerinden sallana 
sallana gec;er. Her Zaman soylendigi gibi 

Kabine tadilatt Balkanlara dair blofler dei:ildiu • 
Helsinki 24 (a.a.) -Haber almdJgma ltalya Maaril nazrrtntn manidar 

gore kabine tadilau oniimiizdeki <;ar§am- Paris 24 (a. a.) - I- ranstz matbuatln-
ba giini.i yap!lacaktlr. ca, cenubu §arki Avrupas1 meesleleri en- bir nutku 

ternasyonal siyaset faaliyetlerinin on sa· Rom a 24 (a. a.) - Maarif Nazm ?a-
Lord Halifakatn beyanah fmda gelmektedir. rolini, Romada soyledigi bir nutukta ltal-

Londra 24 (a.a.) - Londra radyosu, 
Finlandiya i<;in yapt1g1 ne§riyatta Lor d Exelsior bu mesele hakkmda diyor ki: yanm Avrupa ihtilaf1 kaor§Jsmdaki vaziye· 
Halifaks'm Finlandiyaya miitedair beya- ~:Finlandiya meselesi tasfiye olunur o· tine temas ederek demi§tir ki: 
natml vermiotir. Lord Halifaks diyor ki: lunmaz mi.ittefiklerin Balkanlardan bah- «- Gitmekle beraber nereye gidece• 

sedildigini duymalan esasen bekleniyor - gimiz meselesi tetkik edilecek bir nokta -c- Biz zaferi kazand1ktan sonra, tesis 1 
du. Nas1l ki Balkanlardan bahsettiklerine d1r talya kendi me~ru menfaatlerinin yo-

olunacak adil ve I devamh sulhun faydala- hiikmedilebilir. Fa kat Almanya ile ltalya lunu takib ediyor. F a§istler ic;in, harb mi. 
nndan elbette ki Finlandiya da istifade 

pek de mutab1k goziikmiiyorlar. Alman· sulh mu? keyfiyeti ikinci derecede kahr. 
edecektir. » E ) h 1 1 yamn bu Avrupa k1smmda biiyiik niyet· sas 1 ve i rna edi miyecek olan nokta 
Eski Fin Cumhur Reisinin sozleri Jeri olmaSI mii§kulat kaynagl olmakta - ltalyamn bugiinkii tadilattan biitiin me-
ve Alman ajanstntn miitalealart d1r.:. selelerini halletmi~ olarak ,.,kmastd!r.:. 

Berlin. 24 (a.a.) - D. · N. B. ajans1 Diger taraftan Hitler' in arzusu herhal- Hitler nutuk soyliyecek 
a§ag!daki tebligi ne§retmektedir: de Moskova ile Romamn arasmt bulmak Amsterdam, 24 (a.a.) - Allegecruen 

Aftonbladet lsve<; gazetesi, eski Finlan- oldugunu kaydeden bu gazete §oyle yaz1- Bandelsblad gazetesinin Berlinden bildir· 
diya Reisicumhuru Svinhufrud' un verd1gi yor: digine gore, Hitler yakmda miihim bir 
bir miilakatl ne§retmektedir. «Brenner miilakahndanberi, cenubu nutuk soyleyecektir. Nutkun metni §imdi

Bu ne§riyata gore, Finlandiya devlet ~arki Avrupasm1 lngiltere ve Fransadan den haz~rlanml~t!r. Diger cihetten ogre· 
adamt, Almanyamn Rus • Finlandiya ih- tecrid etmek iyin Berlin ve Moskovanm nildH~ine gore Hitler, paskalya yortusu· 
tilafmdaki vaziyetine temas ederek: cE- Balkan devletlerine verecekleri soyleni- nu B.-rcht .. •,.,.aden'de ge<;irecektir. 
ger lsvey resmen Finlandiya lehine mii· len garantiye ltalyayl da i§tirak ettirmek · Eski Macar Ba;vekilinin bir 
dahale etseydi Almanya kiic;lik parma- i .. in blof manevras1 inki~af etmektedir. k 1 
g•m bile klmJldatamlyacakh. Bilakis AI- Almanya, F ranstz - lngiliz niifuzunu ma a esi 

1 · k • "d h 1 · · Budapeste, 24 (a.a.) - Eski Macae manya svec;1n as en mu a a esml arzu kald!rmak jrin Balkanlarda entrikalanm ' 
d . d d · · " Ba§vekili lmredy, hiikiimetin gazetesi o• e lyor u.» eml§tlr. ve tazyiklerini arhrmaktadJr. Hi<; bir 

S · h f d AI · t' · "t I Ian ,1Jn''~'nrazn" gazetesinde, Macar • AI· vm u ru • man vaztye lm mu a ea Balkan ve hatta ltalyan devlet adam! ,.,.. ..., 
d k t 'I I b · d" .. man miinasebatl hakkmda csamiml bir 

;a~ir oi:ak::d::.' ~~~aann;a F~nla~~~;~efJ: Berlinin hedefleri hakkmda hayale kapl- son ba§hgl altmda iki memleket miina· 
lamaz. Almanya ic;in mahud aark yolu b 1 · · k'k k d' 1 d Sovyetler arasmdaki ihtilah miinhas1ran ~ x. se et enm tet 1 etme te 1r. mre y, es• 

bu iki devleti alakadar eden bir §ey ola- Almanyanm ia§e yolu olmu§tur. vyle bir ki Avusturya • Macaristan kralhgmm ih
rak telakki etmi§ ve ihtilafta kat'i bir yo] ki, Almanyamn olmesi veya ya§ama~l yas1 te~ebbiislerini ~iddetle protesto ede
bitarafhk muhafaza eylemi§tir. -Fa kat ln- bun a baghd!r. Binaenaleyh Hitler' in bu rek diyor ki: 
giltere ve Fransamn harb sahaslm geni§· hususta koruyacag1 veya <;igniyecegi bir cAimanhk goriiyor ki, ne biinyevi 
letmek iizere Rus • Finlandiya ihtilafm1 ~ey kalmaml§tlr. Stalin Hitler'in her hare- bir hayat i~tiraki, ne de bir miicadele 
kullanmak hususundaki gayretlerini de ketinden kendi hissesine bir menfaat <;tka- hayah tatbik edilemez. Ancak miitekabil 
biiyiik bir dikkatle takib eylemi§tir. Gatb nyor. Bu vaziyet kar§rsmda Mussolini menfaatlerin anmmas1 ve tayini iki miis· 
devletlerinin Almanva ile Skandinavya Berlin ve Moskovanm elinde oyuncak ol- takil milletin kom§ulugundan tev~liid et
devletleri arasmdaki ikhsadi miinasebet- mak istememekte hc>khd1r. :. mesi zaruri olan serbest ve ihtiyath te§• 
leri felce ugratmak ve aym zamanda Fran- Biitiin milletler Alman zalerinden riki mesaimiz tarifi iledir ki, memnuniyet 
sa ve lngilterede cepheleri hafifletmek verici ve devamh bir tarzt hal bulunabi-
i .. in Skandinavyayl harbe sokmaya te§eb· korkuyorlar lit. Almanyanm bu sozii tutacagma iti· 
biis ettikleri artlk bilinen bir vak1ad1r. Nevyork 24 (a.a.) - \ew-York Tim~.• mad edelim. Bizim i<;in her ne olursa ol-
Sovyet • Finlandiya miisalehasmm tevlid gazetesi Fransadaki siyasi buhrant tahlil sun Macar topraklannm istiklal hakk1 mu
ettigi biiyiik inkisan haya) bunun parlak eden makalesinde diyor ki: kaddestir. lstiklal olmazsa ya~amaga 
bir delilidir. Almanya Rus • Finlandiya cBitaraf memleketler i<;in miittefiklerin degmez.:. 
harbinde kat'i bitarafhgml muhafazaya '!!!!!'!!!!!'!!!!!~'!!!!!~===~...;------~~~~~~'="!:~~~~=======""':"'.....,~ 
azmetmi§ti. F akat harb sahasml geni§let· 
mek hususundaki F rans1z ~ lngiliz te~eh· 
biislerine de mani olmak iyin aynl dere
r.ede azmetmi§ bulunuyordu. Almanya, 
lngiliz ~ Frans1z k1taahmn Norvec; ve ls
ve .. topraklanndan nakli ve bu memleket· 
lerin lngilterenin emrinde olarak faal bir 
miidahalesi harb sahasmm geni§lemesi ve 
Almanyaya kar§l bir tehdid olarak telak
ki edilecegine hi<; §Uphe birakmaml~tl. 
Skandinavya devletleri Almanyanm der· 
hal harekete geyecegini biliyorlard!. 

Dost Yunanistan 
<Bal tarata 1 tnca •ahttede) 

Kral Maj este J orj ve k!Ymetli Ba§vekili 
General Metaksas'm enerjik ellerile miite
madiyen yiikselen §imdiki idareye kavu§
tu. 

Miiteceddid ve popiiler bir hiikiimdarla 
kiyasetli Ba§vekilinin etrafmda muhabbet 
ve samimiyetle toplanan Yunan milleti, 
sulh ve siikiin i .. inde biiyiik medeni vazi
fesini ifaya devam etmektedir. lyi te§ki • 
lath bir ordu, miiesses bir maliye ve ikh
sad, dost memlekete, mazide biitiin kay
bettiklerini yeniden kazandumaktadu. 
Mill! kaynaklan kuvvetlenmi§, kendi var· 
hgma ve dostluklanna emin alan bugiinkii 
Yunanistan istikbale tam bir itminanla 
yiiriiyor. 

Dost milleti samimiyetle tebrik 
daha parlak yannlar dileriz. 

"'"'"' 

eder, 

Yunan milli bayram1 miinasebetile 
bugiin Beyoglu Panaiya kilisesinde bir di
ni ayin yap!lacaktlr. Merasimde Vali ve 
riiesa da haz1r bulunacaktlr. -···-K1ymetli bir timendifer mii· 

fetti§i vefat etti 
Eski§ehir 24 (Hususi) - Devlet De

miryollan Eski§ehir miifetti§lerinden Tab
sin Onay diin ak~am evinde vefat et • 
mi§tir. Cenazesi bu giin evinden almarak 
Devlet Demiryollan hastanesine kaldml
ml§hr. Merhum T ahsin, merhum Ahmed 
Tevfik Pa~amn oglu idi. Cenazesi bu ge
ce 2 3, 30 da hususi bir vagonla Haydar
pa§aya getirilecektir. Cenaze merasimin
de haz1r bulunmak iizere bir 11imendiferci 
heyeti de ayni trenle Eski§ehirden hare· 
ket edecektir. Tahsin, kendisini ~evdirmi~ 
bir §imendifercimizdir. Allah rahmet ey· 
lesin. 

Naf1a Vekilinin tetkikleri 
lzmir 24 (Hususi) - Nafla Vekili bu

giin Salihlide, Gediz mmtakasmda aula
rna i§lerini tetkik etti. Manisa V alisi, Ve
kile refakat ediyordu. 

sihih bulmak zor, malum olan silaha kar· 
§I miidafaa yolunu bulmak daha kolay· 
du. Bu yo) bulunmasayd1, daha bir .. ok 
yollar bulunabilirdi. Fakat bu en ucuzu. 
Mesele Kristof Kolomb'un yumurtas1 gi
bi. Oturtmasml hilmeli. 

•J Blr dalre muhltl olan 360 derece, be
her! 11,25 dereceltk 32 kerteye takstm edil-
mt~tlr. · 

• Yeni vergt zamlart 
<BMmakalectcn ctevaml 

iizere yap1lmas1 teklif olunan vergi zam
larmm hazneye yirmi alb milyon lirahk 
vandat temin edecegi hesab olunmu~tur. 
De' let~e zamanm fevkaladeligile miitena
sib olarak ahnm1~ bulunan tedbirler ara
smda bugiin ic;:in memleketten istenilen bu 
zaruri fedakarbgm asgari bir had oldu
gunu takdir ve kabul etmekligimiz laz1m· 
d1r. Hakikatte Tiirk milletinin Avrupay1 
kaplayan tehlike bulutlan kar~Jsmda ken
disine terettiib eden her ~e~id fedakarbk
lan hakiki mahiyetlerile gori.ip anlamakta 
bulundugunda ~iiphe yoktur. 

Anupada nihayet patlak veren harbin 

anormal sebeblerile anormal inki~aflan 
kar~Jsmda hit;bir millet ic;in emniyet kal
maml~ttr. Bu emniyet yoksuzlugu *imdiki 

halde harbin haricin~ bulunan milletle
rin kaffe~ini en hayati bir endi~e ile bizar 
ve bihuzur k!lmaktad1r. iddialar gayet 

biiyi.ikti.ir: Avrupada kiic;iik ve hatta orta 

milletlere hiir ve miistakil devlet hayatl 
tamnmak istenilmiyor. Buna mukabil 
biiyiik garb demokrasilerile birlikte ha
yat!an tehlikede diger milletler kendi var
hklanm koruyabilmek kaygmndad1rlar. 
Garb demC'krasileri biiti.in varbklanm or
taya koyarak Avrupada ~imdiye kadar ta
hakkuk edebilmi~ medeniyeti miidafaa 
azmile filen ayaklanmt~lar ve ileri atllml~
lard!r. Onlar yaka pac;a bogu~urken di
ger milletlerden her biri badiselerin kahn 
ve tazyib altmda ~imrlilik hit;:.rafbk pcr

desine biiriinmii~ tiirlii tedafiii ~ekiller 

ihtiyar etmi~ bulunuyorlar. 

Kavga nekadar biiyi.iyecek ve nasli bir 
yaydma ve kaplama ~ekli gosterecektir? 
Bunu zamanla anlayacak bile olsak ~im 
diki Avrupa harbinin ta ba~langlcmdan

beri blitlin Avrupay1 herci.imerc etmek 
mahiyet ve istidadmda bir felaket gibl' 
geldigini gormemezhk edemezdik. Ka hiT 
kuvvetlerin kor savletleri oniinde hltaraf

hk oymdarile zaman kazanma k istt-yen 
milletlerin dahi hergi.in korkunc hakibti 
biraz daha fazla ve biraz daha ileri g~ir· 
mekte olacaklarmi tahmin edebiliriz. Bir 
Ti.irkler ilk giinlerirden itibaren o hakika
ti pek gozle gorerek anlayan ve icahma 

gore de hareket etmek karanm aim'" kta 
bir an bile tereddi.id gostermiyen tek mil

let olduk. 

Hakikaten (:ek memleketi y1k11arak 
tehlike Balkan yanmadasma dayandtgJ 
zaman arhk bakahm daha neler olacak di
ye beklemege yer yoktu. T edbirimizle ka
ranmtz ayni zamanda a ltndl: T ehlihnin 

Balkanlara ayak atmasile onun bize gel-

mes1 arasmda biiyiik fark gormege mab1l 

yoklu. Bu meyanda Akdeniz emniyetinin 
bozulmas1 ihtimalinde de bizim ic;in elbet 
muhakkak bir tehlike vard1. Bu iki sahaya 

gelebilecek tehlikeleri kar~ilamak husu~ 
sunda I ngiltere ve F ransa ile tedafiii bir 
ittifak akdi esasmda derhal mutab1k kal
dik. 

Balkan Antanh ile Sadahad Pakn 

eserlerini bu suretle teyid ve takviye et~ 
mill oluyorduk. Harbden korkmamn te
min edebilecegi hie; bir fayda yoktur. Hie< 
istemedigimiz harb, Tiirk vatamm da teb
did eden bir tehlike balinde hizim emniyet 

sahalanmJZa nzanmak ciir' etini gosterecek 
olursa ona kuvvetle mukabele etmek ka~ 
ranm vermis olmak hize gore gidilebilecek 

tek yoldu. hte bize nispetle heniiz uzakta 
olan yeni Avrupa harhine kar~1 vaziyeti~ 
ffi11. 

Bu vaziyetin hizim memleket ve mille

timlze miiteveccih tesiri ikidir: Bizden 
uzak vaziyetile de harb ikhsadi ve mali 

hayahm1z iizerinde miiessirdir, bir. Bu 

harbin bizim emniyet sahalanm1za sirayeti 
ihtimali hala mevcuddur, iki. 

ikinci ~1kkm birinciye nazaran bizim 
ic;in daha biiyiik bir ehemmiyeti bulundu

gunu bilmeyiz ki izaha ihtiyac var m1du? 
Ba~ka memleketleri bilmeyiz, fakat biz 
Tlirkle1 bu yeni harb bertaraf oluncaya 
kadar onun bugiin, yann veya obiir giin 

memleketimize kadar uzanabilecegini 
goz0niinde tutarak dikkatli ve hamhkh 
bulunmak mecburiyetindeyiz. Hiikumeti· 
miz tedbirlerini ona gore alm1~tlr. T eda fiii 
ittif;. k1m1zla her tlirlli asker! hamhklan• 

m;z bu tedbirlerimiz climlesindendir, ve 
i•te nihayet biit\e lizerinde bizden taleb 
t-rhl~>n h·dakarl•k bu yeni Avrupa harbi~ 
nin Tiirk milletine t~ hmil ettigi mecburi~ 
yetl,rden bir pan;ad1r. 

Vergi bah~inde bir miktar da ha klilfete 
karlanmaga davet olunurken bunun sebeb
lei im iyice bilirsek bu yiikiin ag1rhgm1 o 

lradar fazla hissetmeyiz. Hakikatte ~imdi 
bir ur.ur.dan Avruoay1 yakmaga ba~lam1~ 
olan veni harb milletlerin hayatl ic;in o 
kadar tehlikeli bir afettir ki onun hize ka
dar j:'elme5ine mani olmak ve nihayet ica
bmda onu muvaffakiyetle kaq!layarak 
maglub edebilmek ic;in nekadar laztmsa 

o kadar ileri fedakarhklar yapmakta te~ 
reddi.id etmemekligimiz, ba~ka tiirliisii 
asia dii~iini.ilemiyen bir zarurettir. ve ha~
tanba~a biitiin Turk milletinin bu hakikati 
olanca ac•kh~ile takdir etmekte oldugun
da da ~liphemiz yoktur. 

YUNUS NADI 



G 

Adese ufuklarz 

Halkevlerindeki 
fotograf sergileri 

Oc; dort ay kadar oluyor. Parti Umu
rni Merkezinden biitiin Halkevlerine ve
rilen bir direktif; oniimiizdeki ilkbahar -
da Ankarada ac;tlacak umumi bir sergiye 
yeti§tirilmek iizere, her Halkevi idaresi -
nin, kendi mmtakast ic;inde bulunacak 
resim ve fotograf amatorlerinin eserle -
rini toplayarak hirer sergi viicude getir
rnesini isteyordu. Hatta, bu amatorlerin 
yeti§tirilmesi ic;in Halkevlerinin kendi 
biinyeleri ic;inde, diger tubeleri gibi, hi-

Bugiinkii program ) 
RAD~ODiFt!ZYON POSTALARJ 

Da.l~ta uzunlutu: 
Tiirkiye Radyosu 1648 m. 182 Kc t L 120 Kw. 
Ankara • T. A. P. 31.70 m . 9465 Kc/s. 20 Kw. 

12,30 Program ve memleket saat ayan, 
12,35 Ajans ve meteoroloji haberlerl, 12,50 
Miizik: Muhtelif §arkllar (Pl.) 13,30 - 14,00 
Miizlk: Kar1~1k program (Pl.) 18,00 Prog
ram ve memleket saat ayan, 18,0~ MU.Z!k : 
Radyo Caz orkestra.s1, 18,40 Konu~ma <U
mumi terbiye ve beden terblyesl) 18,55 Ser
best saat, 19,10 Memleket saat ayan, aJans 
ve meteorolojl haberleri, 19,30 Muzik : Ka
rl§lk program. Saz eserlerl ve ~ark1lar. 20,15 
Konu§ma <Fen ve tabiat bilgiler! J 20 ,3() 
Muzik. Qalanlar: Vecihe, Cevde t Kazan, 
Re§ad Erer, Ru~en Kam. I - Okuyan : Nec
mi R!za. Ah1skan. 1 - Tanburi All Et - Su
zidll pe~revl, 2 - Tanburi All Ef. Suzldll 
a~1r semal: <Kanl yad1 lebinle) 3 - Fahrl 
Kopuz - Suzldll ~ark1 : (Tlfll nagamm a
cmmazj 4 - Tanburl All Ef. Suzldll ~ark1: 
(Her blr baki~mda). II - Okuyan: Miizey
yen Senar. 1 - Ki.lrdllihlcazkar §ark1: 
(Ne~'eyle ge<;en) 2 - Suphl Ziya - Kiirdi
Uhlcazkar ~ark1 : 1Bah9enizde siinbiil ol
sam) 3 - Dede - Ki.irdili §ark1: (Bivcta. 
bir ~e~mi bldad) 4 - Kiirdili kii9ek. 5 -
Adana tiirkiisii : (Qlkar yticelerde yum:..k 
yuvarlar) 6 - Suphi Zlya - Hicaz divan: 
(Diin gece ye's llel. 21 ,15 Konser takduni: 
Halll Bed!! Ytinetken. MUzik: Radyo orkl's
tra.sl (l}ef: H. Ferld Alnar) 22,15 Memlclt~t 
saat ayan, ajans haberleri: zlraat, esham
tahvllil.t, kamblyo - nukud borsas1 (fiat). 
22,30 Miizlk: Hindemith - Ressam Mathis 
senfonisl (Pl.) 22,55 MUzik: Cazband 1Pl l 
23,25 - 23,30 Yarmki program ve kapa:u~. 

rer dershane te~kil ve ihdas etmelerinin Yumrukla dudag1ndan 
astl aranan gaye oldugu da ati ic;in telkin 
cdiliyordu. yaralanml§ 

Halkm kiiltiir seviyesini yiikseltmek Kastmpa,ada Kulakstzda Dutdibi so-
ugrunda yeni bir hamle demek alan bu kaihnda 25 numarah evde oturan Osman 
te~ebbiis, hakikaten c;ok yerindeydi. lstan oglu Nusret, cbeni arabact Salih yum -
buldaki Halkevlerinin bilaistisna hepsinde rukla dudag•mdan yaraladt:t diye polise 
bu sene hirer resim ve fotograf sergisi a §ikiiyette bulunmu§tur. T ahkikata bat • 
c;!ldt. Miinhastran amator eserlerindl'n iba lanmt§hr. 

CUMliURIYET " 

Devlet DeaizyoDII'I l'letlle U. Midirliii Uialar1 

muhtelif hatlara 
kalk1' giin ve 

25 Marttan 1 Nisana kadar 
kalkacak vapurlar1n isimleri, 

saatleri ve kalkacaklar1 rihbmlar: 
KARADENiZ HATI'INA 

BARTIN HATI'INA 

izMiT HATI'INA 

MUD ANY A HA TI'INA 

BANDIRMA HATI'INA 

KARABiGA HATI'INA 
IMROZ HATI'INA 
A YV ALIK HATI'INA 

iZMiR SUR'AT HATI'INA 
MERSiN HATI'INA 

Salt 12 de (Cumhuriyet), Per~embe 12 de (izmir) ve Pazar 
16 da (Ankara) Galata nhtlmmdan. 
Sah 18 de (Ulgen), Cumartesi 18 de (Antalya) Sirkeci 
nhttmmdan. 
Sal!, Per§embe ve Pazar 9,30 da (Ugur) Tophane rthtl
mmdan. 
Pazartesi, Salt ve Pazar 9,50 de, Qar§amba, Per§embe ve 
Cuma 15 te (Sus), Cumartesi aynca 13,30 da (Trak) 
Galata nhttmmdan. 
Pazartesi, «;ar§amba ve Cuma 8,15 te (Trak) Galata rilih
mmdan. Ayrtca Qar§amba 20 de (Antalya), Cumartesi 
20 de (tilgen) Tophane rthbmmdan. 
Salt ve Cuma 19 da (Barhn) Tophane r1hhmmdan. 
Pa:r:ar 9 da (Tayyar) Tophane nhtimmdan. 
Qa~amba 15 te (Kemal), Cumartesi 15 te (Saadet) Sirkeci 
r1hbmmdan. 
Pazar 11 de (Aksu) Gal11ta nhhmmdan. 
Sah 10 da (Etriisk), Cuma 10 da (Konya) Sirkeci nhtJ-
mtndan. 

NOT: Vapur seferlcrl hakkmda her tilrlil maJ<unat, a~a~1da telefon numaralan yaz1h 
acentalartmizdan o~enilebilir: 

Galata Bai Acentslt~ Galata rilihmt, Llmanlar Umum MU

Galata §ube Acentahiti 
diirliiiffi binast altJnda 
Galata nhbmt, Mmtaka Llman Re!sl!~ 
binas1 altmda 

Sirkecl !;ube Acantahlb - Sirkecl yolcu salonu 

42362 

40133 
22740 

MODERN BAH~E VE GUL MERAKLILARI 
Envai gi.izel ~amlar, muhtelif renklerde manolyalar, kamelyalar, top 

akasyalar, ~ekil verilmis ve a~ava sarkan sus fidanlan, yemi~ agaclan, 200 
ce~id etiketli yediveren Avrupa .l(iilleri, i$emsiye ve parasol giiller vesaire 
vesaire ... Ortakoyde Ankara Bahc;esinde bulabileceksiniz. V AStL. 

Katalo~muz isteyenlere gonderilir. 

Nafaa Vekiletinden: 
9/ 41940 tarihinde sah gi.inii saat 15 te Ankarada Naf1a Vekaleti blnu1 i~lnde Malzeme 

Miidiirliigi.i odasmda toplanan Malzeme Eks!ltme Komlsyonunda, Ankara !stasyonunda vagon 
1~inde teslim §artile biitiin malzemesi miiteahhide aid dem!rden imal edilmit olarak 170 aded 
kilometre, 200 aded rneyil ve 300 aded miinhanl levhalanrun muhammen bedeli cem'an 
c3930• liraya iblag olunarak ag1k eksiltme usullle yenlden ekslltmesi yaptlacakttr. Eksiltme 
§artnamesi ve teferrilab bedelslz olarak Malzeme Miidilrlilgiir;-len ahnabilir. 

Muvakkat teminat 294,75 JiTadir. 
isteklilerln muvakkat teminat ve ~artnamesinde yaJalt vesikalarla birlikte me:zk(lr gi.in 

ve saatte Komisyonda haZir bulunmalar1 lSztmd•r. <1325• (2241) ret olan bu sergilerin hie; birisinde sec;me Ozerine kaynar SU dokiildii 
olmak §artile, yiizden fazla fotograf ve 
yaghboya, suluboya, pastel karakalem Taksimde Havaho§ sokagmda oturan ,jjlll••a A L I• L 
olmak iizere elliden fazla resim topla • Dimitri kiZI Zoi, mangal iizeritdeki bir W 
myordu. kap ic;erisinde kaynayan suyun iizerine SEZER 

F otograf klSlmlarmdaki eserleri dik • dokiilmesi neticesinde, ha§lanmt§, ~i~li 
katie tetkik ettim. F otografinin peyzaj- <;ocuk hastanesine gotiiriilmi.i§tiir. 
dan ba§]ayarak portre, natiirmort, ens • c 0 ~ 
tantane gibi muhtelif sistemlere aynlan T£~£KK R ___) 
nevilerinin her birinde eidden iftihar du· ,., _____ .....;::...._ ________ _ 

yuracak liyakatler goriili.iyordu. Bir ke • Yanm astrdan fazla Beyaztd kiitiib -
lime ile denebilir ki fotografm gerek tek- hanesi mi.idiriyetinde ve Dariilfiinun A
n ik gerekse estetik fa~tllarmda yiiksek rab edebiyah mi.iderrisligile Beyaztd 
b ilgi ve hassas gori.i~ sahibi k1ymetli a - dersiamhgmda hizmeti mesbuk alan ve 
m atorlerimiz pek c;oktur. 22 mart 940 gecesi saat on birde hayata 

F otograf sergilerini gordiigi.im Halkev· gozi.inii kapayan pek sevgili agabeyimiz 
Ierinin hemen hepsinde, galerinin birin • Ismail Saib Hoca hakkmda mer • 
ci• ini intihab etmek ic;in hissen mi.i§kiilat humun c;ok sevdigi saym Maarif Ve
c;el-t im. kili Hasan Ali Yi.icelin gostermi§ oldugu 

<;:ok olgun ve ~ok hisli bir gorii§ kabi- biiyiik alaka ve kadir§inashga, merasime 
!iyetinin mahsuli.i oldugunu ifade eden ihtimam gosteren Istanbul Valisi Lutfi 
kompozisyonlarm tam bir bilgi ile haztr· Kndara, son veda rnerasimine bizzat i§
lanml~ kli§elerinden her birisini digerin- tirak etmek lutfunda bulunan Istanbul 
den daha us tun bulmamak kabil olmu - Maarif mi.idiirii T evfik Kutla Oniversite 
yordu. heyeti talimiyesine, kendisini tamyan ve 

Eminonii Halkevinin fotograf sergisini seven k1ymetli arkada~larile talebelerine, 
haznlayan heyet i~erisinde ben de c;ah§- k1z ve erkek muallim mektebi talebele -
tim. Yukanda bir suretini gordi.igiinuz rine, akraba ve dostlanmiza, telgraf ve 
kli§e, bu galerinin birincisi olarak ayn • mektubla taziye etmek lutfunda bulu • 
Ian peyzajd1r. Gerek Itik tanzimi, gerek- nanlara ayn ayn tetekki.ire pek derin te· 
se manzarada intihab olunan goriit za • essi.iriimi.iz mani oldugundan §iikran ve 
viyesi hakikaten ince bir zevkin mahsu- minnetlerimizi takdime muhterem gRze
lii oldugu, tablonun zenginliginden an • tenizi tavsit eyleriz. 
latthyor. Resmin teknik ktymeti de hie; Karde§leri: Hasan Kemal. Ibrahim, 
bir itiraz celbetmiyeeek kadar tamd1r. Davud 
Oyle ki. derenin giine.,ten aldJgl rof!ex 
nekadar zengin ve detayh ise, gi.inetin 
tam oniine getirilmit alan agac govdele
rinin lo~ detaylar1 da ayni derecede zen• 
gindir. F otograf kimyasm1n tam bir mi· 
munesi olacak kadar muvaffakiyetli bir 
surette banyo edilmit alan bu klite. tayft 
~emsinin siyahla beyazm derecatile nastl 
ifade edilebilecegine hakikaten canh bir 
,ahiddir. 

Geleeek senelerde hirer fotograf ders
hanesile tekemmiil ettirilecek olan bu ser
giler, hirer kiiltiir kaynaii olan Halkev
leri ic;in daha c;ok rnuvaffakiyetler vadet· 
mektedir. 

Namrk Gorl{iit; 

lkbsadi Y iiriiyii§•- ' 
Her gun tekamiil eden bu mec

mua biiyiik bir okuyueu ki.itlesi top
lamaga ba,lamttttr. Gittik~e teka
miil eden bu meemuayi koleksiyon 
yapmamak bir kaytbdn. Adres: An
kara eaddesi No. I 49. 

• 

Haetahgiml ameliyats1z ve C<Ok mahi
rane tedavi eden. Beyoglu hastanesinin 
hazik dahiliye tefi doktor Necmeddin 
Hakk1 1zmirliye alenen §iikranlanmi 5un
magt bore bilirim. 

Niyazi HIZir 

Kad1n Dunyas1 
4 UnC~YJSI ~ddt 

Eli§leri, ic;: ~ama§Irlan, sokak rob· 
Ian, yeni orme bluzlar, perde, ~apka, 
modellerinden ba~ka bol sinema, 
yazt ve tablolan, aynca giizellik re
c;:eteleri, hikaye, yemek ve ev bil
gilerine aid yaztlar ve karikati.ir. 
Bilhassa kadmlanmtzl alakadar e
decek cazib mevzular. Siz de behe
mehal bu giin bir tane Kadm Diin
yasi almayi unutmaym1z. Fiatt 1 0 
kuru§. 

2 

Y A ZAN: 

ESAD MAHMUD KARAKURD 

( uiinkii ktsmm hulasasl ) 
(Bir sonbahar gecesi bir kadmla, 

erkek ba§ba§a, bir spor o~omobille 
Alemdagma dogru u~uyorlar. Or
manhkta birdenbire arabay1 durdu
ran erkek, kadma i,tiyakint di::kerek 
uenin i~in oliiyorum Necla I>> diyor. 
Lakin kad1n onun 111km1 reddetmek· 
tedir. «Sen benim aadece arkada
flmsm, dostumsun, lakin daha ileri 
gidemeyiz, ben seninle mes'ud da
mam, seni sevemem>>. Orh11n isyan 
edivor, feveran halinde soylenmek
tedir.) 

En nihayet otel salonlannda, erkek 
yerine koymtyarak, inee ipek kuma§· 
Jar arasmda yo! yo! kivnmlarla c;iz· 
gilenen bir kadm viicudiini.in gizli kal
rnas1 Iaztm gelen taraflanm bile sakla
maga li.izum gormeyip. odasma .k~hvalt• 
getiren bir garson kabul eder gtbt beni, 
ta yatagmm uclanna kadar alarak, y.:1r-

ganlannm tizerine kadar oturtarak, gu· 
rurla, erkekligimle eglendin 1.. F aka t ar
uk tahammtili.im kalmad1. Seni isteyo· 
rum. Seni tahrik edile edile, sinirleri kam
c;Ilana kamc;1lana c;tlgma c;e.vr~lmi~ g~nc, 
kuvvetli bir erkek hak ve Ihtlrast!e 1ste· 
yorum. Arllk elimden seni kimse alamaz 
bu geee benim I.. 

Adam kadtm ince belinden yakalaya
rak dizlerinin tizerine <;ekiyor. Dudakla
nm, onun di,i bir ke~i kam gibi ktztl ve 
donuk bir renkle yanan dudaklarma kay· 
mak isteyor. Kadm biiytik bir korku ve 
heyec;m i<;inde c;Irprnmaktad•r ... 

- B1rak beni Orhan; §imdi avaz1m 
<;rkttgl kadar can kurtaran yak mu diye 

bag!Tacagim. • . 
- Bagu; istedigin kadar bagul.: Kt

me duyuracaksm sesini 1.. Buras! dag ba
§1; burada jandarma ve kanun yak. Bak 
golgeleri ta denizlere kadar uzayan ko· 
caman bir dagm et~klerinde bulunuyoruz 
§imdi ... Burada yalmz tabiat var; yalmz 

Karyola ve Madeni E,ya Fabrikas1 
Muhtelif cins karyola ve divanlarla madent mobleler fabrikanm salonlarmda 
e&hir edilmektedir. Bir defa mallanm1z1 ~ormeniz menfaatiniz iktizasm· 

dand1r. Sirkeci, Salk1msogiid, Demirkap1 caddesi No. 7. Tel: 21632 • 

10,000 aded T1rpan (Kosa) 

Ziraat Vekaletinden: 
Abnacak 

Zirai Kombinalar Kurumu iht!yac1 i~in kapalt zar£ usu!Ue (10,000) aded brpan (Kosa) 
sahn altnacakhr. 

Ttrpan (Kosa) nm 
tarihine musadif cuma 
yonunda yaptlacaktlr. 

beherina 100 kuru~ ktymet tahmin edilmi§tir. ihale 12 nisan 940 
gi.inil saat 15 te Vekilet binasmda mi.ite§ekkil Satmalma Komili-

Muvakkat teminat (750) liradtr, ;artnamesl Zira! Kombinalar Kurumu Miidiirlii~nden 
para21z olarak verilir. 

istckliler kapaii zarflarm1 aat 14 e k~dar Komlsyona vermelerJ ve 2490 say1h kal)unun 
emrettlgi vesikalarla saaf 15 te Komizyonaa haZJ.r bulunmalart. d339:o (2288) 

• Uksiirenlere : Katran Hakk1 Ekrem J 
Hakk1 Katran pastilleri de vard1r. 

Ol'lllan UmUII Midiirliiiinden: 
Liizumlu gori.ilen Devlet Orman i§letme Revirlerinde kurulacak olan kereste fabrika

larmda kullamlmak ii~ere katrakt lokomobil vesair fabrika malzemeslne liizum vard1r. 
Mi.icedded veya az kullamlm•1 makine ve malzemesi olup da satmak isteyenlerin ileri siire
cekleri ~artlar ve makinelerin markast, evsa£1, fiatt vesair maliunatla birlikte Orman Umum 
Miidi.irli.igune mi.iracaatleri. c1338• (2289) 

Radyo Almana gr 
Ge~en sene bilyiik bir ragbct kazanarak bii

tiin niishalan (3) ayda tamamen satllan bu kty
metli eserin 1940 saylSI da tilkenmek iizeredir. 
Radyosu olanlar tedarikinde lstical etmelidirler. 

Fiat!: 60 kurut - Kanaat Kitabevl 

Mide, Barsak ve le bPstabklan 
muayenehanesi 

Or. Y. Hallacyan 
Taksim ( eski Talimhanede) Ab

dii.lhak Hamid caddesi. Sabiha 
a art. No. 12, daire No. 4 

tabiatin ferman dinlemiyen kanunlan ... 
Benimsin, benim elimden kimee alamaz 
artJk seni 1.. 

- Orhan c;Ildmyorsun sen. Ne yaptlgi
m bilmiyorsun, birak beni Allah a§kma 1.. 

- Buakmiyacagtm eeni, hirakmiyaca
gJm artik Necla 1 •• Bileklerinin kuvvetine 
giivenen bir eski zaman zorbas1 gibi, seni 
cebirle arzularima esir edeeegim bu ge
ce!.. 

Adam hemen kollanndan birini kadt
nm bacaklanna; digerini be line aararak 
onu oturdugu yerden kaldmyor, otomo
bilden indiriyor. Gogsiiniin iizerinde c;tr· 
pman bu gene taze viicudii, yan taraftaki 
bi.iyi..ik ihlamur agacmm altma gotiiriiyor 
ve sonra lakayd bir halde kollanm hira
karak onu c;imenlerin iizerine ahyor •.• 

- Orban akhm ba§ma topla; ken dine 
gel I.. lnsan istemiyen bir kadma zorla el 
uz ... tmaz. Mukavemetten mahrum buaktl
mtf bir kadma hiicum etmek diinyamn en 
bi..ivi.ik vah~eti, en biiyi.ik alc;akhihdii ... 

Kadm soziinii bitiremiyor. Adam bir
denbire parmaklanm onun ipek bliizi.i
ni.in yakaladrma ge'rirerek bliizii bir anda 
c;ekip ortasmdan ikiye boli.iyor. 0 zaman 
gokyiiziinden siizi.iliip gelen I§tklar, bu 
yirmi yedi ya§ kadm vi.icudi.ini.in yiplak 
kalan gogsiinii oldugu gibi meydana ~~
kanyor. 

!,.te 0 vakit kadm avaz1 c;tkhgi kadar: 
- lmdad I. lmdad I. 
Diye bagtrmaga bathyor ... Bagmyor • 

bagmyor • bagmyorl •• 

Haseki hastanesi 
Dahiliye Mii*ehass1slarmdan 

Dr. Hiiaeyin Usman 
Ak$amlan 1T • 19 a kadar 

LA!ell Ordu caddesl Lfituf apart1man 
No. 3, Telefon : 22459. 

Oemci lere Mi.ijde I. 
BUyUk bir itina ve lam blr ahli· 
yetle lmaline ba,lanilen (OEM) 
raku11n1 her yerde mz. 

Bir an ve bir aes I., 
Nereden geldigi, nas1l peyda oldugu 

bilinmiyen bir adam, yandaki buyiik th
lamur agacmm arkasmJ kaplayan c;ahhk
lardan meydana c;Ikiveriyor. Bu uzun boy
Iu geni§ omqzlu, ayagmda mat siyah ~Iz· 
m~ler ta§tyan bir adamdu. <;tkmasile be
raber hemen Orhanm i.izerine attlmast bir 
oluyor. Parmaklanm yakasma gec;irerek 
onu yerden kaldmyor. Gozi.imiizii ac;1p 
kapamaga vakit yak... Orhamn c;enesi ii
zerine bir, bir daha, bir daha i.ic; yumruk 
iniyor .•• 

- Pis herif; kopek bile istemiyen dJ
tiyi rahat buaku I.. 

Sonra, biiyiik bir sogukkanhhkla elle
rini, iitiisiiz kiilot pantalonunun cebleri
ne sokarak geri geri gidiyor. Sutim th
lamur agacmm gogdesine daytyor ve oy
le kahyor ... 

Ses sada kesilmi§tir §imdi ... Bir §a§km
hk am... Necla yJrtik bliiziiniin uclann
dan dt§ari fulayan gogsi.inii kollanmn 
l(aprasvari bir hareketile ortmege c;:ah§a· 
rak oldugu yerde oyle bi..iziilmi.i§ duru
yor. YalniZ di.i§erken vi.icudii biraz saga 
dogru kaymi§ galiba 1 ... 

Gece c;ic;eklerinin nemli kokusunu ta
§Iyan sonbahar riizgarlan §imdi~ bu vii
cudii saga dogru kaymi§ harikulade gii
zel kadmm sac;larlnl dagittyor, •ve bu da
iblan sa~larm simsiyah buklelerinde bir 
taktm erguvani dalgalar c;izdikten sonra, 
biisbiitiin c;apkmla§arak, biisbiitiin kiis· 
tahlatarak !jiplak gogsiiniin sivriliklerine 

, 
KIZILAY CEMiYETi 

Umumi Merkezinden : 
Cemiyetimiz harb, k1thk, muhaceret ve emsali ahvalde zuhur eden 

hastahklarla yapliacak miicadelede ve bilhassa seferberlik esnasmda h~s
tanelerde K1zliay esas hem$irelerine yard1mc1 s1fatile ~ahfimak iizere Is· 
tanbulda Aksaravda kain: 

KIZILAY HASTABAKICI HEMSiRELER MEKTEBi 
dahilinde 

GO R 
yeti.$tirmek i~in 1 nisan 940 tan itibaren iic;iincii kurs ac;1lacakhr. Mecca· 
ni olan bu kursa asathd.a vaz1h sartlan haiz olanlar ahmr: 

1 - 20 ila 45 vas arasmda bulunmak, 
2 - En az ilk mekteb tahsili gormiis olmak. 
Kaydolunmak ve dersler hakkmda malilmat almak isteyenler yukanda 

adre~i yaz1h mektebimize miiracaat etmelidir. · 
ikinci devre kurs ic;in kaydedildiP;i halde ii~iincii kursa kalanlarm tek· 

rar miiracaatle kaydolunmalan. 
~efik ruhlu, hay1rperver hem$irelerimizin bu insani i~e hevesle ko~a

caklarma kaniiz. 

i LAN 
&ki Ketani timer yeni Kth~ali mahallesinin eski Akarsu yeni San'atlar sokagmda istirn• 

lake tabi tutulan Emlaki Milliyeye aid iki numarah arsanm beher metre murabbama 75 
kuru§ dort numarall Apustola aid hamnm enkazma elli lira ve arsanm beher metre mil: 
rabba:na yetmi~ be§ kuru~. 6 numaralt Bclediye malt h~omamm diger ktsim i.izerindekl 
barakaya yiiz lira ve arsanm beher metre murabbama yetmi§ be§ kuru§, 8 numarah Evkafa 
aid harab cami binasma kaimen 400 lira ve 10 numarah Ay§eye aid ah~ab ve harab haneye 
500 lira k1ymet takdir edilmi§ ise de bunlardan 10 numarah ah§ab ve harab, hanenin muta• 
sarnf1 Ay~e mi.iddeti kanuniyesi zarfmda vuku bulan itiraz• i.izerine Belediye Enci.imenince 
yap1lan tetkikat neticesinde binaya kaimen be§ yi.iz lira k1ymet takdiri muvaf1k gori.ilmi.i§tiir· 
Yalmz binanm mebni bulundugu arsaya diger emsali misi.ilhi beher metre murabba1nll 
yetmi§ be§ kuru§ k1ymet takdir edilmig oldugundan 1295 tarihli istim!Aki em!Ak kararname• 
sinin 13 ilnci.i ve 17 nci maddeleri mucibince ashabt emlak i§bu ilAn tarihinden itibarei1 
on be§ gi.in i~inde yukanda miktar ve nisbetleri yazth bedellerini kabul ve istifa ctmeler~ 
ve aksi takdirde lstimlak kararnamesinin mi.izeyyel 2 sefer 1300 ve 1 kanunue'0'el 1298 tarihh 
{1krai rnahsusasma tevfikan muhammcn bedellerinin yiizde yirmi fazlasile Istanbul Cum· 
huriyet Merkez Bankasma yatmlarak r•zalarma bakilmakslZln istimlake mtiteallik miiteaktb 
muamelll.bn !fa ve lntas; ve istlmlak edilen emvali gayrimenkuleye vaziyet edilecegi iJs!l 
olunur. (2305) 

1 Devlet DelliryoUara i1let11e U. Midiirlijindea: 
Muhammen bedeli 150,000 lira olan 10,000 ton yerli ~imento 9/ 4/ 940 salt gi.ini.i saat 15,30 

da kapah zarf usulile Ankarada idare binasmda satm altnacakhr. 
Bu i§e girmek isteyenlerln (8750) lirahk muvakkat teminatla kanunun tayin ettigi vesl• 

kalar1 ve tekliflerlnl aynl gi.in saat 14,30 a kadar Komisyon Reisligine vermeleri laztmdtr. 
§artnameler (750) kurll§a Ankara ve Haydarpa§a veznelerinde sahlmaktad•r. (2297) 

istanbul Mtntaka Liman Reisliginden : 
Limanlar !~in 5 aded i§aret diregi yaptmlmas1 a~tk eksil tmeye konmu§tur. 
Tahmin bedeli 2200 lira, % 7,5 teminah muvakkatesi 165 lirad1r. 
ihale 30/3/ 940 cumartesi saat 10 dad1r. 
isteklilerin teminat makbuz veya banka mektublarile ve digcr mali ve ticarl vesailti 

muteberelerile mezkur gi.in ve saatte G~latada R1htun i.izcrindc istanbul Mtntaka Liman Reis• 
ligi Satmalma Komisyonuna ve §artnameyi almak isteyenlerin de idare $ubesine miiracaatleri 
ilan olunur. (2031) 

• 
lstaa•at Belediyesi ilaalara -

' 

Tahmin 
bed ell 

3300,00 

ilk 
teminat 
247,50 Bebekte Rumelihlsar1 caddel!inde Kmmz1 yah namile rnaru£ 1-1/1, 3 

rtumarah bina enlt~tz 
1200,00 90,00 Boj!aziglnde Emirgan cac!desinde 3d numaral• bina enkazt. 

Tahmin bedellerile ilk teminat miktarlan yukanda yaz1h iki par~a bina enkazt ayn ayrl 
a~Ik artt1rma suretile sahlacakhr. §artnarneler Zab1t ve Muamelat Miidiirli.igu kalem!nde 
gori.ilecektir. ihale 9/ 4/940 sab giinil saat 14 tc Daiml Enciimende yapilacaktir. Taliblerin ilk 
teminat makbuz veya mektublarile ihale gilnil muayyen s..atte Daimi Encilmende bulun -
malarL (2311) -Tahmin ilk 

bed eli 
1040,00 
584,80 

teminat 
78,00 
43,86 

Motiirlil vesaitte kullamlmak ilzere ahnacak 10 ton makine yagt. 
Temlzlik i§leri hayvanatmm tedavisinde kullamlmak ilzere ahnacalc 
t1bb! ecza. 

Tahmin bedellerile ilk teminat miktarlar1 yukartda yazth makine yag1 ve ttbbt ecza ayri 
ayn a~1k eksiltme suretile satm almacaktir. ihale 9/ 4/ 940 salt gi.ini.i saat 14 te Daimi Enci.i· 
mende yap•lacaktir. Taliblerin ilk teminat makbuz veya mektublan ve 940 y1lma aid Ticaret 
Odas1 vesikalarile ihale gi.ini.i muayyen saatte Daimi Enciimende bulunmalah. (2309) 

istanbul Elektrik, Tramvay 
i~letmeleri Umum 

ve Tiinel 
Miidiirliigiinden : 

1 - Muhtelif eb'adh cem'an 95,500 metre yeraltt ve denlzalh kablosu satm almacakhr. 
2 - Muvakkat teminat 5000 lirad1r. 

3 - Eksiltme 2/ 5/ 1940 per§embe gi.inil, saat 15 te Metro han binasmm be~inci katmda top
lanacak olan Artbrma ':'e Eksiltme Komisyonunda yap1lacaktrr. 

4 - Bu i~e aid §artnameler Idarenin Levaz1m Miidiirli.iiii.inden paras1z tedarik edilebilir. 
5 - Teklif mektublarmtn §artnamedeki tarifat dairesinde haz•rlanarak saat 14 e kadar 

Komisyon K&tibligine imza mukabilinde verilmi~ bulunmas1 Hiz1md1r. (2068) 

ist~nbul M1ntaka Liman Reisliginden : 
t.i~ aded yeni motOr teknesi a91k eksiltmc ile yaptmlacakhr. 
Tahmin bedcli 4500 liradtr, % 7,5 teminah muvakkate 337 lira 50 kuru~tur. 
~hale 30/3/ 940 cumartesi gilnii saat 10,30 dad1r. 
Ist~klilcrin .. teminat makbuz veya banka mektublan ve mali ve tlcari vesaiki mute· 

berelert ve Munakalat Vek~letinden alacaklan ehliyet vesikalarile birlikte yevmi mezki1rd• 
Galatada ~1hhm ~zerinde !st~nbul Mmtaka Liman Reisliginde miite§ekkll Komisyona ve 
'artnamey1 almak ISteyenlenn Idare $ubesine miiracaatlerl ilB.n olunur. (2036) 

kadar uzamyor ve orada rahat rahat do
la§Iyorlar ..• 

Gokyiizii tath bir aydml1k ic;indedir ... 
0 tnrada c;enesine yedigi yumruklann 

tesirile yere y1ktlan Orhanm, yava§c;a el
lerini dizlerinin iizerine koyarak ayaga 
kalkttgmi goriiyoruz. Tek' bir kelime soy
lemiyor, ba§mt c;evirip, ne strtim 1hlamur 
agacmm gogdesine dayami§, elleri cebin· 
de duran bu me<;hul ve magrur adama, 
ne de kollarile bliiziini.in yuttk uclanndan 
dJ§an fulayan gogsiinu kapamaga c;ah
~an Neclaya bak1yor. Yalmz cebinden bir 
mendil c;tkararak kmlan di§inden c;enesi· 
ne dogru sizan kiic;iik, ktrmiZI bir kan l}e
ridini siliyor. Bir §ey soylemiyor. T ek bir 
hareket yapmtyor. Yalmz agu adtmlarla 
otomobile dogru yi.iriiyor. Yava§l(a elini 
arabasmm a<;Ik kalan kap1smm uclann
dan tutarak kendisini ic;:eri c;ekiyor. Sofor 
yerine gec;iyor. Bir an oyle duruyor. Dii
~i.iniiyor. Sonra birden bire ba§Inl kaldi
rarak, sutlm 1hlamur agacmm gogdesi
ne dayami§ duran mec;hul adama baki
yor ..• 

- Hakhydm arkada~ diyor; kim oldu. 
gunu bilmiyorum ama bu l}iddetli rniida
haleyi yapmakta sana hak veriyorum. 
<;ok giizel soyledin. Kopek bile istemi
yen dil}iyi rahat buak1r. 

Bir an susuyor. Bir ucundan Yirtilan du
dagmi bi.ikerek act ac1 giiliiyor. 

- K1yafetine ve tarz1 hareketine ba
kJhrsa pek oyle nezaketten filan anlayan 
bir adama benzemiyorsun sen. diyor. 

Cebinden saatini c;1kanyor: 

- Saat on bir. $ehirden 18 kilometrt: 
uzaktaytz. Bak gokyiiziinde ytldizlar par• 
hyor. Her taraf giindi.iz gibi bembeyllZ• 
$u thlamur dallanmn c;imenlere serdigi 
tapkm ~olgelerin ktpiTdam§tm goruyor 
mu_s~m, I~sam nasi! _kendine dogru c;ekiyor 
degil .. m1 I.. Ihk btr riizgar. lnce yumll' 
fak tu.ylerden yapilmi§ bir yatak gibi ye• 
re senli uzun Yel}il c;imenler I. 

Hiddetle di§lerini stk1yor. 

- Ey kor talihimin bir hendek gibi 
yolumun iistiine c;tkardtgt adam; hayaliP 
yar1m a~u c;ah§sayd1 sana ne boyle muh• 
to:;§em bu gece, ne de boyle akla gelmet 
btr macera haztrlayamazdJ F . ... 

rem ai(Iyor. Ayagmt gaza koyuyor: 
. AIJaha tsmarlad1k; i§te sana yarl' 

behne kadar c;Iplak kalmi§ gene giizel• 
fakat o nispette de magrur ve h~§in bit 
kadm btrakJp gid1"yoru E"l · · bi• 
I. m. g enmesmt 
tyorsan ~ansm a~rtk olsun I 

.. G~za ~~s~yor. Otomobii birdenbire 
ruzgar gtb, tleri doihu atJhyor 0 zam~'' 
na kadar ol~~gu Yerde sessiz .duran ka• 
d~~· .. otomob_,J.n_ bir anda hareket etti!/i•,i 
gorunce deh gJbi Yerinde f I Sa' • n 1r ayor. gmyor: 

- Orhanl .. Orhanl B • arl' 
v ••• em gecey 

51 daglarm ara~t~da boyle yapayalmz bJ• 
raktp nereye gJd,Yotsun) .• 

Kollanm gog~iinun iizerine kapayarllk' 
m,.htabi~ t~prak Yollann i.izerinde ac;ui1 

1~1ktan c;Izgtlere basa basa otomobilin ar• 
kasmdan ko§uyor. (Devam edi;;or) 
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ve macera 

TEBLiKE KUSU 
1- Piyer'in s1rn 
p ~aksim Vasor'iin 

anse yakm bir tay· 
Yare karargaht olan 
Burje civannda ktzt 
~~ kansile oturdugu 
ll~i.ik evinde o gun 

fevkalade bir haztr
~k goze ~arptyordu. 

aksim, aylardanbe
ri kendilerinden u
tak olan ve biraz 
lonra biiyi.ik ve se
Vincli bir haberle gel
rnesi muhtemel bulu
nan kardeoi Piyer 
~.asor' ii bekleyordu. 

tyer bir hafta ev· 
Ve yazdtgt bir mektubda cservet ve ka-
2:anc yolunu tuttugunu» bildiriyordu. 

Piyer Vasor'iin oglu heniiz on be;, ya
ttnda bulunmasma ragmen, me~hur bir 
ta;yyareci olan amcaat Maksim'in yamn· 
da tayyarecilik ogreniyordu. Maksim, Sll• 

~e havada atttgt taklaklar, yaphgl oyun
arla degil, en fena ve futmah havalar· 
da katettigi uzun mesafelerlc de hava 
kahramanlannm en mi.ihimleri strasma 
ile~mi§ti. Onu, hava aeferlerinde hiC# bir 
§ey korkutmuyor ve ytldtrmJyordu, 

Maksim' in karde§i Piyer de tayyareci 
idi. F aka t o, daha ziyade in~aat ve icad 
hususlanna merakhydt. Hava gemilerin· 
de mi.itemadiyen degi~iklik yaparak onla
ttn daha fazla h1zh gitmelerini ve daha 
ernin bir ~ekilde seyahat etmelerini te
rnin eylemek isteyordu. 

Piyer Vasor'un oglu Moris kuc;uk ya~
la annesini kaybetmi~ oldugu ic;in baba
&tnm yoklugunda daima amcasmm Bur· 
io'daki evinde kahyor ve yengesinin ter· 
biye ve nezareti altmda biiyuyordu. 

Maksim Vasor'un ktzt Kolet on dort 
Ya§ma basmak iizere idi. 0 da c;ok ki.i· 
~iikken tayyarecilige merak sarm•~tJ. Bu 
heves gittikc;e artJyordu. Kolet ile Moris 
ll§agt yukan ayni yal}ta olduklan ve ayni 

rnerak ve tecessus ic;inde bulunduklan 
i~in stk stk oturup kend!lerini alak&daJ 
eden mevzu etrafmda konu,maktan bU
Yiik bir zevk duyarlard!. ~imdi, aofray1 
da beraber haztrlayorlar, Piyer Vaaor'iin 
ileli§ini kutlulamak lc;in yemek masaemt 
c;i~eklerle si.isluyorlardt. 

Kolet ne~· eli bir yiizle Moris' e sordu: 
- Demek, baban aervet ve kazanc 

Yolunu tutmu;, ha ... 
Moris miitevaztane cevab verdi: 
- Bu soziinun dogru olduguna !iUP· 

hern yok... c;;unku kendisi bilirsin ki bo§ 
Yere ogunmeyi hie; sevmez 1.. 

- Onda §Uphe yok ... Fakat amcamm 
hize getirecegi haberi c;ok merak ediyo
rum ... 

- Muhakkak ki tayyarecilige aiddir. 
Zira, babamm gece giindiiz dii~uncesini 
rnesleginden ba§ka hie; bir §eyin i~gal et
rnesine imkan yoktur. Bize gonderdigi 
rnektubda bahsettigi i~in tayyarecilige aid 
l'eni bir kesif oldugunu tahmin etmek ic;in 
keramete ihtiyac yoktur. 0 kadar uzul
rne Kolet ... Y emek zamant yakla§tl. Ba
bam neredeyse gelir ..• 

Evet, be~ on dakika eonra Piyer Va
~or "'Ozlerinde sevinc panlttlan ve yiizun· 

. ., .. tocDi""roiiUiiii'''"' 

iatikba!in giirbiiz del!kanltlanndan 1evimli 
Mete Yurdakul 

de muvaffakiyet tebessumlerile odadan 
ic;eriye girdi: 

- Aman, dedi, her ~eyden evvel ye
mek yiyelim ... c;;unku ac;hktan <iluyorum. 
Yemegin sonuna dogru size strr1m1 butun 
tafsilatile if§a ederim. 

Yemek c;ok ne!l' eli ge~ti. Kolet'le an· 
nesi fevkalade nefis yemekler yapmt~lar
dt. Fakat haricden biri dikkat edecek ol
sa herkesin lokmalann her zamankinden 
daha az c;igneyerek yuttuklanm gorebilir
di. <;unku biitun aile erkam Piyer' i din· 
lemek ic;in yemegin bir an evvel bitme
sini temenni ediyordu. 

Nihayet, Maksim Vasor: 
-l~te stra yemi~e geldi, dedi, yemek 

bitmi§ saythr, haydi azizim Piyer soz se
nindirl .. 

F azla tsrara hacet btrakmakslZJn Piyer 
anlatmaya ba§ladt: 

-Size verecegim tath haberin ozu §U

dur: Aylardanberi yaphgtm tetkikler ~ok 
miikemmel ve muvaffakiyetli neticeye 
varmt§tlr. Neticenin tekmil teknik tefer· 
ruatmt burada anlatmaya imkan yoktur. 
Onu kendi gozlerinizle gormek lazJmdtr. 
Onun iC#in birkac; gun sonra stza benim 
mahm, daha dogrusu biz:im mahmtz: o
lan adaya goturecegim ... 

Maksim Vasor dayanamadt, karde§i
nin sozunii bu noktada kesti: 

- Allah a§kma, dedi, masal mt anla
ttyorsun... Bizim mahmtz olan bir ada
dan benim kat'iyyen haberim yok. 

- Ne masah karde§im ... Soyledikle
rim ba§tan a§agtya hakikat... Nant ve 
Sen-Nazer' den pek uzak olm1yan bir nok
tadaki kuc;uk bir adaY.,t satm ald1m. ~im· 
diye kadar adactgm orada mevcudiyetin
den pek az kimee haberdardt. Onun ic;in 
yapacag1m tecrube ve tetkiklere en mu· 
nasib yer olduguna §Uphe yoktu. 

- Hay str kupu, hay!.. 
- Ha§a, str kiipii degilim, ciddi bir 

icad ve ke§if adamtytm... Onun ic;in tee· 
ri.ibelerimi muvaffakiyetle neticelendirme
den kimseye bir §ey ac;mam. 1§ aksi <;t· 
kacak olursa mahcubiyete de dii§mem. 
Gelip ke§fimi gozlerinizle goreceksiniz ... 
Ben de bundan hem sevinc, hem de if· 
tihar duyacaitm. Adamtztn ~orak bir yer 
oldugunu zannetmeyiniz. lkamete C#Ok el· 
veritlidir. Orada kii<;uk bir ev yapttrdtm . 
Yamnda bir atolyesi, bir de hangan var. 
Atolyedeki alat ve edevatm fazlaltgtna 
mukabil hangan o k&dar buyiik degildir. 
<;unku ic;eri•inde eakladtgtm tayyare de 
o derece cesim bir ~ey degil... Kii~uk, la
kin c;ok htzh giden bir u~ak ... 

Maksim gene karde~inin soziinu kesti: 
- Bir de str kupu degilim diyorsun ... 

Yahu, gizlice ada satm ahyorsun ... Orada 
aylardanberi hie; kimseye sezdirmeden es
rarh i§ler yaptyorsun... Eger sen de su 
kupii degilsen, kimdir str kiipu bana gas
ter ... F akat Nant ve Sen - Nazer' e yakm 
olduguna gore adamtzm herkes taraftn
dan mec;hul bir toprak parc;as1 te§kil et· 
tigini pek zannetmiyorum. 

- Belki bahkc;tlar filan bilir ... 50 met
re geni§liginde, 300 metre uzunlugunda 
bir yer ... 

- Hayret dogrusu... Bu gunku tayya· 
relerin en yeni sistemde ve en hiZh gi
den bir niimunesini o daractk yerde na· 
sal viicude getirdin, bir turlii aktl enlire
medim. 

- c;;unku benim tayyarem toprak iize
rinde yirmi metre bir mesafe kateder et
mez havalamyor, yere kondugu zaman 
da gene ancak bu kadar mesafede ilerle
yip duruyor. Onun i~in adayt intihab 
ederken bu noktalan nazar1 dikkate al
madagaml zannetme ... Sonra gerek uc;ma, 
gerek konma meydanlanna hakim garb• 
ve cenubu garbi ruzgarlarmm tesirlerini 
de hesablayarak i§i ona gore tanzim et
tim. Yoksa bu miitekamil uc;agm tecrii
belerini muvaffakiyetle yapmakhibma pek 
de imkan bulamazdtm. Diger taraftan 
adactkta hie; bir buyiik mania yok ... Her 
taraft dumduz: ... Kenarlan da kayahk de
gil ... Denizle ayni seviyede kumsalhk. .. 

- Peki ama, karde§im, boyle mukem· 
mel bir tayyareyi tekba§tna nastl in§a et· 
tin~ 

- T ekba§tma yapmad1m ki... Benim· 
le beraber bu i§te dort amele daha c;ah§· 
t1. Oc; tanesini Sen - Nazer tezgahlanndan 
tedarik ettim, dorduncusune gelince, bu 
bir Amerikah ... Kendisini, tayyarede elek
trik kaynaklan yapmak ic;in laztm olan 
alat ve edevatt JsmarladJgtm Amerikan 
fabrikalarmdan birinin tavsive~i iiurine 
angaje ettim. -Arkast gelecek defa-

Kartal ve seyahat arabas1 
Bu hadise Yunanistanda Selanik civa

rmda cereyan etmi§tir. Uzaklardan §ehre 
gelmekte olan Franstzlann Autocar dedik
leri motorlii bir seyahat arabasma bir kar· 
tal hucum etmi§tir. ~ofor ve yolcularla 
vah~i ku§ arasmda deh§etli bir mucadele 
ba§lamt§ ve agaca yaralananlar da olmu§, 

sa " 
kartal oldurulmu§ ama, hiC# kimsede de 
mecal ve takat kalmami§tlr. Yunan hu
kumeti, bundan sonra Makedonya havali
sinde dola~acak otobus ve autocar §ofor· 
lerinin hirer tufekle ailahlanmalanna mu· 
saade etmi§tir. 

Bir futbolcu ka~ kilometre 
ko§ar? 

lngilizlerin ekseri sporlarla, bilhassa 
futbolla diger milletlerden fazla me§gu] 
olduklan §iiphesizdir. Aym zamanda o· 
nun teknigile de derinden alaka peyda 
ettikleri muhakkaktn. Bir lngiliz futbol 

teknisyeni vatanda§lanndan bir ~ogunun 
merak ettikleri bir hueusu uzun uzad1ya 
tetkik etmek sabnm gostermi§tir. Mesele 
~udur: 

Muhacim smtflardan birine mensub o· 
lan bir futbolcu kark be§er dakikadan 
murekkeb iki yanm zamanm mecmuu O· 

!an bir buc;uk saat zarfmdaki ko§u§lan 
esnasmda kac; kilometrelik bir mesafe 
kateder? T eknisyen, yukartda kaydetti· 
gimiz incelemeleri neticesi bu mesafenin 
12 kilometre oldugunu meydana koy • 
rnu§tur. Hie; de az degil.. 

Biiyiik bir seyahat yapan 
yumurta 

Buyuk bir sehayat yapml§ olan bu yu· 
murta bir posta guvercininin yumurtasJ
dn. Heniiz insanlann di§ileri hakiki as
kerlik i~in angaje edilmiyorlarsa da ka
dm guvercinler erkt>kleri gibi aym hizme
ti ifa it;;in orduya almmaktadnlar. lngilte· 

re ve F ransada §imdi tayyareler sefere ~tk· 
t1klan zaman onlara bir veya bir kac; pos
ta guvercini de koymaktadtrlar. hte bu 
guvercin de lngiliz hava kuvvetlerine 
mensub tayyarelerden biri Alman deniz
altt gemisi avlaroaya c;tktlgt vakit tayya
reye bindirilmi§ ve o tehlikeli seyahat es· 
nasmda yumurtlama§ttr. 

Miithi§ bir tuvalet masraf1 
Ekseri zengin kadmlannm senelik tu

valet masraflan buyuk bir yekun tutmak· 
tadtr. Fa kat Paristeki me§hur Eiffel kule
sinin alh ay suren temizlenme ve siislen· 
me masraf1 onlann masraflannm hic;birile 
ktyas kabul etmiyecek derecede fazladtr. 

300 metro yuksekliginde boyle bir abide
nin boyle masrafh bir §ekilde siislenme ve 
temizlenmesine tabiatile ~a~mamak la
ztmdtr. Bir kere ona yalmz 40 ton boya 
gitmektedir. Amele gundeligini, ytkanma 
i~ine verilecek parayt filan da siz buna 
ilave edebilirsiniz. Tam 35 saat suren bir 
tuvalet de ~uphesiz daha aza mal olamaz. . .......................................................... . 

Oglum, bu ikinci imtihan notlar\ gene 
berbad.. Numaralar1 goriir gormez kan bey
nime &t~radt, elimden bir kaza ~tkmas\ ihti
mali var ! .. 

- Aman babac•§•m, sakln gidip hocalart 
dogmege ka!kt§ma, merhud .Uii mahkemealne 
gotii.riirler! 

Boyle miikemmel oyuncaklarla hie: :!iiiphesiz anne baba da 
c;ocuklan kadar belki de ondan fazla aiakadar olurlar, 

111111111111111111111111111111111111 II 1111111111111111 IIIII 1•111111 II 1111111111 IIIII IIIII IIIII Ill II IIIII Ill 1111111111 II Ill 

Bilmeceyi 

..., 
Bilmeceyi dogru c;ozenlerden 

aim gonderenlerin resimlerini yeniden 
basmaya ba§hyoruz. Fakat burada resmi 
c;tkmak mutlaka hediye kazanml§ olmak
hga delalet etmez. Mukafat kazananla -
rm isimleri her aym ilk haftasmda ne§ro. 
lunan buyuk listeye yazthr. Soldan itiba· 
ren sua ile: 

1 - c;;anakkale Dr. Albay Ali Rtza Pa· 
sm ktzl Ayten Pasm. 2 - lzmir Erkek li
sesi 4 • A. 19 7 Muzaffer Ozgiirler. 3 -
Be§ikta~ 15 nci llkokul S. II. No. 5 16 M. 
Kemal Ulusoy. 4 - Adana Su l§leri 6 nc1 
~ube miihendisliginde 26 net ktstmda 
Mehmed Ertek. 5 - Gediz • ~ahane nahi
yesi okulu S. 4 - talebesinden Hakkt An· 
kan, 6 - Vakftkebir Merkez okulu S. 4. 
No. 279 Faik Oriindul, 7- Be§ikta§ 23 

~ozenler 

iincii IIkokul S. 4 • A No. 661 Sinan Ka
yan. 8 - Gelibolu Nam1kkemal ilkokulu 
S. 3. No. 141 Nejad Sayar 9 - Adana 
Sucuzade mah. T oros fa b. arkaamda Ha· 
tic~ Aygun. I 0 - Egridir Arzuhalci Ya
§ar yamnda Fuad c;;etinkaya. 1 1 - Ma
latya. Kernek cad. Hac1bey evinde Orner 
Atalay. 12 - Istanbul 44 iincii ilkokul S. 
5-B No. 327 Nafi Suer. 13- Galata Yag. 
kapan No. 36 Kaztm c;;elik. 14- Yozgad 
ortaokul son stmftan No. 55 5 Muazz:ez 
Ozyaz:tcJ. 1 5 - fzmir • Karoayaka Salih
pa§a cad. Halid Onaran evinde Sezer Bin· 
sel. 16 - Mersin. Ortaokul S. 2-D. No. 
116 Mukaddes I nee. 1 7 - Samsun tutun· 
cii Nazif Altmct himayesinde Melahat Se
vinctekin. 1 8 - Mardin Yiizbatl ktzl Sa
cide Angun. 

TA~ATl 

Siberyada Buriyat'lar 

Sovyet Rusya hi.ikumeti ic;erisinde bir llerinde uzun mantolar ve 
c;ok Turk. ve Turk - Mogol kutleler mev- ti.iylii kalpaklar vardtr. 
cuddur. Urallardan Bi.iyi.ik Okyanusa ka-1 Dinleri, be::i iptidai maddeye tapmak 
dar bizim trktmtza men sub saytstz kabi· tan ibarettir. Onlar da: T oprak, agac, 
eler yer almtl;llardtr. Onlardan biri de mad en, ate§, sudur. F ranstzca «ilimler ve 
Oyradlar veya Buriyadlar denen kalaba- 5eyahatler» mecmuast «Buriyad'lann en zi 
ltkttr. Buriyadlann vatant Gobi f¥Oludur. yade mukaddes saydtklan demirdir:t diyor 
Go bide malum oldugu i.izere iklim c;ok ve T ann kelimesile Timurun men~eini de 
serttir. Yazm 40 derece hararet ve mi.it- o madene atfediyor. Buriyad'lar, digel 
hi§ kum ftrtmalan, kt§tn ise s1fmn altm Ti.irk kabileleri gibi muhtelif hayvanlan 
da 35 derecede kara ftrtmalart.. Buna ve bilhassa beyaz beygirleri kurban eder
can mt dayantr. Zaten Ti.irklerin muhte- 1er. Bu hayvanlann ruhlan goge .;tktp 
!if mmtakalara hicret etmelerine sebeb Tannya ula~tr ve kendisini kurban eden
Orta Asyadaki bu iklim sertligi degil lere ,efaat eder. 
miydi. Eski Turk kabilelerinin bir c;ogunda ol· 

Bunyadlar ilk zamanlar (:ine ve sair dugu gibi Buriyad'lar kadmlara C<Ok bii-
taraflara akmlar yapmt~larsa da bu giln yuk bir r verirler. Kabile reialerinin 
vatanlan olan steplerde sukun ve rahat zevcelet ' leri sade ogullarmm de-
ic;erisinde avcthk ve hayvan beslemekle il;il, teb• 1 iizerinde de biiyuk bir 
vakit ge~irmektedirler. nufuza sal ,~ ... .ir. 

Buriyadlar c;ok iyi suvari ve ni~anct • Fakat Buriyad'lar gitgide adet ve an-
dtrlar. Yabani beygir surulerini, kurd ve anelerini kaybetmekte ve Rusla~maktadtr· 
geyik kafilelerini takib eder, oklarile rna- lar. Cahil insanlar, tabiatile kendilerine 
hirane vururlar. Giyini~leri c;;inlilerinki hangi kultiir veriliyorsa onu memnuniyet
ile Ruslannki arasmda bir ktyafettir. Ost· le kabul etmektedirler. 

Caddeler ve sakazlar 
Biliyorsunuz ki Amerikahlar Chewing· 

gum dedikleri c;iklet ve sak1z cinsinden 
§eyleri C#ignemege bay1hrlar. Bu saktzla· 
rm agtzlarda kaldtgJ ve yalmz sahibleri • 
nin c;enelerini oynattlgt muddetc;e kim • 
eeye zaran dokunmaz, bu muhakkakhr. 
Fakat onlar1 ~igneyenlerin c;enesi yorul
maya baolad1 mt, yahud da saktzlar por· 
suyup gevtemege yuz tuttu mu, kaldmp 
sokaklara, caddelere atttlar mt i§ degi • 
tir. Hele bu saktzlar tramvay, otobus ve 
saire gibi nakliye vasttalannm ic;ine ftr· 
latdusa vaziyet daha kotu bir §ekil ahr. 
Ozerlerine basanlann ayakkablanna ya • 
pt§tr, onlann o;ok defa kaytp du§meleri· 
ne sebebiyet verir. 

Onun i~in Nevyork belediye reisi Mis
ter La Guardia bu tehlikeye bir -;are bul· 
mak iizere huauei bir komisyon te§kil et• 
mi§tir. c;;unkii gerek nakliye vasttalannln 
taban tahtalarma gerekse eokaklann, 
caddelerin iizerine fena halde yapt~an 
sak1zlan nekadar c;ok gayret sarfedilse 
ve nekadar fazla amele kullamlsa gene 

~·,..a..,. 

kolayea temizlemek miimkiin olamamaK• 
tad1r. 

Komisyon bir ~ok i~timalardan sonra 
saktzlan, ,.ignerenlerin boyle umumi 
yerlere atmalanna mani olmaktan ba~ka 
hiC# bir c;are meydana koyamaml§tlr. Bu 
ise ancak halkm itiyad ve ic;timai terbi
yesine asth oldugundan yalmz propagan• 
daya ehemmiyet verilmesi kararla~tml • 
rot§, bu hususta gazetelere, mecmualara 
makaleler yazdmlmaya, sokaklara, nak4 
liye vas1talanna levhalar astlmaya ba~ • 
lanmtthr. 

l~"-'111!4#1 
T orbada ne var '! 

Oyunculardan biri torbayt doldurmaya 
memur edilir. Bu oyuncu, diger oyuncu· 
lann bulunmadtgt bir yerde, mesela ba. ka 
bir odada bezden veya kagtddan yaptl· 
mt§ bir torbaya defter, kalem, kitab, yont· 
ma, biblo, c;anta, para, tabla ve diger ak· 
Ia gelecek fakat kesmek, ~izmek tehlike• 
si olmtyacak e§yayt koyup agztm kapaya· 
rak oyunculannm bulundugu yere getirir. 

Her oyuncu hi~ aee c;tkarmadan, miitalea 
yurutmeden elini torbanm ic;ine sokarak, 
orada ne var ne yok yoklayacakttr. Her 
ke1 bu iti yapt1ktan aonra bir kenara c;eki
lecek, kendisine verilecek kagad iizerine 
torbada ne bulundugunu hissetmi§se on• 

Ian atra ile kaydedecektir. Kay1d iti de 
bitti mi, herkes listesini yiiksek seele okur 
ve oyunu idare edene verir. Bundan son
ra torba aC#thp e§ya meydana dokulur, 
Her oyuncunun neleri eksik veya yanlu,1 
yazd1ih tetkik edilir. Eksiklikler ve yan• 
h§hklar bazan ~ok egleneeli olur. lnsam 
kahkahalarla giildurur. Say1 tamam, cins• 
ler yanlat kaydedilmitse her yanht ic;in bir 
not kaybedilir. E§ya say1stmn adedi eksik 
yaztldtgl, her eksik ic;in iki not kaybedilir. 
lstendigi parti kadar oynanan oyunu mii
teakib en az not kaybetmi§ olanlar sna ile 
galib gelmi§ ve aonuncu da maglub olmug 
sayaln. 

I 

Yukandaki parc;alan keserek hepsinin 
yerini bulup bir kigtd uzerine dikkatle 
yap!ftlracak o)ursamz meydana bir resim 
c;tkacakttr. 0 resmi bize gonderiniz. Bu 

bulmacay1 dogru halledeceklerden birin· 
ciye be~, ikinciye iki, iic;iincuye munuib 
bir hediye takdim olunacak ve diger yuz 
ki~iye muhtelif mukafatlar da&'tttlacaktn. 
Cevablann martm sonuna kadar lstan • 
bulda cCumhuriyet Gazetesi <;oeuk Sa• 
hifesi:t adresine gonderilmesi laztmdtr. 

Ge, kalanlar, hediye alamazlar. 
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EN KiBAR MAHFiLLERi 
EN iNCE ZEVKt SELiM 
SAHiBLERiNi Mestedecek 

En Mukemmel Aile Yard1mc1s1 

Y egane Kolonya Suyu 

Miistahzarat1ndan 
Beynelmilel .?ohreti Haiz 
Olan ve 360 

Miikafat 
Madalya 

Kazanan 
ve 

BESKiSiYi BE 
DAXiKADA. DOYURU 

rwzt ka, z~JaJt1 En dar zamammzda bile i<OMPRIME ile tela~ etmeden misafirlerinizi agulayabilirsiniz. 

. ' 
lzllir Telefon Miidiirliigiinden: 

1 - idare ihtiyact i~in dort pozisyonlu bir telefon §ehirler aras1 masas1 ve teferriiatt kapah 
zarf usulile eksiltmeye ~Ikarumi§ttr. 

2 - Muhammen bedeli c13,000• on ii~ bin TUrk liras1, muvakkat teminat1 da c975• dokuz 
yiiz yetmi§ be§ lira olup eksiltmesi c3/5/940• curna gi.inii saat 15 te izmirde Telefoh MiidUr
liigu binasmda miite§ekkil Satmalma Komisyonunda yaptlacaktlr. 

3 - Talibler, muvakkat teminat makbuzu veya banka mektubile kanuni vesaiki muh
tevi kapah zarflartru o gUn saat 14 e kadar mezkilr Komisyona vereceklerdir. 

4 - idari ve fenn! §artnamelerle mukavele projesi hergiin izmir Telefon MiidiirHigu ile 
istanbul Telefon Miidiirliigu LevaZim Amirligindcn parastz verilecektir. (2055) 

Mere mek, bezelya, bugday ve sair ~orbahk komprimelerimizi her yerde bulab1hrsiniz. 

'-" 
Capamarka Miistahzarat1 : M. Nuri Capa K~r~~~· 1915 

Gii. Muhafaza Deniz M1ntaka Komutanl~1ndan: 
iki liman motoriine miisabaka ile kaptan almacakbr. istcklilerin 8/4/940 pazartesi 

giiniine kadar vesikalarile birlikte Haskoydeki Komutanltgtmtza miiracaatleri. (2106) 

irLAS SATI$1 
Miiflis Mehmed Evrim Masast tflas idaresinden : 

Acak Eksiltme ilam 
Pendik Bakteriyoloji Enstitiisii Miidiirliigiinden : 
Muvakkat teminat miktar1 Tahmin edilen bedel Miktart Cinsi 

Lira K. Lira K. 
300 00 4000 00 40 Ba§ Okiiz (§eraiti ve~e) 

1 - Yukartda yazlh ktrk ba§ okii.z a>Ik eksiltmeye konulmu§tUr, 
2 - A1pk eksiltme 1 nisan 1910 tarihine musadif pazartesi gUnii saat 14 tc istanbulda Ca• 

galoglunda Yiiksek Mektebler Muhasebeciliginde yaptlacaktlr. 

Kiitahya Valiliginden: 
1 - Kiitahya vi§ne fidanhgmda yap1lacak i§letme istasyonu ve memur ev! binalar1 in§aah 

kapah zarf usulile eksiltmeye konulmu§tur. 

Miiflise aid mantoluk, spor mantoluk, tayyorliik, yiinHi fantazi, fantazi 
yiinlii ropluk, krep birman, krep maruken, krep muz, krep saten; muhtelif 
fantazi k~1ma~lar perakende suretile satllacaktrr. 

Sah!ia 25/3/940 pazartesi giinii saat 9 da ba!ilanarak 18 de nihayet veri
lecektir. Bu sati~ mallar bitinceye kadar miiteaktb giinlerde devam edecektir. 
!steyenlerin Yenipostane caddesind.e 43 numarall magazaya miiracaatleri 
ilan olunur. 

3 - i§bu a~1k eksiltmeye girmck isteyenler her gUn Pendikte miiessese miidiirliigiine mii• 
racaatle §artnamesini gorebilirler ve eksiltmeye girmek isteyenler yukar1da yazth mu• 
ayyen alan giin ve saatte c2490• numarah kanunda yaz1h §artlar dahilinde teminal 
larile siizii g~en muhasebccilikte te§ekkill eden Pendik Bakteriyoloji enstitiisii satlll 0Y 
alma komlsyonuna gelmeleri. (2012) ler 

2 - Eksiltme 29/3/940 tarihine musadif cuma gUnii saat 15 te Naf1a miidUrliigii dairesinde 
ie§ekkill edecek ihale komisyonunda yapiiacaktU'. 

3 - i111aat1n ke§if bedeli c23245.24• liradtr. 
4 - Bu i§e aid muvakkat temniat 1645 liradtr. 
5 - Eksiltmeye gil'11lek isteyenler Naf1a miidiirliigiinde miite§ekkil ehliyet vesikast komis

yonuna ihale tarihinden asgari 8 giin once ~iiracaatle ehliyet vesikas1 almalart Ia
:rundlr. 

6 - 2490 sayl11 kanun mucibince komisyona verilmesi laz1m gelen vesaiki 5 inci maddede 
yaz1h vesikaya rapten teklif mektubuna koymalar1. 

7 - Teklif mektublarmm ihale saatinden bir saat once verilmesi laztrndir. Posta ile gon
derilen mektublar1n :ZIYai ve gecikmesi mazeret te~kil etmez. 
Talib olanlar ihale giiniine kadar Nafta dairesine miiracaatle bu in§aata aid ke§if, 
proje ve eksiltme ~artnamesini gorebilecekleri ilan olunur. <1195• (2024) 

1~ ve dt§ BASUR MEMELERlNDE, basur 
memelerinin her tiirlii iltihablarmda, CERA
HA TLENMl~ FlSTOLLERDE, kanayan ba-

aur memelerinin tedavisinde 
-~------

PAT I ~lFAYl TEMlN EDER 

\ Karadeniz Eregli Belediyesinden: 
Eregliye tahminen 17 kilometre mesafeden isale olunaeak ic;me suyunun !sale projesi

nin tanzimi l§ine talib <;tkmad1gmdan 2/4/940 salt giinii saat 15 te ihalesi yapumak ii.zere 
bir ay miiddetle pazarbga brraktlmi~hr. Beher kilometres! ic;in tahmin olunan bedel 110 
lira olup, muvakkat teminat 140 liradtr. Bu i§e aid evrak Eregli Belediyesinden paras1z 
verilir; 2490 sayili kanunun 3 iincii maddeslndeki ~eraiti ha!z !steklilerin su i§inden anlar 
miihendis bulunduklarmi miibeyyin vesikalarile birlikte Eregli Belediyesine miiracaatleri 
iliin olunur. (2001) 

ETIBANK 
Garb Linyitleri i§letmesinden : 
Miiessesenin Soma, Tav$anh, Deginnisaz i!lletmelerinde .;;ahlimak iizere 

Bir Maden Muhendisi 
ve 

Bir Makine MUhendisi 
aranmaktadu. Talib olanlanu Baltkesir posta kutusu 5 numarah adresine 

tahriren miiracaatleri ilan olunur. 

Babaeski Beletliye Riyasetindea: 
1 - Babaeski kasabasma aid miistakbel imar plant c30:> giin miiddetle miinakasaya ~Ika

rilm~tlr. 

2 - Muhammen bedeli clOOO• lirad1r. 
3- 'l'aliblerin muhammen bedel iizerinden % 7,5 teminat ak~eleri yatirmalari veyahud da 

hi.ikilmetc;e tanmmi§ bir banka mektubu ibraz etmeleri •arthr. 
4 - ihale 19 msan 1940 tarihine rastlayan curna giinii saat c14:> te Belediye dairesinde te

§ekkill edecek enciimen huzurile icra kilmacakttr. 
5 - Bu husustaki §artnameyi gormek isteyenler Babaeski Belediye reisligine 

meleri ilim olunur. 

iflas idare Azalart 
Avukat Alkivyadi ve Re~ad Atabek ve Marko t$mil 

ilam 
Sabnalma Kurumundan : 

Haydarpa§a Lisesinde Devlet hesabma okuyan yabh talebe i~in kuma~1 okuldan veril
mek iizere 123 taktm elbise imaliyesi eksiltmeye konulrnu§tur. 

Ebiltme 5 nisan 1940 cuma gtinii saat 15 te Beyoglu Karlman kar§tsmda Liseler Satm-
almd Komisyonu binas1 i>inde yap1lacaktrr. -

ilk teminat 67 lirad.Ir. 
$artname mektebde goriilebilir. 
isteklilerin belli giin ve saatte terzi olduklarma dair yeni sene Ticaret Odast veya ruhsat 

unvan tezkeresile birlikte Komisyona gelmeleri. (2177) 

KEMAL AKMENiN 

BE •• NZiN • 

MOTORLERI 
Benzin motorlerindeki en son terakkiyah ihtiva etmektedir. Bu kitab 

motorle i~tigal eden herkesin istifade edcbilecegi bir tarzda haztrlanmt~
trr. Fiatl 200 kuru~tur. 

Tevzi Merkezi: iKtSAL KITABEVIDIR. 
Beyoglunda KARON Kitabcvinde sahhr. 

istanbul M1ntaka Liman Reisliginden : 
Riyaset i>in 30 aded dosya dolab1, 12 aded kanape tak1m1, 23 aded yaz1 masas1 yaph-

rilmasi ac;1k eksiltmeye konmu§tur. 
Tahmin bedeli 4440 lira, % 7,5 teminah muvakkatesi 333 liradlr. 
ihale 30/3/940 cumartesi giinii saat 9,30 dad1r. 
isteklilerin teminat makbuz veya banka mektublart, ticarl ve mall vesaiki mutebereleri 

ve bu i§lerle i§tigal ettikleri hakkmda 5000 lirahk ehliyet mektublarile birlikte ihale gunu 
Galatada istanbul Mmtaka Liman Reisliginde miite§ekkil Komisyona ve §artnameyi almak 
isteyenlerin idare §efligine miiracaatleri ilan olunur. (2043) 

Elektrik Transformatorii ve Levaz1m1 
Satin Abnacakbr. 

Ankara Elektrik $irketi ~ebeke ihtiyact ic;in 9 aded 6000/400/231 voltluk 
transformator ve transformator istasyonlan montaj1 ic;in muhtelif malzeme 
satm almacaktlr. 

Almacak malzemenin fenni sartname ve mtifredat listesi meccanen ~irket 
miidiriyetinden tedarik edilebilir. 

Tekliflerin en gee 22 nisan 1940 pazartesi giinii saat (15) e kad.ar Mii· 

diri ete tevdi edilmilisilloliim-aistllllaiiziitiimlidiltllrii. •••••••••••••••••• 

istanbul M1ntaka Liman Reisliginden : 
1- 3 aded yeni motor makinesi kapah zarf usulile mubayaa edilecektir. Mecmuunun 

tahmin bedeli 8350 lira, % 7,5 teminati muvakkatesi 626 lira 25 kurU§tur. 
thale 30/3/940 cumartesi gi1nii saat 11 dcdir. 
isteklilerin teminat makbuz veya banka mektublar1, ticari ve mali vesaiki muteberelerile 

ihale saatinden bir saat evveline kadar tckiif mcktublanm Galatada Rthhm iizcrinde istanbul 
Mmtaka Liman Reisliginde miite§ekkil Komisyona tevdi etmeleri ve §artnameyi 
teyenlerin de idare ~ubesine miiracaatleri ilan olunur. 

ETiBANK 
Garb Linyitleri l§letmesinden : 

Bah.kesirdeki idare merkezinde muhasebe kalem amirligi yapabilecck 
liyakatte 

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

ist. Lv. A. Sa. AI. Ko. Rs. den: 
Ordu i~in seyyar mutfak ahnacakhr. Niimunesi Sirkecide Demirkap1da M. M. V. Mu• 

ayene Komisyonu Rs. ne miiracaatle goriilebilir. imale talib olanlarm may1s nihayetine 
kadar kag aded ve kac; k.uru§a verebileceklerine dair tekliflerini 26/3/940 salt gUnii saat 
14,30 a kadar Tophanede Ist. LevaZim Amirligi Sahnalma Komisyonuna vermeleri. 

c726• (2130) 

1940 elmash ve pulan tah Singer saat modeli 

Hapcr/1 vaziyetle 
Apk vazlyelie 

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

saate malik olmak adeta bir saadettir. 

No. 82/ A 180 Elmaa ve 11 Ptrlantah 500 lira 
- Emsalleri gibi on be, sene garantilidir. -

Adreae dikkat: SiNGER SAAT Magazast ·istanbul Eminonii 

Diyarbak1r iskan Miidiirliigiinden: 
Ya§lar1 iigten a§agt ve he§ten yukan olmamak ve boylan bir, on cllO• santimden kii~ 

~iik bulunmamak ve cenub 1rkma mensub san kirmiZl cinsten bulunmak ve Diyarbakl! 

islcin idaresinde miite§ekkil Komisyon ve Vcterinerce muayene ve pazarhk edildikten son~ 
ra bedeli verilmek iizere Adana, Ratay. Urfa, Gazianteb ve kezalik Diyarbak1r ve Diyar• 

bak1ra kom§U olan Mardin, Elaztg, Siird, Bitlis, Mu§, Van vilayetleri dahilinden saglam ve 

hastahks1z olarak tarihi ilandan itibaren Yiiksek Vekiller Heyetinin 19/12/ 935 tarih ve 

2/ 3ill say1h karamamesine tevfikan may1s 940 son giiniine kadar muteber olmak iizcre tek, 

tek ve miictemian 1600 kadar c;ifte elveri§li okiiziin go~menler i~in pazarhkla almacagmdaJl 

talib olanlarm okiizlerini Diyarbaktrdakl Komisyona getirmeleri ve bu husustaki fermi ve 

hususi §artnameyi gormek ve daha ziyade tafsilat almak lsteyenlerin yukarida sozii g~en 
Vi\ayetlere yollanlian tafsilath §artnamelcrl aray1p okumalan i15.n olunur. (2056) 

ra,rada 
~ah~mak iizere faal d•plomah 

BiR ECZACI 
aramyor. Isteklilerin ZAMAN ecza 

deposuna n iiracaatla11 

Sahih ve B~muluzrriri: Yanus Nadi 
U mumi ne~riyat1 idare ('den Yan i1leri 

mii.dii.rii: Hikmet Miinil Olgen 

F 0 S F A R S 0 L. Karun en bayatl kJSJDJ olan k~rnuz1 yuvarlac1klarJ tazeliyerek ~oitalhr. Tati.J lstah temin eder. 
Viicude devamh genclik, dinclik verit. Sinirleri canlandtra rak asabi buhranlan. uykusuzlulhl ~derir Muannid inkl· 
bazlarda, barsak tembelliginde, Tifo, Grip. Zatiirrieye. S1tma nekahatlerinde, Bel ~teV1ekliiO ve ade'1li iktidarda ve 
kilo almakta ljayani bayret faideler temin eder. 

F 0 S F A R S 0 L'iin: Diger biitiin kuvvet $Urublanndan iistiinliiiii DEVAMLJ BiR SURETTE KAN, KUVVET 
i~TiHA TEMiN ETMESt ve ilk kullananlarda bile tesirini derhal ~tostermesidir.~ ' 

Sthhat VPkaletinin resmJ miisaadesini baizdlr. Her eczanede balunur. 
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