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{! elles'in Berlinde yapfzjz 
k .. ~maslar fav:Jssut imkO.nz'll 
ya 
det 

me ortadan kaldzrmz§llr 
rer 

~~ 1Ierin W ellese bildirdigi sulh ~artlar1, Alman 
m .. hhatini tasdik ettirmege miinhasir kalmi~tir. 
li} V aziyette hi~ bir salah eseri yoktur t ~::Ita ..................................... . 
~=ltmadan 

-
flsabah, radyolannm dugme-
l! Alman istasyonlanna gore 

rlayanlar, bir an it;in, sulh 
z~ yan mes'ud gunlerden biri

;~~ hissine kaplld1lar. Leip~ig 
~ .. isinin at;Jlmas) munasebetJle 

u radyo merkezleri kulakla
n~evirmi~ler, oradan dinledik
~~iraz da parazit kan~tuarak

u,orlardJ. 

%' lkanya da kaydettigim gi
dat 1' upamn harb it;inde bulun
mec;(W"acak bir hava ile ba~la
de h~1Stekar Richard Strauss, 

~rlerini". gi orkestraya, kendi eser
:t yareler J d 
lll<tonlan.: <;a ldud1. ( Deusch an 
\el ,. d.Simin sonuna buakJ!mJ~tJ). 
1'tiiegemonya duygularile alakas1 

ht guzel eser bitince, spiker tara
n<\ komiseri diye takdim edilen 
ial1ir Herr Doktor kursuye t;lka-
11~ panaymmn her sene gordu
:u · uzun uzun bahseti : 

- t panaym Alman dehasmm 
an1nda yarattJg1 mucizelerin 

e 

L defa da her zaman oldu
u \~ yerli yabanc1 bir t;ok fir-
1a ' etrni~ bulundugunu soyle-
ere . d"' .. l . .. zam esen unyanm goz e-

~~:i?i P:opaga.nda Nazm 
1 ten nca eth. 

U ki Alman Propaganda 
\seph Gobbels soze ba<· 

• ca \ sulh zamamm hahrla
ta• vadan hir bir eser kal-m< ~ 

· ;hbt, her nekadar mutedil 

,tud' de harbden bahset
V· ~e I 1:.sasen bunu nas1l ya
her 'igi mevki itibarile o, 

llayak oazi iddialarmm 

:r.1~1 1~armak vazifesile 

d . ·IPZig tnaym gibi bir ha-
~~ 

etme~, ohu muydu? 

·,agand. NazJtmm yanm 
saa k 
1• s? nut ut ~u satrlarla hu-

me.r seks~tmilyon niifuslu, 
bu ,IekettJr.~ akat maalesef, 
tac eket ya~'nak it;in muh
bui!elerin ~0 mdan mahrum 
:>ldrk Almanditlesini, lay1k 
cineviyesine ula~tJrabilmek 
liz It sahasl hskmJ tammak 
tak'al sosyah idaresi bu 
en kavu~mak¥grunda elin
•rt>fhgl yaptlg~alde lngil
.. rP ba~kasir. miireffeh 
)J k" 
llitkiskanc, 0 i ve mum 
~ buna Jll.~1ffak ola
~cJ:hakkmJ guce aramak 
jclnl~hr. F akatAlmanya 
te Seksen milY~un it;in
i 1 ki ta t'i zafe'len ~iip-
y i~te harb ba~\yah al
a hadiseler \mdiden 

telllayul gosteiyorlar. 
ri~tijr, AlmanY~m d1~ 
t tie yiiriimekte<tr. Bu 
ct de iktJsadeo mag-

NADIR N'"DI 
sa 3 sfitun 3 I!) 

i sahifemi~ 

l~lndir 

• I 
Al•a•ya lagiltereye salh 

teldifm•e ad •a~u•a! 
Va§ington 3 {a.a.) - Havas bildiri -

yor: 
Sumner Welles'in Berlini ziyaretinin 

ilk miispet neticesi Avrupada bir sulh ve· 
ya tavassut imkanlan hakkmda bazt A· 
merikan mahfillerinde hiikiim siirmesi 
muhtemel olan biitiin iimidleri suya dii -
~iirmek olmu§tur. 

Siyaset alemine mensub kimseler ve 
gazetelerin biiyiik bir ktsmt nazi hiikume· 
tinin Welles'in ziyaretini haricde bir tesir 
husule getirmek iizere istismar etmek iste· 
digini miittefikan mii§ahede eylemekte • 
dirler. Soylendigine gore Von Ribben -
trop ve Hitler tarafmdan Welles' e bildi
rilen sulh ~rtlart, Alman fiituhatml tas· 
dik etmege miinhas1r kalmaktadtr. 

·-'·~~~··" Amerikanm bile <;ekoslovakyanm ve 
Urkas1 Sa. 5 siltun 5 te) Amerika Hariciye Miiste§art Welles 

II 11 II-II 1 Ill 11 II llflll IIIII 1111111111 11111 Ill 111 I Ill Iii II I IIIII I I I I I I I I 11111111111111 I I I IIIII I I I 111111 II II I I I I II I II II I I II II 

lld1r1m arbi . 
Almanya Mart1n 15 inde . 

taarruza gececekmi3 ? 
Garb cephesinde hava faaliyeti ~ok arttJ; 

Alman tayyareleri · dii,iiriildii 

AlmanZar tarafmdan bat.nlan bir geminin miirettebah, bir ingiliz 
tayyaresi taraftndan kurtanZ.yor 

Londra, 3 {a.a.) -People gazetesinin ki inttba §udur ki, Hitler 15 mart cuma 
asker! muharriri yaz1yor: giinii y1ldmm tarruzuna ge.;ecektir. 

Sumner Welles'in Berlini ziyaretine rag- Mart ay1 Hitler' in siyasi hayatmda mii-
men bitaraf memleketler metkezlerinde- (Arkast Sa. 3 siltun 1 de> 
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T erciime edilecek kitablar 
Ankarada Maarif V ekilinin riyasetinde toplanan 

heyet, dilimize ~evrilecek eserleri. tespit etti 

Terciime heyeti i~tima halinde 

. (Yaztsr 5 inci sahifede) 

Viipuri (Viborg) Jehri ate,ler ifinde yam yor 

34 UncU Sovyet Iivas 
tam amen imha , edildi 
Finler, Viipuri 

kahramanca 
3ehrini 

ntiidafaa 
Helsinki, 3 {a. a.) - 34 iincii Mosko- kadar tank zayi etmekle kalmamt~. fakat 

va tank livasmm yok edilmesi Sovyetlerin ayni zamanda bu zafer iizerine Finlandi
miihim surette hissedecekleri bir darbe- yahlar, Ladoga goloiiniin ~imali ~arkisin
dir. Sovyetler, bu darbe neticesinde 200 de cepheyi tam olarak yeniden tesis eyle-

ad1m ad1m 
ediyorlar 

mi~lerdir. Viipuri mmtakasmda Sovyetier, 
buzlar iizerinden §iddetli hiicumlarda bu
lunmu~larsa da c;ok ag1r zayiatla geri piis• 

(Arkast Sa. 6 siltun 4 te> 
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Mugla meb'uslugu General Deedes'in Londra 
Emekli Orgeneral izzed- h b• • • b . 
din Qll~tlar intfuab edildi IDU a JtJffiJZe eyanat1 

Ankara 3 {a.a.) - Bo§ olan Mugla 
meb'usluguna 3 mart 940 pazar gunu 
yap1lan intihabda Parti namzedi emekh 
Orgeneral lzzeddin <;;ah§lar ittifakla se
cilmi§tir. 

• 
"Yalaa lagiltere dejil, Do11inyoalar da 
Tiirk 11iUetiae bajbdlr ve lelikeaede· 
ler icin yard•••••• dev .. edecektir., 
( LONDRA HUSUSI MUHABlRlMlZ BlLDlRlYOR) 

Londra {Hususi muhabirimizden) -~ 
General Sir Wyndham Deedes Erzincan 
zelzele sahasmt tetkik edip Londraya 
dondiikten sonra matbuat miimessillerine 
umumi bir konferans vermi§tir. lngiliz 
Generali konferanstan sonra cCumhuri
yet• ic;in hususi bir miilakat vermek iizere 
yalmr. beni kabul etti ve §U suretle soze 
ba~lad1: 

«- Daha Tiirkiyede iken bir ~ok m'a
lumat vermek suretile hizmetinde bulun· 
dugum Cumhuriyet gazetesi vatamma 
dondiikten sonra da ilk Turk gazetesi st
fatile miilakat isteyerek bana ho§amedi 
rasimesini yapml§ oldu ki pek miitehassis 
oldum., 

Sir Wyndham ellerini gaz sobasmda 
ISJtarak bu sozleri soylerken gozleriJe de 
yazthanesini i~aret ediyordu. 

(Arkast Sa. 5 siltun 1 de) 
lllllllllllltlllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllllllllllllllltiiiiiiiiiUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIII11111111M 

Balkan 

de~am 

malarda 61 ve 72 
QlerimU: yen!hr4t . 
bepsind" gallb .. g~ 
ndaki reaimde us~ t1 

din rakibini yend~ • 
Rumanyalt giiret~ 
mektedir. Bu m\1 
lab 6 nc1 aahifem 

giire$lerinin 

._.jgeri I& 
.,. ;;mmt~ olarak 
bir de ~arab 

~k olmii~tiir. 
.lTe Briiksel rna -

Aii$rnii§tiir. l.;indeki 

ikinci giinii. 
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. eehir- ve Memleket Haberle~l ) 
! ' • - .. . . •• 

Siyasi ic 

vJ 
ir. 

Terbiye etmek 
ve yeti$1irmek 

Yazan: AGAH SIRRI LEVEND 

Bundan evvelki yazJmJZda milli ter - addettigi bir tipin §ahsiyetinde kendini a
biyemizin esaslanna i§aret etmi§ ve bu rayacaktu. Bu §ahsiyetin, her zaman te
esaslann istinad ettigi prensipleri izah masta bulunacag1 miirebbi olmasJ neka -
ederek, ferdin bu giinkii Tiirk cemiyetin- dar tercih edilebilir. Bu takdirde gencin 
deki mevkiini tayine <;ah§mJ§tJk. ferdi inki§afm1 hazulamak, zeka ve isti-

Bu yaz1m1zda, gencleri bu esasa gore j dadm1 daha s1hhatle takdir ve tespit ede-
haznlamak i<>in takibi icab eden usulden 1ek kabiliyetinin icab ettirdigi istikameti 
bahsetmek isteyoruz. I gostermek herhalde daha kolay olacak

Bir taraftan ferdde ~ahsi liyakat ve I hr. 
kendi kendine i§ ba§armaga kabiliyet a- Ge,.enlerde goriilen ideal buhram, !;Ok 
rarken, diger taraftan da onu cemiyetin defa arad1gm1 bulamamaktan, yahud da 
hayrma !;B.h§an feragatJi bir unsur oJarak ornek oJarak Se!;tigi tipin kendinj tatmin 
hazulamak isteyen milletin takib edecegi etmek §oyle dursun, maneviyetinde hu -
~ul, hem «terbiye etmek) hem de eye • sule getirdigi !fokiintiiden ileri gelir. Bu 
q§tirpleb §eklinde olacaktu. halde gencin red ve inkara kadar gittigi 

Y eni vergiler 

Maliye Vekaleti yiizde 
nispetlerini tespit 

etmektedir 
1940 senesi devlet biit,.esinin tevzini 

maksadile ve muvakkat bir zamana inhi
sar etmek iizere kazanc vergisi gibi baz1 
vergilere zam yaplmas1 kararlallm1§tt. 
Haber verildigine gore, kazanc verg1s1 
nispetinde devlet memur ve mi.istahdem
lerinin ald1klan maa~ ve iicret ya tama • 
mile istisna edilecek ve yahut zam nis • 
peti pek ci.iz'i olacaktu. 

Maliye Vekaleti, yeni bi.itc;ede kazanc, 
muamele, istihlak, alkolli.i i<;kiler ve daha 
baz1 vergilere yaptlacak zammm yiizde 
nispetlerini tespit etinektedir. 

Arttmlacak vergi nispetlerinin han~i 
san'at ve meslek erbabmdan ne suretle 
kesilecegi hakkmda bir de kanun projesi 
haztrlanmaktadtr. Proje bu av kinde ik• 
mal edilerek Biiyiik Millet Meclisine ve
rilecektir. - Terbiye, miirebbiye bir nevi serbesti goriili.ir. 

"-~. :r. Yeti~tirmek ise, onu daha ~1k1: ~a: Gencin maneviyetini sarsmhdan kur - $EH/R ISLER/ 
ha muayyen ve her zaman ken~h f~kn~l tarmak ic;in her §eyden evvel ona giizel r •• • • 
gutmege imkan buakm1yan sab1t b1r m- omek vermek ve kendine itimad edildi- Karakoy meydan1n1n tanz1m1 
zama tabi ktlar. . gini gostermek laz1md1r. Kendine bir ar- Eminonii meydammn a!;ilmas1 ameli -

bte, genci ya§ad1g.1 !<Ocukl~~ devn~e kada§ muamelesi yaptldJgmt goren gene, yesine devam edilmektedir. Buradaki i§ 
i!;inde bulundugu muh1t veya muessesenm I seref sahibi olduguna inamr: buna inand1- tamam olduktan sonra Karakoy meyda -
icablanna gore bazan terbiye eder~k, ba- ~1 takdirde ise mes'uliyet hissini emni - mmn da geni~letilmesine ba§lanacaktn. 
~a_n_ ~eti§tirerek ve baz1 hallerde 1se her yetle kabul eder. Bununla beraber arada Buna aid plan haznlanmakatdJr. Bu ci. 
tkismJ de kull_anarak hayata hazulamak daima bir mesafe buakmak IazJm geldi • bette bilhassa Karakoyden Tophane, A
lazJm gelecektJr. gini unutmamahdu. Hususile gosterilen zapkap1 ve BeyoiHuna giden yollar &.!;1-

Miirebbi, !fOcugu yakmdan takib ede- miisamahay1 suiistimale miisaid tabiatte lacakt1r. 
bilmek i(;in onu iyice tamma~, ge:_~ireceg! olanlar i<;in, bu nokta daima gozoniinde Eski Borsa binasile beraber Karakoy 
devreler i(;inde maruz kalabJleceg1 ruht tutulmahd1r. Palasla Domuz sokag1 arasmda bulunan 
halleri ve buhranlan evvelden kestirmek Gencin biiyiiklerine kar~t hiirmet his _ binalann tamamile istimlaki dii~i.iniilmek
mecburiyetindedir. <;ocuk ne kemale gel- sinin azligmdan §ikayet edilir. Garibi §U- tedir 
mi§ bir insand1r; ne de her ya§ta ayni saf- "dur ki bu !!ikayeti yapanlann (;ogu, gene- B~ plamn tatbikt on be§ senelik imar 
hgt muhafaza eden basit bir rnahluktur. lerin yanmda bi.iyi.ikler hakkmda laiibali plamnda yap1}acak i~lere dahil bulun -
<;ocuktan, olgun bir insandan beklene - bir lisanla konu:?mayl itiyad etmi§ olan • dugundan ameliyat tedricen ileri gidebi
bilecek temkin ve hirade~i ist~mbe~ neklak- lard1r, Bun lara verilecek cevab basittir: lecektir. 
dar hata ise, onu e emmtyetstz tr var 1 Bizzat siz, c;ocuiun yanJnda biiyiiklerini... - • • •-
telakki ederek ihmale tabi tutmak da o Ul d "'d b" h lie ze kar§1 hiirmet hissi beslediginizi goste- u ag a lr rna a derece gaflettir. Belki her ya§ta, o ya11m 1 d ·1 b h d' · 

k riniz ve on ar an saygt 1 e a se tmz: kuruluyor 
icab ettirdigi hakkl kendine verere • onu goreceksiniz ki genclerde derhal saygl 
hayatta ad1m ad1m takib etmek icab eder. Bursa (' Hususi) - Bursa Dagcthk ku-hissi uyanacakhr. 

0 halde, evvela ~;ocugun normal ha - Jiibii Uludag· da elli evden mi.irekkeb bir 
Hakikate kar§l gosterilecek emniyet ve t eyn.nl· tak1'b e..lelJ·m· rocuk yedi mahalle kurmak teqebbiislerine giri«mek ya mm 

8 
4: ' ""' ' itimad, gencde hakkma raz1 olmak, iyi " " k adar «1'lk rocukluk~ devri irin- u··zered1'r. Bu maksadla kulu .. bde avukat ya§ma ~ ... ¥ " §eylere kar§l meftunluk duymak ve g1pta 

dedir. Bu devirde hayat ve hakikat hak- k Cernil Oziin riyasetinde bir komite kurul-ettigi §eyin benzerini meydana getirme 
kmda sarih bir bilgiye malik olmtyan gibi hislerin inki§afma hizmet eder. mu§tur. Bu komite, Dagc1hk kulubiince 
~ocuk i!;in kainat, bir masal di.inyasmdan Uludagda tespit edilecek bir mmtakada 
ba11ka bir §ey degildir. 0, etrafmda gor- Hulul ve niifuz, !!iddetle dehgil mk iilaye- bir tipte yap1lacak elli evden ibaret bir 
du·· g·u "eylere kar•1 kendinde uyanan te- metle olmahd1r. <;at1k ka11la are et et - k k f 

1
. 

" " h k menin hatta ceza ile yola getirmenin el- mahalle kurma iizere anuni orma 1te
cessiisle daima soracak, iza at isteyece B b h Jere gore te§ebbi.islere ge(;ecektir. Ulu
ve boylelikle muhitini tammaga <;ah§a • bette mevkii olacaktn. ( u a se aynca 

d •· ) F k t .. bb'l1'g"1'n "1. dag"m imar1 bak1mmdan pek yerinde ve caktu. Bu rag" da (;Ocuk, kendini yalmz temas e eceg1z. a a mure I " -

" I · d k ' d cazib olan bu te•ebbiis hakkmda kuliib ba§ma oyuncakla me§gul eder. Onu, his- ar1 giiler yiiz e yerm e ve va hn e c;o- " 
settirrneden uzaktan takib etmek kafi • cugun hareketine mi.idahale etrnektir. reisi Saim Alttok §U malumah vermekte-
d . Bu bahiste bir noktay1 ehemmiyetle dir: tr. 

Sekiz ya§mdan on iki ya§ma kadar o- kaydedelim: Biz cterbiye etme» nin c- Uludagda kendi paralarile ev yap
Ian safha da C(;ocukluk, devridir. <;o - muhtelif safhalanru izah ederken, umu- tumak isteyen vatanda!!lar gittikc;e artt
cuk, bu devre i~;inde arkada, edinmek ve miyetle ~;ocugun ruhi hallerini gozoniinde yor. Komite, bu arzulan organize etmek 
onlarla birlikte oynamak ihtiyacmdadn. bulundurarak, ,hayatmm normal seyrini ve. Uludagtn miinasib bir yerinde bir tip
Arhk oyuncak kendlni tamamile tatmin takib E:ttik. Muhtelif aile muhitlerinden te evler yapttrmay1 kolay]a§hrmak azmin
etmez. Etrafma kar§l duydugu tecessiis gelen muhtelif tipteki <;ocugun terbiyesile dedir. Bunun i<;in, evlerin Emlak Banka
daha yakm bir alakaya yer bnakttgt i!;in miikellef olan miirebbi elbette daha bir sma ipotek edilmesi §eklile ve bedelleri 
daima kurcalayacak, ara§ttracak, boza • !fok zorluklar kar§Ismdadtr. <;ocugun mi- uzun vadelerle odenmek suretile bir mev
cak, tekrar yapmak isteyecek ve boylelik- zacl, aile §artlan, §ahsi kabiliyetleri, ana- sim i~inde elli ev yaptmlacakttr. Bu ev
le kendini denemi§ olacaktn. <;ok defa dan ve babadan irsen intikal eden husu- ler hirer oda ve salondan, rnutfak, kabi
bu hal, !fOcugun istidad ve temayi.iliini.i siyetler cterbiye etmek» te daima gozo- ne ve hirer giine§ verandasmdan ibaret 
yoklamak hususunda miirebbi i(;in giizel ni.inde tutulacak amillerdendir. olacak, ta§tan yaptlacakttr. Dag kuliibi.i-
bir vesile olur. Bu !;agda c;ocuk, ayni za- Bundan ha§ka ~ocugun zihni, bedeni, nun noktai nazar1, bu evlerin yaz ve kt§ 

rnanda kendini de hissetmege ba§lar. Slhhi ve bedii terbiyesinde de aynca goz- sporlanna da uygunlugunu telif i<>in Ki-
On ikiden yirmi ikiye kadar olan devre oni.inde tutulmas1 icab eden hususiyetler razh yayla veya Deveta~1 mmtakalann

ise cgendik, !fagtdJr, Bu devir daha olacaktn. Fakat umumiyet itibarile gene- dan birinde tesisidir. Bu mmtakamn tes-
uzun veya daha k1sa si.irebilir. Hususile h 1 kl d b 1 
ktz c;ocuklan i(;in daha ktsadtr. Gene, his- de saglam bir seciyenin meydana gel • piti azu 1 anna a a~ anmt~tlr.» 
setmege ba~ladtgl benlik ~uuru i!;inde ar- mesi i!;in miirebbinin takib edecegi isti • lzmirde biiyiik bir yang1n 
ttk kendini biiyiimii~ addeder. Hareket - kamet budur. lzmir 3 - lkinci Kordondaki ihracat 
lerinde mubalaga, sozlerinde ukalahk Hulasa, c;ocuklanmtzl asla ihmal etmi- tacirlerinden $erif R1za haleflerine aid 
gori.iliir. Bu (;agm en karakteristik vasf1, yelim. Onlara inanacaldan ve sevecekleri iiziim ve incir imalathanesinden evvelki 
gencin temayiillerinde bir anar~inin ba§- §eyleri gostererek, nefse itimadl ogrete - gece yangm c;tkarak bina tamamile yan • 
lamll! olmas1d1r. 0, birbirine z1d hislerin rek, memleket ve millet sevgisini telkin ffil§hr. Binada fazla miktarda depo edil
buhram i~;inde daima karars1z ve bunun ederek onlan daima iyiye ve daima gii- mi§ iizi.im, incir ve bunlan i§lemege mah
ic;in de huzursuzdur. Hareketlerinde CO!!- zele gotiirelim. !§te cterbiye etme» nm sus kiikiirt bulunmakta idi. Yangm bir a
kunluktan siikunete dii§meler, kalaba • ruhu... rahk 

0 
civardaki ayni tiiccara aid tiitiin 

hktan ka,.lp yalmzhg1 aramalar goriiliir. c y eti§tirmek:• bahsine gelince: Bu, deposuna da sirayet etmi§, buradaki tii. 
Biilug buhrammn sarsmttlan i(;inde huy- «terbiye etmek, te oldugu gi~i, yalmz tiinler de yanml§ttr. Zarar miktan yiiz 
suzluklar, kendini romantik tahayyiillere aileye ve mektebe inhisar eden ve miireb- bin lira tahmin edilmektedir. Yangm es
kaptJrmalar ve melankoliler ba~gostere - biyi kendi yolunda serbest ve muhtar bt- nasmda kiikiirtten has1] olan bogucu du
bilir. Gene, bu vaziyette iyi idare edil - rakan bir i§ degil, belki aile ve rnekteb manlar ltfaiyenin vazifesini bir hayli gii(;
medigi takdirde haynhahhktan bedbah- de dahil oldugu halde biitiin genclik mu- le§tirdigi gibi efraddan iic; ki~i de bu yiiz. 
l1ga, nikbinlikten bedbinlige, vefakarhk- hit ve miiesseselerini ic;inde bulundura - den yaralanarak hastaneye kaldmlmJ§hr. 
tan hodkamhga kayabilir; itaat ve sada- rak hepsini bir nizama tabi k1lacak olan !malathane bacasmm k1zmas1 neticesinde 
katten isyan ve inada sapabilir. b1"r cgenclik te~kilatJ ~ meselesidir. k Jd • 1 ] k d 

y yangmm (;1 m1§ o ugu an a§1 rna •? tr. Bu ,.agda, gencin hareketlerine miireb- Gelecek yaz1mtzda bunu izah etmege 
binin miidahalesi ~;ok nazik bir i~tir. Ken- c;ahl!acagJz. Adana vilayet biit~esi 
dini bir §ahsiyete sahib farzeden gene, AGAH SJRR/ LEVEND Adana (Hususi) - Vilayet;mizin 
harekt:tlerine miidahale edildigini iste - 1940 mali y1h bi.it(;esinin varidat k1smm1 
mez, 0, iizerindeki murakabenin tazyi • tespit ve kabul eden meclisi umumi, bu 
km1 hissetmeden, i~i kendi yaphgma, Otomobil alhnda kald1 kere masraf k1sm1m da 858.819 lira uze-
muvaHakiyeti bizzat temin ettigine kani Ni§anta§mda Kodaman sokagmda 2 7 rinden kabul etmil} ve vilayet Daimi En-
olmahdu. Bunun ic;in de, nefse itimad d V f k" .. .. b' t cu··men azalarJnl sererek mesaisine nihayet numara a oturan ast , oprunun 1r a- , hissini telkin ederek onu kendi kudretile 

rafmdan diger tarafma gec;mek isterken vermi!jtir 
muvaffak olduguna inandumak, realite d k' l840 1 Masraf bu"tres1·, geren y1]dan 13,136 ~ofor Alinin idaresin e 1 numara 1 ~ ... 
ile temasa getirerek ona istikamet gos - ]1·ra fazladn. Biitrenin bu k1sm1 adi ve 

k d h ] otomobilin sadmesine maruz kaldtg· mdan " 
terme a a uygun ° ur. fevkalade olarak ikiye aynlmt§tlr. D·~ t ft .. k b' t' muhtelif yerlerinden yaralanmJ"tJr. Ya -ager ara an gene, orne II IP sec;- Y Adi masraf bi.itc;esinde; 115,45 7 lira k t kl 'd t k 'ht' d d ral1 hastaneye kaldmlarak tedavi altma me ve onu a 1 e me 1 tyacm a 1r. Meclisi Umumi, Daimi Enciimen ve Hu· 
0, ~ahsiyetini buluncaya kadar, biiyiik almmt~hr. susi Muhasebeye, 29,520 lira naf1a i§ • 

CT k d r uk E · lerine, 338.766 lira maarif i!;' .rine, 
0 a '.$'0C SJ.rgeme 16,796 lira ziraat ve veteriner i§lerine, 

)'OrDI! 

Acaba cumartesi ve 
pazar giinleri ihtikar 
yapmak mubah nud1r? 

Evvelki giin §ehrin baz1 semtle. 
rinde §eker sat)flan ve fiatlarile oy
namldl. Y a, memlekette ~ker stoku 
azaldt~ndan bahsedilerek, yabut 
ahval dolaytsile hiikumetin §eker fi
atlanna zam yapacait yalant uydu
rularak .. , Biitiin bu manevralar1n ta. 
bii gaye ve neticesi olarak; o giin 
§ekere ihtiyac1 bulunan kac; yiiz, 
veya kac; bin vatanda~m doland1nl
dti"Jm heniiz bilmiyoruz. Fakat bizi 
tahrik eden ~ok mi.iessif nokta §U

dur: Bu ihtikar baskm1mn muvaffak 
olmasm1, daha dogrusu mes'ul rna• 
kamlann hareketsiz kalmalanm te. 
vii ic;in tutulan voldur. Giin, cumar
tesiymif de, ihtikar «resmi dairelen 
kapand1ktan sonra yapilrru~ imi§ de •• 
ve sairP "~i.in, meseli, per~rnbe ve l 
resmi • ·l~r de aetk olsaydt, aca- ~ 
ba mu. _kirlerin gelip de o «resrni 
daireler» e istida vermesini mi bek
liyeceklerdi? Anlasd1vor ki, bizde, 
piyasa ve sokaktaki ihtikarla miica... 
dele zihniyeti, dairelerde maslahat 
erbab1m idare zihniyetinden ileri 
g~mi§ degildir; ve c;ok yaz1k ki, e
ger hiikfunet, gece giindiiz it bal!tn· 
da, ciddi, cevval, uyamk bir mura
kabe ve miicadele te~kilah yapmaz
sa ve mevcud resmi otorite, tatil zili 
~almca topvekiin diikkam kapahp 
giderse, ihtikar, • milli korunma ka· 
nununa r&Vmen • bizi rahat rahat 
sovmakta devam edecektir. 

. Bu esas prensipi ortaya koyarken 
lstanbulun alakadar makamlarmdan 
§unu sonnak istiyoruz: Acaba dev
letin velayeti de resmi daireler gibi, 
cumartesi ve pazar giinleri tatil mi 
yapar ve o ttiinlerde ihtikar ciinnii 
miibah m1d1r? 

Soru)'oruz r 

Babk • • ticareti 

Yugoslavyadan da kiilli
yetli talebler ba,Iadi 
Sahillerimizde avlanan bahklardan 

mi.ihim bir k1smm1 ~imdiye kadar ltalyan
lar almakta ve konserve halinde Ameri
kaya gondermekte idiler. Bu bahklar A
merikada ttalya konservesi namile pek 
bi.iyiik bir ragbete mazhar olmaktadu. 

Aynca Yunanhlar ve Bulgarlar da biz
den aldiklan bahklan tuzlu bahk halinde 
istihlak etmektedirler, 

Ahiren Yugoslavyada bir bahk kon
serve fabrikasmm kurulmas1, birdenbire 
piyasada bahk fiatlarm1 arttrml§hr. Son 
giinlerde torik bahgmm pek fazla c;1k -
mast §ehrimizde bu i§lerle ugra§anlann 
yi.izlerini gi.ildi.irmii~tiir. Ci.inkii torigin ~if· 
tini 60 kuru§a kadar satmak kabil olmak· 
tadu. 

Ge<;en gi.in Bogazda fazla miktarda to
rik c;tkmt~h. Bu akm Bogazdan Marma. 
raya ge,.mi§ ve bahk<;tlar tarafmdan Mar
marada kar~11anmJ!?hr. Bu suretle iki giin 
zarfmda I 00,000 c;iftten fazla torik tu -
tulmu§tur. Bu sebeble limanda bahk al
maga gelmi§ olan ltalyan, Yunan bahk(;1 

gemileri hamulelerini doldurarak mem • 
leketlerine gitmi§lerdir. Bu i~ daha iyi bh 
te~kilata baglanacak olursa, deniz ma?
sulleri memlekete biiyiik bir servet temm 
etmi~ olacakttr. 

Roma Biiyiik El~imiz 
geldi 

Roma bi.iyi.ik el(;imiz Hiiseyin Rag1b 
Baydur, diinkti Semplon ekspresile Ro • 
madan §ehrimize gelmi§ ve ak§am trenile 
Ankaraya gitmiljtir. Bir hafta mezuniyet
le memleketimize gelen Hiiseyin Ragtb 
Baydur, hi.ikumetle ternasta bulunacak ve 
bir hafta sonra tekrar Romaya donecek
tir. Mumaileyh bir arkada§tffi1Za kisaca 
§U beyanatta bulunmu~tur: 

«- Ti.irk - ltalyan mi.inasebetleri <;ok 
iyi ve normal bir haldedir. Yeni imzala -
nan ticaret mukavt-leleri, aram1zdaki ti
caret i~lerini daha ziyade inki~af ettire -
cektir.» 

Y ang1n ba~langtclari 
Tarabyada, lstalyonun I 32 numaral1 

fmnmm bacasmdaki kuwmlann tutu§ma
st yiizunden bir yangm (;rkm1§Sa da derhal 
sondiiriilmii§ti.ir· 

95,747 lira s1hhat ve haytr i§lerine, 
89,791 lira da muhtelif ve mii§terek mas-
raflara tahsis edilmi~tir. K1Z1ltoprakta 48 numarah ko~ki.in alt 

1 72,7 42 lira olan fevkalade bi.itc;eden htmdaki odada yanan sobanm borusun
de; 13 7, 7 42 Jiras1 yo] ve kopriilere, 35 daki kurumlar. kJvilctmlann tesirile tutu§
bin irast da ilk okul in§aatma aynlm1§ttr. mu§, ate&in yaYilmasma meydan verilme-

b d f I · 1 den sondi.iri.ilmi.i§tur. • 1 ~9, i.i t(;esin e maari 1
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·'= ve fevkalade o ara 3 , ... TT 

~' · 'l>o• -J bu tahsisat 68, I 29 lira faz- Yedikulede tramvay caddesinde Ab-
'l>-t'~>'.~.<o~ diilazizin iki kattan ibaret olan ah§ab evi-

"Q'\~'t~.., <t· . "o~"-cl' diger k1s1mlarmda da bu nin iist katmdaki odadan bir yangm c;Jk
'.'i>~ f»~' :<.~.,.~ \siltilen tahsisatlar §OY- nH§, evin bit odas1 yandtktan sonra itfai-

~\\ • ,~ ye tarafmdan sondi.iriilmiil]ti.ir. Yangmm 
~ '"'- n · · E .. h hk k I ..;' ~,·. yva1m1 ncumen Ve neden t<lkttgt akkmda ta i at yap1 • 
'\e ~n 8,423 lira eksik, maktadrr. 

..:e "t''l>\'sraflardan 3 71 78 C dd d k 
... ~· e<t"- lira fazla, ziraat a e en ge~er en 
.~ '"t' ... 
~e<t' · "t'e f'- .s1hhat ve So for Mustafamn idaresindeki I 7 7 6 

Tlll•j\. '\ ~ a,y" 
• yapml!?, o1·• -:v,1P. ~~lha k "'Tt, bu strada caddenin bir taraf1ndan 

\ 

~<t~e~ azJa "" - numarah otobiis Si~hane yoku~unu ~tkar-
Tokad (Hususi) - Tokad <;ocuk Esirgeme Kurumu y1ll 'ld '· -'" ssa me diger tarafma ge!fmek isteyen David is • 

Yeni idare heyetini se"mi~tir. Kurumun, gelecek ylllarda "\{l e teb ve hs'l'!>~"-· 'izere ay- minde birine rarparak yaralanmasma se-
e. " "< •• 1 .. n \a # ·\\ 1 • 'h -.. 

-""~..;;!,.-----I.-..., ... -.uu. .. __..u.'loJ.d .l .....,, u.., -----.-.--..=-----------~-------------.,;1;::..-.l..tb!!t:'-!:'biyet ermi tir. Yarah hasta eye kal-

Afroditin heykeli 

izmir miizesindeki 
heykeller caddelere 

konulacak 
Afrodit meselesinin viicude getirdigi 

alaka hala devam etrnektedir. l~in ente
resan ciheti, Afroditin ve toprak altm
dan c;1kanlan heykellerinin lzmir miize -
sinde bulunusudur. Bu heykeller ltalyan
lar tarafmda~ lzmirde Karacasu mevkiin
de yap1lan hafriyat esnasmda meydana 
c;JkanlmJ!l ve hi.ikumet(;e bunlar lzmir 
miizesi ittihaz edilen mahalde muh!!-faza 
altma almm1§hr. 

Sehrimizde bulunan lzmir Belediye re. 
isi Beh~et Uz, bir muharririmize §unlan 
soylemistir: 

«- Bu gi.inlerde efkan umumiyeyi a
lakadar eden, Afroditi tasvir eden hey -
keller lzmir miizesinde bulunmaktadtr. 
Bunlar hirer ~aheserdirler. Bu he:-;kelleri 
bulunduklan mi.izeden ctkararak Izmirin 
Kiiltiirparka yakm olan Miizeler caddesi
nin etrafma dizmei?:i di.isiiniiyorum. lz -
miri, tarit>i ve estetik noktadan pek kly
mettar olan bu bedii tacvirlerle si.islemek 
dd den iy ibir i!! olacakt1r. '> 

MVTEFERRIK 

~eker buhram ~Ikaranlar 
Perakende satJ§ yapan esnaftan bir 

k1sm1 ortada hi!; bir sebeb yokken §ehri
mizde bir §eker buhram ihdas etmege kal
kJ~m1§hr. Di.in her taraf kapah oldugu 
gibi evvelki gi.in de resmi daireler ogle 
iizeri kapand1gomdan alakadar makamlar 
bu vaziyetle alakadar olamamt~lardJr. 

Bus;iin bu mesele ile ciddi surette me§
gu] olunacag1 tahmin edilmektedir. 

Baz1 inhisar maddelerine zam yaptla • 
cag1 hakkmdaki ~,?ayialar bu hale sebeb 
olmu§tur. Halbuki 'ileker, kat'iyyen buna 
dahil degildir. 

F atu§ Seven gil tehlikeyi 
atlath 

Arkada§tmtz Refik Ahmed Sevengilin 
on be§ ya~,?mdaki ktzl Fatu~un tehlikeli bir 
otomobil kazast gec;irdigini teessi.irle ha
ber vermi§tik. $i§li Cocuk hastanesinde 
tedavi edilmekte olan yavrucaga diin son 
bir konsiiltasyon yaptlm1§ttr. Biiyiik bir 
memnuniyetle ogrencLigimize gore, bu 
konsiiltasyon naticesinde tehlikenin ta
mamile bertaraf oldugu anla§tlml§hr. Te. 
daviye bir miiddet daha devam edilecek
tir. F atu~a ve arkada§tmtz Refik Ahmede 
ge(;mi~ olsun deriz. 

Toprak bayrami 
Her sene oldugu gibi bu sene de 21 

martta toprak bayramt yaptlacaktll. Vi-' 
layet bu sene de bu bayramm her k.azada 
ayn ayn yaptlmasml du§iinmektedJr. 

Cins tavuk yumurtalar1 
Istanbul Ziraat mi.idiirliigii Halkah Ta

v¥(;uluk enstiti.isiindeki ~ins t~:V~~~~.r!~ 
yurnurtalanm Vilayette Z1raat mudurlu.gu 
vas1tasile halka tevzie ba§lamt§ttr. lstt • 
yenlet bunlan mezkur mi.idiirli.ikten teda
rik edebileceklerdir. 

Eski ufak paralar 
Eski bronz be§ ve iki bu~uk kuru§luklar 

ile nikel bir kuru§luklann vergi ve sair 
devlet borclan mukabilinde mal sandtk
lan ve Cumhuriyet Merkez ve Ziraat 
Bankalannca kabulii i<;in tayin olunan 
miiddet 1 kanunusani 1940 tarihinde ni
hayet bulmu§tu. Maliye Vekaletinden ala
kadarlara gonderilen bir tebligde bu ta
rihe kadar mezkur bankalar nezdinde bu 
gibi tediyeler mukabilinde toplanmt§ ~Ian 
bronz be~ ve iki bu,.uk kuru§luklarla mkel 
bir kuru§luklann derhal almarak grup ha
linde Darbhane ve Darn~a matbaas1 mi.i
di.irliiii:i.ine gonderilmesi liizumunu bildir-

_.. .•. .-
lnegOl koylerinde oliimle 

bitenkaza 
Bursa (Hususi) - lnegoliin Yer.ice

musum koyundeki bir slinnet diigiiniinde 
<;itli .Koyiinden Mustafa oglu Ali Kork -
maz tabancasmt kurcalarKen her nasusa 
ate§ alarak Yigit koyiinden Bekir oglu 
Ha1il Karay1 ba~mdan agu surette yara
larn1§, Y emcemiislim koy Linden. Halu og-
1u IY1ehmed Uysah yiizi.mden ag1r suteue 
ve gene ayni koyden Huseym oglu Hiise· 
yin J)iigiimii de ba§mdan hatif surette ya-
1alaull§llr. bunlaroan f-lahl Kara ald1g1 
yaradan olmu§llir. lJJger lki yarah hasta
neye kaldmlmJ§di. :Suc;lu da evraKUe Ad
liyeye verilmi§tlr. 

Cey~1anda tuhaf bir hadise 
Ceyhan (Hususi) - Yurdun muhtelif 

yerlerinde ard1aras1 kesilmeden devam 
eden yer sarsmlisl haberleri, her tarafta 
oldugu gibi, Ceyhanhlar iizerinde de ? 
derece heyecan ve tesir buakmaktadtr k1, 
bunu, bir kac; giin once burada hadis 0 -

I an ~u vak' a, en iyi izah edecektir: 
Ge<;en gece, buraya, saganak halinde 

yagan yagmurlarla beraber. miihim has~
rata sebebiyet veren §iddeth dolunun yag
mast da bir (;eytek saat kadar devam et
mi,ti. Bu esnada sinemada bulunan balk, 
bilhassa dolunun tevlid ettigi giiriiltiiyii 
korku ile kar~1larken, mii~terilerden biri
sinin: Zelzele oluyor I diye bagumas1 
iizerine halk1 biiyiik bir heyecan kapla • 
ffil§ ve akabinde online gec;ilmez bir pa
nik basil olmu~tur. Can)anm kurtarmak 
kaygusile hep birden sinemay1 terke ba§
layan halktan bir k1sm1 ayak altmda kal
mt§ ve sinemanm cam ve c;er(;eveleri pa· 
ramparc;a olmu!!tur. Gecenin, oldukc;a ile
ri bir saatinde sinemadan fulayan halk, 
bardaktan bo§amrcasma yagan yagmur 
altmda bir miiddet korku ile bekle§mi~ler 

Viborg muha ,..,. ... 
ir aya yakm zam 
borg'un etrafm~z 
yiik muharebest 

Sovyet ordusu ba§kumar 
cii aya giren bu §imal ha 
iki defa degi§tirmi§ti. Bit 
goliiniin §imalile §imal ku 
a1asmdaki geni§ sahadan 
muhtelif hatlardan sarkrr 
landiyay1 par(;alamak ist• 
ket harbinde Finler miidl.. 
bil taarruzda fevkalade m' 
ret gosterdiklerinden b 
ra (;Ok pahahya mal o 
ilerideki Rus k1t' alarm 
susunda hala biiyiik 
Bu hareket harbi ifla! 
lar Ladoga golii ile F 
ki berzahtaki yiiz kil~ 
bulunan Mannerheim 
umumi hi.icumlar yap 

Bu hiicumlar Ktztlt 
vaffakiyet temin etmE 
biiyiik zayiata ugratth 
tii. Bu ac1 tecriibeden 
hattm Viborg' a dayar 
hiicumlan temerkiiz e 
mal ktstmlan oniinde 
bulunmak tabiyesi tatb1.1C el • • 
kortezi buz tutrnu§ oldugurUz 
rinde yiiriiyii~ yapan Rus k · 
cumu Finlerin yamm vurar 
mi§lerdir. Yi.izlerce Rus ta, 
yet al,.aktan uc;arak Rus h;t 
himaye etmi§lerdir. T ayyaa1 
da pervanesi Ve oni.inde I z 
kalkam bulunan yeni zuJm 
k1zaklar dahi alev makin•e§ 
rak hiicum k1t' alarma yordu 

On dort fuka ve hesa·are 
ztrhh nakil vas1tas1 ile y; hiict 
lara dayanmaga imkan .kin F 
ler mi.istahkem hattm C(lnl de. 

geriye !fekmek i(;in ye~.kla~ • 
mak iizere vakit kaza 1 erm
den Viborg'da sonunat.rama~
casma rnukavemet etti1 1 tahkt
mat bittikten sonra part§ Yeri 
ve harabeyi Ruslara Jalederek 
Viborg' a garbdan ha:~e~ c;ekil
mi§lerdir. Sehrin sok!ala ~anh 
bogu~malar devam f • 

Viborg, lsve,.liler Fmlandi
yay1 ve biitiin §imali . Ruslara 
kar§t muhafaza i!;in bm sene 
evvel yaptlmt§ eski JBurasl g.a
yet bi.iyiik muharebt oldugv 
gibi <;;arhgm istibda Jmb~ras 
yi miidafaa eden p{b a dtr 7 

man ilticagah olm• 11 efl 
k h ··d IZ sent a ramanca rnu ad 
tarihte bir e§i yal• e gori 
mii§tii. 

1880 senesinde"a;. k._ • 
dan Orenburg vee a~~an 
ve denizde BahrihazeT'uzt '
tani' .Yapt1g1 ,hiicumda bir 1 Tiir~ 
men senelerce kahramancare muk 
vemet etmi§ti. Bugiinki.i 'da old 
gu gibi T eke Tiirkmenleri rnerke: 
leri Goktepe miistahkem le ayla1 
ca faik Rus kuvvetlerine kkavemE 
etmi§ti. Rus istihkam k1t't altmd. 
li!gtmlar kaztp kalenin sllnuhaf1z 
larile birlikte berhava ~ kada: 
bu mukavemet devam i) tarihtc 
biitiin Avrupa ve biitiin Ugiin '·· 
borg' un miidafaas1 oniilllU§ ol 
gu hayranhg1 izhar etmirelt im 
ladtgl bir emirname ile :Y"aya ;)> 

mi milyon ve lsve(;e oJ Norve 
on rnilyon dolarhk harlesi tedc 
riki i~m istikraz verm~ Finler 
ve kom~ulanna cesaret mukave· 
rr..etlerini arttracak miilvard1mda 
bulunmu§tur. 

MuharretflrOGA 'Y 

Bir yankesid :nd1 
Ahmed admda slllt).yankesici 

di.in T ahtakale pazlltnci§le me§: 
gul olan kalabahkttn i:lerek Ah 
nammda bir §ahslll cehra ~anta• 
s1m a§umt§br. Ahned ~arpttktan 
sonra ko§arak s1~ma]Q etraftan 
go1enler tarafmdl!l yakve z~b~~.a
ya teslim edilmi~tr. Ahnbetc;1 cur· 
mi; me~hud mahlemesill§mas1 ya
p1lm1~. sab1kalar1un tes)rnahkeme 
ba~ka bir giine ttlik ediauc;lu tev• 

kii;~;A R~!U= 
Y e~ilkoy Yfeteoroldi 1yonun~~n 

aldJgJmlz ma.~mata gl1~n yut a 
hava Akdeni7kJyllan, Jo~ cenub do• 

y-e· \ l(ara• gusunda kaP.h ve yer ~1§ 1, •• 

deniz ve ortaAnadoluJa T ve rnev~11 

yagtsh, dige bolgelerJeb 1u gec;m1 1~' 
. d \ b"l e e • riiz~Zarlar cgu ve cen~ o g 

. d h . 'k .ten er kuv • rm e cenu 1 1str arne•• . y · 
vt-tli digerbolgelerde ~11hjstikamet b. 

• k · A. · · gar ten orta lvvette esrrll~· ~n1zm 1 
taraflarile E.ge ve Ka~aden. e k;::r:a 
fJitmas1 ~vam etmi~ttt. Dt \stan c1 

1 . t .. :Z: .,.arb en hava az u!utlu ge<;ml~• u r ., 
1 

es· 
sanivede I le 2 metre ara>qa hlz a z 
rni~tir. f{raret derecesi en ': l ve ed:. 
"•fmn plmda 9 santigrad ol•ak kaY 

C'll -
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Ni.ishast 5 kuruet • 
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h AbOle seraitt T~r~ire 
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Se~lik 
AltJ avl.k 
Oc; arhk 
Bir aYhk 

u 

1400 '-· 27oo I< 
750 l45o , 
400 • a00 , 
150> Y olctw 

Dikkt --=-....--
ve fakat zelzele filan olmad1g1m goriince G112:etemize gonde•ilet'l'alc ve Ya 
de yaptlan bu panikten mahcub kalarak nf+redilsin, edilmesi.tb'e edibnez 
tekrar sinemaya girmege ba§laml§lar ve ay-a1ndan mes'uliy;1 ul olu 
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Y1ld1r1m harbi 
Almanya 

taarruza 
Mart1n 15 inde 

eececeknti§ ? 
Garb cephesinde nava 
miiteaddid Alw .tn 

faaliyeti ~ok arttJ, 
tayyareleri · dii,iiriildii 

<BM tarata l ml' aa1lftedel 
him bir rol oynar; <;ekoslovakya 15 mart· 
ta istila edilmittir. Avusturya da ayni ay
da ilhak olunmu§tu. Sarre ve Rhin de 
keza martta i~gal edilmi~tir. 

Bel~ikanrn kat'i karar1 
Briiksel 3 (a.a.) - Spaak, Coillet de 

yapilan bir toplanhda nutuk soyliyerek 
demi~tir ki: 

<- Bel~ika, arazi tamamiyetine hiir -
met ettirmek azmindedir. Ordumuz o de
rece takviye edilmi,, miidafaa sistemimiz 
o derece tekemmiil ettirilmi§tir ki, herhan
gi bir devlet memleketimizden ge<;mege 
kalkarsa bu o devlete pek ~ok pahahya 
mal olacaktu. 

,.. Bel~ikanrn 1iddetli protestosuna 
heniiz cevab verilmedi 

Briiksel, 3 (a. a.) - Belga ajanst, mil
liyeti mec;hul baz1 tayyarelerin bu aabah 
Bel~ika iizerinden uc;tuklanm bildirmek
.edir. Hava bataryalan ate§ a<;mt§tlr. Di
ier cihetten bildirildigine gore bir Alman 
tayyaresinin iic; Belc;ika tayyaresi iizerine 
harekete gec;mesi iizerine Belc;ika Harici
Ye Nazm Speek diin Briikseldeki Alman 
elc;;isine bir protesto notast tevdi ettigi es
nada Berlindeki Belc;ika elc;isi Alman hii
kfrmetine Belc;;ikamn bitarafhgma kanJI 
Yaptlan bu miisellah tecaviiz hakkmda §id
detli bir protesto notast tevdi etmek ic;in 
talimat alrnl§ttr. Belc;ika hiikumeti bu c;ift 

1Proteslo hakkmda bir cevab almaml§tlr. 
Belc;;ika gi:iniilliilerinin yeni bir ecnebi ta· 
,arruzuna ugramamast ic;in s1k1 tedbirler a· 
lmrnl§tlr. Askeri makamat biiyiik bir ener· > ile hareket etmege karar vermi§lerdir. 

Bel~ikaya attlan beyannameler 
Briiksel, 3 (a. a.) - Bugiin ogleye ka

dar Belc;;ika iizerinde yeniden cmilliyeti 
rnec;;hub tayyareler uc;mu§ ve bir c;;ok yer· 

- de hava dafi toplanmn ve avct tayyare· 
le~erinin miidahalesini icab ettirmi§tir. Tay
iib{areler, ezciimle, Malmody' de, §ark kan-
1-I :onlarmda, Uccele' de, Happen' de, Briik· 

1 'd civarlarmda ve Malines' de goziikmii§• 
tiir. Bazt 'beyannameler toplanml§hr. Bu 
beyannameler Uzerinde cFrans1z san ki
tabt, harbde lngiliz • Frans1z mes'uliyeti
r :,1 yeni bir itirahdn, ciimlesi yaz1hdu. 

Havada, karada vaziyet 
Paris, 3 (a.a.) - Havas bildiriyor: 

Askerj vaziyet: Son 24 saat ic;;inde hava 
faali:reti fevkalade olmu!}tur. Gerek Al
man, gerek Frans1z ke§if tayyareleri kar• 
§thkh hatlar lizerinde ve memleket i~eri
lerinde bir ~;ok uc;;u§lar yapml!}lardu. Bu 
U<;u§lar esnasmda bittabi avc1larla miisa
demeler olmu§tur. F rans1z ke§if tayyare• 
leri karnilen iislerine dondiikler.i halde iki 
Alrnan tayyaresi F ranstzlar ve bir Alman 
tayyaresi de lngilizler tarafmdan F ranstz 
topraklaunda dii§iiriilmii~tiir. Dardiincii 
\i~ Alman tayyaresi dii~iiriilmii~. fakat bu 
A -nan topraklanna inmi§tir. Alman hava 
!...uvvetleri $imal denizi iizerinde de faali
Y~t gostermi§ ve muhafaza altmda g!d~n 
h.r 'Vapur kafilesine taarruz eylemt§tlr. 
Diger taraftan karada mutad ke§if hare· 
k~tleri olmu§tur. Kayda deger tek bir ha· 
d~ vardn: Moselle'nin §arkmda kii~iik 
b1 F ranstz miifrezesinin kurdugu pusuyu 
A '•nanlar fa.rketmi§ ve hafif mitralyozler
le rniicehhe~ bir boliik ile bu miifrezeye 
taarruz eylemislerdir. Di.i~manm faikiye
tin · ragmen F ramnzlar dii§mana zayiat 
Verdirerek kurtulmaya muvaffak olmu§
lardlr. 

Alman topraklarz iizerinde hava 
muharebesi 

Londra, 3 (a.a.) - Hava Nezaretinin 
bildirdigine gore diin, Alman topraklan 
iizerinde yedi cHenkels» tipi Alman tay
yaresini takib etmekte olan iki lngiliz av
e! tayyaresi altl «Messerschmidt~ tipinde 
tayyarenin hiicumuna ugraml§tlr. «Messer
schmidt:. tayyarelerinden biri alevler ic;;in
de yere dii§iiriilmii§, bir digeri de kendine 
hakim olmad1g1 anla§llan bir §ekilde yere 
inmi~tir. lki lngiliz tayyaresi salimen iisle
rine donmii§lerdir. 

lngilizlerin tekzibi 
Londra, 3 (a.a.) -Alman ba§kuman

danhgl, dun ak§am, miiteaddid lngiliz va
purlanmn batmld1gml bildirmi§tir. lngi· 
liz resml mahfilleri, Almanlarm iddiala
rmdaki miibalagayJ tebariiz ettirmekte ve 
lngiliz kaytblanmn sahih rakamlarmm her 
hafta Amirallik dairesi tarafmdnn ne§re
dilmekte hulunduoupu bildirmektedir. 

MiibaUigalz bir haber 
Londra, 3 (a.a.) - Salahiyettar 1~ h

fillerde birkac; lngiliz gemisinin tahr~~
dildigini bildiren diin ak§amki Alman u
mumi karargah1 tebliginin miibalagah ol
duguna i§aret edilmektedir. 

Berlin iizerinde 
Londra, 3 (a.a.) -Son alt1 gun i~inde 

be§inci defa olarak diin ak§am da lngiliz 
hava kuvvetlerine mensub tayyareler Ber
lin iizerinde U9rnU§Iardtr. Berlin etrafm
daki tayyare dafi toplan harekete gec;mi§ 
ve ~iddetli mukabelede bulunmu~sa da 
lngiliz tayyareleri beyannameler atmaga 
muvaffak olmu§lar ve hepsi iislerine don· 
m;;.lerdir. 

Yanltfltga kurban giden lngiliz 
tayyaresi 

Londra, 3 (a.a.) - Hava Nezaretinin 
bildirdigine gore, bir lngiliz tayyaresi bu
giin ogleden sonra Gravesend civarmda 
yanh~hkla gene lngiliz muharebe tayyare
leri tarafmdan dii§iiriilmli§tiir. Diger ta
raftan Fransa iizerinde bir «Henikel II I :t 
Alman tayyaresi de lngiliz tayyareleri ta
rafmdar- rlii~iiriilmii~tiir. 

M ayine ~arpan oapur 
Londra, 3 (a.a.) - 710 tonilatoluk' 

Cato vapuru, bugi.in lngilterenin garb sa
hilleri a~1kl~rmda, sanddlgma gore, bir 
mayine c;arparak batml§hr. Vapurun mii
rettebahndan on bir ki§i kay1bdn. Yalmz 
iki ki§i lm~tanlmt~hr. 

Bir gemi daha bath 
Londra, 3 (a.a.) - 1176 tonilatoluk 

lngiliz Albanie vapuru, cumartesi giinii 
bir mayine c;arparak lskoc;;ya sahilleri a
<;lklarmda batml§tlr, Geminin birinci ve 
ikinci kaptam olmii§ ve diger miirettebat 
kurtanlml§tlr. 

Fransaz tebligi 
Paris, 3 (a.a.) - 3 mart 1940 sabah 

tebligi: Temas unsurlan arasmda mutad 
faaliyetler olmu§tur. Ke§if tayyarelerin· 
den gece ve giindiiz Almanyamn i~leri· 
ne kadar ilerlemi§lerdir. 2 mart giinli ik' 
Alman ke§if tayyaresi hatlanm1zm geri
sinde dii§iiriilmii§tiir. F ranstz ave! tayya
relerinin diifllirdiigii bu iki tayyareden 
ba!)kaca lngiliz avctlan da ayni giin bir 
Alman t?"vare•ini dii~iirmii!}tiir. 

Alman ajansma gore 
Berlin 3 (a.a.) - D. N. B. Aianst, 

Alman hatlarma fazla yakla!}an bir F ran• 
SIZ miifrezesinin tardedildigini bildiriyor. 

Alman devriyeleri bir F rans1z slgmagl

m tahrib etmi§tir. 
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Filistinde arazi satl§lari Gobbels'in nutku 
tahdid edildi 

F' ~udiis 3 (a.a.) - Syonist komitesi 
:hstinde arazi satt§lanm tahdid eden ye. 

~1 btatiiyii protesto eden bir karar sureti 
a ul eylemi§tir. 

i ! e~i statiiniin netri iizerine siikunet 
~trhe~ldnde hazt tezahiirler yap1lm1• ve hie; 
u a . " 18e <;lkrnaml§ttr. 

Dk iger taraftan Arab mahfilleri, manda 
rna amlar b k · t l'kk' lnln u aranm memnumyetle 
e a I eylernekt~dir. 

Holanda gemilerine verilen 
emir 

b' L~ Haye 3 (a.~~,,) - Diin ne§redilen 
lr ararname, her hangi bir harb gemisi 

ve yahut hi t f d · l H r ayyare tara m an dur emr1 
ah a

1
n. olanda gernilerinin bu emre der-

a 1taat etrneler' 1' b ·• · · b'ld' k . I c:a ettJgm1 1 ume • 
:edrr, Gene bu kararname mucibinee Ho. 
anda gemileri, hir harb gemisi vey'a bir 
tav~are. g~riince ve :~rahut dur emti almca 
tel•l:denm de i~letrniyeceklerdir. 

Almanyada aun'i me§rubat 
Kopenhag 3 (a.a.) - Berlingoke Tende 

~~zetesinin Berlin muhabirinin bildirdi
~me gore Almanyad~~, kahve istihsali ic;in 

ul!amlan arpa ihtiya tlannda tasarruf 
~apmak maksadile Alman makamlan 
la~kt gele.~ek mevs.imde ~;ay yerine kul • 

.. Ilrnak uzere gem~ ntikyasta 1hlamur ve 
gd~l Yapraih toplamaya. davet etmekte • 

nler. 

Tireboluda zelzele 
d l_".irebolu, 3 (a. a.) ...,_ Diin saat I 7, I 0 

a uc;; saniye siiren §iddet!i bir zelzele ol
ffiU§tur, l.aaar yoktur. 

Berlin 3 (a.a.) - Leipzig fuanmn a
~lh!}l miinasebetile Gobbels soyledigi nu. 
tukta, iptidal madde noksammn daima 
Almanlan digerlerinden fazla <;ah§maya 
mecbur etmi~ oldugunu kaydeylemi~. 
ablukamn akim kald1gm1 tekrarlamt§ ve 
Alm<JTJ. zaferini teyid eylemi§tir. 

lzmirde hava vaziyeti 
lzmir 3 (a.a.) - Bir kn~ giindenberi 

bahan andnan hava diin ak~ama dogru 
bozmu§ ve saat 19 da §iddetli bir ~imal 
f1rtmas1 ba§laml§tlr. Futma esnasmda su
lu kar yagml§, civar daglan gene bevaz
latmt§hr. Soguk devam etmektedir. Ftr
tma nispeten hafiflemi§, hava da a~ml§-
tlr. 

tmrah sahillerinde bulunan 
cesed 

Bursa (Hususi) -lmrah adasmin S1g1 
burnu mevkiinde hiiviyeti mec;mul. yalmz 
sag bileginin i~ k1smmda Arab harflerile 
(A. Rasim) yaz1h bir cesed goriilmii§, 
idare heyeti alakadar memurlarile bir -
likte cesedi '<lkararak miinasib bir rna -
halle gommii§tiir. Bu cesedin hiiviyeti 
mec;;hul kalmt§hr. 

Aynca bir gun sonra da ayni mevkide 
viicudden kopmu§ bir insan kalc;;asile par
c;;alanml§ bir mide goriilerek bunlar de
nizden ~;1kanlmt§ ve hiiviyeti mec;;hul ce
sedin yanma gi:imiilmii§tiir. 

Bunlann, M. Kemalpa§a eeylabmda o
lenlerden bulunmas1 ve Karacabey bogazt 
tarikile denize dokiilmii§ olmas1 da muh
temel gori.ilmektedir. 

CUMHURIYET 

HAdlseler arasmda 

Her dava millidir ! 

G arb memleketlerin.d e, mesela 
Fransada, bir adam hakstzbga 
ugradt&"t zaman ayaga kalkan a· 

vukat bir ki§i degil, biitiin millettir. Henri 
Robert'in (Les grands prod~s de I'histoire
tarihin biiyiik davalar1) a db kitabmda da 
okuyoruz: Kocasm1 zehirlemekten su9lu 
bir madam Lafarge'm davas1m biitiin mil
let benimsemi§tir ve yiiz senedenberi, bu 
davaya aid eski dosyalarm tozlan ara
smda hala bir hakikat ktvtlc1m1 aramaga 
devam edenler vard1r. Kii~iik zab1ta vak
alara halinde gorunen Tropmann, Le
moine, Bocarme, Rish - Allah, Thiebault, 
Mme de Tilly ilah ... davalan, Fransa i9in 

Aja~ Ye Kajn1 
Bu yurdu tekrar aga~laya-
bilsek vatan i~inde yeniden 

vatan fethedecegiz! 
Tiirk inkilabinda, ileri adun geriye 
Adana Belediyesinin iki karar1 

hep birer milli clava olmu§tur: Matbuat, «Cumhuriyet~ in ediyoruz. Guya yiik-
miinevverler, balk, bu davalan giinii gii- Adanadaki hususi :•••••••"'""u"'''''''""'''''"''""'''''''''' sek okaliptiis yerine 

abnamaz, 
bizi ,a,Irbyor 

niine, tam bir milli alakayla takib etmit- muhabirinden be~ al- y azan: bodur akasya dike-
lerdir ve bir !>Ogunda k1yametler kopup t1 giinliik arahkla ge- ceklermi~. Palamut 
kalkm1§hr. Me,hur Drayfus meselesini len iki hazin havadisi • ugruna levregi oldiir· 
Tiirkiyede de hemen herkes bilir. gazetemizde hayret· Ismail HabJIJ m'!!k, en ars1z agac 

Fransada hi!> kimse §oyle dii§iinmez: IIi bir liziintiiyle oku· :.................................................... ic;;in mi en kibar aga-
«Mme Lafarge kocasm1 zehirlemi§ veya duk. Uzun miiddet ca k1yd1k? S1cak A-
zehirlememit, bana ne? Miiddeiumumi I Maarif Eminligile bulundugum Adanayt rl'l.naya yiiksek agach ye~il tiind bir ni· 
var, mahkeme var, kanun var, avukat var, iyi bilirim. Kar§ldan bakmca ahmh bir met, s1tmah Adanaya esansh okaliptiis 
h~!ka~ ortaya '<•kar. ?rayfus cas~sD?u.f, §ehir goriirsiiniiz: Bir tarafmt Seyhanm k1· b,r §ita idi. 0 faciamn tevili yoktur. 

HEM NALINA 
MIHINA 

Mart geldi 
akat ben, bu gun martm havaya 
aid cilvelerinden bahsedecek d.-
gilim. Mart. Hitler'in sevgili ay1· 

d1r. Ger~;i, o, iktidar mevkiini, martta 
ele gec;;irmi~ degildir amma, hemen he
men her martta bir hamle yapm1~tJr. Ak. 
hmda kalanlara gore, 

19 3 5 martmda, Versay muahedena
mesinin asker! ahkammt ylrtml§tlr, 

19 36 martmda, Rhin gayriaskeri mm• 
takasmt askerle i~gal etmi§tir, 

19 3 7 martmda. di:irt senelik silahlan
ma programm1 kabul etmi§tir, 

1938 martmda, Avusturyay1 i~gal ve 
ilhak etmi§tir, 

19 39 martmda, Ceko.Slovakyayl istila 
ederek bu devleti yok etmi~tir. 

Marti ugurlu bir ay sayd1g1 bu vak' a
lardan anla§llan Hitler, 1940 martmc!a 
da bir ~ey yapacak m1 ;> 

1918 senesinde Ludendorffla Hin· degdm1f• ban~~; ne? . J?•~amharbler1 n1!>m ytsma dayay1p, ki.ireyviyeti gelirsiz bir tiim Atal<lnmlz agacm k1ymetini biliyordu. 
k I ? Elm her1finm tasas1 bana m1 denbur"' da, garbde •Kayzer meydan urmu,ar. . .. sek iistiinde gogsiinii kabartarak, etekle- <o:Ya§ kesen ba§ kesen darb1 meselini bu " 
dii§tii? Mahkemeler1 rahat btrakabm, su- . . ~ I . .. muharehesi, adm1 verdikleri biiyiik taar. 
k~ •• d 'f l . • I A nm gere gere yayml§; bugu u bu tul al- milletin medeniyeti soyledi, ya§ bir agac ruza, 21 mart giinii, ba•lamlslardl. Taar-

undet l91nk'edvaz! ekerftm yapahs1l~kar.». ra- tmd11ki baygm s1cakhgmt zirveleri herdem bir ba§lan farks1z. lkisi de mahluktur. ~ • 
~1~.kal, es 1

1 .evrb1':'. Ia ad~~. d'~~ .. D?,arah~nl! karh T oroslarm beyaz tJrtJlh silsilesine ba· Agac1 gaflet devirlerimizde unuttuk. 0- ruzun siklet merkezi, in~·iliz • Fransiz or~ 
.. .. B k f 1 1·,.m· dek1· 81·J1'k ve ara avutan rna mur duru§ u bu ~ehtr. r.u unutmak, yam medemhg1miZI unut- · suru eyen erm oy e u,un ugunu a a k k h I . . I . . ·~· . . dulannm, birlesme noktasmda bulunan 

goruyoruz. u a a ann ,. K d' . d I . . General Gough kumandasmdaki 5 inci 
k d ii.,iince kli•esine gore «her koyun e!' tsm e yer yer Avrupa 1 <;IZgller var rnak. 

c;arpl "' "' 'b' K" ookk b' · Ed 'd' k k 1 lngiliz ordusu id.i. 6263 top ve 67 tii-
kendi baca&'tndan ast!ar» ve ferde aid hak gl I. uc;u en IZim reml m ep e e:; menle yaptlan taarruza kar•l, lngilizlerin 
davalarmm hic;biri milli alakaya laYik de- Fakat hu d1§ gorunu~e mukabil bir de 4'.(.:tmtepe~ sine neye o isim verildi diye y 

gildir. mesela « Y eni Oteb in iist katmdan §arka ~a§ar dururdum. Bir giin bunun sebebini 2 5 piyade ve 3 siivari fukas1 vard1. Bii-

F k t b .. k" T" ki ede boyle dii· dogru i<; Adanaya bakm1z: T oprak damh hoc'lma sordum. Bana yeni bir ~ey ogret· tiin garb cephesinde de 19 2 Alman tii· 
a a ugun u ur Y b I I ht l'f k k' I k' · · - '1 b I 'b' ··1 k b · k "tt f'kl · I 71 t" • .. · b' oo ku"tlesi bar' balk 1z e ere mu e 1 atta 1 ev er; lffiiSI mege ves1 e u mu§ g1 1 gu ere ct-va menme ar§l mu e 1 enn umeru 

§unmJyen ar munevver , . b' . 'k d . .. . 1 . dd f k .. f'k d 1 d b 
f b . e lik zfunresi oldug~u meyda- zemme ttl§! , yamn ak1 yuksek bmamn verd1: • s1mle miisemma arasmda muta- mevcu u; a at mutte 1 or u ar a a-

~1:1c;1;kh~r 1rt~~ miinevver ge,.inen birka'< topugu gibi, kimisinin iistii otekinin gogsii bakat aranmaz; eger aransayd1 igneye di- zt taburlar iic;er boliiklii olduklan l<;tn, 

pi§mi§ kelle .:e diinyadan haberi olma- hiza~mda,. kimi balkonsuz, ~imi. ~ahniljli, ken, dikene b~tan demek l~zu~dtf~. Alman! ann hakiki iistiinliigii 30 tiimene 
yan bir alay hamervah miistesna, hepi- kerpl~~.~ kne?, ta~la tahta, kuem1dle top- 1-~h rah~~tl~ hocam, tevtl guze~~~ ama balig oluyordu. 136,000 zabit, 3,438,000 
miz biliyoruz ki, Turk camiasma mensub rak, yuksekhkle bodurluk, konakla ev, hakrkat deglid1, •<;amtepe) ye o ISim ve· nefer ve 710,000 attan miirekkeb olan 
tek adama kar§J yap1lan haks1zhk, yalmz !':Vie izbe, yanyana, sntslrta, karmakan· rildig1 vakit cisim~ le cmiisemma:t elbet Alman ordusu, hastmlanndan say1ca iis
o adama degli, biitiin millete ve ondan da \!Ik, yapt harmamnde.n bir y1gm halinde mutab1kttlar. lstanbulumuzun c<;amhcu tiindii. 
iistiin hak mefhumuna kar§tdar. Bu mef- kar~mda duruyor. s1 da ta§1d1g1 ada ragmen neye l:lr'<IPlak- Bu taarruz, fngilizlerin 5 inci or
humun miidafaas1 milli ve ondan da iis- lnsan daha ilk giinden anJ.ar: Bu belde- tn/ Sami Pa~azade Sezainin «Ki.ir<iik dusunu silip siipiirdii. Ludendorffun, 
tiin beteri bir miidafaad1r, tecaviiz oniin· de kayle §ehir kavga etmektedir. Bir ta· fieylen ini okuyunuz. Orada c250 kuru§a tabiye baklmmdan c;;okerttigi haslrn 
de kitlele§mesi zaruri bir miidafaa. raftan yetmi§ be§ binlik bir kalabahk bu- bir as1n diye bir hikaye vardtr. <;amhca cephesini sevkulcen itibarile de yarz 

~iiphesiz mahkemelerimiz ve adil mah· raya §ehir ol demi§, semt semt bacalanm tepebinin asnhk ~amlanm 250 kuru§a fe· masma ramak kalml§tl. lngiliz _ Fran• 
kemelerimiz var. Fakat bir hakla ortaya yiikselten fabrikalar diidiiklerini ottlirerek da etrni§ler. $imdi Adanamn boylu boslu BIZ ihtiyatlanmn seri miidahalesi vrt 
!>Jkarmak i9in adil ve temiz niyete sahib mamur ol diye seslenmi§; fakat diger ta- okahptiisleri de bilmem kac; kuru~a bir Alman askerlerinin bazt yerler • 
olmak kafi degildir, bazt vesikalara ve de- raftan evlerinin altm1 ambar yapan c;ift- fabnkatora satJld1. Vazifemiz mazinin ag 
lillere sahib olmak da laztmdtr, bunu bii· 9iler; pamuk ve bugday mevsimlerinde, gaflt..tlerinden ders almakttr, gaflet!eri de, yiyecek, i~ecek dolu lngiliz depo• 

d f k · • 1 k d 1 b Ianni yagma i«in vakit kaybetmeleri, bu yiik bir itham alhnda mii a aa r1z1 ge- ya mz en i eri irer ton gelen iri teker- tekru etmek degil. 
k 'dd' 1 kl b b yarmanm tahakkukuna mani oldu. 9iren maznunun kendisi, avu ata, 1 ta e i ii<; e§ in kagmmn hergiin girip Agac iklim verip agacstzhk iklim alu. 

makam1 veya mahkeme ted~rik etmekten '<lkl§lan; §ehir olmak isteyen beldeye Yurdumuzun agaclanm yola yola daglar Eger Almanlar, yakmlanna geldikleri 
aciz kalabilir. ltte burada mtlli alaka Ad- bunlar «haytr koy kab diyorlar. buiutsuz, trmaklar Clhz, toprak kiSII kal- Amiens §ehrini alabilselerdi, miittefikle
liyt' .in yardtmma kotar: Matbuatta net- Koyle §ehir yaka yakaya penc;ele§irken d1, Vatamn bogriinde bir§ey tiikeniyor. rin cephesi yanlm1~ ve harb kaybedilmi§ 
redilen vesikalar, .yiiriitii.len muhakemeler, on be~ sene evvel azimli ve planh bir be· Bu yurdu tekrar agachyabilsek vatan i"in- olacaku. 
ortaya konan deblle~, bar. ~avamn n?ks~ lediye reisi kavg<uun arasma girdi. On ii« de yeniden vatan fethedecegiz. 1918 martmdaki Alman taarruzuna aid 
olan dosyastnl zengmlethrar ve hak1ka!m sene kald1gt mevkiinde, ilk giinden son Adanadan gelen ikinci havadis, delalet olan bu ktsa hulasadan sonra mevzuumu. 
iistiine, ad~letin halka at;~lan pencerelerm· giine kadar, yapt1g1 i§e §ehri koyiin elin- ettigi zihniyet itibarile birinciden de bas· za, 1940 martlna gelelim. Acaba Hitler 
den ~! bJr bydmbt, ~oldurubi!Avru:~da den kurtarmak diyebilirsiniz. Saatte yel- km. On iic; y1lhk vazifesi esnasmda §ehrin de 1940 martmda, 1918 martma bir na
en b~~!>.~kk ~~ tb~ll~d a a~nj? e 1!>0 

• ~- kovan yiiriiyii§iini.i goriir gibi koyiin geri- simastm degi§tiren belediye reisi kag!11lan zire yapmak istiyecek mi? Dun, bu sii
fa luyub bllr ~ldl abv.a. dB lObe gde mess~mn leyi§ini ve §ehrin ilerleyi~ini gi:iriirdiik. da ortadan kalduml§tl. Kendileri hirer tunda, bahsettigimiz alu ayhk Alman 
can a se e erm en tra e u ur. me- 'f" k h' ·1·~· k l~k 00 F 1 'k' d "k . . 

I d d .. d"~" .. 'b' ahk ur §e IICtlgme st 1 a a a gosteren a- ton ge en ve 1 1 ton a yu ta§lyan o 1n bilancosu, Alman ordusunun askerlik ta-
llla ar a a gor ugunuz gl 1' m erne I'h R fk At d b'l. A k k I kl' 'b b I b' · d k · · · · · · · d' 

l l kl t kl d ld b' h 1 1 I I ay a III samnm. n aramn te ·f'r e 1 acay1 ara a ar, 1n ve e te nhmde m1sh goriilmem1~ b1r darbe m IT-
sa on arana h am 1 tm 0 uran 1r a- v b' k A d I h' I · · 1~ 1 ol ak "~ .. d 'l " li I w h ld y 'dd' d' d 
km ferdi goriinen bir vak'aya gosterdigi .e uyc;;o na ~ ud.~; .. n ebrmllnd .P an ~nlm ,. ~ d u ehre, ~~;eTb mban a bl e !?td.:.er., mege azlr o u~unu l'h' ~~ ek' Iyor .u ab~l-

.. 'iik. .11• h . I I'd b' t • <;•zen an-sen «gor ugum e e lye 1·e•s e- ouun e §e re u-. e§ m ara a ;,tlr •gme rna, bu darbemn tan 101 lmsenm 1 • buy m1 1 assas1yet, a e a e 1r eces .. · d ~ b'l I Ad ·· b b. d 0 k d ' 
.. ... h kk t n· . d he n l<;tn e ne yaphgm1 1 ene ya n1z a- gore on, on e§ m man a. a ar ng1r m~dig-ini de soyliiyordu Simdilik Alman• susu atan ve a an ece 1sme yar •m - d 1 d d d' b h' d 1 k d k d · • 

d d v "k~ k b' duygudur na a rasa lm.~ e I. ara a §e IT e yo ' o a ar c;;o man a lar yalmz denizde fa~~oliyettedirler. Kara-
yye~anl•n anh ogan yu d.elgalaarndaran bo"y• Bitaraf ve salahiyetli bir ecnebi tara- beldede temizlik buaktr m1 ~ d ' h d b' t kl k Bu 

1g1n ann eyecamm a • f d .... 1 b l d' .. ~ h' l k" 00 kl ·~· d a ve ava a 1r $ey yap 1 an yo . 
1 b' k l bahiJn oniinde mahkemenin ih- :n an ovu en e e lye relsJmn guzel ._.e u e oyun cen e§hgl A anada 0 arada Alman ricali matbuatt ve radyo. 
t~a:a :ea mehabeti, hakimlerin ve miid· eserlerind:n biri de asfalth caddeni~ bu~- a~.abalarla o mand.alar menedilince §ehir Ian l~giltereye kar~~ mlithil! bir laf taar
deiumumilerin mes'ulivet hissi avukatla· vandtr. <;ltlere knk!lmt§ kazlklan brle fl· koy olmaktan gem§ c;;apta kurtulmu§tu. ruzuna giri~mi~lerdir. Fakat lafla peynir 
nn talakati artar. Muhakem;lerin aleni lizlet~~ek kadar ber~~etli olan ~d~na Tabii bu ka~ara kar~l. homurda~a.nlar ~remisi yiiriimedigi gibi harb de yiiriimez. 
olrnasa, sosyal §Uurla onun miiesseselerin· topr~gl~da,~ yolun ~~ klylsma . dlk!Ien ol~u. Hatta Zlraat Ve~ktlme kadar ~~.kay~t Muttefikler, Almanlann kendilerine ka· 
den biri olan hukuki hayatm temasma mu• okahptus agaclan on u~ senede Yirrni be'? e;hler. A?'d~~. kafa~lhgmt ta ~ur~a tdadt- zandudrklan altl ayhk miihletten istifade 
hafaza etmek zaruretinden geliyor. Bu ba- metroya falaytp, dallan da birbirine ka- smden b1ld1g1m Z1raat Vek1hm1z cevab ederek harbe hazrlandllar; daha Yak!t 
klmdan en a'di sarho~Iuk vak'asma aid bir VU~?arak, istasyondan §ehre kadar yemye· verh: 4:0ort tekerlekten ikiye inmemek 

' Y bulurlarsa haz~rlanmakta devam edecek~ dava bile millidir ve hak mefhumunda da· §il bir tiinel halinde uzanml§. Adanadan i~in §Ikayet edeydiniz kabul ederdim, fa-
vanan kii9iigii, biiyiigii olmaz. Bunun i!>in resimli olarak gelen ilk havadis i§te bu kat iki tekerlekten dorde <;1kmarnak i~in lerdir. 
bazan bir fahi!enin davasa, Avrupa mil· camm agaclarm kokiinden <;1kanhp at!l- yap1lan §ikayeti kabul edemeyiz.) Acaba, nazi ~efleri, daha zivade kendi 
IetlerinS!, ytllarrca, bir harbden fazla he· d!gnu anlattyor. Resim iki tane, birinde lki tekerlek yerine dort, kagm yerine mill,.tlerinin cesaretini artJrmak icin ne~· 
yecan '""'¥mi§tir. Garbda hukuk miiesse- ye~il tiinel, otekinde cascavlak cadde. araba, manda yerine beygir, boyunduruk rettikleri anlas1lan alt1 avhk bilanc;;oda 
•A•' ,kamiiliinii bu '<01kun milli ala· «Tunadan BatJya» da Berlinle Parisi yerine dizgin, yani geriye kar§l ileri; hayu si:iyl,.dikleri gibi. miithi~ bir taarruza ge. 
kt..,;a borelu oldugunu, gogsiimii tisiren bir mukayese ederken ~oyle demi§tim: «On- Tiil'k ink1labmda ileri ad1m geriye alma· f'•cekler mi ~ Yoksa onlar da, Sovyet 
gurur i9inde gcriiyorum ki, biz de anla· ldr ki §ehirlerinde yap1dan c;;ok agacla 0. maz. Atatiirkiin eserinde en dikkat ede- Rusyanm yard1mma giivenerek Ylpratma 
mak yolundaytz. giiniiyorlar. Agac deviren balta, govde cegi~niz bir ruh burastdu. Gazetemizin harbini kabul mii edecekler~ Bu suallere 

PEY AMI SAF A seren h1c;aktan daha kanh. Medeniyetin 23 !lubat niishasmda bu havadis «Maz1ye dogru bir cevab verebilmek ic<in, bir c;ok: 

rartana 
Bas lama dan 

(Ba$malcaleden devam) 

Goriiliiyor ki Doktor Gobbels'in nutku. 

harb ba~layab beri Almanyada soylen
rms biitiin nutuklara hakim alan esas te· 
ma.nm biraz i~lenmis bir ~eklinden ibaret· 
tir. Bu itibarla nutuk enteresan sayJla
maz. AlakamiZI '<ekmesi icab eden nok
ta, sulh iimidlerinden bahsedildigi ~u giin~ 
Jerde Almanyadan yiikselen seslerin renk 
de~i~tirmemi~ olmalan keyfiyetidir. Gob
bels a<!zmt armazdan bir gun evvel Ber· 
Iinde Hitler Sumner Welles'i huzuruna 

kabul ediyordu. Roosevelt'in pek zaytf 
da olsa herhalde bir iimidle gonderdigi 
bu 11dama Alman ~evlet reisi iki saat zar· 
fmda neler soyledi? 

Gobbels'in diinkii nutkunu dinledikten 
sonra bu hususta merak edilecek miihim 
bir nokta kalmamt~ olsa grrektir: Alman
ya, emellerinden herhangi bir fedakarhga 

raz1 olabilecek gibi goriinmiiyor. 

Kar~t tarafm tahammiil edebilecegi fe
dakarhk yiikii ise arttk ta~mamtyacak ka
dar ag1rla~tti~ma gore. yeni harbin ilk mu
harebesinden c;ok uzakta bulunmadJgtmizi 
dii~iinenlerin gtinden giine '<ogalmasma 
hayret etmemeliyiz. 

( KOCOK 

NADIR NADI 

HABERLER) 
* izMiR 3 - l?ehrln Goztepe semtlnde 

Arabtepesl mevkllndekl gamlarda tJrtJl go
rillmii~tiir. Ziraat ldaresince miicadeleye 
ba§lanml~ttr. 

* Budape~te. 3 - Amiral Hartl, Macarls
tamn Helsinki elglsl Baron Devillany'yl s1h· 
hi sebebier dolay1sile memurlyetlnoden af
fetml~ ve yerlne Macaristanm Berlin elc;UI-
1!1 miiste§arl De Kuhl'u tayin eylernl§tlr, 

r,.ngmi ~orsan ye§il diyecekler.~ donii~, ba§hgile ~1kt1. Maziye ancak mazi- askeri snlan bilmemiz laz1md1r ki, buna 
Berlinde Liisgarten meydamnm orta- nin ~ereflerinden kuvvet ve oviinc almak da imkan yoktur. 

lunda yiiksekligi 50 metroyu bulan bir di- ic;;in doniiliir, mazideki geriyi hortlatmak Hele bekliyelim, bakahm; Hitler, u~ 
rek var. Ona «Mayts agac1~ deniyor. AI· i~in degil. Aynldtglmtz her geriyi aynld1· gurlu sayd1iiit mart ay1nda ne yapacak~ 
menlar kirec;li topraklarmda agac1 bu irh- gtmlz yerde bir cesed gibi btrakacaglz. ~ 
faa <;lkardlklan ic;in ogiiniiyorlar. Yiiksek Adana ki en seviyeli beldelerimizden· 
bina teknik i§i, as1l medeniyet agac1 yiik- dir, Adanahlarm ileri fikirliligini yakm-
seltmekte. dan ve c;ok iyi bilirim; eskidenberi daima 

ingiliz ablukas1 

~iddetleniyor 

Dresden' de ge~en §U ibretli hadiseye nurlu hamleler gosteren Adanamn beled
h<~lun; Bir kamyon on be§ ya~mda bir ye reisliginde de §imdi Avrupa gormii§ 
aiJ'aca c;;arp1yor. Agac yan yatar, agac rniinevver bir gene var; oyleyken bir ta
d..,,·rilecek. Bir telefon. Derhal, sauki bii- raftan §ehrin manzarasma bedia, s1cak 
yiik bir yangma ko§ar gibi, tam tak1m bir iklimine nimet, ve sttmah havasma ~ifa 
itfaiye gelir. Merdivenler, halatla!', aman olan okaliptiislii ye11il tiinel birdenhire 
d1kkat, incinmesin, alabildigine bir seyir· baltadan gec;;irilir, diger taraftnn iic;;er 
ci kalabahgt, saatlerce ugra§ular, herkes- tonluk ve Ul(er mandahk kagmlann hort- Amerikadan madeni yag 
te heyecan, nihayet alkt!l tufam, ooh. lattlmasma karar verilir; insan OMlrarak 
Agac yerine yerle§tirildi. sormaktadu: Eyvah, Adanaya ne oldu ve 

Onlar bir agaca boyle yaptyor, biz as• Adanada neler oluvor? 
falt caddenin okaliptiislerini «katliam~ ISMAIL HABIB 

Batan motoriin feci akibeti 
Miirefte ( Hususi) - Marmarada E

regli ac;;1klannda Maksud kaptamn Deniz
giizeli motoriiniin §arab yiiklii olarak bat. 
tJg1m bildirmi§tim. 

Son gelen haberlere gore motoriin ir<in
deki 79 aded §arab bombalanndan 3 a· 
dedi BandJima sahillerine ve miktan he· 
niiz nnla§llamtyan bir k1sm1 da Karabiga 
sahi11erine c;;•kmaktad1r. Sarah bombalan 
dolu ve bo§ olarak c_;;1kmaktadJr. 

Aynca motoriin miirettebatmdan ol. 
dugu anla~1lan 2 cesed lmralh adasma 
r;1km1!l, ve cesedlerden biri tilom, digeri ise 
yanbelinden yukans1 parc;all:nml§ olarak 
bulunmu§tur. Ayni ada;va bir de §arab 
bombast c;tkml~hr. 

5 ki~inin oliimile neticelenen bu feci 
kaza neticesi maddi zarann 20 bin liray1 
tecaviiz ettigi tahmin ediliyor. 

lki Bel~ika tayyar~i ~arpl§tl 
Briiksel 3 ( a.a.) - lki askeri Belc;;ika 

tayyaresi Anvers civarmda Raust' da ~;ar
Pl§mll! ve musademenin ~iddetinden ikisi 
de ate~ alml§hr. Pilotlardan biri para~iitle 
atlaml§, digeri yere dii§erek olmii§tiir. 

Diger bir askeri tayyare Bruksel rna • 
hallelerinden birine diismii§tiir, l~indeki 
c;avu§ pilot olmi.i§tiir. 

Sokede feci bir cinayet 
Soke (Hususi) - Ortaklar civannda 

bir bah~enin kuyusunda kesik bir insan 
ba§l, elbise ve c;;izmeler bulunmak sure • 
tile iic; ay evvel i§lenmi§ bir cinayet mey· 
dana ~~kanlml§tlr. T esadiifiin yard1mile 
kuyudan <;1kanlan ba§m te§hisi pek miim
kiin olamami§Sa da koyliiler elbiselerden 
tamyarak bunun Dere koyiinden deveci 
Siileyman Akgiiliin Osmana aid o!dugu
nu soylemi§lerdir. 

Ba~ bulunur bulunmaz hadiseye vazt· 
yed eden Aydm Miirldeiumumiligi deve
ci Siileymam tevkif etmi§, bu da cinaye
ti Ali <;elik isminde birisile beraber i§ • 
lediklerini itiraf etmi§tir. Ali Celik ve Sii
leyman, Osmam sag goziine isabet eden 
bir tabanca kur§unile oldiirmiieler ve de· 
laili imha ve maktuliin hiiviyetinin tespit 
edilmemesi i~in ba§Inl keserek bir hayvan 
torba:n ic;;ine ve elbiselerini de ayn bir 
bohc;;a halinde kuyuya atml§lardu. Biitiin 
ara§tlrmalara ragmen vak' a mahallinde 
cesed bulunmarnl§, yalmz etleri s1ynlmt~ 
bir kol kemigi bulunmu~tur. Dere kay 
muhtan Ne§' et de bu canavarca cinayetle 
alakadar goriilerek tevkif edilmi§tir. Ci
nayete bir kadm meselesinin saik oldugu 
soylenmektedir. Miiddeiumumilik tahki
kata devam etmektedir. 

ihrac1na da miisaade 
edilmivecek 

Londra 3 (a. a.) - lngilterenin Va • 
§ington biiyuk eki!igi, lngiliz harb kac;a· 
g1 kontrolu servis!erinin gayrimuayyen 
bir zaman ic;in Holandaya, Bel~ikaya ve 
Danimarkaya madeni yag gonderilmesine 
miisaade etmiyeceginden Amerikan ma
deni yag sirketlerini haberdar etmi§tir. 

lngiliz biiyiik el~iliginin tebariiz ettir -
digine gore, Bel~ika, Holanda v,. '~'~•n-

zel markada liizumu kadar madeni • 
ku halen mevcuddur. Bu sebebr 
y1 eger bu memleketler yenide 
yag ithal ederlerse bu ithalau r 
manyaya sevkolunmak iizere 

lard1r. 
Diger taraftan Londradan 

ne gore, lngiliz hiikumeti, H 
c;ika ve Danimarkanm petr• 
tespit ic;in de bu ii« memle1 

halindA bulunmaktadn. 

ltalyanrn protes• 
Roma, 3 (a.a.) - J 

protesto notasm1 lngilt( 
yiik ell(iligine tevdi eylt 
metni derhal Londraya 
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~ hikaye Yazthaneye gelen kadtn 

Y az1hanenin kapiSI iki defa vuruldugu J bir elektrik darbesine ugramaktan kor
zaman Sekib, boyle gee; vakit gel en ya ha- kar gibi o;;ekinerek bu eli s1kt1: 
deme, yahud arkada§larmdan biri oldu- - lsmim Sekibdir, dedi. Aeaba size 
guna kani olarak, ba§Ini kald1rmadan: daha, ba§ka bir yerde rasgeleeek miyim? 

- Giriniz I dedi. - Zannetmem... F akat Sinasi Beyi 
F akat i<;:eriye gene, zarif, guzel bir ka- gormek tizere tekrar geldigim zaman ... 

dm girdi. Bir saniye Sekibin yazismi hi· Eger siz boyle gee; vakitlere kadar c;ah
rakip kendisini gormesini bekledi. Sonra, §Iyorsaniz gene goroii§iiriiz. 
Sekibi heyecanla yerinden oynatan bir Sekib, guzel kadm1 merdivene kadar 
sesle: goturdu. Herkesin c;ekildigi biiyuk maga· 

- Acaba, mtidiir bey burada yok mu? zada onun ayak seslerini uzun muddet 
Diye sordu. Sekip §a§kmbkla yerinden dinledi. 

kalkti. Y andaki odaya dogru giderken ak- Uzun giinler, uzun geeeler onun sesini 
lma gelmi§ gibi: dinler gibi oldu. Kar§Ismdaki kanapede 

- Ha ... dedi. Miidiir bey ... Yani rna• sanki hep · o oturuyordu. Gece gee; vakit
gazanm sahibi Sinasi Beyi mi ar1yorsunuz? !ere kadar onu bekledi ve nihayet, bir 

- £vet... hafta sonra, bir ak§am patronu gittikten 
- Bir saat evvel acele bir i§i <;1kt1, sonra ismini, kim oldugunu, ihtiyar pat· 

zannederim gelmiyecek de... ronu ni<;:in aradigmi bilmedigi gene kadm 
Kadm bir lahza durdu. Sonra kiio;;iik gene geldi. 

odada iki ad1m atarak: Sekib, bu sefer, ona biraz daha yakla§· 
- <;ok yoruldum, mtisaade eder mi· mak ve biraz daha fazla kendinden bah-· 

siniz? Bir iki dakika dinleneyim... setmek cesaretini gosoterdi. Kanapenin 
Sekib, o kadar heyecan io;;inde idi ki oteki ucuna ili§mek ve ona tahassiirle

ayakta bir iki defa egildi ve elile yer gos- rini, i§tiyaklanm, tahayyiillerini soylemek 
terebildi. bile Sekibe oyle derin bir zevk veriyor-

~inasi magazasmm katibi ve muhase· du, ki sonunda kendisi de nastl maheubi
becisi Sekib Manisah idi: lstanbula gel eli yet ten kurtularak bu kadar c;ok soy
on iki sene olmu§, bir lisede leyli oku- leyebildigine bayret etti. Fakat gene ka
mu§, mektebden o;;1kar <;;Ikmaz bu maga- dmm alakasi, sade hareketleri pnu te§
zaya memur olarak girmi§ti. On be§ gun- cide devam ediyordu. 0 kadar, ki sonun
dur burada !;ahljiyordu ve ilk defa boyle da: 
giizel ve gene bir kadmla kar§Ila§Iyordu. - Hammefendi, sizi tammtyorum, is
«Sinasi» magazasmda degil, hayatmda minizi bile bilmiyorum. Fakat kim olur· 
ilk defa bir kadmla bir odada yalmz ka· samz olunuz ;. siz benim hayat1mda ilk ka· 
hyordu. Ba§Itl.l kaldmp bu misafire bir dmsmiZ ve ben oliinceye kadar hic;bir 
kere bile bakamadt. Yalmz gozucile onun kadmla sizinle alakadar oldugum kadar 
pencereden tramvay yolunu siizmekte ol- alakadar olamiyaea~(l_m ... 
dugunu farkederek bir dakika kadar, el- Diyebildi. Gene kadm hi~ cevab ver
leri gene masa iistiinde me§gul oldugu medi; ba§Ini igdi. Bir saniye sonra ;;lekib 
balde kadm1 rahatc;a seyretti. Kanapenin onun siyah kirpikleri ucunda iic; dort dam· 
bir ueunda, pencereye dogru egilen bu la ya~ gordii. 
ince, ahenktar viicudiin siyah kostiim tay· Neden aghyordu~ Kim oldugunu belli 
yor i!;indeki k1vnmlan, tiil ~orabm !;er· edememek Istlrabmdan mi ";\ Belki Sinasi 
geveledigi baeaklar ve biitiin onun huzu· Heyden i§ aramaya gelen bu gene ktz 
ru tahayyiiliinde bile ~ekibi heyeeandan mii§kiil vaziyetini gizlemeye liizum gorii· 
heyecana sokan §eylerdi. Gene kadm, o- yordu. Fakat ne ehemmiyeti var} ~ekib 
nun bu heyecamm farketmi§ miydi";l i!;in o kim olursa olsun, artik bir sevgili 

- Patronunuz gittikten sonra da, siz idi ve erge~ zevcesi olacakh... Ona bu 
burada gee; vakitlere kadar !;ah§Iyor mu- limidi veren gene kadmm sakit miitavaa· 
sunuz? t1, rnukabelesi ve ziyaretlerini haftada, on 

Diye sordu. $ekib onunla iki kelime giinde bir tekrar etmesi olmu§tU. Dt§an-
konu§mak ic;in can atlyordu. ;ia§kmhkla: da bir telakiyi, hiiviyeti, hatta ismi hak· 

- Hayu ... dedi. bnda en kiic;iik bir if§aYl reddetmesine, 
Sonra: Sekibin i<;ten gel en en tath a§k ifadelerine 
- E.vetl diye tashih etti. asla mukabele etmemesine ragmen pat-
Bir iki dakika sukut io;inde gec;ti. Fakat ronun <;:tktigi saatlerde geliyor: Sekibin 

l§te bu bir iki dakika, Sekib iizerinde yanmda oturuyor, ba§Ini onun gogsiine 
en muthi§ imtihanlann aguhgmi veriyor• day1yor: 
du. Dayanamadi: ba.,mt kalduarak: - Soylel diyordu. 

- Affedersiniz hammefendi; dedi. Dordiineii ziyaretinden sonra kadtm 
Mesai odamda bir gene kadmla ... omriim- merdivenin a§agisma kadar teljyi eden 
de yalmz kalmad1m da... Sekib, odasma donerken magazamn ih

Genc kadm yerinden ktrntldamiyarak, tiyar bekc;isile kar§tla§tl. Bekc;i kap1dan 
gozleri Sekibin iizerinde: g1kan gene kadmi gostererek Sekibe: 

- Galiba sizi rahatsiZ ettim, §imdi gi- _ Zehra Hammefendiye, Beyefendi-
decegim... nin nereye gittigini soylemediniz mi? 

- Haytr, bilakis ... Beni ibya ediyor- Diye sorunea Sekib §a§Irdt: 
sunuz. Y almz ab§Ik degilim. Belki bir ku- _ Hammefendi kim;> 
sur edjyorum... ' ' - 7 .. hy~ 1-l,_nun. d ... ...cR Sinasi Re'!Lin 

- Vmriiniizde bir gene kizla yalmz zevcesi ... 

. k~Jmadm1z mi? Ay bu hanlm, patronun zevcesi mi-
- Haytr ... <;unkii mektebden bu se- dir} 

ne <;Iktim ve Sinasi Beyin yamna da yeni 
girdim. Cemiyet hayatma kan§maya vak· Oyle ya, bilmiyor musunuz deli-
tim olmadt. kanh? <;ocuklann annesi... Bir daha mu· 

Anla§Ilan yalmz ya§Iyorsunuz. diir beye nereye gittigini sormayi unut-
d rna ki kadmeagiz nafile beklemesin ... - Evet .. . Ailem Manisa a. 

- 0 halde sizin ic;in cemiyet hayah· Sekib, kadmt gidip tutmak, geriye c;e· 
na kart~mak bundan sonra da kolay ol- virmek, ibtiyar kaptcJYa gosterip: 
m1yaeak... - Bu mu ;> Bu kadm $inasi Beyin ka-

Genc kadm bu sozleri 0 kadar tath nsl mi? 
soyluyor ve soylerken ~ekibe o kadar Diye sormak ihtiyacile c;upmd1. <;:iin
tath, munis, cana yakm baktyordu, ki Se· kii bu haber, inamlmiyacak bir §eydi. Biri 
kib biiyiik bir eesaret gosterdi: o kadar gene, digeri o kadar ya~h ! .. Ve 

- Maamafih... bundan sonra kart§· butun heyeeam bir anda derin bir ae1ya 
mak da istemem. Bazan bir kadmm, bii- tabavviil etti. 
tun bir cemiyeti insana unutturdugunu ve Bir bafta, her gece gee; vakitlere kadar 
feda ettirdigini bilirim... onu bekledi. Ttpki eskisi kadar heyeeanla 

Gene kadmm ktrmizt dudaklan ara- bekliyordu. F akat bu defa bu bir sevgi he
smdan beyaz, bembeyaz di§leri goriiliin· yecam degil, bir nefret, bir kin beyecam 
ce Sekibin cesareti, fakat ayni zamanda idi. Geldigi ak~am, gene her zamanki gibi 
heyecam arttl. lskemlesine oturdu. Sim- kaptda bekledi. Gene $ekibin ko§UP ona 
di. onu daha serbest, daha rahat seyre- kavu§maktan duydugu saadeti gosterece· 
debiliyordu. Kadm ayaga kalkarak: gini zannetmi~ti. F akat Sekib masasmdan 

- Ben, dedi. Sinasi Beyi gormeye kimildamadi; hatta elinden kalemini bile 
gelmi§tim. Dinlendim, gidiyorum. Maa- hirakmadJ. Kapida bir :heykel gibi don· 
mafih size, cemiyeti aratmiyacak bir ar- mu§ kalmt!,! olan gene kadm: 
kada§ bulmamzt temenni ederim. - Galiba, dedi. Kim oldugumu ogren-

- T e§ekkiir ederim, yalmz... Gidiyor diniz. 
musunuz? Sekib ba§Inl sal1ad1, ac1 aci: 

Sekib, kadma dogru bir adtm atti': - Evet, d~di. Ogrendim ve §Unu da 
- Siz, dedi. Y eknesak hayat1mda ba- ogrendim ki benimle kiic;iik bir maeeraya 

na iki dakika olsun, biiyiik bir heyecan girmek istemi~siniz. Ama bu macera be
verdiniz. Bu iki dakikahk misafirliginiz nim ic;in biiyiik ve ~ok aei oldu. 
ic;in gok miite§ekkirim, sizi gunler ve ay- Kadm agtr agtr ic;eri girdi. kapiyl kapa-
larca unutam1yacagtma emin olunuz... d1. Masanm oniine kadar gelerek: 

Kadm, ayaga kalkti, elini uzattt. Sekib, I - $ekib, dedi. Ben aramizda geo;;en 

Tefrika No. 41 Nakleden: HAMDI VAROGLU 
- Haytr ku<;:uk hamm, diyor. Hava J Fakat. du§iiniiyorum, istasyona ini§im· 

soguk degil. Ben U§iimiiyorurn. <;ok er- den memnun olmasa bile, bundan dolayl 
ken kalkt1mz. Ah§Ik degilsiniz, belki on- ona gucenmiyecegim. 
dan u§uyorsunuz. 

Evet, ah§Ik degilim. Ne bu kadar er
~en kalkmaga, ne de bu kadar fazla he
, ,. '1 c;ekmege I 

-l"'"~ .. ; :> ~udiim degil, ic;im ii§iiyor, geleni 
Cl ·ken nasi! bir <;ehre takmacagimi 

"If .,c\..nenin tereddudii; trene vaktinde 
'o-s-pemenin endi§esi, sonra... Sonra. 

t 
H 

• fenas1 , gelecek diye bekledigim Se
eyin gelmeyivermesi ihtimali, hep bir 

kalbimi balecanlara boguyor. 

gelmeyiverirse? .• Bu kotii ihtimal, 
da akhma geldi. 
~aman, binbir haznhkla gittigim is
!dan nas1l buyiik bir bayal inkisarile 
m, kimbilirl 
u akhmdan <;Ikarmak istiyorum. 
u~uniilecek §ey, istasyona gidecegi· 
miyen Selim Beyin, beni nas1l kar-
ag1. 
siirprizi kar§tlayi§ tarzi, hence c;ok 
I. 

Biitun hayati hiisranlarla, ac1larla, bi
kesliklerle ge<;mi§ olan bu gence kar§I, 
yiiregimde sonsuz bir §efakat var. 

Karar verdim. Y asstkayada ge<;ireeegini 
soyledigi k1sa gunler zarfmda, ona, biitun 
Isttrablanm muvakkaten olsun unutturaca-
g1m. 

Araba, sabahm serin, taze havas1 io;;in
de, kasaba yolunun ta§lan iistiinde yay
lanarak, h1zla ilerliyor. Be§irin elinden 
kam~IYI kapip hayvanlan y1ldmm gibi 
ko§turmak istiyorum. T a~km bir sabnsiZ· 
hkla, arasna Be§iri ikaz ediyorum. Dakt
kalar, arabamizm tekerleklerinden da.ha 
h1zla ge<;:ip gidiyor. Halecammi dindirmek 
i<;:in, gozlerimi kapay1p, ba~ka §eyler dii
§iinmege c;ah§lyor~.¥U. Fakat, goziim ka
pah iken de, ao;;1kken oldugu gibi, yalmz 
Selim Sekban Beyi goriiyorum. Simdi o, 
biitiin h1zile istasyona dogru ko!lan tren· 
de. Komparhmamn penceresinden cli§BTI• 
yi seyreden dalgm baki§larim goriir gibi 
oluyorum. Acaba §U dakikada ne _clii§ii· 

ger ""''"'"'k 
ah§ab aksa 
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t _ Sehir tiyatrosu tarafmdan HiN- Fort kamyonu ahnacaktir. Bu kamyonun karuseri miizahrafatl kolayca doldurup bo§altmaga 

DisT AN CEViZl: Tekmil kadro. elveri§li olacakhr. Bu i§ bugiinden itibaren bir ay miiddetle a~1k eksiltmeye l:Ikartlmi§tlr. 

( Buginki program ) 2 - Halk Opereti san'atkarlan tara -
fmdan LEBLEBiCi HORHOR AGA • 
Nuvartm i;~tirakile (Kapoc;elli orkestrasi) 

3- Varyete numaralan: Tel: 22513 

Halk Opereti 
Bu ak§am 9 da 

ZOZO DALMASLA 

$ark Opereti 

HALl ME 
Tel: 405 74 

.~ocuk biiyiitmesini ogreten 
ogiidler 

Qocuk Esirgeme Kurumu G€nel Merkezi 
<;ocuk biiyiitme u.sullerinl ogreten iigiitler 
ne~retmi§tir. Annelere paras1z g1inderil
mektedir. Qocugun ka<; ayllk oldugunu ad
resle birlikte Ankarada Qocuk Eslrgeme Ku
rumuna bildirmek kafidir. 

Diinyamn en tath sesi 
ve k1ymetli yildiZI 

Jeanette 
Mae 

DONALD 
Amerika Sahne 

hayatmm en biiyiik 
artisti 

LEV 
AYRES 

Sinema diinyasmm bugiine 
kadar yarathgx en muhte· 
!?em, en nefis ve harikalar 

fihninde 

Talib olanlarm 15 mart 940 per§embe giinii saat onda Belediye Enciimenine miiracaat etmeleri 
llin olunur. (1314) 

istanbul Giimriikleri Ba~miidiirliigiinden : 
940 senesi kanunusanisinin 31 inci ak§amma kadar Giimriik ambarlarma girmi§ olan 

Alman men§eli mallarm sahibleri, fatura, kon§imento, ordino ve diger vesikalanm hamilen 
en ge~ i§bu martm altmc1 Qar§amba ak§amma ·kadar e§yanm bulundugu ambarm Giimriik 
Miidiiriine miiracaat etmeleri, alakadarm menfaatine olarak ehemmiyetle ilan olunur. (1681) . , 
POL MUNi... DONALD WUDS ... ANiTA LUiZ 

San'at iHemine 

LOUiS PASTOR'un HAYATI 
gibi bir ~aheser yarathlar. 

Biitiin milletleri selilma durduran bu biiyiik film ,.., 
Per~embe ak~am1 L A L E Sinemas1nda 

SARAY 
//) 

Sinema· 
larmda 

TURKiYE RADYODiFtiZYON POSTALARI 
Dalga uzunlugu: 

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

12,30 Program ve memleket saat ayan, 
12,35 Ajans ve meteoroloji haberleri, 12,50 
Tiirk miizlgi CPl.) 13,30 - 14,00 Miiz1k: Ka· 
ri~lk miizik (Pl.) 18,00 Program ve memle
ket saat ayan, 18,(}5 Miizik: Radyo Caz or
kestrasi. 18,40 Konu~ma (Umumi terbiye ve 
beden terbiyesi) 18,55 Serbest saat, 19,10 
Memleket saat ayan, ajans ve meteoroloii 
haberleri, 19,30 Tiirk miizigi. Qalanlar: Ru
~?en Kam, Fahri Kopuz, izzeddin Okte. I -
Okuyan: Mustafa Qaglar. 1- Kiirdilihicaz
kil.r pe~?revi, 2 - Kil.z1m Us • Kiirdilihicaz .. 
kil.r §.arki: CBir gorii~?te <;e§mi mestin) 3 -
Artaki - Kiirdilihicazkil.r §arkl: (Ay dalga
lamrken) 4 - Rahmi Bey - Kiirdilihic.azkil.r 
liark1: CMahvoldu .!ievkim ruhum piir ah· 
zan) 5 - Fahri Kopuz - Hicaz §ark1: (Bir 
gececik sevdigim) II- Okuyan: Melek 'l'ok
goz. 1- Fahri Kopuz: Ud taksimi. 2- Sa
Hl.ha.ddin Pmar - Hiizzam §arkl: (Seviyor·
dum onu) 3 - Bimen §len- Hiizzam ~ark1: 
(Siikunla. ge~er omriim) 4 - Neyzen Bur
han - suzinak §arki: (Hayli demdir) 6 -
Ahmed Rasim - Suzinak §ark1; (Gel senin
le). 20,00 Tiirk miizigi: Halk tiirkiileri. Sadi 
Yaver Ataman ve Azlz §enses. 20,15 .Konu§
ma (Fen ve tabiat bilgiler!) 20,30 Tiirk mii
zi.gi. Qalanlar: Re§ad Erer, Vecihe, Cevdet 
Kozan. I - Okuyan: Muza.ffer i::J.kar. 1 -
Buselik pe§revi, 2 - Itri - Buselik beste: 
(Her gordiigii periye) 3 - ~akir Aga - Bu
sellk 11ark1: (Siinbiilista.n etme etram 4 -
Re~ad Erer: Kernan taksimi. 5 - ishak -
Buselik ~rk1: (Goniil verme bi-vefayal 6-
Ugiincii Selim - Buselik 113-rk1: (l::lil piir cefa 
h~ dilberdir) 7 - ismail Hakki - Buselilr 
sa.z semaisi. II - Okuyan: Miizeyyen Se
nar. 21,15 MUzik: Kii~iik orkestra. (§ef: Ne
cib A§km) 22,15 Mem.leket saat a.yan, ajans 
haberleri, ziraat, esham - tahvilil.t, kambi
yo-nukud borsas1 (fiat) 22,30 Muzik: Caz
band (Pl.) 23,25 - 23,30 Yarmki program 
ve kapam§. 

Konferans 
~ehreminl Halkevlnden: 
Karlkatiirlst Cemal Nadir GUier 6 mart 

940 ~ar§amba ak§aml saat 21 de Evimiz sa
lonunda (karikatiir giizel san'atlardan ml
dir?) mevzulu bir konferans verecektir. Da
vetiye yoktur. Herkes gelebillr. 

( _j\SKE~LlK l~LERI ) 

D i K K A T : ilk gece ic;in biletler bugiinden her iki sinema gi~e lerinde sahlmaktadJr_. 

~ubeye davet 
EmlnOOnii Askerllk §ubesinden: 
Emekli Top<;u Yarbay (319 - 17) Osman 

oi!;lu §efik tez olarak miiracaat1. 

J Misafirlerinize _, 
ENDULUS GECELERi ~aheserinde 1KOLAT CEM~L 

ARAMELA CEM1L 
lkram edlnlz. 1 

Biitiin seyircilerin kalblerini feth... Giiniiiierini teshir eden sevimli 
ve dilber iSP ANYOL YILDIZI 

ma.~o~o.yl- ne- i'8-tcdirn.,.. n.e de- haz.uladtm. 
Ben sizi yalmz, yapayalmz bir gene ola
rak ' buldum; size actdim; size ufak bir 
teselli olurum timidine dii§tiim ve bilmi
yerek, istemiyerek sizinle alakadar olma
ya, sizi ararnaya ba§ladim. S\mdi sizi se· 
viyorum, fakat ben koeam1 da severim, 
ona bir ~ok sebeblerle baghytm, ancak 
koeamla aram_2da ne biiyiik ya§ farklan 
var ... Bu bir mazeret degildir ama ... 

5ekib onun soziinii kesti, ayaga kalkti: 

- Size inanamtyacagim, affedersiniz 
hammefendi I 

Dedi. Gene kadm hio;;bir ~ey soyleye
medi. Bir saniye i<;inde <;Ikti, gitti: 

Bir hafta sonra Sekib, istifa etti ve bir 
bankaya girdi. 

Aradan dort sene gec;mi§ti. $ekib ban
kada bir §ef oldu; aneak hala, bir hayal 
pe§inde, evlenmeyi asia dii§iinemiyordu. 
Bir giin ~inasi imzasile aldigi §U mektub, 
ona bu hayale arttk eri§ilerniyeeegini og
retti: 

«Oglum $ekih; 
Bell gun evvel kar1m1 kaybettim. Olii

miinden evvel Zehra, sana soylenmek ii· 
zere bana baz1 §eyler soyledi. Onun bu 
tek vasiyetini hala kendime gelmedigim, 
hala ya§aytp ya~arnadiglml bile idrak e
demedigim halde, yerine getirmekte daha 
ziyade gecikemiyeeegim ic;in sana yaziyo
rum. Zebra: 

- - Sekibe soyle, kendisine yazihane
den aynlmadan evvel, en son gordiigiim 
zaman soyledigim sozler yalan degildi. 

Dedi. Gozlerinden operim oglum.» 
BEHCET RONA 

niiyor ~ Yass1kayaya bir an evvel var· 
mak ic;in sabusizlandigml tahmine cesaret 
edemiyorum. Esasen, boyle -bir tahmini 
hakh gosterecek sebeb de yok. 

Y ol kenanndaki fundahklardan, za
man zaman, ku§ siiruleri ftrlayor. Araba
nm muttarid gidi§i ortasmdaki rahat dal
gmhgtmdan, her seferinde, tirkerek uya
myorum. 

Acaba, tren vaktinde gelecek mi ~ Be
§irin soyledigi rotar, her giinkii gibi bu 
giin de varsa, istasyonda sabirsizhk teskini 
ayri bir mesele olacak. 

Nihayet, istasyon eaddesindeyiz. Yirmi 
dakika sonra istasyona varmi§ bulunaca
gim. 

Saatime bak1yorum, trenin gelmesine 
kuk be§ dakika var. Tam vaktinde gel
mesi §artile yirmi be§ dakika bekleyece
gim demektir. 

Cadde, kasabadan istasyona, istasyon
dan kasabaya gidip gelenlerle, epey ka
labahk. Bu kalabahgm iginde, benim gi
bi, yolcu kar§Ilamaga gidenler de vard1r 
elbette. F akat, benim kadar halecanh ka<; 
ki§i var aeaba I 

~~~ 

- Ben dernedim mi kiic;iikhamm! Bir 
saat Iota! varmi§. ' 

Diindenberi c;ektigim sabtrsizhgm tam 
sonuna ereeegim anda bir saat daba bek
lemege meebur olmak, nas!l tahammiil 
edecegimi kestiremedigim bir i§kence I 

En kalabahk zamanmda bile on ki§iden 
fazla insan bulunm1yan bu hiicra istas
yonda, bu sabah hemen hemen hi¥ kimse 

· Jmperlo Argentina . 

Tiirk~e 
Ktzgm .;ollerin esrarh hayati ... Diinya destan ve efsanele rine kan$an ISSlZ sahralann korkunc sulan, biiyiik ve 
yiiksek bir a$km heyecanh rom am ... 10,000 leree figiiran- Emsalsiz bir temsil heyeti, giizler kama~ tinct liiks ve 
ihti$am dolu sahneler, mestedici bir miizik - Herkesi CO$turacak orijinal Arab havalan, senenin en fevkalade eseri: 

Fevkalade =;;eref Galas• Olarak 

S iJ M E R ve T A K S i M Sinemalarmda 

yok. 
Rotari haber alan istasyon memurlan 

bile, odalanna c;ekilmi§ler, meydanda go
;riinmuyorlar. 

Oo;;iincu mevki bekleme odasmda, iki 
koylii kadm oturuyor. 

Gelecek trer.e binip daha ilerideki is
tasyonlardan birine gidecekleri belli. Fa
kat, trenin geciktiginin farkmda bile dc
giller. Giinlerce gelmese, orad~. iic;lincu 
mevki bekleme yerinin tahta SiraSl ustiin· 
de, ba§ortiileri burunlarma kadar ortulii, 
elleri gogiislerine. kavu§mU§, kemali aabn
la bekleyecekler. 

Bu derin duygusuzluga gipta ediyorum. 
Geo;;ip giderken, birdenbire duran za

mamn timsali gibi, siyah yeldirmeleri i!;i.n
de kaskati oturan bu iki kadmtn manza
rasmdan ka<;:tp dt§an, bat boyuna c;;Ikiyo
rum. 

Orada da siikunet ve Iakaydiden ba'i· 
ka bir §ey yok. 

Sabah giine§i altmda, ne§' eli fiktrttlarla 
dola§an tavuklar, demiryolu boyunca yer
leri e§elemekle me§gul. 

Mekteb kac;;agi dort mahalle c;o~ugu, 
c;e§rnenin yanmda, o;;elik c;omak oynuyor. 
Durgun bavay1, aras1ra y1rtan bunlann 
<;;Ighklarmdan ba§ka, etrafta hic;bir ses 
yok. 

lstasyon binasmm oniindeki tahta 'lira· 
lardan birine oturqum. 

Meo;;hul bir istikbal gibi oniimde ac;t • 
Ian bir saati, uzunlugunu hissetmeden ge
o;;irmek io;;in tek c;are, etraf1 unutup :;hi§iil"l · 
ceye dalmak. 

8 Mart Cuma matinelerde 
Biletler bugiinden aldmlabilir. 

KAHKAHA_ KRALLARININ EN SON 
EN YENi ve en GUzel Filml 

LO ·REL ~ HARDi 
. ,;z .. A ,.IFJE' R 0 0 IN lbJJ ,$ . 0 · 
Pek yakmda i P E K sinemas1nda 

Du§uniiyorum. F akat intizann eansikm· 
tlSI, bu dii§iincenin azabmdan daha iyi idi. 

l<;inde bulundugum bu sessiz, durgun 
istasyonda, gelecek bir treni bekledigim 
bu yerde ne i~irn oldugu suali birden bire 
zihnime saplamverdi. 

E vet, burada ne i~im vard1 ~ lstasyona 
ni<;in gelmi§tim? Selim Sekban Beyi biz. 
zat kar§Ilamama ne liizum vardl} 

Biraz sonra gelecek olan trenden ka:r-· 
§Ima <;Ikacak c;ehrenin, tebessumlii bir 
dost yiizii olaeagma bile emin degilim. 

Bekledigim yoleu, benim §U anda duy
dugum sabtrsizhgi hissetmiyorsa, bu kar-· 
§tlama benim taraftmdan suna§Ikhga oen
zer bir hareket olmuyor mu} 

Selim Sekban Beyin Y ass1kayaya av
detini, liizumundan fazla heyecanla ve 
hiisniiniyetle kar§Iladtm zannediyorum. 

Bu seferki geli!,!i, geo;;en defaki geli§in
den daha ba§ka tiirlii olacagmi kim temin 
ediyor? Gururundan, azametinden hic;bir 
§ey kaybetmedigi, mektublarmdaki ifade .. 
den belli. Kendisini, §imdi trenden iner
ken kar§Iladigim zaman, Y asstkayaya gel
mekle bizi ihya ediyormu§ gibi hami ta
vulan takmmiyacagJ ne malum} 

Ba§ka bir §ey daha var. Selim Sekban 
Bey, Yass1kayaya gelirken, kendisini is
tasyonda kar§Ilamaga ineeek kadar bu ge
li§le alakadar olacagimi tahmin etseydi, 
gelecegini, biiyiik annemle ayni zamanda, 
bana da haber vermez miydi? 

Bir diidiik sesi var. Kulak veriyorum, 
uzun uzun otiiyor. Fakat etrafta hicbir ha
reket yok. 

Ses devam ediyor. Saatime bakiyorum. 
Be§irin verdigi haber dogru ise. trenin 
gelmesine daha yanm saat vakit var. <;:ok 
uzaktan gelir gibi, derinden akseden bu 
diidiik sesi, galiba kulagitmn yalancihgm
dan ibaret. 

Yava§ yava§, istasyonda bir eanliitk be
liriyor. 

Hat bekc;isi, c;ifte me§in k1hfh bayrag1 
koltugunda, oniimden ge<;ip ahesta adim
larla, trenin gelecegi tarafa dogru yiirii· 
dii. 

Bilet gi§esi a<;1ldt. lstasyon kapiS!ndan, 
hirer iki§er yolcular giriyor. lstasyon o· 
niinde §imdi yapyalm:z degilim. T renin 
gelme vakti yakla!iti· 

Bir diidiik sesi... Bu seferki, kulagimtn 
yalam degil. Yakla§an bir homurtu ile ka· 
rt§Ik, keskin bir ses. 

Ilk i§ittigim hayal sesinin hakikat olma
sim i~in i~in istemi!1tirn. $imdi, bu hakiki 
sesin yalan olmasml temenni ediyorum. 

Selim Sekban Beyle kar§Ila§ma ani yak· 
la§ttko;;a, istasyona indigime pi§man olu
yorum. 

hittigim diidiik sesi, ke§ki bir ba§ka lo. 
komotifin sesi olsal 

Bu temenni oyle kuvvetli ki, §urada 
duran memura yakla:;up soruyorum. 

- Bu tren lstanbuldan gelen ekspres 
mi? 

- Evet efendim. Bir saat rotan var· 
di da, §imdi geliyor. 

.(Arkasz var) 

i 
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General Deedes'in Londra 
muhabirimize beyanab 

"Yalna ingiltere degil, Do11inyonlar da 
Tiirk miUetiDe baibcbr ve leliketzede· 
ler ieia yardl••••z deva• edeeektir .. , 

(Ba§tara/1 1 tnci sahtJecLe) hirnmeti kar§Ismda bende boyle bir ka· 
«- Coruyorsunuz ya, diyordu, orada naat has1l olmu§tur. 

«Cumhuriyet» duruyor. Gene onu rnunta- lngiliz Ceneralinden Turkiyede edin
zarnan ahyorum ve onun vas1tasile Kerna- mi§ oldugu duygu ve int1balan Londra 
list rnemleketin ahval ve efkarma mev- .radyosundan bir konferans ~eklinde lngi
suk olarak vak1f bulunuyorum. liz milletine anlatip anlahmyacagmi sor-

Vatandaslanm lngilizler arasmda Turk dum. Mumaileyh Ankara radyo merke
dilini ogre~enlerin ~ogalmasJ aramizdaki zinde yaptlgl gibi lngilterede dahi boyle 
miinasebat i~in ~ok faydah olur. Turkr;e bir vasJtadan istif;,_de etmesi tabii bir §ey 
~addizatmda ogrenmek i~in heveslenme- olac;;.gmi soyledi. [Hatulardadu ki Sir 
ge lay1k k1ymeti haizdir. Yeni Turk alfa-, Wyndham Ankara radyosunda zelzele 
be~inde Avrupai fonetik harfleri kabul sahasma aid mu§ahede ve intJbalarml 
ed1lrni§ oldugundan benim tiirk~eyi og· tiirk~<e ve ingilizce olarak anlatmi§ti.] 
J.endigim Arab harfi devrine nazaran bu Sir Wyndham Tiirkiye hakkmda umu-
Isam §imdi ogrenmek artlk giit; degiJdir.» mi kanferansJar Verip Vermiyecegi hak-

T elefon rnuhabeveleri gorii§memizi s1k kmdaki sualime de §imdilik Landra, 
~~k kesiyordu. <;iinku Tiirkiye zelzele fe- Manr;ester ve Birmingam §ehirlerinde 
tketzedelerine yard1m ir;in kurulan lngi- boyle kanferanslar verecegini ve bunlan 
~z 7. Turk komitesi Sir Wyndham Dee- lngilterenin diger §ehirlerine de te§mil 

es In mustakbel muavenet mesaisi I<;m eylemesi muhtemel oldugunu soyledi ve 
yapacak pratik teklifleri dinlemek iizere soziine devam etti: 
a~alann1 davet etmi§ti. General diyordu «- Yirmi otuz sene evvel gormii§ ol-
ki: dugum Turkelini bu defaki ziyaretimde 

Bilecikte hay at 
~ehre ilk girenler sokak
Iarin temiz manzarasile 

kar~da,Iyor 

Eski Bi!ecikten bir manzara: Ytktk minare 
«- Komitede gorii§iilecek mesele, yar- biisbutiin ba~ka ve muhte§em yeni bir 

d 1m1 hakikaten faydah olmasm1 temin e· memleket olarak buldum. Ankara bana Bilecik (Hususi) - Sogiid ve Colpa
?ec.ek ~ekilde tensik etmektir. ~oyle ki acayib alemin dakuzuncusu olarak goriin- zan nahiyelerinin de kaza haline ifrag1 ne
J!ende, Tiirkiye Cumhuriyetinin kendi dii. Anadolunun h<l.§ka yerlerini de tanm- ticesinde bugiin dort kazah bir vilayet 
vesaitile yapmas1 mii§kiil olan yard1mlarla miyacak kadar terakki etmi§ buldum. merkezi olan Bilecik, Eski§ehirle, izmit 
~omite~in me§gul olmasi dii§uiilmektedir. lstep ve bazk1rlarda sanayi merkezleri arasmda ve kendi adile amlan istasyona 

u Vaziyete gore liizumlu liizumsuz e§ya yiikselmi§ gordiill!.. Osmanb padi§ahhgi za 6 kilometre mesafededir. As1! Bilecik 
teberruu yerine para gonderilmesi daha manmda Tiirkiyenin ikt1sadi cihetten ~ak ~ehri Milli Mucadele senelerinde yand1g1 
biihim olacaktu. Mesai arkada§lanma da dii§iik aldugunu biliyordum. Bunun ir;in i~in, Y eni§ehir hem en tamamile Cumhu_ 

u Yolda malumat verecegim, yen_i !iirkiye benim uzer~mde ~ok. kuv- riyet devrinde ve Eski~ehrin biraz daha 
Kizilay Cemiyetile devamh ve s1k1 te· veth mbbalar~ buaktJ, '::em devnn b~nal~- yukanlarma kurulmu§ bulunmaktad1r. 

masta bulunmamn neticesi olarak en zi· n ~ekadar sagiam oldugu.?u~. en banz 0:1" Eski§ehirden duvar y1gmlan ve bir kar; 
~~de ihtiyacm neler oldugunu ogrenece- salm~ zelzele s~hasi~da_ gardum. K.emah.s: I minare hala dik durmaktadir. 
&Tlz ... Miikemmel malumat edinilmi§ olmasl devnn mahsulu yem bmalardan h11< bm B' 1 . k .1.•. k • k' f 

k k I B 1 h 
. . .1 . 1r zaman ar, 1pe 1;1 1gm ~;o m I§a 

b
.ur _ rd1m i§inin ornek olmaga §ayan YI 1 mami§tl. un ann epsm1 sami enme h 1· d b 1 d - b .1A t k · 

l ~ 1 ·1· 'II · b . a m e u un ugu u VI aye mer ezm-
b

1.r surette te§kilatlandmlmas1 i<;in kavi an atacag1m. ng1 IZ m1 eb emm vas!· d b .. · k 'l'k k' k t h 
1 .. ~ k · k' T·· kl d'' . e, u gun 1pe <;I 1 es 1 1yme ve e em-

Ir zamandir.:r. tam a ogrenece br 1 ur er unya nl· · b' • t ·1 d ~·1 d k b t 
I . , , . I m1ye n1 • amam1 e ,egi se e ~ ay e ~ 

General. soziinii bitirdikten sonra §U met! ermden g~n~§ §ekd?~ m~stefid 0 rna- mi§ gibidir. Eskiden bu guzel §ehirde sa-
r la]j sordum•. d1k an hal de I§<;I halk It;m bu r;ok §eyler · k . 1.•. f b 'k I t .. . . . . yisiz 1pe IP 1g1 yapan a n a ar amamen 

1 vucude getumJ§lerdir: Spar mahallen, te- d • 1 • 'I · d 1 - ngiliz milletinin fedakarhkta §evk .. I . I .. .. yan 1g1 ve yer enne yem en e yap1 ma-
~e ga . k d' . . b d b' ' k nezzuh yer en ve hastane er ve her turlu digi ir;in ipekr;ilik hemen olmu§ bir hal ~ 
l l _YretJ en ISimn a§m a u r;o ga· hifzissihha tesisat1 modern fabrikalarda d d' 
· .e enn bulunmasmdan doiay1 gev§eme· e Ir 
smd k ornek almaga lay1k derecede bulunuyor. · 

en orkmuyor musunuzil On §arkta son derecede miiterakki ve Bilecigi gezerken, §urada, burada ve 
Sir Wyndham cevaben dedi ki: rehber alan bu devlet mumtaz bir Cum- metruk arsalar ir;inde goziimuze r;arpan 
- Boy! b' 1 'ht' 1 hur Reisi· tarafindan sevkedilmekte ve fabrika kazanlan Bilecigin eski varhgmt B' . e u~eye as a 1 Ima vermem. anlatan birer antika gibi duruyoriardJ. 

IZJrn yard1m te§kiJatJmiZ yiiksek itibar akiJ devlet adamJari eliJe idare olunmak-
o.. Ve ni.ifuz sahibi lngilizler tarafmdan idare tad1r. Ankara radyosunu ve bahusus yeni Bu giin Bilecigin ° eski ve varhkh giin -
~ ol lerini bilenler, ipekr;iligin bu sonuk duru

unan mahalli komitelerin aksine, temin Turkiye matbuatJm zamamrn1zm icabati· 
e r~· rna du§mesine yamp yak1hyorlar ve Cum 

Igl muvaffakiyetler gittikr;e artJyor. na ~ok uygun buldum. Turk gazetelerin-
unun miihim sebebleri vardu: <;unkii den bir c;agunu lngiliz matbuatma naza- huriyet hiikumetinden Bi!ecigi kurtarmak 
lk r· l ir;in yeni ipek fabrikalan kurulmasmi di-

a ngi iz matbuatmda yeni Turkiye ran daha iyi ve daha ciddi buldum. Turk 
kk d h leyorlar. 1 ·In a emen hergun bir ~ok dikkllte gazetecileri kendilerinin halk1 tali.m ve it'· 

§ayan §eyler okuyor. Tiirklerin ugrad1k- §ad vazifesini pek iyi takdir etmekte ve Bilecikte en ho§umuza giden §ey, §eh
lan mill! felakete aid yazllan u:~un taavir degersiz: ne§riyattan ka-.mmak~adu;. Tam rin -.amursuzlugu old.u. Filhakika bu hal 
Ve izahlar lngiliz milletinin biitiin insani sizin lngiliz mesleltta~larmJZ i<;in alakayl biraz da, §lehrin sirt iizerine kurulmu~ ol
hislerini uyandumi§tlr. Bundan ba§ka ge- celbedecek bir soz olarak d.erim ki Tiir- masmdan ileri geliyorsa da, gene de ho~a 
rek gazetelerden gerek Avam ve Lordlar kiyede bulundugum zamanlarda miinha- gidiyor. 
Kamaralanndaki nutuk ve miizakereler• suan tiirk<;e gazeteleri okudum, ve cihan Bilecik, Halkevi me§kur mesaisile ve 
den Yakm§arkta Ankaramn hakim m.::v• ahvali ve harb vakayii hakkmda verdik- bilhassa kendi matbaasmda bastmp yap~ 
kii Bi.iyiik Britanya ir;in nekadar miihim ve leri rnalumatt Londra gazetelerind•n a§a· tigi bir c;ak verimli eserlerle halk arasm• 
~: kiYrnettar bulundugunu herkes layikile g-1 bulmadim. da r;ak iyi tesir b1rakan bir miiessese ot 
lgrenrni§tir. Bu siyasi kanaat daminyon· Tiirk zabitlerile gorii§mekten aldJgim mu~tur. 
ar eEkan umumiyesine de gi.inden giine inbbalarla kendi muo:,<ahedabmm netice • Fakat, \!on zamanlarda bu matbaa ma

niifuz ediyor. Kanadamn, Yeni Zelandm lerine gore diyebilirim ki bu memleketin alesef at1l bir hale gelmi§ bulundugu ir;in 
{e. Avustralyamn miittefikimiz Turk mil- askeri kuvvetleri en miikemmel askari yeni ne17riyat yapiiamamaktadir. 
etJ hakkmda besledikleri dostluk tezahu- an"anelere ve en modern miidafaa tertiba- $ehrin methalinde ve ayn bir tepe ii-

rii rnecazi olmay1p ameli ve hakiki mahi- cma tamarnile vakif ve muvaf1kt1r. » zerinde guzel bir orta okulu var. Yatih· 
~~t.tedir. Kemalist memlekete aid filimler Son soz olarak sordum: alan bu okulun talebe sayiSl bu yi! be§ 

121m mesaimizi bir kat daha takviye ede- - Bu halde Kemalist devlet her tiirlii yuzii a~mi§ bulunmaktad1r. 
cektir. hucumu karl?llayabilecek midir';l Biiecigin goze giizel goriinen hususi • 

Gene sordum: Sir Wyndham guliimseyerek: /etlerinden birisi de, butiin hiikumet da~ 

h
- Zelzelenin harab ettigi sahamn ima· - Boyle bir hiicum yapmak bana irelerini ic;inde toplayan yeni ve guzel bir 

n. aricin kredisi olmaksiZm miimkiin ola- mukadder olsa halim Pek feci olurdu.» hukumet kanagma sahib bulunmas!dir. 
caglna kani misiniz? Diyerek s;:-'-vin .. ,..;J.,aye~ ver..:l:. $ehrin artasmda ve parkm ustiinde yeni 

-Turk milletinin gordugiim gayret ve Allred Yoachim FiBcher bir sinema binas1 yapilmi§sa da henuz fa-
aliyete ger;memi>?tir. Bu itibaria Bilecik, 

~----

Terciime edilecek kitablar 
M Ankara 3 (a.a.) - Bir haftadanberi 
b. aarif V ekilliginde tercume i§lerini pratik 
d~~ Programla baglamak ic;in '<ah~an heyet 
Mun son toplanhsim yapmi~hr. Heyete 

. Brif Yekilligi ba§miifetti§lerinden Av
ni f a§rnan, profesor Abdiilkadir lnan, 
~01.esor Rag1b Hulusi Yuntem, profesor 
h a Ide Edib Ad nan, T alim ve T erbiye 

E
eYetinden Sabahattin Eyiiboglu, dor;ent 
nver z· K p l Iya aral, Bedl'i Tunr;el, Saffet 
.a;, Cazi Terbiye Enstitusu muallimle -
~nd e.n Nurullah Atac, Cerna! Koprulu ve 

r ed 1r~ Tahir ~a man, Sabahattin Ali, Nu-
e tIn A t · · k · 1 d' l r am I§tira etmi§ er Ir. 

'd <;:a I§malar Dr. Adnanm reisliginde 
I are ediJ . h . 'Ik . . l d llll§, eyetm 1 ve son It;tlma. a-
~n b Maarif V ekilimiz Hasan Ali Yiicel 

e ulunmustur c .. 
k c~en sene toplanmi~ alan ne§riyat 

ongresinde terciime ettirilmi§ ve ettirile • 
meml§ Ve ettirilecek alan eserler gozden 
&e<;1rneden tabedilmesi faydah olacak e• 
ser er ir;. b. I' h I B In Ir Iste ;>.Zir anmi§hr. 
l , . U listede: Homeras destanlan, Sofok· 
esJ....~· Kral Oidipos, Oidipos Kaianas'da, 

T kJax., Filoktetes, Antigone, Elektra, 
rE· Yah kadmlar adh T raj edileri. 
B rasmus' un, deliligin rnethiyesi. 

occacio' nun, Decameron" u. 
Cervantes'in, Don Ki§ot"u. 
Shak ·· K I . t espeare m ra L1r, Hamlet, An-

udvlan Ve Kleopatra, Kuru giirultii, Futma 
a 1 eserleri. 

k ~Io1liere'in Mizantrop, Tartiif, Bilgir; 
I a. In ar, Kadmlar mektebi adh komedi
en. 

Rousseau" E ·1 dl • · C • nun m1 e a 1 eser1. 

S 
aethe nin Wilhelm Meister'i. 

tendh r· K B l .a In JrmiZI ve Siyah. 
a zac In Vadideki Zambak isimli ro· 

mam vard1r. 

~11 kitablar Yekillik tarafmdan heyetin 
tay{~ ettigi miitercimlere verilecek. kon -
tro an ge.-tikten .. .. .. d k' 

~ sonra onumuz e 1 sene 
bastmlacakhr 12 k't bd .. kk b I mak .. . : 1 a an mure e o -

uzere rkmci bir liste daha tanzim e• 

dilmi§tir ki birincisinin i§i bittkten sonra 
b1mun tatbikma ba§lanacaktu. 

Bun dan ha§ka Turk tabilerinin V ekil
ligin bu mesaisine ciddi surette i§tirakle
Iini temin etmek iizere aynca serbest bir 
liste tertib edilmi§tir. Tabi ve na~irler bu 
listeden se~;ecekieri kitablan arzu ettikle· 
ri zatlara terciime ettirdikten sonra tabJ· 
dan evvel Vekillik tarafmdan bilahare 
ilan edilecek tarihe kadar tercume heye
tine gonderecekler ve kontrol neticesinde 
muvahk goriilen kitablar Vekillikr;e hu
susi bir himayeye tabi tutulacaklardir. 

Mevcud usuller dahilinde ne§riyata 
yard1m i<;in Vekillik<;e mutad almma mik
tan bu kitablarda iki yiiz elli faziasile o
Iacaktu. Aynca biitiin okullara tavsiye e
dilecektir. Kitabm iyi bir terciime eser ol
dugu Maarif Vekilliginin manevi mes'u
liyeti altmda almarak kitabm kabma ya
Zllacakhr. Bundan ba§ka terciimesi bege
nilen zata veya zatlara da nakdl miikafat 
verilecektir. Bu listedeki eserler ve mii
ellifleri §unlardir: 

Jane Austen'in Gurur ve Pe§in hukiim 
adh eseri. 

Emily Bronti'nin Watering tepeleri. 
Fielding'in Tom ]anes'u. 
Mark Twain'in Mahuck. Fin adh ro-

manr. 
Kleist'in Michael Kohlhaas ve diger hika
yeleri. 

Keller'in, hikayeleri. 
Hoffmann' m, hikayeleri. 
Zola'nm, Cerminal'i. 
Balzac'm, Sa~ren derisi adh romam. 
Stendhal'm, ltalya hikayeleri. 
Dostoyevski' nin Budala' si. 
Lermontof' un, Zamammizm bir kah

ramam adh romanr. 
T ercume i§lerini devamh bir surette ta

kib ve tertib etmek uzere claim! enciimen 
halinde bir «tercume burosu» kurulmus -
tur. Bu biiroda reis olarak Nurullah Atac 
ve aza alarak Saffet Pala, Sabahaddin 
Eyiib.oglu, Sabahaddin Ali, Bedri T unr;el, 

eglence baknnmdan biraz geridir. 
.$ehirle, dstasyon arasmda daima oto

biis ve otomabil seferleri yapi!maktadn. 
Biitiin bir giin, c;amursuz sokaklarmda 
gezip dala~tlgimiZ Bilecigin bizde temiz 
bir intiba b1raktigmt soylemeliyim. Cum
huriyet hiikumetinin me§kur mesaisi ona 
eski degerini vermekte gecikmiyecektir. 
Bilecik, yeni fabrika bacalarile suslendigi 
giin, ikinci bir ipek merkezi, ikinci bir 
Bursa olacaktir. 

Bursada tiitiin sab§lari 
Bursa (Hususi) - Mmtakam1zda tii· 

tiin sati§Ian buyuk bir hararetle devam 
etmektedir. Ogrendigime gore, bu seneki 
sah§lar, 928 senesindenberi goriilmemi§. 
bir ahc1 ve taleb kar§Ismda, ayni zaman· 
da yiiksek fiattad1r. 

Ce<;en seneki mahsulden (Marmara 
mahsulii) tiiccar elinde hemen h1r; tiitiin 
kalmami~. hepsi Avrup~ya ihrac edilmi~. 
tir. Simdi satm ahnan bu seneki mahsul 
ise, tiiccarlar tarafmdan daha evvel !n ~ 
giltere piyasalanna satJim1~ bulunmak • 
tadir. Fia tlann iskarta tiitiinlerle biriikte 
vasa~i~i 40 kuru!}tan a§agi dii~memekte • 
dir. Cerek miistahsil ve gerek tuccar bu 
senel<i sati~lardan ve fiatlard<~.n memnun
rlur. Tahmin edildigine P"ore, "er st>ne ay
larca devam eden sati§lar, bu yii bir ay 
ir;inde bit,.--]{ gibi.:lir. 

Zavalh ~ocuk 
Bursa (Hususl) - Orhanelinin Or • 

hankebir koyiinden Ahmed oglu Ali Os. 
man admda ve ii~; ya§mda bir r;ocuk e 
vindeki acagm ba§mda otururken iizeri
ne ate~ sir;rami§tir. Bu yiizden elbiseleri 
tutu§mU§ ve gogsiinden ehemmiyetli su
rette yanarak hastaneye nakledilirken 
yolda olmii§tiir. 

Enver Ziya Karal bulunacaklardir. 
Yakmda r;ocuk ve genclik ne§riyatmi 

planlamak ve programlamak iizere ba$· 
ka bir heyet Vekillikr;e davet olunarak 
vazifelendirilecektir. 

Sovyet 

livas1 tamamen 

imha edildi 

34 •• •• uncu 

(BeL§ taraft birinci sahifede) 

kurti.ilmii§lerdir. 

Vipuride sokak muharebeleri 
Helsinki, 3 (a.a.) - Harabe haline 

gel en Viipuri (Viborg) §ehrinde sokak 
muharebeleri devam etmektedir. Finlan
diyahlar bu §ehri iir;iincu miidafaa hatla
rmm ileri mevzii suretinde telakki ettik
lerinden sonuna kadar mudafaa edecek
lerdir. Ruslar cephenin diger aksammda 
yeni Finlandiya mevzilerile yava'l' yava§ 
temasa gelmektedir. 

Fin erkamharbiyesinin tek:zibi 
Helsinki, 3 (a.a.) - Dunkii Sovyet 

resml tebliginde Finlandiyahlann harb 
malzemesi kaytplan hakkinda verdikleri 
rakamlar, Finlandiya genelkurmayi tara
fmdan giiliinc telakki edilmektedir. Fin
landiya geneikurmay mahfilleri, bu de
rece fazla miktarda harb malzemesine ma
lik oldugumuzu bilmiyarduk, demektedir. 

Finlerin yeni miidalaa hath 
Stokhalm, 3 (a.a.) - lsve~; matbuatt

nm ald1g1 haberlere gore, Sovyet topr;usu, 
Viipuri'yi tamamile tahrib etmi§tir. Viipu
ri' nin diil,!mesi bir saat meselesidir. Fin
landiya k1t' alan, geri ~ekilmek i~in §efle· 
rinin emirlerini beklemektedir. Afton Bla• 
det gazetesi, Finlandiyahlarm yeni miida
faa hatlanm tayin ederken bu hattJn, mu
hasamatm J-.~e 1 angicmdanberi ancak 20 
kilometre ' mi§ bulundugunu kaydey• 
lemektedir. 

Fin milletinin manevi kuvveti 
Stakhalm 3 (a.a.) - isvec; gazeteie

rinin Helsinki muhabirlerinin verdikleri 
haberlere gore, Ruslann Viipuriye dog • 
ru ilerlemeleri, Finlandiya milletinin kuv
vetli nikbinligini sarsmarni§hr. Finlandiya
hlar, Mannerheim hattmm daha ~ak kuv
vetli mmtakalar arzettigini bildirmektedir. 
En kuvvetli hatlar, halen Finiandiyahla
nn elinde bulunan hatlann daha §imalin
dedir. 

Fin resmi tebligi 

Helsinki 3 (a.a.) - Bu ak§amki Fin
landiya tebligi: Kareli berzahmda, dii§
manm tazyik1 devam etmi§tir. Bir r;ok hu
cumlar geri piiskurtiilmu§tiir. Fakat muh
telif naktalarda Finlandiya k1t' alan, eV• 
velden tespit edilmi§ alan plan mucibin
ce geri r;ekilmektedir. Berzahm §arkmda, 
Finlandiya tapr;usu, bir hiicum ir;in ta
ha§§ud eden diil,!man k1t' alanm dagitml§
tlr. Bugiin zarfmda, dii§manm dokuz tan
ki bir ~ok topu tahrib olunmu§tur. Ko
laanj okr;' da dii§manm bir hiicumu esna
smda, du§mana bin telef verdirilmil!. bir 
pervaneli k1zak, bir tank ve bir znhh ara
ba tahrib edilmi§tir. Cephelerin hemen 
her yerinde topr;u faaliyeti vukua gelmi§ 
ve Finlandiya kuvvetleri, dii~man hucum
lanm geri piiskiirtmii§tur. Rus hava kuv· 
vetleri, bilhassa berzah iizerinde ve La
doganm §!mali §arkisindeki mmtakalarda 
faaliyette bulunmu§tur. Muteaddid §ehir
ler de bombardiman edilmi§tir. Alman 
haberlere gore, sekiz sivil olmii§, on ki§i 
yaralanmi§tlr. T ahkik edilmi§ raporlara 
gore, bugun zarfmda 1 7 Rus tayyaresi 
dii§iiriilmii§tiir. Bundan ba'l'ka alt1 Rus tay
yaresinin dii§tiigii de kuvvetle tahmin a· 
lunmaktadn. 

Sovyet tebligi 
Moskova, 3 (a.a.) - Sovyet tebligi: 

lki mart tarihinde Kareli berzahmda Sov
yet k1taatmm taarruzu muvaffakiyetle in
ki§afa devam etmektedir. Kitaatimiz Vii
puri deposunu ve ganm ve keza §ehrin 
cenubunu i§gal eylemi§tir. Viipuri §ehrini 
§imalden, cenubdan r;eviren kitaatlmiz §eh 
rin §imalinde Tammisuo istasyonunu, Kej
hasnelmi burnunu ve §ehrin cenubu gar
bisinde kain Tukinsari adasim zaptetmi§· 
tir. Viipuri' nin §arkmda kitaatimlZ Kaan
tina ve Lapinhari'yi ele ger;irmi§tir. Cep· 
henin diger kisJmlannda miihim hir;bir 
hadise olmami§tlr. Hava kuvvetlerimiz 
du~manm k1taatmt ve askeri hedef!eri 
bombardiman eylemi§tir. Hava muhare· 
belerinde yedi dul!man tayyaresi du§iiriil
mii•tiir. 

Helsinki iistiinde u~an tayyareler 
Helsinki, 3 (a. a.) - Diin Helsinki u

zerinde 1 00 kadar Sovyet tayyaresi ur;
mU>?tur. lki defa alarm i§areti verilmi§ ve 
alarmm birincisi ii~; saat siirmii~tiir. 

Danimarkalrlann yardrmr 
Kopenhag, 3 (a.a.) - Kopenhag'da

ki biiyiik magazalar, Finlandiyaya yar
dim olmak iizere I 00 bin kuron vermegi 
taahhud eylemi§lerdir. Kereste tiiccarla
rt tesekkulleri de, Finlandiyaya gidecek 
alan Danimarka gonulluleri komitesi em
rine I 70 bin kuran vermi~lerdir. 

<;elik Palas tevsi edildi 
Bursa (Hususi) - Bursamn turistik 

bak1mdan yiiziinii agartan biricik mues • 
sesesi <;elik Palasm ihtiyac1 ve ragbeti 
kar~Jhyamadigmdan tevsi edilecegin.i biJ. 
dirmi§tim. Bu maksadla l,!irket hissedar
lan Ba§vekaletin emri iizerine sermaye • 
lerini tezyide karar vermi§lerdir. Valimiz 
Refik Kuraltanm son Ankara ziy:aretin
de Bal,!vkaletle yapt1g1 temas neticesinde 
alakadarlara tebligat yapiimi§hr. 

Son giinlerde hissedarlardan Maliye 
Vekaleti, i§ Bankasi, ve Ziraat BankasJ 
vilayetimize, sermayelerini tezyide karar 
verdiklerini bildirmi§lerdir. Diger hisse· 
dar te§ekkiiller de esasen daha evvel bu
na karar vermi§ bulunuyorlardi. Bu su • 
retle bugiinku <;:e!ik Palasa yeni k1smm 
ilavesine ba~lanacak demektir ki, l,!imdi 
50, 60 yataktan ibaret bulunan muessese 
o zaman 200 yataga c;Ikanlacakhr. 

Bahktan zehirlendi 
Calatada Mekteb sokagmda 2 3 nu • 

marab evde otura11 Siileymftn oglu Bur
han diin yedigi bahktan zehirlendiginden 
Beyogiu hastanesinde tedavi altma alm
mi~tiT 
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Sulh umitleri suya m1 du~tu? 
Welles'in Berlin de yapt1g1 temaslar 

tavassut imkan1n1 ortadan kaldirrmstir 
(Ba., taTafl I lnci sahitede) 

Polonyanm ilhakm1 tamm1yacagi Va§ing· 
tonun diplomatik mahfillerinde tebariiz 
ettirilmektedir. 

Amerikan efkan umumiyesi Almanya
nm korkutma manevralan suya dii§tiigii 
takdirde a'?m bir harb yapilacagma clair 
savrulan tehdidi sukunetle kar§Ilamakta
dir. 

Siyasl mahfillerde has1l alan kanaate 
gore Sumner Welles' in Berlini ziyaretinin 
neticesi Londra ve Paris gorii§melerini 
kolayla§tnmak olacaktu. <;unkii Alman
ya namma soz soylemege salahiyettar o

lan kimseler, Alman harb gayelerinin 
Fransa ve lngilterenin takib ettigi gaye -
lerle kabili telif almadigmi ispat etmi§ler
dir. 

V a:ziyette salah yok 
Amsterdam 3 (a.a.) - Amsterdam -

daki bitaraf mii§ahidlere gore, diin sabah 
Hitler ile Sumner Welles arasmda vukua 
gelen ve 85 dakika siiren gorii§menin 
Avrupa vaziyetinde herhangi bir salah 
vucude getirdigine dair elde hi~bir emare 
yoktur. 

Sumner Welles, Mare§al Goring ile de 
bir goru§mede bulunmu§tur. Ruzvelt' in 
hususl mum~ssili, Berlini terketmeden ev
vel diger Alman §eflerile de gorii§meler 
yapacaktu. 

Algemeen Hendelsblat gazetesmm 
Berlin muhabirinin bildirdigi gibi, Hitler • 
Welles gorii§mesinde bahis mevzuu edilen 
meseleler hakkmda herhangi inamhr ma
niyette malumat vermek imkanstzdiT. 
Zira gerek, Amerikan mahfilleri, gerek 
Alman mahfilleri bu hususta tam bir ketu
miyet muhafaza etmektedir. 

Alman gazetelerinin ne~riyatma geiln
ce, Welles' in gorii§melerini mumkun ol
dugu kadar az kelime ile bildirmek isti -
yen matbuat, pek yakmda bir Alman ta· 
arruzu ba§hyacagml ve Almanya 1<;m 
harbin ancak silah kuvvetile halledilece
€dni ilan ir;in sanki Welles'in Berlini ziya
retini bekeyormu§ gibi hareket eylemek
tedir. Alman matbuati, fngiltereye r;ok 
~iddetli surette hucum eden rniilhem be
yanat ve m;okalelerle dQludur. 

Welles, H es ile goriiftU 
Berlin 3 (a.a.) - Amerika Hariciye 

miiste§an Welles bugun Hitler' in muavini 
Hess iie bir saat gorii§mu§tiir. 

Miiteak1ben Karinhalda giderek Mare
~al r,;;rin~'i zivaret etmi§•·ir. 

Welles, lsvi~rede bekleniyor 
Zurich 3 (a.a.) - Haber ahnd1gma 

gore Sumner Welles 5 mart ak§ami veya 
6 mart sabah1 lsvi<;reye donecektir. Mu
maileyh bir mii.ddet Lozanda kalacak, 
eonra Parise hareket edecektir. Welles' in 
7 mart sabah1 Pariste bulunacag1 tahmin 

edilmektedir. Welles, martm onuna dog
ru Londraya gidecek ve I 4 veya I 5 mart
ta Parise avdet etmi~ bulunacaktJr. Bi.r 
giin "Onra da Romaya hareket edecektir. 

Ruzvelt'e gonderilen raporlar 
Nevyork 3 (a.a.) - Ruzvelt, Va§ing

tona donerken hususi treninde gazetecile
re yapt1g1 beyanatta, Panama kanahmn 

bugiin mudafaa sisteminin geni§letilmesi 
neticesinde deniz ve yahud hava iisleri 
tesisi ir;in yeni arazi satm almmiyacagml 
soylemi§tir. 

Ruzvelt diger bir suale cevaben de 
Sumner Welles'ten Avrupa hiikumet mer
kezlerini ziyareti bahsinde muteaddid ra
porlar aldigmi fakat Sumner Welles'in 
Amerikaya donii§unden evvel bu hususta 
bir §ey soyliyemiyecegini bildirmi~tir. 

Almanya, lngiltereye sulh teklili 
gonderdi mi? 

Londra, 3 (a.a.) - Yann Avam Ka
marasmda Ba§vekii <;:emberlayn' a son za
manlarda Alman hiikumetinin bilvas1ta 
Lord Halifaks' a gonderdigi sulh teklif· 
lerinin mahiyeti hakkmda beyanatta bu
lunmasim ve bu sulh tekliflerinin sihha
tine inamp inanmadigmi bildirmesini ta
leJ.., eden bir sua! sorulacaktn. 

Paris matbuatrnrn !}ayani dikkat 
nefriyalt 

Paris 3 (a.a.) - «Havas» Sumner 
Welles' in Berlini ziyareti F ransiz matbu
atmda bazJ tefsirlere bahis mevzuu te§kil 
etmektedir. 

Havas Ajansi bu tefsirlerden bahseder
ken diyor ki: 

Muttefiklerin vaziyeti o derece sarihtir 
ve o kadar r;ok defa bildirilmi~tir ki dip
lamatik muharrirler ic;in bu mevzu iizerin
rle c;ok lakndJ soylemek liizumu his dahi 
edilmemi§tir. 

Esasen Petit Parisien gazetesi ilk sahi
fesinde, adalet ir;in sonuna kadar miica
dele edilecegi hakkmda Fransiz naz1r, ge
neral ve amirallerinin azimlerini tebariiz 
ettiren yaz1lar ne~retmektedir. 

Amerikan mii§ahidinin vazifesinden 
bahs~den Dormesson, Figaro gazetesinde 
§U sualleri soruyor: 

«<;ekoslovakya kimin i§gali altmdadJT? 
Polonyay1 kim i§ga] etmi§tir? Finlandiya 
iizerine kim hucum ediyor? Biitiin taah
biidlerini kim yuth? Butun sozlerini kim 
tutmad1? Her tiirlii makul uzla§mayi kim 
reddetti? T ecavi.iz harbini kim haznladt? 
Harbe kim ba§ladJ? Harbi kim istedi ?» 

Bu i§in ortas1 yoktur. lngiltere ve Fran
sa, biiyuk bir imtiham goze alarak, Av -
rupay1 kana boyayanlar, medeniyetin §e· 
refini ihlal edenler aleyhine kalkmakta 
hakhd1rlar. Zira, miittefikler vaziyetin bu 
suretle devammi kabul edemezlerdi. 

Paris meb'usu Fernand Laurent. lour 
gazetesinde diyar ki: 

' 
«Sumner Welles, F ransada herkesle, 

biitiin diiponlarla, diiranlarla istedigi gi• 
bi gorii§ebilir. Butun diipon ve diiran· 
lar. Sumner welles' e §Unu soyliyecekler: 

Bugiin bizim cephemizde bir k1t" ada 
narbeden baba, ogul iki nesil bulacaksi• 
mz. lki nesil, ayni tecavuz sebebile sars1l~ 
ml§ bir vaziyettedir. Bu kadar1 artlk kafi
dir. Hir;bir sulh kabul etmek, boyle bir 
faraziyenin soylenmesine bile musaada 
eylemek. miistakbel nesilleri de ayni sar· 
smhlara, ayni tahriblere, ayni yaslara 
bogmak demektir. Bizler ~<ak r;ektik. hte 
bunun i<;indir ki, ~fOcuklanmtzt bu kabus• 
tan kurtarmak istiyoruz.» 

Epoque gazetesinde de Kerillis §oyle 
diyor: 

«Acaba Hitler, Sumner Welles' e sulh 
planlanm gostermege cesaret etti mD 
Herhalde bugiin Hitler Avm;turyada bir 

plebisit yapilmasmJ mustakil ve hiir bir 
<;:ekoslovakya statiisii tanzim olunmasmi, 
ii~ dort vilayete inhisar ettirilmi§ heyula 
mahiyetinde bir Polonya kurulmasmi, si
lahlann umumi surette tahdid olunmasmt 
ve nihayet eski miistemlekelerin iadesi 
esast iizerinden miistemleke meseleleri • 
nin halledilmesini kabul edecege benze
mektedir. 

F akat biitiin bunlar, F ransa ve lngiltere 
ic;in haznlanml§ muazzam bir tuzagm ba• 
sit bir ker;elenmesinden ibarettir. 

Butiin bunlar, munaka§a dahi edilme • 
den heyeti umumiyesile reddolunmahd1r. 
Hakikat §Udur ki, nazizm temelinden YI-

kilmadikc;a makul bir sulh yoktur. <;ern· 
berlaynin de Daladye'nin de, u<;uncii 
Reich'm herhangi bir miimessili ile ayni 
masa etrafmda oturmalarma imkan yok· 
tur. 

Hitler, planlar hazulamak, prajeler vii· 
cude getirmekle bo§a vaktini kaybedi
yor. Biz Hitler' in planlanm bilmek dahi 
istemiyoruz. Bu planlar nekadar cazib 
gibi goriinurse, bizim ir;in o derece §iipheli 
ve karkuncdur. » 

Vludagda 
Ill$ laGJ1Gtl 

Bursa, kt~ aylar1nda sey
yahlarla dolup bo,abyor 

Bursa (Hususi) - Turizm i<;in modern 
tesisatm ilk haznhk devresinde olan Bur• 
sa daha §imdiden, gun ger;tik<;e artan bir 
ragbet ve alaka kar§Ismda bulunuyor. Bu 
ragbet, Bursaya sarfedilen ve edilecek: o• 
Ian emeklerin ne kadar mahalline mas• 
ruf oldugunu tam bir sarahatie ispat et• 
mektedir. 

KI§ gunlerinde; ii<; be§ sene evvel tek
tuk ziyaret<;ilerie kar§Ila§an Bursa, bugiin 
her meslekten, her Yl}§tan bir r;ok alaka· 
hlarm toplandigi, istifade ettigi bir §ehir 
manzaras1 ya§Iyor. Her sene, bilhassa son· 
bahan muteak1b adeta suyu r;ekilmi§ de
reler gibi JssiZ kalan Bursa, <;elikpalas, <;e-. 
kirge v11 be§ on hevesliye miinhasu kalan 
Uludag, son y1llarda Ankaradan, lzmir· 
den bilhassa lstanbuldan gelen sporcu -
larla dolrnaktadu. Bu suretle Uludag 
yazdan daha lien, daha kalabahk ve daha 
eglenceli bir mmtaka halini almi§ bulun • 
maktad1r. 

Mevsim k1~, §ehirler yagmurlu, sisli, 
bazan da karhd1r. Bunlan goriip Uludagl 
da bu halde tasavvur etmek ve tepelerini 
insam sarsacak kadar ruzgarh, tipili ve 
borah zannetmek yanh§tir. Sehirlerin se• 
vimsiz ki§ manzarasr ir;inde -temin ede· 
rim ki- Uludag, ceketsiz, paltosuz, hatta 
bazan mayo ile gezilen bir plaj halinde
dir. Karabelene kadar otomobille ~IktJk
tan sonra her ad1mda yiikselen kar y1gm1 
ve her dakika degi§en emsalsiz bir tabiat 
guzelligile ba§ba§a kahyorsunuz .• 

I§Ikianm tabiatin bagnna i§leyeri par• 
lak bir giine§in altmda yekpare bir pirlan
ta ihti§amile insamn goziinii ve gonlunii 
tutu§turan Uludag, 3,5-4 metro irtifaa 1(1• 

k'!.n engin bir kar denizini andumaktadtr. 
Bu sattrlan yazdigim anda bile Bursanm 
ve hatta biitiin §ehirlerin yagmurlu, sisli 
vaziyetleri ortasmda 2 5 00 metroya yiik~ 
selmi~ alan Uludag, pml pml yanan bir 
giine§in altmda efsanevi bir cennet halin· 
dC'dir. <;:am dallarmm iistlerini kaplayan 
kesif kar ytgmlari bu dallann ye§il bir 
noktasmi dahi meydanda bnakm1yacak 
~ekilde ortmii~ ve bunlarm her birini hirer 
hayvana benzeterek adeta insamn bir 
hayvanat bahr;esinde ya§adtgl hissini ver· 
dirmt-ktedir. 

Somestr tatilini Uludagda ger;irmege 
gelen yiiksek mekteb talebelerinin k1z ve 
.,rk .. k gruplan, profesorleriie Ankaradan, 
lstanbuldan knfile kafile bu sene Uludaga 
akm etmi~lerdir. Yuksek Ziraat Enstitiisii 
Rektorii Siireyya Genca da bunlar arasm
da bulunuyordu. Bu cennet kadar guzel 
tabiatin ic<inde ger;irdikleri on, on be§ gun, 
zannederim ki; yiiksek tahsil gencliginin 
yeni c<ah~malarmda ba$1Ica bir kuvvet 
kaynag1 oluyor. 

Diinyamn bir ucunda harb ve ate~ tu• 
fam, gokten y1ldmm gibi bombalar ya• 
garken lstanbulda kaian bahtiyar Avru• 
pahlar da bu E'iizel tabiatin nimetinrl 
istifadeyi ihmal etmiyorlar. Gun .~Im 
yor ki; Uludag otelleri civari ~ 
fazla gene, ya!!II, k1z, erkek 
~Il>~rm kahkahalarile <;mlam 

Hulasa, arhk 
Uludag Turkiyede ki§ 
tral1 olacak ve buraya 
tamamen gencligin ve 
as1 i~inin hizmetine 
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Balkan 
Ciire~ §ampiyonasma diin saat ikide 

<;:emberlita~ sinemasmda hiiyiik hir kala
hahk kar~nsmda ve muntazam hir !!ekilde 
devam edilmi§tir. Finale yakla!lan diinkii 
miisabakalann hemen hepsi de hirhirin
den heyecanh ve giizel olmu!ltur. Diinkii 
kar~tla~malarda K. Hiiseyin, Ya!!ar, Mer· 
sinli Ahmed, Mustafa ve Cohan Mehmed 
tu§la galib gelmi§lerdir. Buna mukahil 61 
kiloda Suad say1 hesabile, 72 kiloda Celal 
tu~la magluh olduklarmdan §ampiyonluk
tan uzakla§mt§lardu. Miisahakalarm tarz1 
cereyanma gore agu siklette Cohan Meh
med, 87 de Mustafa, 72 kiloda Yugos
lav Souka, 61 kiloda Rumen T ojar Bal
kan §ampiyonasmJ kazanml§ vaziyette· 
dirler. 

Miisabakalarm tafsilab 
56 kilo: Rumen • Yugoslav 

Bu sik1ette Rumen giire§<;i iyi vaziyette 
olanlardan hiridir. Yirmi dakika devam 
eden miisabakada ba§tan sona kadar ha
kimiyeti muhafaza etmi§, say1 hesabile ve 
ittifakla <>alib gelmistir. 

56 kilo: Tiirk ~ Yunan 
Bu sikletin §ampiyonluga en yakm 

namzedi bulunan Hiiseyin, her itibarla 
kendisinden c;ok kii,.iik olan Yunanh gii
re~,_iyi k1sa bir miiddet oyalad1ktan son
ra alta ald1. Tamamile miidafaada kalan 
Yunan!t, Hiiseyinin takt1g1 ktle'ye daya
namadlgl ic;in 2,6 dakikada tu§la maglub 
oldu. 

61 kilo: Yugoslav. Yunan 
El s1kar s1kmaz sert hareketlerle bir

birlerine hiicum eden her iki giire§c;i soo 
bir miicadeleye ba!!lad!lar. Yunanh kendi 
oyunile dii§tiigii yerden biraz mii§kiilatla 
kalkabildi. Devreyi berabere bitirmeleri
ne ragmen Yugoslav daha iyi c;ah§mak 
suretile puvan toplamaga ugra§Jyordu. U
zun zaman miidafaada kalan Yunanhya 
ihtar verildikten sonra Yugoslav daha a
c;•k hiicumlar yaparak ekseriyetle galib i
lan edildi. 

61 kilo: Turk - Rumen 
Bu sikletin §ampiyonlugunu belli ede

cek olan bu kar~nla§ma; Suadin ha.kimiye
tile ba§lad1. Suad hasm1m derhal yere 
bastmnca artlk kolay kolay kaldtrmlya
cak samyorduk. Halbuki kendi oyunile 
yere dii§en Rumen, a!lag1da daha tehlike
li olmaga ba,ladi. Suad yerde iken raki
bine miitemadiyen kol kaptud1gmdan cid
di tehlikeler atlat1yordu ki bunlann bi
rinden ba§mm i.izerinde donerek kopriiye 
gelmeden kurtuldu. Giire§ yava§ yava§ 
Rumenin hakimiyetine girdi. lkinci dev
renin yerde gec;en k1smmda Rumen TO· 
Jar k1sa fas1lalarla iistiiste yedi defa bur
gu takmak suretile biiyiik bir hakimiyet 
elde etti ve neticede ittifakla miisabakay1 
kazanarak bu sikletin §arnpiyonlugunu al
m•~ oldu. 

Suad hasrnmdan c;ok kuvvetli aldugu 
hald.e rakibini bastJramadi ve Rumenin 
iistiin oyunu kar§Ismda rnaglub oldu. 

66 kilo: Tiirk ·Rumen 
Ya§ar emniyetli hareketlerle hasmmm 

belinden ahp yere dii§iirmege c;ah§lyordu. 
Bu arada kafa kol kapan Rumen, Y a§an 
kopriiye bile getirdiyse de Ya§ar kolay
hkla kurtuldu ve hasmmm iizerine c;•kh, 
her ne vaziyette olursa olsun daima hii· 
' cum yapan Ya~ar kuvvetli bir burgu ile 
5,5 3 dakikada galib geldi. 

66 kilo: Yugoslav - Yunan 
Yugoslav, Yunanhya kar§l c;ok siir' atli 

hareket ediyordu. Ost iiste hiicum yapan 
Yugoslav, rakibini kolayhkla yere ald1. 
Y erde ge~en miiddet esnasmda her iki 
giire~c;i de yenici hic;bir oyun yapamad1. 
Tiirklerin me§hur oyunu olan kiinde Bal
kanlara da sirayet etmi~ olacak ki Yunan-

. 
72 kiloda gii;e§en Ce!al ve Yugoslavyah Luka 

h onuncu dakikada yaphg1 bir kiinde ile 
hasmm• yendi. 

72 kilo: Yunan. Rumen 
Yirmi dakika siiren bu giire§in bu sik

lete yaki,IT hi~bir tarafi yoktu. Daha zi
yade bir bogu§ma teklinde yaptlan miisa
bakada hic;bir gi.izel oyuna tesadiif edil
medi. Yunanh son dakikalara dogru ra
kibini bir defa kopriiye getirebildi ve ne
ticed<" l"hceTiyetle g-alib geldi. 

72 kilo: Tiirk- Yugoslav 
·gtln g\ire~lerinin en ac1 miisabakas1 

;:] ai>ikletinde §ampiyonlugu bekle-
a ·J.ki de fazla bir gururun ken-

~daman, 
1
•akaydi i-.indeki hareketinin 

\ an nasi k . C 1• 1 .. 
k' bT'I ~e t1. e a e, mutema-

m, Im 1 11 .,.]1§an Yugoslav, muvaf
u akhmdan •tie Celali yere ald1. Ce
ii~_iiniilece~ §•_ edilmege c;ahl!IIan bii
mtyen Sehm ilkinme ile bozuyordu 
a~I. hemen iiste bile c;tktJ. 
siirprizi kar§t' 

CUMHURIYET 

giinii 

GtitdiN BULMACASI 
2 4 ' 8 11 10 11 

11 I = I I I I I Ill ~ I 
2_j I I 1•1 I I I I I 
8 I I I I 1•1 I I I I I 
4 I I I 1•1 I 1•1 I 
6 1•1 I I I I •I I I 
6 I I I I I 1•1 I 1•1 
, I.J I 1•1 I I I I 1•1 
el I 1•1 I I I I 1•1 I 

I I I 9~ I I I I 1•1 I 
1011--k:-l-1-r-+1•~1__,_1 _,_1_,1;--:-1 _,_1 !JI 
u~l I I I__LL I I I 

SOldan saga: 
1- Bir cins lpllk biikme vas1tasma lpltk 

dolayan (iki kelime) 2 - Tatll hillyalarla 
beklenen netice, me§hur Mmr valls! Meh
med Allnln memleketi. 3 - Bir cins kuma~. 
Blr muslkl A.lett. 4 - Ki.i§adeden, bir c;agu
ma vas1tas1, blr harfln okunu§u. 5 - Hu
dud, i.Smlnl hatlrlayamadigimlz maddelerin 
yerine kullanmz. 6 - Ters l)evirirseniz blr 
!;Ok slvr1 U!flan alan §eklllerln tarif1 olur, 
bir harfln okunu~u. 7 - Derlmizln dellkle
rlnden lilkamn tersi, bir kesme vas1tas1. 8-
Bir say1, Trakyada bir kaza, bir harfln o
kunu~u. 9 - Ters cevirirsenlz ctehin ma
nasma gellr, yiiriiyerek. 10 - Ge!;kln, sivr1 
aJull1. 11 - Gezlntl yerlerl (cern!). 

Yukandan a§ag1ya: 
1 - istil;are heyetlne tayin alunan (!l~l 

kellme) 2 - Oaye, Sovyet Rusyanm banlsi. 
3- Politika, ~ffaf maddelerden. 4- Mah
cub olu11, blr etns aba.. 5 - Zaman zaman 
deruhde edllen vazife. 6 - Bir renk, dt§an 
gldl§, blr ~eyln dl!ter §ey iizerinde bnakt1g1 
tesirin tersl. 7 - Her hal ve hareketlnde 
blr §eY devlren ve k1.ran, ye~il ot. 8 - Bir 
emir, oturulacak yerlerden. 9 - Genl§ln 
akslnln tersl, tokadln c;tkard1g1 ses, za.mamn 
kJSimlarmdan. 10 - Yenl<;erilere baglanan 
tahslsattan, kuma$lann iizerinde kendlll
glnden rneveud dalgalar. 11 - Mektub ka
leme alan (lkl kelime). 

Evvelki bulmacamn halledilmit ,ekli 

2 R 4 II fl 1 II P 10 II 

4 Mart 1940 

I Devlet DeaizyoDan ifletlle u. Midirlijii iiUiarll 
4 Marttan 11 Marta kadar muhtelif hatlara 

kalkacak vapurlartn isimleri, kalkt, giin ve 
saatleri ve kalkacaklart rthtunlar: 

KARADENiZ HA'ITINA 

BARTIN HA'ITINA 

izMiT HA'ITINA 

MUDANYA HATI'INA 

BANDffiMA HATI'INA 

KARABiGA HATTINA 
iMRoz HATIINA 
AYVALIK HA'ITINA 

izMiR Stht'AT HA'ITINA 
MERSiN HATI'INA 

Salt 12 de (GUneysu), Per~embe 12 de (Dumlupmar) ve 
Pazar 16 da (Tan). Galata riht1mmdan. 
Salt 18 de (Ulgen), Cumartesi 18 de (Antalya). Sirkeci 
nhhmmdan. 
Sah, Pel'§embe ve Pazar 9,30 da (Ugur). Tophane rlh
ttmmdan. 
Pazartesi, Sah ve Pazar 9,50 de Cai'§amba. Pei'§embe ve 
Cuma 15 te (Sus) Cumartesi aynca 13,30 da (Trak). 
Galata rthtimmdan. 
Pazartesi, Cai'§amba ve Cuma 8,15 te (Trak). Galata rlh
tunmdan. Aynca Car§amba 20 de (Antalya), Cumartesi 
20 de (thgen). Tophane rthturundan. 
Salt ve Cuma 19 da (Seyyar). Tophane Rthbmmdan, 
Pazar 9da (Bartm) Tophane Rlhturundan. 
Car§8Illba 15 te (Kemal). Cumartesi 15 te (Saadet). Sirkeci 
R1httmmdan. 
Pazar 11 de (Kade§). Galata Rthtimmdan. 
Sah 10 da (Canakkale). Cuma 10 da (Etriisk), Sirkecl 
R1htunmdan. 

NOT: Vapur seferleri hakkmda her tiirlu malQmat, a§a~da telefon numaralan yazlb 
acentalannuzdan o~nilebilir: 

Galata Bat Acentahi:J Galata rthtlm1, Limanlar Umum Mu

Galata §ube Acentahi! 
diirlU~ binas1 alhnda 
Galata r1hhmt, Mmtaka Liman Relslilli 
binasJ altmda 

Sirkecl ~ube Acantahg. - Sirkeci yoleu salonu 

42362 

40133 
22740 

MODERN BAH~E VE GUL MERAKLILARI 
Envai giizel Gamlar, muhtelif renklerde manolyalar, kamelyalar, top 

akasyalar, $ekil verilmi$ ve a$aya sarkan siis fidanlar1, yemi$ agaclan, 200 
GC$id etiketli yediveren Avrupa gulleri, $emsiye ve parasol guller vesaire 
vesaire ... Ortaki:iyde Ankara BahGesinde bulabileceksiniz. VASiL. 

Katalogumuz isteyenlere gonderilir. 

istanbul Levaz1m 
.... 
Amirliginden: 

Memleket d!§mdan 1000 iii 1500 ba§ top beygiri 8 mart 940 cuma giinii saat 14 te An
karada M. M. V. Satmalma Komisyonunda pazarhkla satm almacaktlr. Aliikadar firmalar 
daha evvel Komisyona miiracaatle §eraiti ogrenebilirler. Pazarhga i§tirak edecekler teklif 
edecekleri son fiat iizerinden kat'i teminatlan ve diger kanuru vesikalarile birlikte pazarhk 
gUn ve saatinde l<omisyonda haz1r bulunmalan. (1676) 

Devlet Ziraat Kurumundan : 
Kurumumuz ~iftliklerinde yapuacak tefcir ve tska i§lerinde kullamlmak iizere biri bii-· 

yUk ve digeri orta kapasitede iki aded Ekskavator satm almacaktir. 
Orta ekskavatoriin kol uzunluku takriben 12,20 metre, kepc;e lstiab hacmt takriben 500 

deslmetre mikiib1 olacakhr. 

19 mmtakanm atletlerinin i§tirakile dun Heybetiaclada yapllan Turkiye 
kros miisabakasmdan bir intibG 
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6ElTIEIKI•lKIAilltlNI• 
, jri•IRI61KIOIRI•I•IAIK 
s.IIPl•IPIIIZIAILitl•IA 
9 <;IOIRIOIKI•Ivi~IRitl~ 

Bu ekskavatorlerin slstemi Dragline olaeak ve Dragshovel olarak ~ah§abilmesi i~in !cab 
eden aksam1 ihtiva edecektir. Yeni veya az miistamel olarak ahnacak olan bu ekskavatOrler 
evsaf ve fiatlar1 hakkmda alakadarlarm Ankarada bulunan Kurum Umum Miidiirliigiine en 
ktsa bir zaman zarfmda malfunat vermeleri liizumu iliin olunur. (1571) 

Yugoslav! Suples yaparak kucaklayan Ce
lal hasm1m iyice iizerine c;ekemedigi ic;in 
kendini kopriiye att1g1 zaman Yugoslav ii
zerine c;oktii ve Celal noksan bir oyun 
yiiziinden 3, 3 7 dakika gibi k1sa bir ~a
manda maglub olarak Yugoslavs bu sik
letin s?lmpiyonlu!\'unu elile vermi~ oldu. 

79 kilo: Tiirk • Yugoslav 
Goziini.i hic;bir rakibden esirgemiyen 

Mersinli Ahmed oyuna salto ile ba§ladl, 
fakat kendi alta dii§erek ciddi bir tehlike 
ge~irdi. Ahm.ed, stkt bir rniicadeleden 
sonra hasmtnt alta alarak hemen kiinde
ye ba§ladt. Yugoslav iyi bir ~ekilde mii
dafaa yaparak her tehlikeyi onliiyordu. 
Y erde tatbik1 laz1m olan bir ~ok oyunla
n bir tarafa b1rakan Ahmed, yalmz kiinde 
ile ugra~maga ba!}ladJ. 79 kiloluk sikleti 
her kiindeden sonra minderin bir ko§e
sinden, diger koo§esine ta§Iyor ve raki
bini iyice h1rpahyordu. Arhk bu oyun
dan bir §ey c;Ikm1yacagam anlaymca, has
mmJ kucakladt, Yugoslav c;upmuken Ah
med 11utmda rakibini miitemadiyen do
la§brdJ, dola§tudJ ve e~. ni?ayet. yukan
dan a§agl vurarak on bumc1 da~~kada o
muzlan iizerine yapl§brarak mukernmel 
bir galibiyet kazanda ve dakikalarca alkt§· 

land1. 
79 kilo: Rumen • Yugoslav 

Bu ak§am Ahmedle giire§ecek olan Ru
men de hasmm1 k1sa bir miiddet oyal~
d1ktan sonra kafa kol kaparak 2, ~ 6 dak~
ka gibi bir zaman ic;inde tu§la gahb geld1. 

81 kilo: Tiirk. Yugoslav 
Mustafa ilk dakikada yaptigl bir salto 

yiiziinden miihim bir tehlike atlatb. Ta
mamile hakim giire~Jen Mustafanm kar§J· 
smda Yugo!lav yalmz miidafaada kal_~•· 
lkinci devre ba§larken Yugosla':_ alt~. du§
mii~tii. Mustafa c;ok ah§Ik oldugu kund~
yi ahr almaz 1 0, 7 dakikada tu§la gahb 

geldi. 
87 kilo: Yunan • Rumen 

Yunanh ile Rumenin miicadelesi sert 
ve s1k1 oldu. Ciire§e daha ziyade Yunanh 
hakim olmu§tU. llk devre hemen hemen 
yerde ge-.mi§ti. Yunanh bu miiddet zar
fmda hakimiyeti muhafaza e~ti ise de ~u
men iiste c;•ktigl zaman takt1g1 tek ktle 1le 
14,8 da~ikada galib geldi. 

Agtr: Rumen • Yunan 
Bu giire~ iimid edildiginden .~azla .siir

atli cereyan etti. Biitiin oyun muddetmc~ 
Rumen bir defa kafa kol kaptl ve 'X unanh 
hayli mii~kiil anlar gec;irdi. Devrenn~ s.o~
lanna dogru Rumene giire§ten kac;tigt •«m 
iki ihtar verildigi halde ekseriyetle Ru
men galib say1ldi. 

Agzr: Turk· Yugoslav 
90 kiloluk, Yugoslav, <;:oban _ic;in pek 

ufak kalm1~t1. Mehmed gayet emm oyun
larla rakibini hie; s1kmh c;ekmeden yere al
d1. Sagdan soldan, diledigi gibi oyun yap· 
maga bal!lad1. Buna dayanabildigi kadar 
tutunan Yugoslav, 7,30 dakikada tullla 

maglub oldu. 

V~iinciiliik ifin yaptlan 
miisabakalar 

Bu mi.isabakalardan sonra 56, 66 ve 
79 kilolann iic;iinciileri ic;in iic; miisabaka 
daha yap1ldt. 

56 kiloda Yunan • Yugoslav kar§Jla§
tt!ar. Kar§Ihkh hiicumlarla birbirlerini zor
layan bu iki giire§<;inin miisabakas1 c;ok 
heyecanh oldu. Yunanh daha hakim gii
re:,tigi halde 12,31 dakikada maglii.b ol
dugundan Yugoslav iic;iinciiliigii kazana
rak minderden aynld1. 

66 kiloda Yugoslav - Rumen kar:jJla§
tJlar. 31 saniye devam eden bu giire§i gii· 
zel bir kafa kol kapan Rumen kazand1 ve 
iic;;;ncu oldu. 

79 kiloda gene Yugoslav - Yunan kar• 

§Ila§tl. Mersinli Ahmedle yaphgl giire§te 
ziyadesile yorgun dii~en Yugoslav i~in, 
Yunanlmm kar§Ismda dayanmak miimkiin 
olmad1. Bu sikletin en zay1f giire§c;isi Yu
nanh 8, 9 dakikada tu§la Yugoslav! mag
lub ederek iic;iincii oldu. 

Final miisabakalarr bu gece 
yaptlacak 

Altmc1 Balkan giire~lerinin hnali bu I 
ak§am saat 20 de <;emberlita§ sinemasm
da yapalacaktu. 

Bugiin yapdacak mUsabakalar: 
56 kilo: Hiiseyin - Rumen, birincilik i~in 
66 :. Ya§ar - Yunan :. > 
72 > Celal- Yunan lkincilik ic;in 
79 > Mersinli - Rumen, birincilik ic;in 
87 > Rumen- Yugoslav, ikincilik > 
Ag1r Yugoslav - Rumen :. » 

Tiirkiye ku ko§usu 
Diin, Heybeliadada yap1lan Tiirkiye 

ku ko§usu birinciliklerine 19 mmtakadan 
dorder ki§ilik tak1mlar i§tirak etmi~tir. 
Miisabaka, tahmin edildigi gibi istanbul 
tak1mmm muvaffakiyetile nihayetlenmi§

tir. 
Miisabakada birinciligi kazanan R1za 

Maksudu Ankaradan Mustafa ~ok yakm
dan takib etmek suretile ikincilik elde et

mistir. 
Biiti.in rnmtaka atletleri bu miisabakada 

iyi bir muvaffakiyet gostermi§lerdir. A
lman dereceler §unlardir: 

1 - R1za Maksud (Istanbul) 25,51,4. 
2 - Must~fa (Ankara). 
3 - Hiiseyin (Istanbul). 
4 - Galib (Kocaeli). 
5 -lbrahim (Kocaeli), 

6 - Artan (lstanbul), 
Tak1m itibarile: 
Istanbul I 0, Kocaeli 18, Ankara 19, 

Eskisehir 55, Aydm 71 puvan almi§Iar. 
d1r. En az puvan alan Istanbul tak1m1 bi
rinci olmulftur. 

Miisa'hakava ~u mmtakalar i§tirak et
mi~tir: tstanbul, Kocaeli, Ankara, Eskl
sehir, Avdm, Kayseri, Edirne, Bolu, Ba
hkesir, Cazianteb, Seyhan, Trabzon, Te
kirdag, Konya, Bursa, Denizli, lc;el, Af
yon, Antalya. 

Miisabakalardan sonra atletlere me -
rasimle verilecek kupa ve madalyalar A
da vapurunda unutuldugundan bu mera
sim orada yaptlamami~tlr. 

Vapur idaresi tarafmdan bulunan ma
dalyalar bilahare teslim !"dildiginden tev
zi miikafah Beyoglu Halkevinde yaptl -
mi§llT. 

Bahar ku.,asi ma~lari 
yap1lamadi 

T aksim stadmm karla ortiilmesi i.izeri
ne bal-.,r brn,.qt mac;lan yapilamamt~ttr. 

~·,.d Spor mecmuas1 
Stad Spor mecmuasmm bugiin ~1kan 

niishasmda bilhassa Balk!! n giire~lerine 
airl "P",.,;"' r.-~:t.;""l.-r v,.,.rJ,,.. T~v .. ;ve ~rl.-rlz. 

Mide, Barsak ve lc hsstahklan 
muayenehanesi 

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

dii.lhak Hamid caddesi. Sabiha 
apart. No. 12, daire No. 4 

~~------------! ... ANAPIYO.JI:.N 
Dr. lhsan Sami 

lstreptokok, istafilokok, pnomo
kok, kolt, plyoslyaniklerin yaptJ~ 
~1ban, yara, akmh ve cild hastallk 
lanna kar§I r;ok tesirli taze S§Idu. 
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YILDIZ 
Bugfin f;Iktd 

En miikemmel genclik, giizellik, 
san'at ve sinema mecxnuas1 

33 iincii saylSl yiize yakm resimle 
siislii, dort renkli nefis bir kapak 

iGinde zen,gin sahifelerle Gtktl. 

YILDIZ'm bu say1smda : 
Televizyon karslSlnda y1ldtzlarm 
vaziyeti _ Pastoriin hayah - Bu gen
ce bir f;>ans veriniz • Giizel gozler 
nasll eld.e edilebilir?-Paulette God
dard'm ilk sesil filmi - Holivud 
,gencligi ne alemde? • Charles Bo
yer goriindiigii kadar ciddi midi-r?
Bir Amerikan bikayesi - Film hi
kayesi: A$km Sesi - Ylld1z'm ro
mam: Mukaddes Zafer - Resimli 
sinema haberleri - Haftanm film 
tenkidleri - Ayr1ca nefis bir tablo. 

Her yerde 15 kuru§ 

Haseki hastanesi 
Dahiliye Mti*ehassJs]armdan 

Dr. Hiiaeyin Usman 
' AksamJan 17 • 19 a kadar 

Lllell Ordu eaddesl Lfttuf apart1man 
No. 3. Telefon : 22459. 

Dahili konforu aJakadar eden en 

giizel ve t•k mohilyalar ve bil
hassa yatak, yemek, c;alltma oda

lan ve salon tak1mlan, Brie; oyunu 

i!;in Amerikan mobilyalan, her 

yerden miisaid tartlar ve ucuz 

fiatlarla 

BAKER (Eski Hayden) 
Magazalannda bulacaksmJZ. 

Mubtasar Frengi 
Frengiyi k1saca fakat deriden maada 

iskelet, ic; ve d1!! biitiin aza ihtilatlan, ir
siyet, kanser ve diger hastahklardaki rol
leri, yani tam kadrosile miitaleada tiirk
c;ede ilkligi kazanan bu eser, saglamlan 
ir~ad, ~iiphelilerle musablan ikaz eder. 
Yazan: Deri, sat;, frengi, belsoguklugu 
miitehass1s1, 

Dr. HAZIM PEKIN 
Beyoglu lngiliz sefareti kar§ISI No. 26, 
muavenehane~inde 2 lirava sattlml'lktadir. 

Sahib ~ B~uharnri; Yunus Nadr 
Umumt fle~yatl idare eden yazt i$!eri 

MiLdfJ.ril: Hikmet Miinil Olgen 
Cumhuriyet Matbcum 

I 

Ankara Belediyesinden : 
1 - Su i§lerl l!;in ahnacak olan c16.000• lira ktymeti muhamtr)enli 100 ton sulfat dalomin 

15 gcin miiddetle ve kapalt zarf usulile eksiltmeye konulmU§tur. 
2 - ihalesi 15/3/940 cuma giinii saat 11 dedir. 
3 - Muvakkat teminat 1200 liradtr. 
4 - $artnamesini gormek lsteyenlerin hergiin Enciimen kalemine ve isteklilcrin de 

15t3/940 cuma gUnii saat ona kadar teklif mektublar1n1 Encumene vermeleri ilan olunur. 

Beyojla 
Camiin adJ 

1 - Hoca Hayri c:amii 
2 - Vi§nezade camii 
3 - Sinan Pll§a c:amii 
4 - Hac1 Hiisrev camii 

VaktDar 
Semti 

Ytldtz 
Be;ikta§ 
Be§ikta§ 
Kastmpa§a 

c887• (1498) 

Direktirliii 
I I I 
A~tk cihetler 

immltk. hatiblik. miiezzinlik ve kayyunhk 
Muezzinlik ve kayytmltk .. .. .. .. • 

• 

I 
1 - Beyo~lu mmtakas1 dahilinde yukanda semti ve ad1 yaz1h baz1 camilerin imamhk ve 

hltiblik, miiezzinlik ve kayyimlik cihetleri a~Ikttr. 
2 - Muayyen vazifeli olan bu ciheUer i~in oniimiizdeki martm altmct ~ar§amba gUnii saat 

14 te Tophanede Miiftiiluk dairesinde miisabaka imtiham yapiiacaktir. 
3 - Bu imtihana girmek isteyenlerin o giin bir saat evvel Beyoglu Vak1flar 

miiraeaat ederek admt yazdrrmast liizundtr. 
Mudiirliigune 

(1340) 

I Devlet DudryoDan i1let11e U. Mi.irliijiiadea: 
Muhammen bedeli 4125 lira llan !;elik sa!;tan 10000 aded toprak kiiregi 7/3/1940 pei'§embe 

giinii saat (10,30) on bu~ukta HII,Ydarpa~ada gar binas1 dahilindeki Komisyon tarafmdan a~Ik 
eksiltme usulile satm almacaktll'. 

Bu ~e ginnek i3teyenlerin 309 lira 38 kuru§luk muvakkat teminat ve kanunun tayin ettigi 
vesaikle birlikte eksiltroe gUnii saatine kadar Komlsyona miiracaatleri laDmdtr. 

Bu i§e aid $aTtnameler Komisyondan paras!% olarak daiJttimaktadir. (1345) --Muhammen bedeli 3540 lira olan 7 aded muhtelif eb'adda buharh tulumba (donki) 7/3/1940 
per§ernbe giinii saat (11) on birde Haydarpa~ada Gar binas1 dahilindeki Komisyon tarafm
dan pazarhk usulile satm almncaktlr. 

Bu i§e girmek isteyenlerin 531 liral1k kat'i teminat ve kanunun tayin ettigi vesaikle 
birlikte pazarhk gUnii saatine kadar Komisyona miiracaatleri lazundtr. 

Bu i§e aid §artnameler Komlsyondan parastz olarak dagtblmaktadtr. (1649) 

iznik Belediye Reisliginden: 
Kasabamtzm ic;me suyu projesinln esaslar1 fenn! ve husust §artnamelerl yaptmlmak 

iizere bir su miihendisi arantyor. Talib olanlarm iznik Belediye Reisligine miiracaatleri liizUmu 
ilan oJunur. (1632) 

~EF ~ANTIYE .ARANIYOR 
A;ialar regiilailirii ve Marmara seddesi in§aabm idare etmek iizere bu gibi i§lerde 

tecriibe ve ihtisas sahib! bir §antiye §efine ihtiyacun1z vardtr. Taliblerin ehliyet vesika
larile birlikte Manlsada Su i§leri ii~Uneii ~ube miihendisligi vasttasile Salihli Su i§leri mii
teahhidligine miiracaatlerL 

Satabk 
Devlet Orman i~Ietmesi 

To•ruiu 
Karabiik 

.... 
Revir Amirliginden: 

1 - Keltepe bolgesl kat'iyatmdan Karabiikte koprii ba~mda lstifte mevcud c464• aded 
muadili c219• metre mikab c517• desimctre mikiib c;am t<>mrugu ac;tk artbrma ile sablacaktlT. 

2 - Tomruklarm ayr1ca ba§ kesme paylan mevcud ve kabuklan soyuim~ olup haeim 
orta kutur iizerinden hesablanmi§tlr. 

3 - Tomruklara aid sab§ §artnamesi Ankarada Orman Umum Miidiirliigunde, Ankara, 
Istanbul, Zonguldak Orman Cevirge Miidurliiklerinde ve KarabUkte Devlet Orman i~letmesi 
Revir Amirliginde goriilebilir. 

4 - Tomruklarm muhammen bedcli c12• lira c9<b kuTU§tur. 
5 - isteklilerin % 7.5 muvakkat pey akc;esile 15/3/940 giinii saat 14 te KarabUkteki 

Revir Merkezine miiracaatleri. cl576• (924) 

( 
Oksiirenlere : Katran Hakk1 Ekrem ") 
Hakk1 Katran pastilleri de vardu. 

Akhisar Belediyesinden: 
Bedell ke§fi 12,760 lira tahmin edilen, plan, proje, §artname ve ke#lerine gore Akhisarda 

muhtelif yerlerde yapbnlacak mecra in~ast kapah zarf usulile eksiltmeye c;lkartlmi§hr. 
i~tekhlerin bu gibi i§leri yapttklarma dair kanunen laz1m olan vcsikalart ibraz etmeleri 

ve ke§if bedelinin % 7.5 u nispetinde teminat venrteleri liizimrur. 
ihale 14 mart 940 tarihinde per~embe giinii saat 15 te ya01lacagmdan ihale kanunu muci

bince buna dair §artname ve projelerin her vakit Akhisar Belediyesinde r,orillebilecegl ilAn 
olunur. (1615) 
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• UZVH HiKAYB 

K1rm1z1 derilinin k1z1 
[Gc~en deja (]tkmt§ 

olan kzstmlartn hula
sas• .- 0 n yedinci astr· 
da Virginia havalisin
de kzrm!ztderililer hti
kim oldugu strada ka
bilelerin reisi Pawha
tan'm eline esir dii§en 
lngiliz yuzba~LSt John 
Smith 'in hayalmt bi
rinci deja olarak Paw
hatan'!n ktzt Pokahon· 
tt:GS kurtanyor. lkinci 
deja gene klrm!Zlderi
liler tarafmdan yiizba· 
~~fohn Smith ile arka
da~t yiizba§t New por& 
aleyhine tertib edilen 
bir suikasdi Pokahon· 
tas gidip /ngilizlere 
huber veriyor ve ken· 
dilerine hediye gelen yemekleri yerlerken 
kLrmlz!deri/i muharib[erin onlart o[durecek· 
lerini bildiriyor.l 

Ylizba§l John Smith ile Newport nefis 
vernekler ve yemi§lerle yi.ikli.i olarak ge· 
~en on k1rm1zt derili muharibi fevkalade 
nezaket ve iltifatla kar§Jladilar. Ziyafet 
ba~lad1gt zaman ktrmlZl derili muharibleri 
de getirdikleri yemek ve yemi§lerden ye
rnege mecbur ettiler. Muhariblerden biri 
rnlistemleke kumandan ve zabitlerinin sof
raya silahlarile oturduklanm gori.ince: 

- Camm, dedi, yemege de boyle pur 
silah oturulur mu '? 

Y iizba~t Smith giilerek cevab verdi: 
- Her zaman oturmaytz ama, ic;imiz

de bize kar§t suikasd tertib etmi§ insan· 
lar hulundugu zaman kendimizi miidafaa 
etrnek ic;in boyle yapmayl adet edinmi
§izdir l 

Yuzba~l Newport da ilave etti: 
- Reismize bizden selam soyleyin, 

gonderdigi yemeklere ve yemi§lere o;;ok 
c;ok te§ekkiir ederiz, fakat aynca bize kar~1 
kurrnu~ oldugu tuzagm farkmda oldugu
rnuzu da ilave etmegi unutmaym1z l 

KirmiZI derili muharibler mahcub ve 
hiddetli arkalarma bakmadan doniip git
tiler. Bir cihetten de fevkalade memnun
dular. 1§ bu suretle halledilmemi§ olsayd1 
kav a ve mlicadele esnasmda kendllerin
den de bir ka<; ki~inin yBTalanlp olmes; 
rnuhakkaku. 

Pawhatan neticenin boyle c;1kmasma 
fevkalade hayret etti ve beyazderililerin 
kendileri aleyhinde tertib olunan suikasd
den ne suretle haberdar olduklanm bir 
ti.irli.i anlayamad1. Mabeyincisi makamm
da olan Japawzaw'm mutlaka bir geveze
lik etmi§ olduguna hiikmeyledi. Fakat 
}apawzaw kendisi hakkmda vaki olan bu 
isnad1 kat'iyyetle reddettikten sonra gli· 
lerek: 

- Efendimiz, dedi, bunda fazla iizii
lecek ne var ... Bugiin olmazsa yarm gene 
hir f1rsat zuhur eder. 

Etrafma bakmarak kimsenin kendileri
ni dinlemedigine emin olduktan sonra ila
Ve etti: 

- Bu hafta zarfmda yiizba§l John 
Smith ile lngiliz miistemlekesi erkanmdan 
haz1lanmn gene bugday tedarik etmek 
iizere Pamanke Krah karde§iniz Opekan
kanu'yu ziyaret edeceklerini haber ald1m. 
Opekankanu'nun beyazlara kar§I besledi
gi kini c;ok iyi bilirsiniz. Bu ziyaret esna· 
81nda bir kavga I(Ikarhp gelenleri orada 
katlettirmekten kolay ne var? Hem de 
hu suretle vuku bulacak hadiseden dola
Yl size hi~tbir mes'uliyet gelmez. 

Pawhatan bir ka~t dakika du§iindiikten 
sonra rnabeyincisinin omuzuna dostl(a bir 
dar be indirdi: 

- l~in bu §ekilde halli bana daha mu
~af1k goriindii. Yaman adamsmdu vesse
~rnl Haydi bakahm bu seferki te~ebbii

sun rnuvaffakiyetle neticelenmesi ic;in la
Zirn &elen tertibah al! dedi. 
h Po~ahontas'm tabii bu miikalemeden 

ahen Yoktu ve lngiliz zabitlerine mahi
;ra~ Veremedi. Bir kac; giin sonra John 
~lth Yirmi kadar arkada~ile ()pekanka

nu YU hugday almak ic;in ziyarete gittigi 
zarnan, gelenleri katletmek i~tin fusat bek-
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tOCUK PORTRILERi 

Ges;en ha.fta bef 1/<lftna giren. Gil!ay Yurdakul 

leyen yedi sekiz yiiz klrmlziderilinin etraf
ta sakland1klanm kat'iyyen bilmiyordu. 
Lakin, nedense evsahiblerinin o andaki 
hal ve tavnlar1 kendisine kat'i bir emni
yet telkin etmemi§ti. Arkada§larmdan a
c;Jkgoz birinin civarda silahh kumlZlderi
lilerin dola§makta olduguna dair kulagma 
hslamt~ oldugu ciimle iizerine §iiphesi biis
biitiin artt1 ve bir tuzaga dii§iirlilmii§ ol
duklarma hiikmetti. 

Vaziyet c;ok tehlikeli idi. Onun ic;in so
gukkanhhgl muhafaza etmek laz1mdt. Mii
raiyane bir gulii§le kendisine elini uzatan 
Opekankanu' nun yamna yakla§hgl za
man birdenbire: 

- Dostum, dedi, goriiyorum ki sen 
bizim hepimizi oldiirmek ic;in tertibat al
mi§Sm... Bu al~takc;a bir harekettir. Biz 
oliimden korkmay!Z. Lakin merdce do
VU§rnek §artile ... Eger kendine giiveniyor· 
san c;1k meydana vuru§ahm. Kim kime 
gaJib geJirse 0 kar§ISJndakini istedigi akl
bete ugratmakta serbest olsunl 

Opekankanu mliraiyane giilii§iinde de
vam ederek : 

- Ne miinasebet efendim. dedi, sizin 
gibi k1ymetli misafirlerimizi boyle bir mu
ameleye laytk goriir muyiiz? 

F akat bu sozleri soylerken yava§ yava§ 
te§kil ettikleri daireyi kiic;iiltmege ba§la
yan silahh kumJzJderililere bak1yordu. 
Yuzba§l ]o1m Smith cesurane ve metina
ne bir hareket yap1lmad!g1 takdirde hem 
kendisinin, hem de arkada§larmm mah
volmak iizere bulunduklanm anlad1. Ani
de Opekankanu'nun iizerine ahlarak onu 
g1rtlagmdan yakalad1 ve belinden c;ektigi 
tabancay1 gogsiine dayad1. Kabile reisi 
korkudan yan olmii§ bir vaziyette kuml
Z!derili muhariblere ba§ile i§aret ederek 
silahlanm getirip yiizba§mm ayaklan ucu
na koymalanm bildirdi. Onlar da reisleri
nin emrini derhal yerine getirdiler. 

Yiizba§l hemen yerli lisanmda bir nu
tuk irad ederek klrmizJderililerin beyaz
larla iyi gel(indikleri takdirde mazhar o
lacaklan nimeti doktii sayd1. Buna muka
bil hiyanet ederlerse aklbetlerinin pek fe
na olacagm1 izah etti. Bu suretle lngiliz 
zabitile maiyeti sade oldiiriilrnekten kur
tulmakla kalmad1lar, ayni zamanda gayet 
miisaid §eraitle kendilerine laz1m olan 
bugday1 da tedarik ettiler. 

V - Tuzak 
Yiizba§I John Smit, lngiltereden Ja

mes-Town miistemlekesini terkedip mem
lekete donmek ic;in emir alrni§tl. Kum!Zl· 
derililerin kabile reisi Pawhatan bu ay
nh§tan da istifade ederek beyazlar hak
kmdaki kin ve garazm1 bir daha goster
mek istedi. Bir c;ahmma getirip otuz ln
gilizi tarif kabul etmez derecede zalima
ne i§kencelerle oldiirttli. KlZl Pokahontas 
bu zavalhlan kurtarmak ic;in ~ok c;ah§tl. 
Lakin biitiin emekleri bo~una gitti. 0 da 
buna k1zarak babasmm yanmdan aynld1 
ve diger dost bir kabilenin Potomak neh
ri kenarmdaki merkezine kac;h. 

Ertesi sene lngilizler yiizba§I Argall' i 
hususi bir memuriyetle Virginia'ya gon -
derdiler. Yiizba§l Argall biitiin yerli ka
bilelerle bilhassa Pawhatan'm emri altm
dakilerle sulh yapacak ve onlardan baz1 
imtiyazlar koparacakt1. 

Yiizba§I Argall'in ic;inde bulundugu ge
mi Potomak nehri iizerinden gec;erken 
lngiliz zabiti Pawhatan'm k1zma fevkala
de dii~kiin oldugu hakkmda yiizha§l John 
Smith' ten i§ittigi hikayeleri hatulad1 ve 
Pawhatan'la sulh yaparak ondan fazla 
imtiyazlar elde edebilmek ic;in ~oyle bir 
plan tertib etti. Pokahontas'• kac;uacak, 
ondan sonra kabile reisile muzakereye gi
ri§ecekti. 

Argall yaptlrdigl tahkikat neticesi Po
kahontas'm babasmm yamnda olmad1gm1 
ogrendi. KlZl Potomak nehri kenarmdaki 
kabile merkezinden ahp getirmek l<;m 
Japawzaw ile kans1 da orada bulunuyor
lard!. 

YiizbaQI Argall hie; tereddiide dii§medi. 
Hemen ihtiyar Japawzaw'l gemiye davet 
etti ve onu son derece nazikane sozlerle 
odasma gotiiriirken: 

- Eger, dedi, sizi alakadar ederse ya
rm zevcenizle birlikte gemiyi gezmege ge
liniz. $ayed muvaf1k goriirseniz Pokahon
tas't da beraber getiriniz! 

J apawzaw smtarak: 
- Ben ve zevcem memnuniyetle ge -

liriz, dedi, fakat Pokahontas bilmem gel
mek ister mi '? 

(Arkasl gelecek defa} 

I FAYDAL1 BilGiLER I 
Garib koleksiyonlar 

Bir ~tok insanlar koleksiyon merakhs1 ... 
Puldan tutun da kap1, tayyare, bocek ka
buklan kolleksiyonlarl yap1yorlar. lngilte
rede baz1 merakhlann son defa viicude 
getirdikleri koleksiyonlardan bir k1sm1 da 
bunlann arasma pekala daihl olabilir. Bir 
tanesi kartvizit koleksiyonudur. Merakh 
zat eski, yeni bir c;ok siyasi adamlara, mu
harrirlere, boksorlere, aJimJere, bahk 1\Vl, 
sinek av1 ~ampiyonlanna, mucidlere, a
sillere, yiiz ya§ml gec;mi§lere, sinema yil
d!zlarma, me~hur adamlann a§c;Jlanna, 
hizmetc;ilerine ve saireye aid 300 bini mii
tecaviz kartvizit toplaml§hr. Diger bir ln
giliz de ~imdiye kadar muhtelif memleket
lerde piyasaya c;Jkanlml§ 60 bin c;e§ide 
yakm tiitiin paketile kibrit kutulanndan 
bir koleksiyon viicude getirmi§tir. 

Diinyada ne kadar kakao 
yeniyor? 

Seve seve yediginiz c;ukulatamn kaka
odan yaplld1ibm biliyorsunuz. T abii her 
memleketin c;ocuklan da sizin kadar c;u
kulatayt seviyor. Biiyukler de onu bazan 
tath, bazan da sizin gibi c;ukulata halinde 
yiyor ve s1cak kakao §erbeti halinde ic;i-

yorlar. Son yap1lan istatistiklere nazaran 
bi.itiin diinyada her sene sarfolunan kaka
onun miktan 700 bin tona, yani 700 mil
yon kiloya balig oluyormu§. En c;ok kakao 
Afrikamn garbmdaki lngiliz miistemleke
lerinde c;1khgma gore kakao yeti§tirme 
rekorunu da gene dostlanmJZ lngilizler 
kmyorlar demektir. 

<;o~uklara mahsus bir koy 
F ransa Loire nehri kenanndaki Thelis 

koyii o memleketin en o;;ok ~tocuklu bir ye
ridir. Adeta o'raya c;ocuklara mahsus koy 
deuebilir. Bu koylin niifusu 349 ki§i ol-

dugu halde 1 4 ya§mdan a§agl erkek ve 
k1z coculkann say1s1 12 7 ye balig olmak
tad:r. Demek her anne babaya bir c;ocuk
tan fazla dii§mektedir. Diger memleketler 
gibi nlifusii artm1yan sabit bir vaziyette 
duran Fran sa i<;in bu iyi bir miij de ... Y a
kmda onun da niifusu artacak! 

y eni rokorlar 
Kom§umuz Bulga

-:rif.""j~ristanc!Aki ihtiyar koy 
li.ilerden birine «in
an §eklinde ocak la

_:. ;ab1 tak1lm1§. Nic;in, 
o iIi yo r musunuz? 

<;:iinkii bu ihtiyar koylii hie; fas1la vermek
sizi'l 14 saat zarfmda tam 15 0 tane siga· 
ra io;;mi§. Mi.itehass1slar, bunun diinya ro· 
koru oldugunu kabul ediyorlar. Londrada 
da !:>ir lngiliz ise her lie; buc;uk saniyede 
bir litre bira ic;mege muvaffak olmu§ ve 
bu suretle on li~re biray1 otuz he§ saniye· 
de silip slipiirmii~tiir. Miitehass1slar bunun 
da bir diinya rokoru oldugunda miittefik
tirler. Fakat sanki bunlar i§ mi? lnsanlan 
hayvana yakla§tJran marifetler... Siz bu 
rokorlar1 taklide kalk•§mak §oyle dursun, 
agz1mza sigara ve alkol koymayml . ... -..... 

()Y~NLAR 
" ~ ~ ' . 

Dort renk 
Bu oyunu oynamak i~tin muhtelif renk. 

te defter kag1d1 buyiikliigiinde kag1dlar 
hazulamak lazJmdu. Eger renkli kag1d 
bulamazsamz renkli kalemle beyaz ka • 

g1dlar iizerine yedi sekiz muhtelif renkte 
kag1dlar vucude getirebilirsiniz. Fakat 
i~i daha kolay anlatabilmek ic;in sizin o
yunu dort renk esas iizerine oynamaya 
karar verdiginizi kabul edelim. 

Dort renkte kag1d1 sua ile bir masanm 
iistune korsunuz. Giinduz ise siyah per • 
deleri indirir, etrah miimki.in mertebe ka. 
ranhk yaparsm1z. Gece ise tabii boyle 
tertibat almaya liizum yok. ic;inizden biri 
oyun §efi sec;ilir ve o elektrigi sondiirii-.. 
Sonra birden elektrigi ac;1p bir iki saniye 
ac;1k tutar. Herkes masaya yakla§Ir. Sua
sile kag1dlara bakar. Bunu miiteakib ka
gidlann iizerine biiyiik bir gazete ortiili.ir 
ve elektrik ac;•k kahr. Herkes gordiigli Sl· 
raya gore soldan saga ve sagdan sola 
dogru renkleri elindeki kiic;iik pusula iis
tiine yazarak tespit eder. Gazete, kag1d -
!ann iizerinden kaldmhr. Kimler renkleri 
s1rasile dogru goriip kaydetmi§seler onlar 
oynu kazamrlar, digerleri maglub sayi· 
hrlar, 

.......................................................................................................................... 

Bilnteceyi 

Bilmeceyi dogru c;ozenlerden bize re
sim gonderenlerin resimlerini yeniden 
basmaya ba§hyoruz. Fakat burada resmi 
c;1kmak mutlaka hediye kazanml§ olmak
hga delalet etmez. Miikafat kazananla -
rm isimleri her aym ilk haftasmda ne~ro. 
lunan biiyuk listeye yaz1lu. Soldan itiba
ren sua ile: 

1 - Pendik ilk okulundan sm1f 5 
Ahmed Nuri Basar. 

2 - Emirga~ Piyango bayii Mehmed 
lnoglu Hiiseyin Erdogan. 

3 - Kad1koy 3 iincli orta okulundan 
Oztekin Okkuran. 

4 - Kad1koy Gazi okulundan 282 
Feyhan Rusc;uklu. 

5 - Si§li Hala8kar Gazi caddesi No. 
31 3 Y. Ozgiiven. 

6 - Mersinde Osmaniye bakkal Ali
nin oglu Kemal Karapmar. 

7 - Pangalt1 Kurtulus caddesi Siimer 
Palas No 49 - 5 I Serife Giinal. 

8 - Erenkoy Altmtarla No. 1 08 Nee. 
det Ostiindal. 

9 - Simav orta okulu 2 nci s1mfta 
339 Hiiseyin. 

~ozenler 

1 0 - Mara~ As. $. Reisinin oglu Er
dogan. 

II - Istanbul 19 uncu ilk okulda 488 
Keriman Peker. 

12 -Kula Tevfik Fikret okulu 4/B de 
ismail Ku§c;u. 

I 3 - Eski§ehir Sakarya caddesi No. 
2 4 3 te ihrahim l§lerel. 

14 - Fatih Gelenbevi orta okulu I /E 
den 463 Servet YardJmcl. 

15 - Bakukoy 2 nci mekteb 4 iincii 
s1mfta Remin Biler. 

1 6 - Kocamustafapa§a No. I I Ziya 
Kurty1lmaz. 

17- Trabzon Dumlupmar okulu smlf 

5 Osman Bahri Ercebi. 
18 - Sanyerde Y enimahalle caddesi, 

berber Halid. 

$ubat bulmacasmda hediye kaza
nan kuc;iik karilerimizin isimleri onii
mi.izedeki cuma giinkii saylmtzda ne!f• 
rolunacakhr. 
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YAZISIZ HiKAYB 

(:'abi Efendl. ava gidilJc Jl 

SEYABATLER 
Nias adas1 

Nias adas1 Asyantn cenubundaki Su • 
matra adasmm garbinde bi.iyuk bir top
rak parc;asJdlr, 200 bin kadar niifusu 
vard1r. lklimi c;ok yagmurlu ve s1cakt1r. 
Onun ic;in ekseri taraflan hath iistiivaya 
yakm yerlerin bir l(ogunda oldugu gibi 
s1k ve balta girmemi§ ormanlarla kaph
d!r. Ziraate miisaici yerlerine pirim,; ve 
tiitiin ekilmektedir. Halk1 Malezyahlara 
~tok benzemekte ve Mongolian and1r • 
maktad1r. Renkleri koyu sand1r. Nias a· 
dasmm ahalisi uzun zaman medeniyetten 
uzak ve birbirlerile harb ederek, avla • 
d1klan hayvanlarm etile kannlanm do • 
yurarak gec;indiler. Her Nias'lmm kulu 
besi harbde oldiirdiigii dii§manlann ke 
silmi§ kellelerile siislii idi. 

Harb esnasmda kabile reisleri ipekli 
kuma§lardan ve kadifeden bir harmani 
giyiyorlar, ha§lanm nadir ~ti~eklerden ve 
dallardan miirekkeb hirer tacla siisliiyor• 
lardt. 

Bugiin Hollandablann idaresinde olan 
bu adada artlk 0 ipti-dai adetlerden eser 
k_,J'!llaml§tlr. Fakat zaman zaman gene 
harb ayranlan kabard1g1 zaman kaytkla· 
ra binip civar adalara seferler ypmakta 
ve orada ancak iki taraftan birinin kat'i 

hezimetile neticelencek miicadelelere gi • 
ri§mektedirler. 

Nias'hann baz1 garib adetleri, medeni 
olan insanlan §a~Jrtacak §ekilde acayib 
goriinmektedir. Olii!erini yiiksek bir yer· 
de biitiin halka te§hir etmektedirler. Hat
ta kabile reislerinin cesedleri koy koy do
la§hnlarak o kabilenin biitiin efradma. 
gosterilmekte, sonra iizeri kuru yaprak .. 
larla ortiilen bir mezara konmaktad.r. 
Fa kat as1l feci adetleri, bir kabile reisi ol
diigii zaman dostlannln yollarda tuzak 
kurarak rasgelen kadm, erkegin kafala -
nm kesip o §efin ruhunun istirahati i~tin 
gotiirlip mezanmn iistiine koymaland•r. 

Nias adasmm halk1 vah§i hayvanlar 
ve dii§man korkusundan dolay1 kuliibe • 
lerini ekseriya batakhklann ortasma ka. 
hlm1~ kaz1klar iizerine in§a etmektedir· 
ler. Kap1lanm da domuz kafast iskeletle
rile siislemektedirler. Bu kafalar ne kadar 
c;ok olursa, kuliibe sahibinin o kadar c;ok 
domuz yedigine ve binaenaleyh fazla 
zengin ve kahraman olduguna dela.Iet et• 
mektedir. 
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Melegin de cant stkdtyor! •• 
Kiic;iik Sadinin yatma zamam gelmi§ti. 

Annesi onu karyolasma gotiirmek istiyor, 
Sadi ise l'!lisafirlerle beraber oturmak ar
zusurru go!teriyor: 

- Anne, diyordu, birden uyuyam1yo• 
rum ... Yaln1z odada can1m sJk!IJYor ... 

Annesi onu kucagma ald1. Yataga go
tiirdii. Soydu, yat1rd1: 

- Y avrum, dedi, seni burada §imdi 
bir melek bekleyecek korkma, camn Sl• 
k1lmazl 

Sadi yataga. uzand1. Annesi de misafir
lerin yamna dondu. On dakika sonra kii· 
c;iik yaramaz kap1y1 ac;tl: 

- Anne, diye bag1rd1, konu§acak ba§• 
ka bir §ey bulam1yoruz, sade benim degil, 
melegin de canl slklhyorl 

Yuk;mdaki parc;alan keserek hepsinin 
yerini bulup bir kag1d iizerine dikkatle 
yapl§tlracak olursamz meydana bir resir.'l 
c;•kacaktu. 0 resmi bize gond · 
bulmacayt dogru halledeceklerd 
ciye be~. ikinciye iki, 
bir hediye takdim u•umu:o•A. 
ki§iye muhtelif miika 
Cevablann martin 
bulda cCumhuriyet 
hifesi:. adresine gond 
Ge~ kalanlar, hediye 



da • 
~aman, .... 

Diinyadaki biitiin milletlerin i~tirak ettigi ve yiiz milyonlarca ziyaretcinin gezip gordiigii 

NEW- YORK CiHAN SERGiSiNDE 

Seker, Sekerleme, Lokum ve re~elleri pek 
biiyiik bir rajbet buldu. 

Milli Sanayiimizin mUhim bir imtihan ge~irdigi 
.NEW-YORK CiHAN SERGiSiNiN 
Alameti farikas1 ve N e w • Y o r k · ~ehrinin 
herkesi hayrette b1rakan yUksek katl1 binalar1 

Haci Bekir nam1 · ve Hac1 Bekir loknmunun ve 
~ekerinin tad1, ~imdi yeni diinyan1n agz1nda 

lezzet sembolii gibi · dola~Iyor 

Ali Muhiddin Hac1 Bekir Amerikahlara 
Lokum ikram edlyer 
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4,<-,. + .... 

Nev-York Clhan Serglslnde All Muhiddin Hac1 Nev-York Cihan Sergisinde Hac• Bekir lokumlarma Nev-York Cihan Sergisinde All Muhiddin 
Beklr Pavayonlarmdan Amerikalllarm gosteadigl ragbet Hac• Beklr pavlyonlarmdan 
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