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a3 a 1 
Italyan gemileri kontrol yerlerine 
gOtiiriiliiyor - iki tara/ da ihtiliifz 

biiyiitmek niyetinde degil 
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\ ebirde devam 
ve te~kili Iaz1m 

eden imar i~leri 
pasif korunma 

Rem korunma I 
Be• imar faaliyeti 
('F:::, urnhuriyet'in diinkii say1smda, 
~ «Bir rnesele» ba~hg1 altmda, ha-

kikaten rniihim bir meseleye te
tnas ediliyordu: 
. Biitiin diinyanm harbe tututma teh

h'kesi ya~ad1g1 ~u malarda, lstanbul Be
lediyesinin irnar i~lerile ugra~rnas1 dogru 
~udur? lstanbul gibi, c;ok niifus)u bir ~eh· 
b1. hava hiicurnlanna kar~1 koruyacak ted-

lrleri ~imdiden almak, s1gmaklar yaplira· 
~ak halkm hayattru emniyet altmda bulun

urrnak, imar i~lerinden daha iistiin tutul
tnasl icab eden bir vazife say1lrnaz rn1? 

Bir kiSlm vatanda~larm endi~elerine 
te~ciiman olan bu fikrin efkan umumiye
~lzj ikiye ay1rmas1 ihtimalini ortadan kal

lttnak maksadile, M. S. imzasile yazan 
jrkada~Irnizm diinkii makalesini biraz i~
etnek li.izurnunu duyuyorum. 

f "'-:- Korunma faaliy~ti mi, yoksa imar 
aahyeti mi? 

Bugiin, hakikaten bu iki yoldan birini 
se~rnek mecburiyetinde mi bulunuyoruz? 
.. Bu hususta kat'i bir karar vermeden 
once, istanbul gibi bir ~ehrin, hava hii

b~rnla~l~a. kar~1 kendini hakkile koruya
du~esl 1c;m nekadar masrafa ihtiyac1 ol
d gunu ve sonra, gene bu ~ehrin, amlar-
-~~beri ihmal edilmi~ zavalh c;ehresine 
r~ e bir c;ekidiizen vermek maksadile, ne 
\:ar Para harcadigiin bilmek lazimdir. 

I . vveia •. harb ic;.inde bulunan memleket· 
ben tetkik edecek olursak goriiniz ki, 
t ~~;larda, hava hiicumlanna kar~1 muh
k~ ~ lll.i.idafaa usulleri kullamlmaktadu 

r .
1 

unlan esas itibarile iki k1sma ayuabili
IZ: 

1 - n·· 1 · · d ~ d d _ u~man tayyare enmn ogru an 
d OJStuya hedef tutacag1 yap1lar (fabrika, 

epo ., • .. I . ) B' .,~r, resm1 muessese er, ve sa1re.. . 
d I u &Ibi yerler, belediye degil fakat 
rnev et tarafmdan yap1lan masraflarla hi
Ill. are edilmektedir. Bu i~in c;ok pahahya 
lea· doldugunu, Pariste, pasif korunma i~-

tln e .. h I k . t .. _ rnute ass1s o ara c;ah~an b1r zat-
a11 ogr . . M I' d rei . enm1~tlm. ese a ii~man tayya-
d eb~nden gizlenrnesi icab eden ve ic;in· 
de Inlerce i~c;i bulunan bir fabrikay1, sa· 
ere Ill. h" b" k" ~af u •_te uygun 1r ~e 1lde boyamak 

)t ~ ielrniyor. Her ihtimali gozetleyerek, 
n \a ~ah~an i~c;ilerin hayatlm vikaye 
la~ shd~Ie, fab_rikam~ bodru~ katim s1g1· 

1 • l ahne get1rmek 1cab ed1yor. Bu s1g1· 
na~ ar, tam isabetli ag1r bombalara kar~1 
0 
u kvemet edeceklerdir. Bu itibarla be· 
~ aleler kadar saglamdirlar ve tabiati· 

evlete c;ok pahahya mal olmaktad1r· 
ar. 

") 

n ... , - Halkm kesif miktarda bulundugu 

)l.~r~ekzi Yerler. (Tiyatrolar, sinemalar, 
n.\1 dd I B ca e er, ve sa ire .. ). 

I" uralann himayesi belediyelere aid
lr. 

F ~ bt, belediyelerin bu i~i devleti tak· 

NADIR NADI 
(Arkasa Sa. 5 BiUun 3 te> 

-

Vali 
• gen11 

dun 01atbuata 
.izahat verdi 

Y pdanlar • tmar 
hamlesi de gil, aiel"--

de belediye hizmet· 

lerinden ibarettir 

Bizde ilk pasif korunma 
tedbiri ahsab mahalleleri 

' 
ortadan kaldarmakbr 

Diin Istanbul gazeteleri rniimessilie • 
rini davet eden Vali ve Belediye Reisi 
doktor Lutfi Kndar, §ehirde yaptlan ve
ya yap1lmak istenirken diinya vaziyeti 
dolaytsile geriye bnaktlan i~ler iizerinde 
konu~mu~tur. Bu arada bahis, gunun 
mevzuu olarak, pasif korunma tedbirle-

{ 

\ 

Vali ve Belediye Reisi 
Dr. Lfl.tfi Ktrdar 

rine intikal etmi~tir. T ahsisan diinkii niis
hamtzda <;tkan cKorunma plam m1, imar 
plam m1 laztm? » makalesinin ortaya koy
dugu noktai nazarlar kar§lsmda hassa • 
siyetle harekete gelmi~ bulunan Valimiz, 

(Arkast Sa. 5 sutun 1 de) 
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Alman tayyareleri F elemenk 
vapurlanna sald1rd1lar 

Berlin, 

komiir 

siddetle 
' 

hava isko~yadan 
gemilerini 
• • 

filolarina, 

getiren ingiliz 

bombalamak emr1n1 verdi 

§imali Almanya ve Berlin iizerinde 5 ke§i/ U.li\!§U yapan ingilit tayyarelcri bir akmdan diinilyor!ar 

(Yaz.tsz S .inci sahilede) 

an1 
Harabelere tutunan Fin 

~ekilmiyor askeri • ger1 
Miithi' hiicumlara ragmen bir netice 

alamayarak kuvvetten dii,en Sovyet 

kit'alari ~ekilmege mecbur oldular 

HalO. iiz.erinde Fin bayragz dalgalanan mefhur Viipuri kalesi 

Milli $ef I _Hel~i~ki ~- (a:a.) - Finl~~~~ya bay ·1 Viipuri cephesintleki vaziyet 
rag1 hala Vupun §atosunun ustunde dal- Londra 5 (a.a.) _ Reuter: Viipuri 
galamyor. harabelerinin §ayam hayret miidafileri 

Diin yeni Bulgar sefirini 
kabul etti 

Anlc'""" (a ) - Reisicumnur 
lsmet lnonii, bugiin ogleden sonra 
saat 6 da, itimadnamesini takdim 
edecek olan yeni Bulgar el<;isi ekse· 
lans Kirofu mutad merasimle <;an· 
kayada kabul buyurmu§lardu. 

Miilakat esnasmda Hariciye U
mumi Katibi Numan Menemenciog
lu h<'ztr bulunmu§tur. 

V ekiller H eyeti uzun bir 
i~tima yaph 

Ankara S (a.a.) - Heyeti Vekile 
bugiin saat 10,30 da Ba§vekil Refik 
Saydamm riyaseti altmda toplanmt!! 
ve saat 1 4 e kadar ruznameye dahil 
muhtelif mesaili miizakere eylemi§-
tir. 

Rumen diS 
• • ticareti 

' 
Hiikiimet ithalat 
ihracat i~in s1k1 

rejim koydu 

ve 
bir 

Biikre§ S ( a.a.) - Rumen l'larici tica. 
ret rejimini tadil eden Kraliyet kararna • 
mesi bugi.in ne§redilmi§tir. Kararnamenin 

'Y aptian mi.ithi~ hiicumlar sonunda ta- h1Ha bu harabeler iizerinde tutunmakta ve 
kat ten dii§en Sovyet ktt' alan geri <;ekil • Finlandiya bayragt §anh bir surette dalga• 
mcge mecbur kalmt§lardtr. Finlandiya lanmaktadn. Viipuri korfezinden Vuok ,. 
hava kuvvetleri Sovyet takviye kollanru sen· e kadar muharebe ~iddetle devam e• 
bombardtman etmi§tir. Buna ragmen Fin- diyor. Finler Viipuri'nin §imalinde haz1r• 
landiya genelkurmayt Finlandiya ktt' ala- ladtklart miistahkem mevzilere heniiz <;e• 
nm Viipuri'nin gerisinde <;9k daha kuv • kilmek mecburiyetinde kalmamt~lardtr. 
veth bn surette orgamze edi!mt~ o1an mli· r mler, 5ovyetlere mutht§ zaytat verdlrmll! 
dafaa hattma c;ekmegi daha faydah te • olmakla beraber, uzun bir istirahat dev· 
lakki etmektedir. (Arkasa Sa. 5 siltun 4 te) 
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Velles'i kabul i~in 
Londrada hazzrlzklar 
Miistesar, Almanya ile iktlsadi 
miinasebatl diizelt ek maksadUe Dr. 
Schacht'• Va1in1tona davet · etmi1 . . 

Lozan 5 (a.a.) - Diin Lozan'a gelen 
Sumner Welles, dogrudan dogruya ote· 
line gitmi§tir. Kendisi yorgun goziikiiyoT
du. \~/elles, <;ar§amba ak§amt Parise ha -
reket edecektir. 0 zamana kadar Berlini 
ziyaret hakkmda Amerikan Hariciyesine 
raporlanm yazacaktu. 

Berne 5 (a.a.) -Sumner Weiles bu 
giin aparttmamndan <;tkmamt§ ve hi~ bir 
§ahsm ziyaretini kabul etmemi§tir. Yalmz 
diin ak§am, Birle§ik Amerikanm Bern el
~isi Harrison kendisini ziyaret etmi§tir. 

Welles, yann ak§am Lozandan, bir 
Franstz hususi vagonu ile hareket edecek, 
vagonun semplon ekspresine baglanma • 
sma intizaren gecenin bir ktsmml vagon• 
da gec;irecektir. lsvi~re inatbuatl seyaha· 
tin muhtelif safhalanm dikkatle takib et• 
mekle be~aber buna fazla iimid baglama• 
,....aktad•r. 

Amerikanrn Londra seliri de geldi 
Roma 5 (a. a.) ~ Birle§ik Amerika• 

CArkasz Sa. 5 siltun 5 te) 
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tini milli menfaatlere ve inki§af eden Av. 
rupa vaziyetinin tahmil ettigi zaruretlere 
gore idare etmektir. Kararname, bilhassa 
speki.ilasyona maruz kalan ve Rumanya 
ic;in bir gi.in miibrem bir ihtiyac suasma 
gec;ecek alan bazt iptidai maddelerin kul
lamlmast i~inin bir nizama baglanmastm 
istihdaf eylemektedir. Ticari miibadele • 
Jerde kabili tedaviil dovizlerin biiyiik bir 
ktsmmm resmi rayicine nazaran malm 

Seker muhtekirl~ri ~kill ediliyor 

Eski§ehirde bir tiiccar 
diin tevkif olundu 

.................... ~~~~~·8·' .. ~~: .. ~ .. ~~:~.~ .. ~ .. ~~~.... ~ ehrimizdeki tiiccarlar ellerinde seker olmad1g" mi . ' . 
Arabistanda ka vga! bildirdiler, yaln1z Ayvabkb bir tacir 180 

Dia bai Emiri ile valisi 
harbe tutustu • 

-5am 5 (a.a.) - ~imali Arabistanda 
Neveitden bildiriliyor: 

Diabai Emiri ~eyh Malik ile Diabai va· 
lisi ~eyh Rastt bin Mektub arasmda bir 
ihtilaf <;tkm15hr. 

Seyh M.,.Jik §ehri muhasara etmi§tir. 
Vali 200 siivari ile kar~I c;tkmt§tlr. Bir 
musademe olmu~tur. Bir c;ok olii ve yara
h vardtr. Her iki taraf dostlanndan imdad 
istemi~lerdir ve ;leyh Malike, Masaksat 
sultanmdan yard.tl\ct kuvvet gelmi§tir. 
MuhasHmat devam etmektedir. 

Y emene gonderilen lrak 
askeri heyeti 

Beyrut 5 ( a.a.) - .$am a bir lrak aske
ri heyeti gelmi~ ve F ranstz hiik~metini 
temsil eden subaylar tarafmdan kar§tlan
mt~ttr. 

Heyet i.i<; senelik bir miiddet i<;in Y e· 
mene gitmektedir. 

~uval mali bulundugunu haber verdi 

• Limammtza gelen §ekerZer naklediliyor 

(Ya:z:ui 5 i!J~i aaf!ileilel 



2 CUMHURIYET 
6 Mart 1940 

LONDRA MEKTUBLARI ( ·3ehir~ va Memleket Haberlerl ) Siyasi icmal 
izmir fuart Koy mekteblerine tki karar italyan gemileri derdi! 

auaYJnca ---...... 
Ben de selirmeti bir b •tmekte buldum • Garib miina-

izmir Belediye Reisi, diin 
sanayicilerle gorii,tii 

ahnacak tale be 

Maarif miifetti,Ieri tara· 
f1ndan tespit edilmege 

ba,Iandi 

Bir gazete mahkum oldu, 
bir mecmua beraet etti D

D ngiltere Alman komiirleri gotiiren 
ltalyan gemilerini I marttan sonra 
limanlarmdan hareket ettikleri tak

dirde zaptedecegini resmen bildirmi§ ol
dugu halde yola c;tkan ilk kafile diin ln
giliz harb gemileri tarafmdan tevkif ve 
zaptolundu. 

ka§alar oluyor • «Ke§ke manya, birayt hafifletse! 0 
vakit muhakkak Almanlar isyan ederdi, harb de biter
di!» • lsko~yalr gene bagrrryor: /ngiltere tarihte hi~bir 

Sehrimizde bulunan lzmir Belediye 
reiai doktor Behc;et Uz, diin de Ticaret 
Odasmda 1940 1zmir enternasyonal fuart 
mevzuu iizerinde bir gorii§me yapmt~ • 
hr 

Beraetle neticelenen cAfrodit» dava
sma bakan Istanbul asliye ceza mahke
mesinde diin ak§am ba§ka bir miisteh
cen ne§riyat davas1 mahkumiyet kararile 
bitmi§tir. Bu dava «Ac;tkgoz~ haftahk 
mizah mecmuasmm dordi.incii saytsmda 
~;tkan cAvrupa karikatiiru» ismi altmda
ki resimle bunun manastm anlatan yazi· 
dan dolay1 ac;tlmi§h. Muhakeme edilen, 
bu mizah gazetesinin sahibi ve ne§riyat 
miidi.iri.i s1fatile Salih E. dir. Kendisi bu
nun miistehcen ne§riyat mahiyetinde ol
mad•i:bm soylemi§, Miiddeiumumi mua
vini Hicabi, mevcud tetkikat raporuna is
tinadla ceza istemi~tir. T etkikat zaph 
Sultanahmed birinci sulh ceza mahkeme
sinde tutulmu§tur; hakimlik~e vukuf ehli 
sec;ilen ve kendisinden rapo ahnan res
sam ,Sevket Dagdtr. Verilen rapor aleyh
te bir neticeye varmi§tlr. 

Bunu parlamentoda haber veren Jn • 
giltere Harb lktJsadJ Nazm Morrison I 
marttan evvel hamulelerini ald1klan !tal• 
ya tarafmdan iddia olunan ikinci kafile
nin de tevkif ve zaptedilecegini de bil • 
dirmi§tir. 

harbi kaybetmemi§tir!» Vali ve Belediye Reisi doktor Lutfi 
Kudarm riyaseti altmda yaptlan bu top-
lanhda Mmtaka Ticaret miidiirii Avni 

Londra, (Hususl muhabirimizden) - dam? Ceb feneri projektorii havaya dog- Sakman, Mmtaka lkttsad miidiirii Haluk 
Londraya geldigimden beri lngiliz dostla- ru tevecci.ih ederse ziyast 3000 metreye Belsan, Belediye lkttsad miidiirii Saffet, 
rtmm bana verdikleri ba§hca nasihat, ken. kadar c;tkar. Dii§man tayyaresi bunu ko- Ticaret Odas1 birinci reisi Mithat Nemli 
dilerinin orf ve adetlerine uymakt1r, Ben layca gorur I) ve ba§ta Sanayi Birligi reisi doktor Halil 
de bu tavsiyeyi, icabt hale muvaf1k gar- Yanmdaki arkada§t da ~u sozleri ilave Sezer ve Umumi Katib Halid Giileryi.i'Z 
dugiimden, tutuyorum. l~e gazetelerdeki I etti: . olmak iizere ~ehrimizdeki hemen biitun 
hava vaziyetine dair uzun uzadtya yaz1lan c- Bu adam cezayt arttk hak ~Cttt!» fabrikatorler bulunuyordu. 
malumah ezberlercesine vaktile okuyup $ahsi hurriyete son derecede hi.irmet . Saat I 5,30 da Vali Lutfi Kuda~ ;._. 
takib etmekle ba§ladtm. <;i.inkii lngilizler edilen bir memlekette boyle sozler i§itil. hmat ac;h ve bundan sonra 1zmir Beledi-
ile miisahabelerde ba§ tea mevzuu ava mesi ev a a e 1r §ey IT, • 1 h f k I• d b' d' 1 ye reisi Behc;et Salih Uz Istanbul sanayt• 
te~kil ettiginden bunlara ho~ goriinmek Oni.imstra yiiriiyen bu adamlar da bara c1lerine hitaben §unlar• soyledi: 
i"<in havayt iyi bilmek §arttJr. Zaten so- gidiyorlarmi~. Arkalanndan ben de gir- «- Buradaki toplanhmzla gosterdigi
guktan titreyoruz. Ortahkta dola~an bir dim. Agzma kadar dolu idi. Lakin tez • niz alakadan dolayt bilhassa te§ekkiir 
dedi kodu bizi biisbutiin korkutup titre- gah ba§tndaki bar sahibi, sokaklarda fe- ederim. Bu suretle k•ymetli vaktinizi al· 
tiyor: Guya bu seneki k1§ §iddetini arth. nerlerin yaktlmamasmdan dolayt az mii§- dlgJmdan dolayJ ozur dileyecegim. Fa " 

k d d kat, lzmir enternasyonal fuan nihayet rarak otuz senedenberi misli gorulmemi§ teri g~ldiginden ~i ayet e iyor u. 
I · b · J"f' her Tiirk vatanda§lmn yakmen aliika bir hal alacakhr. Esasen herkes ~imdiden Lokantac• ar cemiyett u zJyal te a l k 

k ld I h ··k• duydugu bir mevzu olmas1 itibarile IY· romatizmaya al1•m1• bulunuyor. i.;in oglen tatilinin a m masmt u u -
• • ld 1 · d metli vakitlerinizi israf etmemi§ olaca[· •• Aslmda iki odadan ibaret bulunan a- mete teklif etmi§ o ugunu soy uyor u. J I 

d m1 zannediyorum. zmir fuan, ya mz z-
parttmammm ~;ok geni§ olan salonunda Mii§terilerden biri patrona sor u: mire degil, biitun memlekete hitab et • 
guya teshin vazifesini ~amine goriiyor. «- Zeriyat ic;in toh~m tasa~ru~. etm~k mektedir. Fuar vesilesile memleketin dort 
Hakike.tte ise tominenin ate§i salonu lslt- iizere biranm daha haftf olacagt soylem • ko§esinden kalkan bir vatanda§ yalmz 
maktan ziyade e.ydmlatmaga hizmet edi- yor. Dogru mudur?) . • . . · fuan ve lzmiri degil Ankara ve Istanbul 
yor. DahasJ var: lngilizlerin Tireple.ce de. Patron ch~rha~~e m~kan dah~~~ndedtr) ve memleketin diger noktalanm da go • 
dikleri bu ocag1 de. hizmetc;i muntaze.m cevabm• verdt. Dlger btr adam soze kan- ri.tyor. Ticari ve smai temasle.r yaptyor 
yakm1yor. lngilizlerin Landlady diye bir §arak dKdi {i:AI h"k' t' d b" ve bize daima fuann memleket i,.inde do
de hammhk lakab1 verdikleri bu kibar o- «- e~ .e manya u ume o1 e oy· gurdugu bu faydah turistik hareketten 
d h . 'l · d b d" · t b' le bir tedb1re murace.at etse I zaman 

a ·~metU'<• erm en adna bu~e~ud almk tlr Almanlar mutlaka isyan ederlerdi. Harb §iikranla bahsolunuyor. 
sersen... zun zaman an en u a - d b' d' <;ok k1ymetli Milli Sefimiz, kendi bii-
d " d .. I b' k' d.. e Iter 1' • k I 1gm an apart1mana §OY e tr c;e I uzen H k .. 1.. .. yiik eserleri olan ilk fuan ac;ar en §OY e 

d .k k 1 k b b er es gu uotu. ver 1 ten aonra aran 1 asar asmaz B d .. I .. 1 d'kkat ett'tm demi§lerdi: • 1 11 • ar a soy enen soz ere 1 • 
solugu barda a 1yor v.e du ugun ~CI!tnl Kimse garb cephesinden bahsetmiyor. «- Jzmir fuannm mil/i. bir to plant' yeri 
burada '<lkararak teselh buluyorl H1zmet- H k F' 1 d'ye. ile me•gul. Ostiiba•• olmasrnt arz:u ediyoruz ve fuara bu tekamulii . h .. d k 'f .. k b . d er es man 1 • • 
<;1 araret •c;~n e ey1 surere en, emm e temiz ve zeki bir tramvay kondiiktorii di- verecegiz.~ 
di§le.~im .. ~~gukta~ .c;~tudJ':'orl • . yordu ki: Biz bu yuksek ir§ad ve direktifi gozo-

Busbutu~. kendtstn.l te~h1r .~~memek ·~m c- l,C<i halk i~n Stalin• den bir c;ok niinde tutarak fuan aeneden seneye bu 
soy ~~m1 aoyleme~ tste~edigtm od·a· h1z. §eyler bekleyorduk . .Simdi o da fa§istler gayeye dogru goturmege gayret ediyo • 
metc;1st Mrs Laura nm hlr de batJl ttJkadJ gibi hur, kuc;iik bir halkt tecaviiz harbile ruz. Bu direktif izinde yuriirken biiyuk 
var: lngilizlerin Poker dedikleri ocag1 ezmei:e c;ah§tyor. KtzJlordu ic;timai hak- bir irfan ve sanayi merkezi olan lstanbu
kanthrmaga mahsus demire kutsiyet iza- kaniyet ic;inde hayat surmekte bulunan Jumuzu da daima yamm1zda ve ba§lmlz
fe etmektedir. Ciinkii yedi sene bu vazi- Fin amelesi iizerine ate§ ediyor,) da gordiigiimuzu §iikranlanmJzla beraber 
feyi goren Pokere yabanct eli surulmesi Bu sozleri dinleyenler hep birden tas- ifade etmek isterim, 
hiirmetsizlik ve ugursuzluk olurmu§. Bi- vib ettiler. Yalmz komiinist iki i§c;i itiraz Bizim gayemiz, bilhassa daima yaban
naenaleyh bizim hizmetc;i hamm bara gitti etti. Bunlar lngiliz komiinist partisi netir ct gozler oniinde smai kudretimizi teba • 
gi zaman ocak demirini de akla gelmiyen vas1tas1 Daily Worker'in yazi!anm tekrar ri.iz ettirmektir. Bunun ic;in en mi.isaid yer 
bir yere giz]iyor. ettiler. Soz k1Zt§tl. Bar salonu miting rna· de 1zmir fuand•r. Orada milli mamulat 

Ocagm ba§mda ISlnmaga c;a!J~uken halli halini a!d•. Ameleden biri masamn ve masnuahmlz yabancl gozlerin ve res
ate§ kullenerek sonmege ba~lar, kan~ - iizerine c;1kh ve bagud1: mi ata§elerin kritigi altma konuluyor. 
ttrmak ister, demiri aranm, bulamam. «- Arkada§lar bir giinli.ik tam yev " Bun dan ba§ka fuarda 1 0 • 1 1 yabanc1 
lsmmak ic;in bir defa viskiye ba§vuruyo- miyemizi Finlandiya amelesine teberru paviyonda - ki bu sene daha fazla ola • 
rum. lngilizler ev hayatma merbutiyet • edelim.:. • • cagtm umid ediyoruz • yabanc1 devletler 
lerini gostermek ic;in buna cTath yurd • Derhal alkl~landJ. Herkes c;alt§hgl yenn sanayii ile bizim ic;in mukayese yapmak, 
Sweet Home:. diyorlar, Ben tadm1 hula- adresini v~ taahhi.id p~sula~m• verdi. . hem kendimizi gostermek, ve hem de 
madtm dogrusu ... Bahusus ~ekeri de ve- B.ann blr taraft~~ak• ceglence yerl.) dunya sanayi ve terakki hamlelerini gor• 
sika ile aztclk verdiklerinden ocail:m tad1 d.en•len mahalle g•ttlm. Burada otomat~k mek f~raahm bulmak fuarda kabil olu • 
b .. b"t•· k t 1 b1r dolabm l;>a~ma herkes toplapml§. B1r 

us u un ac; 1 l k b'J' d d" · 1· yor. 
•T"~ 4•%1 pens ahyor ar, mu a t m e ya ort mts 1 

Mu"reffeh ktymette sigara c;1k1yor, yahud 81f1r. S1 • $u arada bir fikir akla gelebilir: «Dun-Evden karmak istiyorum. h I' b · tt k f k 
" f1rlarm rok ve sigaranm ender olmasma ya a va 1 u vazlye ey en uann uru • hayat si.iren dostlanmm evlerine gitmeg"i " 1 d f k I akt1r ~ rag"men kimse dolabm ba§mdan aynlma- u~u ne erece muva I o ac •¥ 

O"zlu"yorum. Bu da gur, Sokaklar zifiri 1 B 1 d" .. "I !1'd1'r B1'z •ulh ve " yordu. Burada da siyasi munaka§1\ ar u as a U§unu meme · ~ 
karanhk oldugundan geceyans• evden ba~ladJ. lki asker konu§uyordu. Biri de • sukunet i,.inde kendi i~imizdeki huzur ve 
c;1kmak kendini her turli.i gorunmez kaza di ki: emniyetimizi d1§anya da aksettirme)cte 
ve belalara maruz b~rakmak oluyor. U- c- Deyli Kronikl gazetesi Ba§vekil 0 _ bu vas1tadan istifade edecegiz.:. 
kin evde durmaga imkan kalmadtgmdan larak <;emberlayn mi kalsm, yahud <;or- Jzmir Belediye reisi bundan sonra Al
kapag• sokaga atarak ilk omnibus dura- ,.il mi olsun diye bir anket ac;ml§tl. $imdi manya, ltalya ve diinyanm diger yerle • 
gma ko§tum. neticesini ne~retti. Rey verenlerin yiizde rinde harb halinde bulunulmasma rag • 

Lakin §unu da ilave edeyim ki, omni. altm•o• <;emberlayn'i istemi§l• men fuarlara verilen ehemmiyeti zikret• 
biis ve tramvay istasyonlannda zifiri ka- Digeri cevab verdi: tikten sonra sozlerine §oyle nihayet ver • 
ranhga ve insanm di§lerini §akudatan so- «- Anket zenginler arasmde. yap1l - mi§tir: 
guga ragmen hi~; olmazsa nizam ve inti. ml§hr. Siyasi terbiye goren bir i§c;i boyle- «- Bizim de memleketimizde on se
zam var. lerin yazt ve sozlerine ehemmiyet vermez. nedenberi ac;1lan bir fuar vardtr. Bunun 

ingilizlerin kisbi degil. fttri olan disip- <;etin zamanlar <;orc;il gibi demirden a· iizerinde planh bir §ekilde c;ahoihyor. Siz 
lini burade. a-oriiliiyor. Herkes suaya dizi- damlar ister. Arttk glase eldivenlilerin muhterem sanayicilerden ricam §Udur ki 
!iyor. Birbirini itmek, kakmak ve stkl§llf· yuvarlak masa etrafmda oturmalan za - bize bu davada her senekinden fazla ya•· 
mak yok. En onde duranlar ilk gelen mam ge~tmi§tir.:. d1m ediniz. Bu milll varltgtmJZI tebaruz 
omnibiise athyorlar. Kimse kimsenin hak- Mi.inakaoa hararetleniyordu. Re.dyoda ettirmek i~in elzemdir. 
kma ve hiasine tecaviiz etmiyor. Hie; bir spiker baihrd1: c}ambon ve domuz yagt Sizlere bu vesile ile c;ok yakmdan ta· 
kimse henuz SJras• gelmediginden mml- vesikas1 iki misline c;1kanlacak 1:. mdtgmtz lzmirin selam ve hurmetlerini 
danm•yor ve 1ikayet etmiyor. Herkes memnundu. <;i.inki.i eskisine ya- arzederim.:. 

Maahaza, Londrada e.lelumum cadde km muntazam bir ku§luk sofras1 kurula • Bundan sonra Vali ve Belediye Reisi 
ve sokaklarda munakalat normal zaman- bilecek ve ayni zamanda ucuz olacakttr. Lutfi KJTdar da Jstanbul sanayi erbabtm 
lara nazaran pek azalmt§hr. E§hasa aid <;iinkii vesika ile tevzi olunan §eylerin fi. fuara i§tirake davet etti. 
husuai ~tomobillerin ve takailerin yans• ah birdir. Sanayi Birliginde 
garajlara r;ekilmi§tir. Bu vaziyetten en zi. Bu miinasebetle bir adam o gun,iin sa- B 
yade ho§lanmlyan lngiltere Maliye Naz1- baht ba§Indan ge,.en bir vaklayt anlatt1: Toplanttyl miiteaktb V

1 
ali v

1
e . eleBdi

1
ye 

k b I h I · d cHer zaman et ald1g"1 ka•aba g1'tmt'4, Diik- Reisi Lutfi Kudarla bir ikte zmn e e-rtdtr. <;un ii otomo i ru satiye erm en ~ • 1 M 11 S · B' 
1 l I. ka'nm kap!SI kapah. Ozerinde iri harflerle diye reisi ve mi.idur er i i anayJ IT· I 940 senesinde tam 4,000,000 ngi IZ t- 1 d k b' ]'k 'd h 

I b II Yazllmt• b1'r ka'g"1d·. cEt yok.~ Halbuki igini ziyaret e ere 1r 1 ve I are e • ras1 ziya1 olacaktlr. §liyen otomo i er ~ .. 1 d 
ld f 1 · kepenkler1· 1'nmem1·• cameka·nda stg"1r ve yeti azalarile goru§mi.is er ir. dahi aaatte yirmi mi en az a si.ir at yap- .. • B d 

d koyun butlarl asth duruyor. Patron iste- /zmir Belediye retsi ursa a maktan memnudurlar. Ayni zaman a 
caddedeki beyaz c;izgileri takib etmege digi miktarda hayvan alamad1gma k1z • Jzmir Belediye reisi bu giin jehrimiz • 
mecburdurlar. $imdi motosiklet ve bisik- m1~. Et satm1yormu~.• den Bursaya gidecek ve Bursa sanayi er-
letler de kabahati yiiklenmemek ic;in ayni Herkes mmldandt: babile temas edecektir. 
usulii takib etmektec:;lirler, «- Ba§ka memlekette olsayd1 bu ka· 

~¥-'f. sab1 kasden bozgunluk yap1yor diye mut lki otomobil kazas1 
Caddenin ortasmdaki i~aret mahallin

de ye§il elektrik ziyast parlad1. Nakil va
sttalanna yolun ac;J!dJgml bildiren bu i§a
ret i.izerine, binmek s1ras1 bana gelen om
nibus de bize dogru ilerledi. Tam bu st
rada ye~il i~arete dikkat etmiyen bir a
dam, bir yaya kaldmmdan digerine gee;. 
mek istedi. Kuvvetli bir el kendisini ya
kahdt ve geriye ald1. lngilizler miinaka§a 
ve kavgay1 da sessizce yaparlar. 

Sert ve lakin bagJrmak ve haykumak 
saytlmtyan bir see, gafil yolcuya §Un!an 
anlattt: 

laka asarlardtl• Kadtkoyiinde Alttyolagzmda 
Remziye, Ke.rakoyden gec;erken 

oturan 
§of or 

altmda lngilterede matbuat aleminde biiyiik Yorginin idaresindeki otomobilin 
bir inktlab ve degi§iklik var: Sunday Ti- kalml§ ve yaralanmi§hr. 
mes gazetesi ilk sahifesine ilan yerine ha- Remziye Cerrahpa§a hastanesine kaldl-
vadis koymaga ba,!amt§. lngiliz gazetele· nlmt§, suc;lu §ofor yakalanmJ§tlr. 
rinde ilk sahifenin ill'ma tahsis edilmesi ;lofor Salahaddinin idaresindeki oto-
eski bir an' anedir. Harb bunu da bozu mobil, 1 1 ya§larmda Huriye admd -~i k•-
yor. za c;arparak baeymdan ve ayagmdan yara-

Simdi bu an'aneye sadtk olare.k Lon - lanmasma sebebiyet vermi§tir. 
dradaki Taymis'le Observer ve Me.nc;ister- Su,.lu §Ofor yakalanm•'· Huriye tedavi 
deki Guardian gazetesi kalmt§hr. Viger altma almmtstlr. 
lngiliz gazeteleri Avrupa karasmdaki ga- -~--~,..-;_-----=---==~-~ 
zetelere benzemi~lerdir. dugunu gozi.imle gordum. Esasen cazibe 

Arhk ilk sahifeleri kiic;iiciik ilanlarla ~ile kendisini sevdirmi') olan eski Kral in· 
kaplanml§ degildir. Bunun yerine biitiin ~ani du§uncelerile, eski batt! itikadlara 
Londra matbuatt heyecan veren siyasi kar~1 muzaffer olmasile lngiliz milletinin 
haberler, cinayetler, muhakemeler, a~k kalbim biisbiitun teshir etmi!}tir. 
maceralan ve yuksek cemiyet mensublan Bir kac; gun sonra Kanadah askerler 
arasmdaki hadiselere yer vermektedirler. Kral Altmc1 Corc'un oni.inde gec;id resmi 

T esis edilmekte olan koy muallim 
mekteblerine ahnacak talebelerin vilayet
lerdeki koylerden tefrikine ba~lanmt§hr. 
Bu c;ocuklar r;ifc;ilikle me~gul olanlar ara
smdan ve be~ senelik ilk okullan ikmal 
etmi§ bulunanlar meyanmdan sec;ilecek
lerdir. Diger vilayetlerde oldugu gibi ~eh
rimizde de ilk okul miifetti§leri bunlar• 
aynmaga ba~lam1~lardn. 

Kartal orta mektebi 
Kartal orta mektebinde I I marttan 

itibaren tedrisata ba~lanacakhr. Pendik 
orta mektebine bagh olarak idare edile
cek bu mektebde Kartaldan Pendige git
mek mecburiyetinde olanlar okuyacaklar
~~ j 

Eyiib orta mektebinde tedrisat 
Eyiik orta mektebinde talebe fazlal1g1 

dolaytsile k1z ve erkek talebenin aynlmas1 
suretile iki idare marifetile tedrisat yapJl
mast kararla~ml§hr. Mezkur mekteb iki 
idare tarafmdan idare edilmekle beraber 
tedrisat avni binada yaptlacaktlr. 

Sanyerde a,.Ilacak olan orta mekteb 
ic;in Partice henuz bina bulunamamJ§tlf. 
Bina bulunduktan sonra mekteb 8!<Jlarak 
tedrisat yap1lacakhr. 

Ilk mekteb ba,muallimlerinin 
kararr 

Maarif miidurli.igiinde toplanan ilk 
mekteb ba~ muallimleri aralannda §U ka
rarlarl vermiolerdir: 

Oniimiizdeki ders senesinden itibaren 
derslere sabah sekizi on be§ gec;e ba§la
mlmast, ak§am 14,5 ta nihayet verilmesi. 
Ku~luk zamanmm mekteblerde 20 daki
kaya iblag• ve bu ku§luk zamamnm e
hemmiyeti hakkmda c;ocuklara, c;ocuk ve
lilerine esash fikirler verilmesi; her ilk 
mektebde adedi yetmi~. sekseni bulan ta
lebe adedinin hir; olmazsa 60 1 gec;me
mesi ve normal miktarm 45 olarak tayi
ni... 

Mekteblerimiz hakktnda tetkikat 
yapan F ranstz 

Franstz ktz lisesi miidi.irlerinden Mad
maze! Dijan, Turk lise ve orta mekteb
leri hakkmda tetkikat icras1 ic;in §ehrimi
ze gelmi§, Ankaray1 ve diger baz1 §ehir
lerimizi ziyaretten sonra lstanbula gel
mi~tir. Kendisi burada tetkikatta buluna
caktJr. Maarif Vekaleti umumi miifetti~
lerinden F ethi kendisine mihmandarhk 
etmektedir. 

$EHIR ISLER/ 
~ehirde s1hhi vaziyet 

Son ay zarfmda §ehirde tifo ve tifi.is 
vukuat1 diger aylara nazaran c;ok azal ~ 
mJ~ttr, 

Otobiis~iiler zam istiyorlar 
Belediye otobus komisyonu di.in Be -

lediye reis muavini Lutfi Aksuyun ba§ • 
kanhgmda toplanml~tJr. Otobusc;iiler ara. 
smdan se~ilmi§ bir heyet, komisyona ge
lerek benzin fiatlarmtl) artmas1 mii~teri • 
lerin azalmas1 dolayJsile ziyan ettiklerini 
beyan ederek derdlerine bir ,.are bulun. 
mastm istemi§lerdir. Bunlar bilet iicretle
rine zammt istememektedirler. 

Bu vaziyet kar§Jsmda yap1lacak i§, Be
lediye hissesinden bir miktar tenzilat ic
rasmdan ibaret kalmaktadu ki, buna da 
Belediye muvafakat etmemektedir. Maa
mafih otobiislere de her cihetten ihtiyac 
oldugu cihetle bu vaziyete bir .;are bul
mak uzere tetkikat icras1 ic;in iki ki§ilik 
bir heyet sec;ilmi~tir. 

Sinemalarda yeni tarife tat
bik ediliyor 

Sinema ucretlerinden yeniden yuzde 
yirmi nispetinde tenzilatm tatbikma ba~
lanmi§tlr. Baz1 sinemactlar da derecele -
rinin ikinciden birinciye terfii ic;in mura -
caat etmi~lerse de bu talebin kabulii sine. 
rna iicretlerinin arttmlmasma muncer o
lacagt dii§uniilerek muvafakat edilme • 
mi§tir. 

MOTEFERRIK 

Sofya el~imiz geldi 
Sofya el~imiz ~evki Berker, diin sabah

ki semplon ekspresile §ehrimize jlelmi§tir. 
Sevki Berker, kendisile konu§an gaze

tecilere, seyahatinin hususi mahiyette ol
dugunu, Turk - Bulgar miinasebetlerinin 
gittikc;e daha ziyade inki~af etmekte bu
lundugunu ve dort be~ giin kaldtktan son· 
ra tekrar Sof .. aya donecegini soylemi§tir. 

Hakim Jsmail Hakk1 Gozeten, dava ve 
tetkikat mevzuu resimle yazmm miisteh
cen goruldugii kaydile, gazetenin sahibi 
ve umumi ne§riyat mudiirii Salih E. nin 
matbuat kanununun 2 7 nci maddesi de
laletile ceza kanununun 426 - 42 7 nc1 
maddelerine gore bir ay hapsine, on be§ 
lira para cezast odemesine temyizi kabil 
olmak iizere karar vermi§ ve 89 uncu 
madde mucibince de bu cezay1 tecil et
migtir. 

Beraet kararl 
Ayni mahkemede cYeni Adam~ mec

muasJ sahibi ve ne§riyat miidiirii Ismail 
Hakkt Baltac1oglu aleyhindeki matbuat 
kanununa muhalif hareket davas1 da diin 
akgam bitirilmi§tir. Bu davada, mecmua
dan iki nushamn Muddeiumumilige za
manmda gonderilmedigi, bu suretle mat
buat kanununun 3 I inci maddesine mu
halif hareket edildigi iddia ol~nuyordu. 

Mahkemede Ismail Hakkt Baltacwglu
nun vekili Re§ad Kaynar haznd1. Gos
terdigi miidafaa §ahidlerinden matbaa 
idare miidurii Mahmud, makine miidiirii 
Paskal evvelce dinlenilmi§ti, diin de 
cAk§am~ ba§ bayii Cevdet dinlenildik
ten sonra avukat Re§ad Kaynar, mec
muamn 14 ve 2 I kanunuevvel tarihli 
niishalanmn 2 6 kanunuevvelde basild•
gt ve Miiddeiumumilige de ayni giinde 
getirildigi subut buldugunu ileri siirmi.i§, 
cBu bask• gecikmesinde bir yandan ka
gtd buhranmm, bir yandan makineye 
ariz olan bozuklugun amil oldugu da 
tahkikatla ogrenilmi~tir. Mudafaa ile ta
vazzuh eden bu hakikat oniinde mi.ivek
kilimin beraetini istiyorum:. demi§tir. 

Muddeiumumi muavini Hicabi de, bu 
noktadan beraet isteginde bulunmu;~ ve 
hakim lsmail Hakk• Gozeten, ~ava oh~
nan Ismail Hakkl Baltac1oglunun berae
tine karar verdi~ini bildirmi§tir. 

ADLIYEDE 

Bir ebenin muhakemesi 
Be§ikta§ta Haticenin c;ocugunu dii§i.irt

mek maksadile yaptlg1 miidahale netice
sinde kadmm oliimune sebeb olmaktan 
Istanbul ikinci Aguceza mahkemesine 
verilen ebe Mihriyenin diinkii muhake ~ 
me celsesinde, bazt §ahidler dinlenilmi§· 
tir, Bunlardan polis Avni lnan,.la Saniye, 
hadiseye dair esash bir §ey bilmediklerini 
soylemi~ler, Makbule Birsen, eben de faz

Bu suretle harb kac;agma ve gana1m1 
bahriyeye aid hukuku diivel ahkam1 bir· 
birine taban tabana z1d olarak tefsir edil
mesinden c;1kan ihtilaf buti.in biitiin vahim 
bir §ekil almt!} bulunuyor. ltalyan gemile· 
rinin zaph lngiltere ile ltalya arasmda 
Akdenizdeki mevcud hududlarm ve as • 
kerl, bahri ve havai muvazenenin mu -
hafazasma dair 19 38 senesinde akdolu
nan Roma anla~masml ve iki memleket 
arasmdaki siyasi ve iktlsadi miinasebatl 
bozacagml lta!yanm bildirmi!} olmas1 In• 
giltereyi harbi kazanmakta en ziyade a· 
mil olacagma emin bulundugu e.blukay1 
biiyiik kii,.i.ik umum devletlere kar§J §id· 
detle takibi karanndan vazge,.irememi!}
tir. 

ltalya ile Fransa arasmda Akdenize 
dair bir anla~ma F ransanm Romaya ltal
ya Kralmm Hbe§istan lmparatoru oldu • 
gunu tamyarak yeni sefir gondermi§ ol • 
masma ragmen §imdiye kadar bir turlii 
akdedilmemi§ oldugundan ltalyanm teh
didi Fransay• alakadar etmemektedir. 

halya kendisinin Alman komiiriinii 
deniz tarikile getirmekten menedilmesini 
memleketin butiin ikt1sadi ve askeri ha • 
yat1 ic;in bir darbe ve hiicum saymakta -
dtr. ltalya agu ve harb sanayii ic;in AI • 
manyadan her sene on iki milyon ton 
komiir almaktad1r. Bunun alii milyon to
nunu deniz tarikile cclbetmektedir. Ostta 
raf1m da Ruhr havzast ile Sar ve Silezya 
havzalanndan almaktad1r. Yuz yirmi 
ltalyan §ilepi bu komiirleri ta§tmaktadJr. 

Harb ba§ladtgl zaman ltalya lsvic;re 
yolile karadan Alman komi.iri.i getirtmege 
ba§lamJ~tJ. Fakat bir miiddet sonra Is • 
vic;re hi.ikumeti kendi demiryollarmm bu 
kadar stklete tahammiil edemiyecegini 
bildirmi§ti. Bundan sonra ltalya Brenner 
ge~idi tarikile komiir celbi ic;in yedi bin 
vagon tahsis etmi§ti. Lakin bu kadar va
gon bir senede ancak bir milyon ton 
nakledebilir. Sardinya' da ve ltalyanm ka· 
rasmda c;•kan be§ milyon ton komur ki.i
kiird kan§lk ve kalorisi az oldugundan 
ne agtr sanayi ne de lokomotifler ic;in bir 
ktymeti yoktur. Almanya kendisinin as
keri nakliyatmdan dolay• ltalyaya komiir 
nakli ic;in vagon veremiyor. 

lngilterenin alml§ oldugu tedbir bu 
giinkii vaziyete gore ltalyamn biitiin agtr 
sa11ayiini ve demiryollanndaki nakliyat1 
ve vapurlanmn i§lemesini durduracaktlr. 
Yahud harb zamanlan i,.in haznladtgt 
~toklan ~ltndiden sarfetmege ba§layacak
t•r. ltalya heniiz harbe girmemitse de her 
an girmege hazJr bulundugundan harb 
gemisi in§aatml ve top ve tiifek ve tay
yare imalatlm son derecede arttrmJ§ ol
dugundan c;elik imali ic;in normal za' • 
manlara nazaran §imdi komiire ihtiyact 
daha biiyuktiir. Bu itibarle. ltalya lngil -
terenin ald•g• tedbiri bir tecaviiz sayarak 
Akdeniz anla§masm• bozmaga kadar ile
ri gitmegi goziine aldnmt§tlr. Mesele za
hirde komurden ibaretse de hakikatte 
Akdenizde harbe kade.r varacak vaha • 
meti tazammiin ediyor. Avrupa harbi bu 
k1t'anm §imaline yay1lmak istidadm1 gC:.s
termi§ti. $imdi de cenuba kaymak ihti• 
malini arzediyor. 

la bir sey bilmiyorum. Ancak, bir gun o. 
len Haticeyi, yanmda kom§usu Mediha ve 
burada muhakeme edilen Mihriye ile be
raber evden r;tkarlarken gordiim. Hatice, 
sokak kap!Slnda elile viicudiinii tutuyor, 
inliyordu. Ne oldugunu sordum, gripten -
rahatstzland1g1 cevabmt verdi. Sonradan 
da, Haticenin oldugunii i~itince, Mihriye
ye, zavalhmn neden oldiigunu sordugum 
zaman, o, birdenbire sinirlendi, hi,. ce ~ 
vab vermeden yammdan uzakla§tl» de -
mistir. 

Mvharrem Fevzi TOGAY 

Hukuk mahkemeleri 
ta§Imyor 

Bir muddettenberi tamir edilmekte o· 
Ian Vilayet civarmdaki eaki Surayt Dev• 
let binasma hukuk mahkemelerinin ta• 
§tnmasJ ktsmen tamamlanmt§tlr. 

Mahkeme, d,ha ba~ka ~ahidler de din
liyecektir. 

Amerikaya, Amerikan fisbgi 
ihrac ediyoruz 

Diin §ehrimizden kilosu 4 2 kuru§tan iki 
vagon Amerikan f1st1g1 ihrac olunmustur. 
On sene evvcl memleketimizde yeti~ip 
yetieyemiyecegi miinaka§a clan ve o va -
kit her sene 20 vagon ithalahm1z bulu • 
nan ve ge,.en seneye kadar 20 kuru~tan 
fazla etmiven bu f1stJgm vatam olan A
merikava ihrac edilmi§ olmasi aynca §a
yani d;kkat bulunmaktadtr, 

f ,;man'm1za ,;reJen e§ya 
Rumanya banduah Basarabia vapurile 

sak•z, boya, d,.mir e§ya, ham deri. pa -
ml•k a{: ipligi, kag1d, C<ay, felaketzedelere 
ya•...l•m e~yas1. 

Franqtz banduah s ... ~lhek vaourile 
kimvevi ecza, terzi tebe•iri, kahv~. kaii;1d, 
c;uval. malcine ve a~•am1, serall"ik e~ya. 

Tapudaki birinci, ikinci, dordiincii, be· 
§inci, yedinci, sekizinci, onuncu, on birin
ci hukuk mahkemelerile Postanedeki ii· 
c;iincii, altmc1, dokuzuncu, on ikinci hu
kuk mahkemeleri bu binada toplanmak· 
tad•r. 

Bu binada, her mahkeme ic;in bir salon 
vardtr. lki mahkeme kalemi ic;in bir oda 
aynlmt§tlr. Bu binada Baroya da bir oda 
verilmi~tir. 

HAVA RAPORU 

1, cetvelleri 
Te~viki sanayiden istifade eden mii • 

esseselerin i~ cetvellerinin verilmesi za
mam zarfmda baz1 ~ah1•lann kendi nam 
ve hesablanna i§ cetveli tabettirdikleri 
goriilmi.i~tiir. Bittabi bu cetvellerin resml 
makamlarla bir alakas• yoktur. 

Yunan banduah Or"'a vapurile de cam, 
cam esya. kimyev; ,.;;b•e P'elmi~tir. 

--···~ 

Ye§ilkoy Meteoroloji istasyonundan 
alman malumata gore, hava, yurdun dogu 
bolgelerinde kapah ve mevzii yag1§h, 
Marmara havzas1 ve Karadeniz ktytlann. 
da kapah, diger yerlerde bulutlt ger;mi§, 
riizgarlar Akdeniz ktytlannda §imalden, 
diger bolgelerde cenub' istikametten, Ka· 
radeniz k1yJ!an, Marmara havzast ve E
gede yer yer kuvvetli, ·diger yerlerde or
ta kuvvette esmi§, Marmara ve Egede lo
dos f1rtmast ba§lamt§tlr. 

Dun lstanbulda hava bulutlu gec;mi~. 
ruzgar cenubu garbiden saniyede 4 • 6 
metre htzla esmi§tir. Prof. Kaz1m lsmailin miihim 

bir konferans1 

Alkollii i~kilerin istihlak . 
resm1 

Saat I 4 te hava tazyiki 1005,7 mili • 
bard I. Siihunet en yuksek II, 3 ve en dii
~uk 4. 7 santigrad kaydedilmi~tir. 

CUMBURiYET 
Niishas1 5 kuru,tur. 

«- Mutlaka kendini tecizye ettirmek 
mi istiyorsun? Londrada )larbin ilk ii« 
aymda 2935 k~i otomobil ve otobus al
tmd& can verdi. Halbuki karada, deniz
de ve h11.vada bu muddet zarfmda lngi
lizlerin verdigi zayiatm yekunu 87? ki~i
dir. AklmiZI ba~mtza toplasanrz dahili 
cephede ag1r zayiat vermiyecegi~:~ 

Bu esnada omnibus gelmi~ ol<Wlundan 
ic;ine atladtm. Yolcunun pol~e. yerdigi ce
vabJ i§itemedim. 

Geceyans1 bir dostu rahats1z etmekten 
vazge,.tim. Bir barda geceyi ge,.irmegt 
kararla§ttrdJm. Maruf bir harm oniindeki 
durakta omnibusten indiil;im zaman yo] • 
culardan biri ceb elektrik lambasmt di.i. 
§urdu. Ziyas1 goklere r;Jktl. 

Londra diinyamn en buyuk ve en ka- yapttlar. Bi.itiin Londra gec;id yerine ko~
laba hk beldesi oldugu halde sokaklarda mu§tu. Yammdaki gene bir lskoc;yah, 
toplantlya nadiren tesadiif edilir. Bardan Kanadah askerlerin muntazam yiiruyii'ii 
dooi.i1te Claring luh oteli oniinde bir ka- kar§ISlnda vecde gelerek cBiiyuk Britan
labahk toplanm•§ oldugunu gorerek me- ya muzaffer olacakhrl~ diye bagtrdJ. 

Ankaradan gelen bir habere gore, al
kollu ic;kilerden alman istihlak resm;, ·, 
yuzde sekiz bir zamma tabi tutulmast mu
karrerdir. 

Dun, istanbul Oniversitesi konferans 
salonunda k1ymetli operator, profesor 
Kaz1m ismal Giirkan, «insandan insana 
kan nakli» mevzuunda canh bir konferans 
vermi§tir. Bu mevzuun, sulhta oldugu ka
dar, harbdeki bi.iyuk ehemmiyetini de or
taya koyan degerli konferaJ.S<;I, bizde de 
kan nakli merkezleri ihdas edilmesi liizu. 
mu ustiinde durmu~tur. Yalmz para ile 
kamm verenlere degil, muharib memle -
ketltrde oldugu gibi, kamm vatan hiz -
metinde verecek gonullulerden miirekkeb 
bir te§kialta ihtiyac oldugunu butiin vii. 
zuhile belirtmigtir. Aynca proj eksiyonla 
da bir c;ok resimler gosteren profesor Ka
z•m Ismail Giirlran, salonu tamamile dol
duran miinevver kalabahk taraftndan sa
mimi bir hararetle alkt§lanml§tlr, 

A bone serait1 { r~r~iye 
• u;m 

Senelik 1400 Kr. 
Alb ayhk 750 • 

Haric 
ic;m 

2700 Kr. 
1450 • 

800 • 

Herkes mmldandt. Biri dedi ki: «Ne 
kadar mes'uliyet hissinden nasibsiz a-

rak ettim. Otelin donen cam kap1s1 ar;1l· Ben de miidahale ederek: 
dt. Arasmdan cephe zabiti kJYafetinde «- Emin misin! • dedim. 
Vindsor Diiku goriindii. Sab1k Kral Se- Hi,. istifini bozmad1 ve cihan§iimul bir 
kizinci Edvard't herkes alkl§layor ve men- imparatorluk yaratan bir milletin nefsine 
r!ilini sallayordu. Duk bundan hem mii· timadm1 ifade eden bir metanetle §U ce
tehassis, hem de mahcub oldu. Londra- vab1 verdi: 
ya bir ka,. gun misafir gelmi§ alan eski «- lngiltere tarihte hi!< bir harbi kay
Krahn hala halkm en popiiler simast ol • betmemi§tirl:. 

ECNEBI MEH AFILDE 

ltalyan sefiri Ankaradan 
geldi 

ltalyanm Ankara bi.iyuk 
Peppo bu sabahki ekspresle 
§ehrimize gelmittir. 

el~isi De 
Ankaradan 

Ot; ayhk 400 " 
Bir ayhk 150 • Yoktur 

Dikkat 
Gazetemize gonderilen evrak ve yaz1lar 
ne,redilain, edilme~in iade edilmez ve 

z1yamdan mes'uliyet kabul olunmaz. 
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lngiliz ambargosu ba§lad1 
ltalyan gemileri kontrol yerlerine gotiiriiliiyor -

iki taraf da ihtilaf1 biiyiitmek niyetinde degil 
Londra 5 (a.a.) - Avam kamarasm· Holandada sukutu hayal 

da, lta!yaya Alman komiirii sevki hakkm- Amsterdam 5 (a.a.) - Holanda mat· 
da sorulan bir euale cevab veren CroiS buatJ, ltalyamn protesto notasmt diin 
bugiin iki vapurun tevkif edilmi!l oldugu· e t" 'I k 1 d H lb k' 24 
nu sovlemi§tir. s mpa t I e ar§t ayor u. a u 1 sa-

Kontrol limantna .,otiiriilen atten daha az: bir zaman zarfmda, asgari 
0 dokuz Holanda bahkc;t gemisi Alman tay-

ltalyan vapurlart yareleri tarafmdan mitralyoz ate~ine tu· 
Londra 5 (a. a.) - Deal ac;tklannda tulmuo ve bombalanmt§hr. 

Dowm harb kac;agt kontrol limamna bu- Bugtin Holanda matbuatl, biiyiik bir 
giin be§ ltalyan vapuru gelmi§tir. sukutu hayale ugramt~ olup bitaraflann ti· 

Bu sabah, Alman komiirii yiikli.l dort carl miinakalatma hiirmet edilecegi yo • 
ltalyan vapuru daha Roterdamdan ha- lunda harbin bidayetinde Almanya tara
reket etmi~tir. Bu gemilerin isimleri In· fmdan resmen alman taahiidleri hattrlat
tegritos, Semien, Sanlingi ve Ischia' dtr. m" lctdtr. 
Roterdam limanmda Alman komiirii yiik· Londra gazeteleri kararrmtzdan 
Iii 6 ltalyan vapuru daha vardtr. d • • J' 1 L d ( onmryecegrz, ryor ar on ra 5 a. a.) - Kontrol tc;m 
DGownsa gelen ltalyan vapurlan arasmda Londra 5 (a.a.) - Gazeteler, lngiliz. 

rata, Assitea, Numidin, ltalyan bandt· ftalyan ihtilafmtn dostane bir surette hal· 
rnh loasso petrol gemisi de Downsda linin iyi kar~tlanacagtm bildirmekle be • 
bt•h1nuvor. raber, bu hususta lngiltere ic;in hi~ bir au. 

Hadiae Romada soguk kanlrltkla retle zaf mevzuu bahsolamtyacagmt kay-
l dediyorlar. 

karft andt Times gazetesi yaztyor: 
Roma 5 (a. a.) -Alman komiirii yiik- c:Mevcudiyetimi~in mevzuu bahsoldu-

1ii.},ki ltalyan vapurunun muayene edit • gu bu harbde Alman ihracatmt durdur • 
d!gtne Ve diger ikisinin bir fngiliz lima· makhgtmtz kat'iyyen laztmdtr. lngiltere, 
mna gotiiriildtigiine dair olan haber, ak· ltalyamn ihtiyact olan komiirii verebilecek 
§arn aazeteleri tarafmdan biiyiik ba~hk- vaziyettedir. Buna mukabil ltalya, lngil
lkla neoredilmi§se de bu haber hie; bir tereye ihtiyact clan Jeyleri verebilir. 
a si;lamel uyandtrmamt~hr. iki taraftn hiisnii niyet gostermesi ka-

/ki tara! ta meseleyi biiyiitmek fidir. Bu takdirde iki hiikiimet, teferriiatt 
likrinde degil itibarile muglak olmakla beraber esas iti. 

Bern 5 (a. a.) _ «Corriere Deltecino) barile basit olan bu meseleyi zorluksuz 
n~n Londradan ogrendiiine gore ne ln· halledebilecelderdir., 
gtl~ere ne de ltalya Alman komiirii dola· Telegraph gazetesi de §U sattrlarl yazt-
~18•le ~Stkan ihtilaf1 vahimlettirmek fikrin· yor: 

e degillerdir. «Bu meselenin. ftalya ile clan ticare-
d Siyaai ltalyan mehafilinin kanaati 1u· timizi takviyeye hadim olacagm1 iimid 

ur: ltalyamn protesto notas1 hasmane etmek istiyoruz, Bununla beraber dii§ • 
rnahiyette degildir. lngiltere, ltalyaya dos manalanmaz:a kar§t malik oldugumuz kuv. 
lane teminat vermi1tir. vetli bir silahtan hi~< bir suretle vazge<;'e-

1-Iatta baztlanntn soyledigine bakthrsa meyiz.) 
buhariblerin haklanm gozetmekle hera- Franii.% matbuatrnin tasvibkar 

er hitaraflara en az zarar verecek bir hal 
~arztntn bulunmast i~in bir konferans akti nefriyah 

e rlerpi~ olunmaktadtr. Paris 5 (a.a.) - F ranstz: matbuah 
V atikan gazetesi lngilterenin ltalyaya giden Alman komiiriiniin musa • 

hareketini agtr bulmtyor deresile 1<ok me~gul olmaktadtr, 
V Ordre diyor ki: 

atikan 5 (a.a.) - Observatore Ro- c:Romanm ileri siirdiigii iddialan cer-
kano gazetesi, ltalya tarafmdan lngiliz hetmek giil$ degildir. 

Ontrolii aleyhinde vaki olan proteato mii· d 
nasebetile yazdtit bir yaztda. bitaraflarm Evvela, bubiin tatbik edildigi §ekil e 
d · bl k lngiliz - Franstz kontrolu 1914-1918 entz ticaretinin Alman mukabil a u a• 

d de kurulan bir sitemin devamtdtr ve hat• atn an gordiigii zarar, mi.ittefikler kon· 
trolii Yiiziinden ugvradtgl z:arara nazaran ta 1940 ta daha hafif tatbik edilmekte • 
d h f 1 dir. F akat ge<;'en sefer ltalya miittefikle· a a azla degilse bile ayni derecede o - 1 
d " rin yanmdaydt. 0 zaman talya abluka ugunu aoylemektedir. 

Vatikan gazetesi. Alman mayinlerinin hususunda eski harbin biitiin yenilikleriM 
bitaraf gemiler tayfasmdan pek <;ogu· i~tirak etmi~tir. Bitaraflar hakkmda da 
nun hayatma mal oldugunu tebariiz ettir· d,.ha evvelce soylenilmi~ olanlar tekrar 
dikten sonra lngilterenin, ltalyaya yaptla- edilir. Muhariblerden hir grup, diger 
cak Alman ihracatma ambargo konulma- muharib taraf bir taktm enternasyonal 
dan evvel ltalyaya ii.y ay miihlet vermit haklart tammazken ayni haklann esiri ola· 
oldugunu hattrlatmaktadtr. maz.:. 

. ........................ .,.,,."'"""'""lllllllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllmn•muumumu• ............. . 

Dil faaliyeti 

Turk Oil Kurumu, Soz 
Derleme Dergisinin birin

ci cildini basbrd1 
Ankara S (a.a.) -TUrk Dil Kurumu 

gene[ sekreterliginden bildirilmiotir: 
I- 1933 tenberi biitiin Tiirkiyede ya• 

ptlrnt~ olan soz derleme 1eferberliginin 
ve.rirni olarak Kurumumuz merkezine gel· 
d1~ ~Ian ve yurdumuzda kulamldtgt hal· 

& §trndiye kadar l!lgat kitablarmda ve 
~··~~ diline girmemit kelimeleri go1terir 

1~.~r iizerinde itlenerek viieude getirilen b 02 Derleme Dergisi) nin birinci cildi 
asttnlmt§hr, 

I ~~~ hirinci cildde ca, b, c, c;, ve d) harf
~rtle ba~layan kelimeler toplanmtotlr. Soz 
r k~lerne Dergi•it1in ikinci ve ondan eon· 

" 
1 cildleri de ayrtca ba1tmlacakur. 

«T~· - Kurumun c;tkartmakta oldugu 
b 11

1rk Dili, adlt biiltenin ikinci aemtne 
·~ an- b · · 1 · · 2 · '"''§ ve u 1ertnm met ve net 

saytla b' B l! rt . If arada olarak c;tkarhlmtttlr. 
b .j. etenm bu ikinci 1erisinde daha c;ok 
T

1
ii1k Ya~tlart bulundurmaga ~Sah§tlmtf, 

t tanhi gramerine haztrltk olarak yeni 
Ve or"· I 
rna ~!tna ara~ttrmalar, dillerin stntflan • 
ye 81 ~zerine tiirlii sistemleri bu saytlarda 
dar ~.rn1 §hr. On dordiincil astr yaztlartn-
80~ 0.rnekler ile bu orneklerde goriilen 
teneerktn kar§tla§malt bir so liigii de Biil-

attlmt§ttr. 

lioia.ndada bir caaualuk 
A muhakemesi 

lual ~sterdam 5 (a. a.) - Bugiin hir ca• 
.,., 1, 1

11 ~avasmm muhakemesine ba§lan· 
~ lrntr, aznunlar, 1914 harbinde dahi 
• ban casusluk servisile miinasebettar o· 

an · 
~asrn~h 1-Io~~ndah. ile bir Essen gazetesinin 
d I arrtrt 1-Iennrich Dreverdir. Holan-

a t, Alrnany . I' b' d . . cil·a:z 'I h aya. gtz 1 tr ra yo venct 

b t 
1 e aberler gondermekte ve bu ha

er erj 1-I 1 d 
ba•l 0 an adaki Alman casuslanndan 

~cast ol11n Dreverden almakta idi. 

senes~~~kerne esnasmda, Holandah, 19 38 
yaptt. e: . F raneada Alman casuslugu 
rna .. il'tnl lhraf etmittir. Miiddeiumumi 

•·nun ar . . d" h mi§t' K t<;m ort sene apis cezas1 iste· 
.Jr, arar 18 martta verileeektir. 

A Boya niimuneleri 
mern7~ra 5 (Telefonla) - Ntimuneleri 
rice ~ et.Ierden gonderilmek suretile ha

stpart§ d'I k b nele . . e t ece oyalara aid niimu • 
rtn lhra · · ·r ~tti, ctna lZtn ven mesi takarriir 

kaza Miithis 
' 

Japonyada bir tren 
kopriiden u~tu, 130 

yolcu oldii 
Tokyo 5 (a.a.) - Cenubi Japonyada 

kain Yamagata eyaletinde bir oimendifer 
kazas1 olmu~tur. Daglardan yuvarlanan 
bir c;tgm hasara ugratttgt bir kopriiden bir 
yolcu treni 25 metre yiikseklikten bir neh· 
re yuvarlanmt§tlr. Kaza hakkmda henuz 
tafsilat ahnamamt§Sa da zannedildigine 
gore trende bulunan 130 yolcu olmii§ ve· 
ya a~tr surette yaralanmtthr. 

Rumanya hududunda oldiirii· 
len Bulgar komitacdar1 

Biikref 5 ( a.a.) - Bulgar komitactlan 
Rumanyamn hudud civanndaki Kilitadi 
koyiinii basmt§lardtr. lki hudud bekc;isi 
yaralanmt§, iki komitact i:ilmu§tiir. 

Hindistanda grev 
Bombay 5• (a. a.) - 1 30 bin mencusat 

i§c;isi iicretlerinin yiizde 15 artmlmas1m is
tiyerek grev yapmt§tlr. 68 fabrikadan 
60 1 bu grevden miiteesair olmu,tur. Ka· 
dtn it~iler grevin tertibinde btiytik bir rol 
oynamt~lardtr, Bunlar bir fabrika oniinde 
gece giindtiz bekliyerek c;ah§mak istiyen 
i§c;ileri fabrikalara girmekten menetmi§
lerdir. 

Japonya • Rumanya arasmda 
bir ticaret muahedesi 

Tokyo 5 (a.a.) - Domei Ajanstnm 
ogrendigine gore, ]aponya Rumanyadan 
Avrup11n1n timdi c;ok istedigi maddeleri 
satm alacak gtda ve mukabilinde Japon 
mallan verecegine clair, iki hiikumet ara
smda bir anla§ma akdedilmi§tir. 

Alman • Bel~ika tediye 
anla§masi bitti 

Briiksel 5 (a. a.) - $ubat nihayetinde 
miinkazi clan tediye anla§masmm temdidi 
i«in yaptlacak Belc;ika • Alman miizake
ratlnm hangi tarihte ba§layacagma dair 
reami mehafilde malGmat mevcud degil
dir. 

lngiliz Naz1rlarmm yeni 
nutuklar1 

londra 5 (a.a.) - fngiliz naztrlan, 
yeni bir seri nutuk soyliyeceklerdir. Na
ztrlar, timdiye kadar nutuklannda lngiliz 
h;o.rb hedeflerinden bahsetmi,Ierdir. Bu 
defa muhtelif nezaretlerin ha~b faaliyet· 
lerini bahis mevzuu yapacaklardtr. 
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Hldiseler arasmda 

italy an s1rrt -:~G~UN~u~·N~M~E~VZ~U~LA~R~I~-IHEM 
Denizlerde ''Kafile'' 
sisterninin faydalar1 

NALINA 
MIHINA 

G ozler ltalyanm iiatiinde. Musso
lini'nin lngiltereye kartl takma
cagl tav1r ikiden biridir: Y a ba· 

ftnl oniine igmek, yahud ... 
Bu « Y ahud» dan oteai derece derece· 

dir: Protesto, mukabele bilmisil, barb. 
halya timdilik proteato aafhaamda. E- lngiliz: Ba§vekili, 2 4 §ubatta irad ettigi 

ger onun biitiin reaksiyonu, reddin bu nutukta, miittefiklerin deniz hakimiyetin
nanri §ekline inhisar edecekee, protei• den bahsederken §U sozJeri soyJedi: 
tosunun kabulden fark1 bir kelimeden iba· «-Harbin ba~mdanberi 50 milyon tona 
ret kahr. Fakat ltalya, Rotterdam' dan kal· yaktn ticaret ~emiJi lnp;iliz lirrnznlarma gi
kan gemilerin ilk once geriye donmeleri· rip rzkmt~tzr. Harbin ilk ayt i~inde tatbika 
ne karar verdigi halde sonra tekrar yola ba~ladzj!,znm kajile usulu o kadar muvaffa
~tkmalat·tm emretmi§ti. Son haber, bu ge- kiyetli oldu ki, lngiliz kafilelerile seyreden 
milerdeki Alman komiirlerin:n lngiltere 9000 lngiliz, mii.ttefik ve bitaraf geminin ug
tarafmdan musadere edildigini bildiriyor. radzklan zayiat 2000 de 1 den ibaret kaldt.~ 
Bunun boyle olacagmt gayet iyi bilen lngiliz Bahriye Nezaretinin hesablanna 
italya, gemilerin yola ljilkmasml nic;in is· gore, harbin baomdan 21 §Ubat tarihine 
tedi? Giiniin muammast bu. kadar lngiliz kafilelerine dahil 10,076 

Bu muamma daha biiyiik bir muam· gemiden yalmz 2 1 tanesi batm1~ttr. Bu 
mamn anahtart oldugu ic;in dikkate Ia· kafilelere iltihak eden 225 bitaraf gemi
ytk: ltalyanm bu harbde benimsemege den hie; biri batmamt§ttr. 
haztrland1g. taraf hangisi? Laktrdt pia- Harbin ba§tndan 15 oubat tarihine l:a
nmda tarafs1zlljt kabul etmiyen ltalya, dar. baztlarl 80,000 tonu bulan Franstz 
miittefiklere kartl a~tti't nutuk ve maka· kafilelerinde de 2000 gemi sefer yap
le barbinden oteye ge($mek sevdasmda mt§tlr. Bu 2000 gemiden yalmz 12,)90 
m1, degil mi? Son ibtilaf, Alman komii· tonluk 3 gemi batmt~ttr. 
riiniin halyada harb atetini yakacak kuv• Yekun: 12,076 gemi, zayiat 24 gemi. 
vette olup olmad1gmm hir imtihant gibi Almanlar, harbin ba§mdan, 20 §uba-
giiriiniiyor. Eger 1femilere hareket emri ta kadar, bitaraf ve miittefik olmak iize
verilmesi, boyle bir harbin mes'uliyetini re, 1,819,000 tonluk 469 par~a ticaret 
lngiltereye yiiklemek ic;in hukuki bir ba· gemisi battrdtklanm iddia ediyorlar. Miit· 
bane tedariki ihtiyac1ndan dogmufsa, At. tefik kaynaklan ise, bu miiddet zarfmda, 
man komiiriinden S1~r11yan ktvtlctm, yan· Almanlann 1,065,000 tonluk 312 gemi 
gmt ltalyaya da sirayet ettirecek. battrdtklartnl soyleyerek fazlaamt yalan-

Biz buna pek az ihtimal verenlerdeniz. layorlar. Harbin ba§mdan 20 §ubata ka
ltalya, biraz daha zor ve eksik olsa bile, dar olan lngiliz zayiatt 590,000 tonluk 
karadan da getirtebilecegi Alman komii· 15 7 gemi, Franstzlarmki 66,000 tonluk 
riinden mahrum kalmayt bir barb aebebi 14 gemi, bitaraflannki 408,000 tonluk 
telakki edecek kadar ileri gidemez. Yal- 141 gemidir. Almanlarm, Biiytik Harb
mz, lngiltereye ve Fransaya kar§l diline de, battrdtklan gemilerin miktanna dai· 
doladti't eski taleblerinde kendisini biraz rna zamlar yapttklart harbden aonra an
daha magdur ve haklt gosterecek bir ba· la~tldtgl ic;in, biz miittefiklerin rakamla
diseyi istismar etmek isteyebilir: Sesinin rma itimad ediyoruz. 
tonunu bir perde daha yiikseltecek ve es• Yukanda batttgl bildirilen 312 ticaret 
ki hiicumlartna bir derece daha tiddetle gemisini yalntz Alman denizaltt gemileri 
devam edecek. battrmt!l degildir. Bunlar, denizaltt gemi· 

Fakat bunun boyle aiirtip aidecegine lerinden ba§ka adi mayin, mtknattsh ma
inanmak da zor. ltalyan gazeteleri, iki yin, korsan kruvazor ve tayyare gibi si
aydanberi, miittefiklere kartt aistematik lahlarla da batmlmt§ttr. Fakat her ne 
bir yazt harbini devam ettiriyorlar. Ba·l sebeble olursa olsun batan gemilerin ye
rut yerine miirekkeb sarfettiren bu nUkte kunu 31 2 oldugu halde, kafile halinde 
ve itiraz bombardunam naall, nerede ve seyreden gemilerin zayiatJ gayet azdtr. 
ne zaman bitecek? ltalyan gazetelerinde· Filvaki 12,0 7 6 vapurdan yalntz 2 4 tane· 
ki hiicum makalelerinin son ciimlesi he· ainin batmt§ olmast, kafile usuliiniin za· 
men daima tudur: «Bunu o biliyor.» ltal· yiata karfl ne kadar miiessir bir usul ol
yanlann O'su malum: Duce. dugunu iapata kifayet eder. Bitaraf gemi-

Yalmz biitiin diinyan1n degil, btitiin lerden kafilelere i.,tirak eden I 0 7 5 gemi· 
ftalyanlarm gozii de Duce'nin iistiinde. den yalmz 2 tanesi batmt§ttr. 
<;iinkii bu muammanm anahtan onun ye- Alm'anlar, helki fn!§iliz • Fransiz kay-
lek cebinde. naklannm verdikleri bu rakamlarm yan· 

Komiir vak'ast, ltalyan am1n1n detil- Its ve yalah oldugunu iddia edeceklerdir. 
mesine yarayacak bir aarahate yol aCjar· Biiyiik Harbe aid ve kendileri tarafmdan 
sa, lngiltere iCjin yalmz ikhsadi degil, 1i. ka~ul edilmi!l rakamlara da bir diyecek· 
yasi bir muvaffakiyet de olur. Fakat hal· lert yok Y~· _ . 
ya kendisinden beklenmiyen bir muka· 191 7 msanmda, yalmz denizaltt !§emi
beleye cesaret ede~ae bile, karann1 sak· leri yiiziinden gemi zayiah 831,000 tona 
lamaga devam edebilirte Avrupantn ce• ~·k.mca, b~na karot miiracaat. edilen ~uh· 

b d m hariblen f&§lrtan vuzuhsuz. • .. l.t •~-11 •• -k, ~·-~ ... .J- 1.-C.l- - ••• 1.. .J_ 

Jtdc :~aiacak yerde bir kat daha artar. vardt. 191 7 maytsmdan itibaren tatbik 
PEY AMI SAF A edilen bu usul eayeainde, o tarihten mii

tarekeye kadar 16,69 3 gemi kafile halin· 
de seyretmi~ ve bunlardan 16.5 39 taneai 

Y abanc1 dil bilen 
Ra~ ve salim limana vast! olmu$: yalmz 
154 tanesi batmt$hr. Takriben bir bu,.uk 
sene icinde kafileler 1 54 gemi zayi et-

devlet memurlarl mi~lerdir. Bunu bilen miittefikler, bu har• 
bin ba~mda hemen kafileler tertib ederek 
zaviatt azaltmt~lardtr. 

Bunlar1n ne ,ekilde imti· 
han edilecegi kararla~t1 

Ankara 5 (Telefonla) - Devlet me
murlart ve devlet miiesseseleri memurla· 
rmm baremde gosterilen derecelerden 
daha yiiksek bir dereceye ahnmalamu 
veya bu kanunda kaytdh para miikafatt· 
nt almalan ic;in me§rut olan yabanc1 dile 
vukufun ne §ekilde tespit edilecegine dair 
esaslar haztrlandt. Vekiller Heyeti ka • 
nunda yazth yabanc1 dilleri franstzca, 
almanca, ingilizce ve italyanca olarak tes· 
pit etmi§tir. Bu dillere hakkile vaktf ol • 
duklanm ispat etmek talebinde bulunan• 
!arm imtihanlarl Ankara Dil ve Tarih ve 
Cografya F akiiltesile Istanbul Oniversite· 
sinde her yt! mayta ve ikincite~rin ayla • 
rtnda yaptlacakhr. 

lmtihana girecek maa§lt veya daimt 
iicretli memurlarla bu gibi memuriyetlere 
talib namzedler bu yabanct dillerden 
imtihan olmak istediklerini her ytl nisan 
ve birincite~rin aylart i~inde Maarif Ve• 
kaletine bildireceklerdir, 

Yabanc1 dil imtihanlart yukartda bil· 
dirdigim miiesseselerde, lstanbulda Oni • 
versite rektoriiniin, Ankarada Dil, Tanh 
ve Cografya F aktiltesi dekanmtn nezaret 
ve murakabesi altmda dillere gore ku • 
rulacak komisyonlar tarafmdan yaptla • 
cakttr. Bu komisyonlann azas1 Maarif 
Vekaletinin inhast iizerine Heyeti Vekile· 
ce tayin olunacakttr. 

Japonlara gore ~inde 
harb bitiyor! 

Tokyo 5 (a.a.) - 1939 da Hainan a· 
daema c;tkan J apon kuvvetlerini takviye 
i~in barb gemileri gonderilmi~tir. Ta ki 
son <;;in k1taatmm da mukavemeti kml • 
sm. 

J aponlar ~timdi sahil boyunda biitiin 
askeri noktalan i§gal ediyorlar. Yalmz 
dahilde bazt <;in miifrezeleri mukavemete 
devam etmektedirler. 

Yugoalavya milli taktmt ce· 
nubi Amerikaya davet edildi 

Belgrad 5 (a.a.) -Yugoslav milli ta· 
ktmmt cenubi Amerikada miiteaddid kar· 
§tlasmalarda bulunmaga davet eden Ar· 
jantin kuliiblerinin miimessillerile yaptl
makta olan miizakereler bitmek iizeredir. 

Yugoslav milli taktmmm cenubi Ame
rikadaki ma,.Ianmn tahakkuku i.yin bizzat 
Arj<Antin konsolosunun tavassut ettigi ha· 
ber ahnml§hr. 

Kafile usuliiniin miiessiriyeti hakkmda, 
miitehassts ve en fazla ealahiyettar bir 
Almamn da soylediklerini kaydetmek is· 
terim: Biiyiik Harbde Alman denizaltt 
gemileri yiiksek kumandam clan Visami· 
ral Andreas Michelsen «1914 • 1918 de 
deni:alt~ harbi, 11dh kitabtnda, miittefik· 
lerin 1 agustos 191 7 tarihinden itibaren 
10,000 gemiyi kafile halinde sefere c;t· 
kardtklannt ve harb biterken ticaret ge· 
mileri seferlerinin yiizde 91 • 92 sinin 
kafi!e halinde yaptldtgmt kabul ediyor ve 
kafile usultiniin ne kadar miiessir oldu
gunu izah ettikten eonra: cDenizaltt ge
milerimiz it;in, kafilelerin nrtasznda avlarzm 
aramak kolar i~ degildi, diyor. 

Bu harhde kafile aisteminin eskisinden 
c;ok iyi tatbik edilmekte olduguna §iiphe 
yoktur. 

Kafile usulti ta eski zamanlardanberi 
tatbik edile gelmi§tir. Korsanlara ve de· 
niz haydudlarma kar~t. ticaret gemileri 
toplu olarak filo halinde seyrederlerdi. 
Bu kafileleri dost korsan gemileri yahud 
devletin harb gemileri himaye ederdi. 
14 iincii Louis, kiic;iik bir iicret mukabi
linde F ranstz ticaret gemilerine harb ;::e· 
mileri refakat ettirirdi. lngilizler de Bii· 
yiik Harbden c;ok evvel bu usule mura· 
caat etmi~lerdir. Biiyiik Harbde ise, 1917 
den evvel lngiltere ile F ransa arasmda 
i§leyen komiir gemi1erile lngiltere ile Nor· 
vee; arasmda c;alt§an ticaret gemileri, ln
giliz harb gemilerinin himayesi altmda se· 
fer ediyorlardt. Denizaltt harbi oiddet!e
nince, kafile ile aefer umumile§tirildi. 

Kafile usuliinlin faydalan ~unlardtr: 
I. Dii~man denizaltt gemisi mutlaka 

da!mts olarak torpil kullanmaga mecbur
dur. Top ate~ile ~:~;emi batnamaz, ~;iinkii 
auyun ytiziine ~tkarsa kafilenin refakat 
gemileri tarafmdan hemen batmhr. Top 
mermi•i ucuz ve bol, torpil hem pahah, 
hem de denizalh gemisindeki mevcudu 
ga"et mahduddur. . 

2. Denizaltt gemi~i kafileyi ll!ordiiliu 
zaman, bunun yolu iistiinde ve ilerisinde 
de~ilse, dalmt~ olarak kafileye yeti~emez. 
C:::iinkii, dalmts bir denizaltt gemi8i bilhas
sa yeni eileplerden miirekkeb ka ?ileler 
karlar htzh gideme7 

3. Denizaltt gemtsi kafilenin ortasma 
s:tirerse, l!'emilerden birini torpillemesi bit 
hayli gii<;liikler ve tehlikeler arzeder. K'l
filenin dr~mda bulunup d'l hticum ettigi 
zaman, ka<-maga vakit k<> lmadan bulun· 
duf;u vere bircok su bombast attlacakttr. 

4. Kafi!edeki gemilerden birini tor.,iJ
lerse, bunnn miirettebatt diger <>'emiler ta· 
raftnd'\n d,...,jzden toplamr. Miinferid bir 
gemi ise, Okyanusun ortasmda batarsa, 

( Yazan: AB/DiN DAVER) 

miirettebat oliime mahkum demektir. Bu, 
ticaret gemilerinin miirettebatt ic;in ma
neviyat baktmmdan da 'iOk miihimdir. 

5. Mayin tehlikesi olan stg sularda ka
filelerin oniinde tarak gemileri giderek 
mayinleri de temizlerler. 

Kafile usuliini.in toplu nizamda seyre 
ah§mamt§ tiiccar kaptanlan i~Sin seyir 
giic;ltikleri. limanlarda izdihama sebebi
yet vermek ve bir geminin nakliyat bakJ
mmdan verimini yii.zde 30 a kadar azalt
mak gibi mahzurlan varsa da her halde 
faydalan bu mahzurlardan I$Ok i.istiindiir. 

* 
$imdi, bir kafilenin naatl tertib edildi-

gini gosterelim. Kafileler ekseriyetle 2 5 
gemiden te~ekkiil eder. Fakat 40 gemiden 
miirekkeb olanlan da vardn. Bu gemiler, 
beheri be§ gemiden miirekkeb be, kolo· 
na yani kol te§kil ederler. Her kolona· 
nm birbirini takib eden 5 gemisi arasm· 
da 450 - 500 metre araltk bulunur. Ko
lonalann birbirine olan arahklan da 
500 • 750 metredir. 25 ticaret gemisinin 
te§kil ettigi bloku ya 4, ya 6 refakat ge· 
misi muhafaza eder. Kafilenin ehemmi· 
yetine ve tehlikenin derecesine gore daha 
fazla refakat gemtst de hulunabilir. 
Aynca bir de, kefile ku~andan gemisi 
bulunur ki o da kafilenin ilerisinde I mil, 
daha az veya daha fazla mesafede bulu
nur. L>teki muhaftz gemiler de, kafilenin 
I 000 metre, yahud bir mil ilerisinde ve 
yanlarmda seyrederler. Refakat gemile· 
ri, ekseriya muhribler ve torpitobotlardtr. 
Bunlar, yiiksek siir'atle zikzak olarak ka
filenin etrafmda dolaotp dururlar; ileri 
geri gidip gelirler. Denizaltt veya tiipheli 
bir ~ey goriirlerse hemen kumandan ge• 
misine haber verirler. Kafilenin hayli ile· 
risinde aynca karakol gemileri de, ke· 
§if ve karakol i~in dola§tr ve gordiikle
rini kafile kumandanma raper ederler. 
Kafile §efi, kii«iik kruvazor nev'inden bir 
harb gemiaidir; ioaret veya telsizle kafi· 
!eye laztm gelen emirleri verir. Kafile, 
ancak yakm tehlike halinde zikzak aey
reder, icabmda yolunu degi~tirir. Tehli
ke yokken dogruca yoluna devam eder. 

Gemiler limanlardan ekseriya gece giz:
lice <;'tkarlar, hareket .aati ve takib edi· 
lecek rota, kafile kumandam tarafmdan 
miihiirli.i zarflarla gemi kaptanlarma ha· 
reketten biraz evvel bildirilir. Gemiler, 
fenerlerini sondiirmi.i§ olarak seyrederler. 
Gemi kaptanlan rotalanm kaybetmeme
ge, seyir nizamm1 bozmamaga ve kom§u· 
larile mu$Cideme etmemege dikkat eder
ler. 

Tehlike halinde, muhrihler, dii~man 
denizalt1 gemisi kafileyi gormesin diye 
bazan sun'i sis ve duman yaparlar. Bun· 
lar, diigman denizaltJ gemilerinin mevcu· 
diyetinden §iiphe ederlerse, onlara kelJ· 
fedildikleri endiae ve korkusunu vermek 
i~Sin denize su bombalar1 atarlar; o vakit 
denizalttlar bol bol periskop ~tkaramaz
lar ve kafileyi i)•ice goremezler. 

Karaya yakm yerlerde sahil muhaftzt 
kara ve deniz tayyareleri, ac;tk denizlerde 
ise kafile kumandant kruvazoriin de· 
niz tayyaresi, ke§if yapmak, denizaltt ge· 
misine hticum etmek suretile muhriblere 
yardtm ederler. Bir tayyare, 500 metre 
yiiksekten, 1 0 metre derinlikte bir deni· 
zaltt gemisini goriir. 1 0 metred en agagt· 
da ise tayyare kordiir, bir oey gormez, 
yalmz: dinler ve i~itir. Periskopun aakin 
denizde btrakttgJ iz, tayyarelerden 1$0k iyi 
goriiniir. T ayyarelerin, kafilelerin muha
fazasmdaki yardtmt pek biiytik ve c;ok 
ktymetlidir. Biiyiik Harbde, sahillere ya
km yerlerde kafilelerin himayesi i~in ba
lonlar da kullamlmt~ttr. 

Her tiirlii itinaya ragmen bir kafileye 
hi.icum eden bir denizaltt, I ve • azami 2 
torpil atabilir, tutturabilirse ne ii.la1 Fa
kat bundan sonra, camm kurtarmaktan 
ba~ka bir ~ey dii~iinernez. (:iinkii muhaftz 
gemilerin tehlikeli hiicumlartna ugrar, 
mevkii malum oldugu i«in, kuTtulmasl bii· 
yiik bir talih eseri olur. Hulasa, kafile 
usulii denizaltt E:emilerini biiyiik bir acze 
mahkiim etmi~tir. 

AIJIDIN DAVER 

Cine bir ihtar 

Rus dostluguna devam 
ederse devletler yard1m 

etmiyecekler 
Sanghay 5 (a.a.) -Stefani: Soylen~ 

digine gore, Amerika sefiri Cungking, 
hiikumetine Sovyet dostlugu siyasetine 
devam ettigi takdirde ~imdiye kadar 
Cungking rejimine miizaheret eden dev· 
letlerin ikttsadl yardtmmdan mahrum ka
lacagml bildirmi~tir. 

Bu devletler bilhassa son zamanlarda 
<;inin Sovyetler Birligine i~<;i ve malzeme 
gondermesinden miitevellid memnuni • 
yetsizliklerini mii~tereken izhar edecek • 
lerdir. 

•• 

a 

0 

• 
Komiir meselesi 

ngiltere ile ltalya arasmda Alman 
miirii ytiziinden bir gerginlik ba§ 
terdi. ltalyada komiir yok denile 

kadar azdtr. ltalyamn komiir iatihsa 
ytlda I • 2 milyon ton arasmdadn; 
buki istihlak 1 2 - 1 3 mil yon tondur. 
istihlaki kar~tlamak ic;in Italy a In gilt 
den 4 milyon, Almanyadan 8 milyon 
komiir aldtgt gibi, bizden de bir mik 
komiir satm almaktadtr. Fakat Italy 
satttgtmtz komiirler, son senelerde 
bin tonu bile bulamamt§hr. 

ftalya, Almanyadan aldtgt komiirle 
yartsmt denizden, yanstm da Brenner 
lite karadan naklediyordu. Harbin ba§ 
danberi lngiltere, ftalyaya fngiliz ko 
rii satmakta devam ettigi gibi, Alman 
miiriiniin de Holandamn Rotterdam 
mam vasttasile denizden ltalyaya nakli 
miisaade ediyordu. Almanya, mtknatt 
mayin harbine ba§ladtgt zaman, lngilt 
ile Fransa bilmukabele Almanyanm har 
ticaretine ambargo koydular, o zam 
dahi, ltalyay1 komiirsiiz bnaktp fena 
vaziyete sokmamak i«in Alman Rhur k: 
miirlerinin iic; ay miiddetle ltalyaya na 
line miisaade ettiler. ltalya, bu iic; ay ic;i 
de ya lngilizlerden, ya ba ka bitaraflard 
komiir tedarik etmek imkanmt bulacak 
Fakat ltalya ile lngiltere arasmda Aim 
komiirii yerine lngiliz komiirii ikam 
ic;in cereyan eden miizakereler neticele 
medi. Italy a, 8 • I 0 milyon sterlin tut 
lngiliz komiiriine mukabil doviz veya 
tm veremedigi gibi, lngilterenin istedi 
agn sanayi maddelerini de verecek va 
yette olmadtgmt bildirdi. Nihayet, lngi 
tere 1 marttan itibaren Alman komii 
lerinin ftalyan vapurlarile nakline miis 
ade etmiyecegini, fakat ltalyaya da 
fazla komiir vermege haztr oldugunu re 
men ilan etti. 

Alman komtiriinii tamamen kara yol 
le ltalyava nakletmek c;ok giic;tiir. Kar 
Yolile nakliyat pahalt olduktan ba§ka I 
komotif ve vagon buhrant yiiziinden ~i 
di yaptlan 4 milyon tonluk nakliyatl 
milyona c;tkarmak miimkiin goriilmiiyo 

Kac; giindiir notalar teati edilmekt 
fngiliz • ltalyan miinaaebetleri gerginlet 
mektedir. Hatta ltalyanm son notast te 
didkirdtr bile. lngilterenin komiir am 
bargoaunu iki devlet arasmdaki «ikl!sa 
ve siyasi miinasebetleri buland!racak m.ah 
yette~ saymakta ve «hiidiselerin ileride 
inki~aftna taalluk edecek olan mes'uliyetler 
den• bahsetmektedir. 

$imdiye kadar Almanlar bir hayli Ita! 
yan vapuru batndtklan halde, Roma bun 
Ian sin eye c;ekti; fakat lngiltere Aim 
komiirlerine ambargo koymak isteyince 
tehdidkar bir tavtrla ve §iddetle protest 
ediyor. 

ltalyan notaat «Bii.yii.k Britanya hii.kUme 
tinin ittihaz etti~i karann kanunsuzlugun 
ve 1..·unameunr. ICU'L'veue tt:uaru.:. ett.£rrnen. "., .. " 
yor.) Halbuki Biiyiik Harbde ayni karar 
Jan, Almanlarla miittefiklerine karo1 hal 
ya da ittihaz etmi§ti. 0 zaman bu karar 
lar devletler hukukuna muhalif ve kanun 
suz degildi de simdi mi oldu ~ 

lngilterenin, ltalyanm protestosu 'kar 
Rtsmda gev§eyecegini sanmtyoruz; c;iink' 
lngilizler, Alman komiiriiniin ltalyaya !lit 
mesine miisaade eder etmez, oteki bita 
raflar pek hak!t olarak biitiin Alman mal 
lannm kendi gemilerile naldini isteyecek 
lerdir. 

ltalya miittefiklerle harbetmek i~in ba 
hane aramtyoraa, lngiltere ile uyu~acak
tlr. Harbin ba§mda Almanya ile berabe 
ailaha sanlmtyan ftalyanm tU anada miit
tdiklerle silahh mi.icadeleye giri§ecegi 
tahmin edilemez. ftalyamn vaziyetten ie· 
tifade ederek lngiliz • Franstz: ablukasm• 
dan kurtulmak istedigini kabul etmek 
daha dogrudur. 

Amerikada ~iddetli 
f1rbnalar oluyor 

Nevyork 5 (a.a.) - Tufant andtran 
bir yagmurla beraber c;tkan soguk bir ka
suga Nevyork ve civanndaki devletlerde 
diin biiyiik tahribat yapmt§ ve milyonlar• 
ca agac devrilmi§tir. Agac dallannda ka. 
ltn bir buz tabakaat hast! olmu§tur, Agae• 
!ann devrilmeei bilhassa elektrik tellerin· 
de maddi hasar husule getirmi§tir. Hasa. 
rat bir kact milyon dolar olarak tahmin e
dilmektedir. 

Bir c;ok §ehirler elektrik ve telefondan 
mahrum kalmt§hr. Don ve yollann iistii• 
ne diiten agaclar otomobillerin gidip gel. 
meaine mani olmaktadtr. T renlerde mii• 
him gecikmeler kaydedilmektedir. 

$imdiye kadar kimsenin oldiigii haber 
verilmemi~se de seyriisefer kazalan dola· 
y1sile bir o;;ok kimseler yaralanmt§hr. 

Tuna buzlar1 ~oziiliiyor 
Budape§te 5 (a.a.) -Tuna buzlan 

bu!!iin Budape~tede saat 16 da ~oziilme
ge ba§lamt§ttr. 

Rumanyamn lngiltereden 
ald1g1 ganbotlar 

Paris 5 (a. a.) - Rumanyan1n lngilte
reden satm aldtgl 3 nehir gambotu Parise 
gelmi§tir. Bu gambotlar Pariste Rumanya 
el<;'iqi t~rafmdan teselliim edilecek ve 
sonra Fr1mstz kanallan yolile Akdenize 
;n .. ~ .. t.;leridr. 

Oniiniize {;tkan Ftrsat % 
DEKORASYON MA(iAZASI, DOSEMELiK. PERDELiK KUMA!) ve 

T'OL PARGALARI ile valmz ylizli mlitecaviz muhtelif biblo, vazo, porselen 
e~ya, bebek, masa lambas1 ve abaiurlardan miirekkeb bir stoku, harikulade 
bir ~elinlik yatak tak1mm1, ylizde ondan elliye kadar tenzilatla satmaktad1r. 

Sabs • 12 Marta kadar devam edecektir. 
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Muhte~em Bir Hafta 

Deh$et verici 
M 
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F 1lme cekmek icin insanlarm oldUgU 

Afrikantn korkunc esrar dolu vah§i 
insanlar1 ve vah§i hayvanlar diinyas1 

Binlerce filler ••• YUzlerce arslan ••• 
Blnlerce vah,l canavar ••• Afrikanm 

gtirUimem'f binlerca vah'l 
hayvanlara arasmda ge~en 

• 
I 

L 
L 
A 
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Tiiccar Horn 
[TRADER HORN] 

Tiirk~e sozlii filmi 

Bugun ba!;lad• 
Ayrtca: 

FREDERICH MARCH ve KAROL LOMBARD'm 

Y ALANCILAR- $A HI 
istanbul hallona biiyiik MUJDE ve biiyiik ZAFER t 

$imdiye kadar boyle muhte~em ve zengin program goriilmemi~tir. 

BUGUNDEN iTffiAREN 

Sehzadebas1 T U RAN sinemas1nda . ' Senenin en giizel ve en nefis 2 BtiYtlK SAHESERt 

2 Biiyiik TURK~E Film Birden 
$arlun Ses Kralic;esi 

UMMU GULSUMiin 
En c;ok muvaffa.k oldugu biiyiik Sark filmi 

1 - V E D A D «Yantk Esire» 
T0B.K<;E SOZLti- ARABCA SARKILI 

A!)km ve ~iirin terennumu, Arab havalan ve rakslan, lozgm 
~ollerin korkunc; ve heyecanlt sahneleri. 

ikinci ve son haftas1 olmak iizere giirmeyenlere biiyiik flrsat 
Okyanus adalarmm iki kabilesi arasmda ge~en mucadele ... 

Bu adalarm gene ve cesur kahramam 

2 - H A. C I R E S U L 
A.,lr 7,f.,,. ""' ...... ,,..,,.,.1,.1' ilolu filmi _ 'l'iirlrce sozlii VP sark1h m•1sikili 

Telefon: 22127 Matineler 11 den itibaren ba~lar 

DiKKAT. Her PERSE~BE v? _cUMA Tenzilath Fiatlar 
• Toplu adeler u;;m 

BEYAZIT1A 
istanbul'un imar plantna gore yeni in~a edilen 

ilk muhte§em binast 

s 
I 
N 
E 
A 
s 
I 

t - Fennht en son tekemmUIIerl, tekemmUI gliz 
onUne altnarak en son Uslupla infa olunmu,tur. 

2 - En son sistem filtreden ge~me soguk ve s1cak 
hava tertibab, diinyanm en biiyiik Transatlan· 
tikleri KUIN MARi ve NORMANDi ve diinya· 
nm en biiyiik sinemalarmda vard1r. 

3 • Sesll maklneler, dUnyanan en me,hur WES
la;f\N- ELEKTIHK MtKROFONIK clhazlartdlr. 

4 • lstanbulun imar tarihine ilk iftihar olunacak 
eseri vermektedir. 

A<;ILISINA 4 Giin Kaldt. 
•LONDON NEWS. gazetesi: Biitiin milletlerin en biiyiik bir heyecan ... 
En yiiksek bir iftiharla seyretikleri yegime film: 

SEviMLi ve DILBER 
iSP ANYOL YILDIZI 

BU AKSAM 

SOMER de 
$EREF 

• 
A,kin ... Ihtirasm .,, 

Kad1n ve Erkek hislerinin en canh ifadesi 

TURK~E, iSPANYOLCA ~ARKILI 
ve TURK~E SOZLO 

Gozler kama&hncl dekor - Liiks ve ihti&am dolu sahneler - KIZgm c;iillerin 
esrarh hayah - Diinya destan ve efsanelerine kan~an sahralann korkunc 
sulan - 10,000 lerce figiiran - Emsalsiz bir temsil heyeti - Herkesi 
co~turacak orijinal Arab havalar1 ve rakslan, memleketir;nizin &aria ve gazelleri 

GALAS I OLARAK 8 mart Cuma matinelerde 

Bu film pek yak1nda izmir T A YY ARE 
Sinemas1nda gosterilecektir. 

TAKSiMde 

MELEK ve SARA V Sinemalannda 

r 
Gangsterlerin vah§etle dolu insan 
avc1hgL. <;inlilerin esrar dolu mace~ 
ralari-.. Kahramanhgm en ~anh za-

ferlerini ya~atan emsalsiz filim 

SARI TEHLiKE 
B~ rollerde: 

Conrad Nagel- Elenor 
Hunt, Jak Ia Rue 

Bugun 
Matinelerden itibaren 

ALKAZAR 
sinemastnda ba~hyor 

-- BU AK~AM 
SAAT 9 da 

Sinema diinyasmm EN BtiYtiK SAHESERiNi Giirecek, :iHTiSAMINA -
GUZELLiCiNE ve HARtKULADE MEVZUUNA ~Ik Olacaksmtz .•• 

Bu, sesli sinemantn bugiine kadar yaratb~ 

EN NEFiS VE EN MUKEMMEL FiLMiDiR 
Ba~ rollerde : 

JEANETTE MAC DONALD 
ve 

LEW AYRES 
Filme ilave olarak : Diinya havadisleri 

DiKKAT: LOCA KALMAMISTIR. - Numarah koltuldar kapt~dmaktad~r. 
MELEK ve SARAY Gi~eleri bugiin sabahtan itibaren a~;tktxr. 

Telefon : MELEK: 40868 - SARA Y : 41656 

i P E K sinemas1nda ~ 
Diinya SinemacJIJginin Kahkaha Krallar1 Kahkaha Y aratJcdar1 

Arnerikada 3 ay evvel c;evrilen en son - En yeni ve dayamlmaz komiklerinden en giizel filmleri 

TURK<;E SOZLO 
Aynca: CUMHUR REiSiMiZ, MiLLt SEFiN, DOCU SEYAHATLERl ve 

FOKS en son diinya ve muharebe havadisleri. 

LOUiS PASTEUR'fin HAYATIDIR Pangalh A K J N Sinemasmda 1 .. Be,lkta' SUAD PARK slnemasanda 

Diy• yum •• ,..... 3 Ahbab Tc;;~;i;; ·· '"A"R$\'N MAL ALAN Kadmlar Hapisanesi I KARA ALA Y 
y arln ak,am L A L E sinemastnda OPERADA Egleniyorlar L. BARS AMY AN- Superyan 1·------S·e·a·n···.a .... = •

2
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t::::::::::::::=::=:::~::::::::::::::::::::::~;:::::::::::::~s:o:n~d:U~n~y:a.:h:ab:e~r:le::rl:::::::::::::::=~ .... ~ ...................................... ~ 
Gurbet Yolu FER A H O L ·· Ha~met ve azamet 

Romamm-1-z; bugiinden 1 • TE JMPERYAL ~ahes:~a~~ 1~1~,asrm 
itibaren 6 met sahife- Sinemasmda Tel: 21359 

AZAK 
stnemasanda Tel: 23542 Afkdan kuvvet .. , ihtlrasdan heyecan ••• Entrlkadan esrar toplayan senenln en fevkaiAde fllml 

de bulacaksmtz. 2. GORUNMiYEN DAYDUDLAR CHESTER MORRiS - BRUCE CABOT 
Kongreye davet 
Galata Spor kuliibiiniin senelik kon -

gTesi 10/ 3/ 940 saat I 0,30 da kuliibiin 
Beyoglundaki merkezinde akdolunacak
tu. 

Ha,met ve azamet 
,aheserl ,erefine 

61\LA BAFTASI 

BUyUk heyecan ve deh,et ve macera slnema roman• 
Slnema dUnyasmm 

y1k1lmaz kalesl ,ereflne 

GALA HAFTASI 
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Vali 
• genJ§ 

diin ntatbuata 
izahat verdi 

• Yapdan 

belediye 
1mar hamlesi de gil, alelade 

hizmetlerinden ibarettir 
(Bet$ tarat1 1 met sahttelle) 

Istanbul vatanda§larma umumi bir izah 
yapmak liizumunu duymu§ goriiniiyor • 
du. 

b" Filhakika §U bulamk devreye ragmen, 
bIt <;ok §ehir meseleleri biliyoruz ki, ya 
a~anlmt~tlr, yahud o gayeye dogru de

va:n . edilmektedir. Eij{anumumiyedeki 
~~b. t.se §oy]e huHisa edilebilir: Diinya 

II tnne girmek iizere, yeni yolun, stad
Yom~n ve sairenin suast mt? 

Eger hakikaten bunlar ic;in muntazam 
ve ~eni§ masraf ihtiyar edilmi§ olsaydt, 
edl)dt§e hakh olabilirdi. Lakin doktor Ktr-

ann d"· k "" h b d""· un u musa a esinde ve bize ver-
1~1 • a§agtdaki - miilakatmdan daha iyi 

hn ayoruz ki ba§anlanlar biiyiik imar 
a~lel.eri degil, «normal belediye hiz

met en:. dir, alelade biitr;elerden isabetli 
~:.iarruflar yaptlarak isabetli i§lere sar • 

unmak suretile elde edilmi§tir. l!ave -
te~ ~e bunlan pasif korunma i§lerine ne 
ta SIS edebilmek miimkiindiir, ne de o 
muazzam tertibata kifayet edecek mik -
t~rdadn. Pasi£ korunma meselesile daha 
~-.~ade ve icabt ver;hile hiikumet me§gul-

ur. 

v alinin soz;leri 
Doktor Lutfi Kudar, diinkii sozlerini 

§U §ekilde topladt: 
. «-:- lr;inde bulundugumuz diinya va

ZIYett miinasebetile yaptlan ne§riyat me
lantnda, §ehrimizde bir imar hamlesi bu
undugu fakat korunma tedbirlerine Iii • 

zumu kadar ehemmiyet veril~edigi i§a
ret edilerek lstanbulun harici alemle ve 
md~hl temel tehlikelerle alakastzhgt tenkid 
e 1 mektedir. 

lstanbulda filhakika bir imar hareketi 
hevcud mudur t Belediye Reisi ve bu 

areketlerin dirijam stfatile hemen itiraf 
tmeliyim ki hamle olarak tavsif edilebi
tecek maalesef bir imar hareketimiz yok
ur. 

l :stanbul gibi tarihi eserler ve abide • 

1er e do!u biiyiik bir !fehrin iman milyon
bari miitevakktfhr. Milli $efimizin lstan· 

u hakktndaki yiiksek dii§iince ve ka • 
rarlartndan ilham ve direktif alan hiiku
i:etirniz bu azimle i§e ba§lamt§, her sene 

.kndi biitr;esinden be§ ila on milyon tef
n etmek suretile lstanbul imannt ba§ar
rnaib dii§iinmiil/. fakat harbin zuhuru bu
na imkan vermemi~tir. 

5 milyona dokunulmamt~ltr 
Ilk olarak Belediyeler Bankasmdan 

raptlan be§ milyonluk istikrazt bir ba§ -
:ngtc olarak telakki edebilirdik. F akat 

u paramn bile heniiz t~k bir santimine 
dokunulmamt§tlr. · 

Boyle oldugu halde gorenlere yekna • 
:tarda bir imar hamlesi hi811i • v en 'ey
ler nelerdir? Kar§thklan adi biitr;eden 
muhtelif tasarruflarla temin edilerek as
fait, parke, kaldmm ve saire gibi yollar 
lr;in sarfettigimiz bir milyon lira ile, be~ 
0~ mekteb, bir kazino, bir kac; bahr;e, ve 
Pthayet planlan ve ilk hazuhklan ikmal 
e,dilerek ktsmen miinakasaya c;tkardtgt -
tntz ve ktsmen ~tkarmak iizere oldugu • 
ntuz bir biiyiik hastane, bir §ehir tiyatro
s~, bir stadyom, bir perakende hali, Tak
Stm rneydanmm geni§letilmesi, Koska 
c~ddesinin ve Beya7td meydamnm tev • 
sn, Be§ikta§taki Barbaros tiirbesi etraft • 
jnn_ ~~tlmast, halalann kaldmlarak yeni-
~n~tn in~ast, refiijlerin tanzimi ve saire 

gtbt i§lerden ibaret kalmtyor m"u? 
d lstanbullulann, miihmel, baktmstz cad
de Ve sokaklardan nekadar §ikayet~i ol-

uklanna hergiin aldtgtm saylSiz mek • 
tublar en biiyiik bir delildir. Meydana 
g~tirilen bir ka~ yolu zamanstz gorecek 
btr lstanbullu tasavvur etmiyorum. 
k Mekteb kifayetsizliginin tsttrabmt c;:e
h en. tnemleketimiz i~in be§ on mektebin 
d aktki ihtiya,tmtzt kar§tlamaktan neka -

lbr uzak oldugunu maarifle ilgili olanlar 
e eHe nf"k ivi takdir ederler. 

T aksim meydam ve kaz;ino 
fstanbulnn T abim gibi en mutena bir 

Ylrinde yegane kiic;:iik bir teneffiis sahast 
~an bahc;enin bir miktar geni$letilmesi, 

e k nthay .. t boyalan dokiilerek bir ah§ab 
en a:r; haline ~~:iren bir b"h~e kazinosu • 
n_u] n. ~al.-Imlarak yerine, Istanbul hem~e-
rt ~"Ttntn l" b"l -. d b" k . ge tp otura 1 eceg1 mo ern IT 
h ~Zlno in~ast Istanbul ir;in herhalde mii-
1[ bir hareket saytlmaz kanaatindeyim. 

~a,en kazinonun ihalesi de harbden 
~~t Ya~>Ilmt•tt. Bunun gibi sehrin muh-

sahalar arttk bu giin begenilmemekte, 
yenileri yaptlrnaktadtr. Istanbul gibi bir 
§ehri daha fazla stadstz buakmaga kim 
raz1 olabilir. Esasen stad ic;in aynlan pa
ra hususi bir kanunla aynlmas1 emredi
len ve Bed en T erbiyesi Umum Miidiir • 
liigii emrine verilen paradan temin edil -
digi ir;in Belediye ile ilgili addedilmeme· 
lidir. 

Perakende hal te§ebbiisii bir imar ha
reketinden ziyade bir tslah i§idir. Esas bi
na mevcuddur. Mtsm;ar§lSI. kindeki diik
kan denilen enkaz istimlak edilerek kal
dmlacak, heyeti umumiyesinin esas stili 
muhafaza edilerek harici bir tamir ve da
hili modern tesisatla halkm ve piyasanm 
en zaruri bir ihtiyact kar§tlanacakttr. 

Ar;tlan meydanlar meyamnda malum 
oldugu iizere Eminonii sahast, harbden 
r;ok once ba§lamt§ttr. Bu giin bizim yap
ttgtmtz ba§lanan bir i§i yiiriitmekten iba
rettir. 

Barbaros tiirbesinin etrafmda istimlak 
ettigimiz binalan ytkarak !?imdilik mey -
dam ac;maktaytz. Bittabi buras! tanzim 
edilecektir. Keza Koska caddesini de bu 
giinkii halile btrakamazdtk. Nitekim Be
yaztd meydamndaki kiic;iik adanm kalk
mast da mukarrerdir. 

T aksim meydanmm tevsiine gelince: 
Hiikumetimizin Istanbul §ehrine yapt1g1 
biiyiik bir fedakarhkla kt~la ve mii!?temi
latt 50 bin lira gibi pek kiir;iik bir be del 
mukabilinde §ehre btraktlmt§tlr. Burast 
sade kuk elli bin lirahk bir masrafla a -
<;tlmaktadtr. Ktsmen enkazdan alman 
bedel de ilave edilerek asgari bir ki.il • 
fetle bu saha tanzim edilecektir. 

Esasen pasif korunma hareketlerinde 
§ehirlerde biiyiik meydanlar ac;tlmast za
ruri goriilmektedir. Bunlan ve daha bir 
k1s1m ufaktefek isleri, imar hamleleri o
larak kabul etmekte asia isabet yoktur. 
Yaptlan ~eyler, yaptlmast elzem alan ve 
senelik bi.itr;elerin derpi§ ettigi i§lerdir. 
Aglebi ihtimal uzun senelerin ihmalleri 
ve hareketsizlikleri bu giinkii ktmtlda • 
malara fevkalade bir mahiyet atfma se • 
bebiyet vermektedir. Yoksa imar bakt -
mmdan yaptlan i§ler bizzat beni ve Bele
diyeyi asia tatmin etmiyen ~eylerdir. Sa
ym hem~erilerimin de hadiseleri ayni 
gozle gormelerini diler, ve pasif korun • 
manm icab ettirdigi biiyiik te~ebbiisler ve 
muazzam masraflarla bu giinkii kiic;iik 
hareketleri kar§tla§tlrmakta isabet olma
dtgma kani olmalanm rica ederim. 

Pasif korunma tedbirleri 
lstanbulda biiyiik masraflarla biiyiik 

tahaffuz i~lerine filhakika filen heniiz 
ba§lanmamt~tlr. Fakat biiyiik imar ham
le eri de yo"ktur. Miimkiin olsa pasif ko
runma tedbiri olarak lstanbulda ilk ya
ptlacak i§, ah§ab mahalleleri ortadan kal· 
dumakttr. Esasen hiikumetimiz bu giin • 
kii vaziyetin icab ettirdigi biitiin tedbir· 
leri almaktadu. 

lstanbulda yaptlan biitiin bu saydtgl • 
mtz i~ler, yukanda da soyledigim vec<hile, 
senelik adi biit,.elerden tasarruf edilen 
kiic<iik meblaglarla ciddi gayretlerin mah· 
suliidiir. $imdiye kadar ayni biitc;e ic;e • 
risinde r;alt~an Istanbul Belediyesi bu 
giinkii mikyasta bir hareket yapmamt:;; 
olmakla pasif k orunmasmt arhrmt~ de • 
gildi. ParamtZl daha miismir bir ~ekilde 
sarfettigimiz ic<in muahaze edildigimizi 
gorerek miitehayyir oluyoruz. 

Yoksa pasif korunmanm ehemmiyeti 
ve her ~eye takaddiim etmesi noktasmda 
kimse ile ihtilaftmtz yoktur. 

Biiyiik imar hamleleri tabiatile harb 
sonuna kalmaktadtr. 0 zaman da harbin 
biitiin tecriibelerini ger;irmi§ olarak miis
takbel lstanbulumuzu yeni ihtiyaclara 
gore tanzim ve in§a etmek imkam kendi
liginden hast! olacakhr.:. 

Rumen d1~ ticareti 
(Ba~ tara.[l b!rincl sahifede) 

ktymetine gore takriben yiizde 90 nispe. 
tinde primle beraber bir rayir; tespiti §U 
fayd alan temin edecektir: 

1 - Rumen ithalatr;tlan daha az para 
verecekler ve dolaytsile hayat pahahhgma 
meydan verilmemi~ olacakttr. 

2 - lthalatc;tlann temettiiiinde daha 
biiyiik bir intizam temin edilmi~ olacakttr. 

3 - Ticaret miibadeleleri daha biiyiik 
bir 11uretle yaptlmt~ olacakttr. 

CUMHURlYET 

Lodos fn-tinasi 

Limanda diin seyrii sefer 
mii~kiilatla yapdd1 

Iki giindenberi Karadeniz, Marmara 
ve Akdenizde devam eden lodos ftrtmast 
diin Karadenizde hafiflemi§, fakat buna 
mukabil Marmara ve Adalar denizinde 
~iddeti artmt§ ve sert bir §ekil almt§tlr. 

Lodos dolaytsile diin Adalar, Anadolu 
yakast ve Kadtkoy seferlerile Sirketi Hay
riyenin Harem ve Salacak seferleri mi.i§
kiilatla yapilmt§tlr. Bilhassa Ada seferleri 
diin hep teahhurla icra edilebilmi§tir. 

Devlet Denizyollan i§letmesi diin rotar 
yapan Ada postast yerine Kadtkoyiinden 
kalkan 8.30 postasm1 yapan Heybeliada 
vapurunu Haydarpa§aya ugratmaga ka -
rar vermi§ ve vapur Haydarpa§aya ug • 
raml§tlr. Kadtkoyiiniin en kalabahk sabah 
postalanndan biri olan bu vapur, mev • 
cud yolcusu ile lodoslu deniz dolaytsile 
tehlikeli bir vaziyet arzederken, Haydar
pa§adan kalabahk bir tren yolcusu da va
pura girince tehlike elle tutulur bir hale 
gelmi'lJ ve vapurda bulunan Liman reisi 
Refik Ayurtur liman nizamah mucibince 
bu §ekilde vapurun hareket edemiyece • 
gini bildirmi§tir. Bunun i.izerine mii§kii -
latla vapurdan 200 kadar yolcu c;tkanla
rak bunlar sonradan gelen Olev vapuruna 
devrolunmu§tur. 

¢Heybeliada:. kopriiye gelince, liman 
memurlan alman bilet miktanm sayarak 
geminin azami haddi istiabisine yakm ol. 
dugunu gormii~lerdir. 

Hem korunma 
Hem imar laaliyeti 

<Ba$makaledcn devam) 

lid etmek suretile yapt!klanm zannetmi· 
yelim. ~iinkii, yiiz binlerce, hatta milyon· 
!area insam tam isabetlere kar*1 koruyabi
lecek stgmaklar in~ast, bugiin, diinyamn 
en zengin belediyeleri tarafmdan bile ba
~anlabilecek bir i~ degildir. Esasen ~ehir
lere hiicum eden tayyarelerle, fabrika, 
demiryolu kopriisii gibi muayyen hedefleri 
imhaya ~ah~an tayyarelerin kulland1klan 
bombalar ayndtr. General Duval'in yaz
digma gore mesela Champs Elisee mey· 
damna dii~ecek be~ yiiz kiloluk bir bom· 
banm sebebiyet verecegi insan zayiatt, 
ayni meydana attlacak be~er kiloluk yiiz 
bombanm tesirine nazaran c;ok daha hafif 

saythr. Be~ yiiz kiloluk tek bomba dii~tii
gu yeri mahveder; eger bir binaya isabet 
etmi~se or ada ta~ ta~ iistiine kalmaz. Fa
kat nihayet ancak mahdud miktarda 

adam oldiirebilir. Halbuki havadan serpi

len yiiz kiiciik bomba, binalart bodrum 
katma kadar delemezse de, sokakta ayn 
ayn yerlere dag1lacagmdan dalia ~o\: za• 
yiata sebeb olur. 

Bu dii~iince ile hareket eden pasif ~e
hir miidafaast, hava hiicumu anlannda 

her~eyden evvel, halkm sokaklan ve mey

danlan bo~altarak, binalarm alt katmda 
gizlenebilmesi imkanlanm hazulamaga 
~ah~maktadtr. Bu itibarla Berlin, Paris 
gibi biiyiik ~ehirlerde goriilen binlerce st· 

gmak tam isabetlere kar~1 mukavim de
gildir. 

Harbeden biiyiik devletlerde vaziyeti 

boy Ieee • ac;tkc;a gi..irdiikten sonra biz: 

- Korunma faaliyeti mi, yoksa tmar 
faaliyeti mi? 

Diye ilk bakt~ta insam iki cami arasm
da btrakacak gibi goriinen sualime kolay
ca cevab verebiliriz: 

- Hem korunma faaliyeti, hem tmar 
faaliyeti! 

Bunlardan birincisi para i~inden ziya· 

de bir te~kilat ve bir disiplin i~idir. lkincisi 
ise, her ne pahasma olursa olsun ba~ar
maya azmettigimiz milli davalanm1zdan 

biridir; ~u veya bu ihtimal bizi hie; bir ~e
kilde onlan takibden menedemez. 

Viipuri destan1 
(BCI.f tara[l 1 htcl aahifede} 

resi gorecekleri iimidinde degillerdir ve 
Sovyetler takviye kttaah alacaklan ic;in 
pek yakmda §iddetli hiicumlara intizar et
mektedirler. 

Sovyet tebliginde Viipuri' den bahsedil
memekte, fakat Lurrangari ve T ejarin • 
saari adalarile Hejinlahti, Vilajoki ve 
Michalahti §ehirlerinin zaptedildig-i bildi
rilmektedir. Finlandiyahlar da sahil ba • 
taryalannm Sovyetlerin korfezdeki buz 
iizerinde ileri hareketlerini piiskiirttiigi.i 
kaydediliyor. Bataryalar buzu bir nok -
tada delmi§ ve biitiin bir Rus boliigi.i si
lah ve agubgile kaybolmu§tur. 

Sovyetler en ziyade Polanj oki' de zayi
at vermi§lerdir. Buradaki zayiatlan 1200 
ki§idir. 

Petyc;;mo' nun cenubunda Nantsi' de 
Sovyetler 3 kilometre gerilemi§lerdir. 
34 iincii ftrkalan tamamen dagtlml§tlr. 

lsvec; goniilliileri bir Rus miifrezesine 
dort defa taarruz etmi§ ve nihayet 200 o· 
Iii verdirerek piiskiirtmii§tiir. 

Daily Telegraph gazetesinin muhabiri, 
Fin erkamharbiyesinin Fin ordusunun Vii
puri arkasmdaki miidafaa hatlanm ikmale 
vakit kazandtracak ~ekildeki mi.idafaasm
dan dolayt fevkalade memnun oldugunu 

Sovyet tebligi 
Moskova 5 (a.a.) - Sovyet erkam -

harbiyesinin 4 mart tarihli tebligi: 
KareH berzahmda Sovyet ktt' alan 

Trongsund §ehri ve kalesile beraber Uu· 
ransaari adalanm, Viipuri korfezinde Tej
karinnaari adastm ve bu korfezin garb 
sahilinde Hejnlahti, Vilakoji ve Muho -
nahti'nin dt§ mahallelerini i§gal etmi§ler -
dir. 

Trongsund kalesinde uzun menzilli i.ir; 
batarya ile bir c;;ok mitralyoz, tiifek, obiis 
ve mermi igtinam edilmi~tir. 

Fin tebligi 
Helsinki 5 (a. a.) - Bir Fin tebliginde 

bildirildigine gore 3 martta Viborg kor • 
fezinde buzlann iizerinden ger;mege te· 
§ebbiis eden dii§man, geri piiskiirtiilmi.i§
tiir. Vuoski ve Ladoga'nm §imalinde Rus 
taarruzlan tardedilmi§tir. 

Kareli berzahmm ~arkmda ve T aipale
de ~iddetli topr;u faa\iyeti olmu§tur. 

Collaanj okule' de cereyan eden 'We tin 
muharebe esnasmda Ruslar, 1200 ki§i 
kaybetmi§lerdir. Kuhmo istikametinde 
Finler Sovyetlerin bir istinad noktasmt el
lerine ge4iirmi§lerdir. Sovyet ktt'alan Na· 
utsi' den r;ekilmi~ler ve §imale dogru 3 ki
lo metro gerilemi§lerdir. 

Fin hava kuvvetleri Kareli berzahmda 
Sovyet kollanm ve ktt' alanm bombardt
man etmi§lerdir. 

Sovyet tayyareleri Ladoga' mn ~imali 
§arkisinde bi.iyiik bir faaliyet gostermi§ ve 
Vilmanstrano, Kupas ve Matkaselka' da 
ciddi hasar ika etmi§lerdir. 

Memleket dahiliude Sovyet tayyareci
leri Kymmene, Cotky ve Kausala vadile
rinin bir ,.ok noktalanm mitralyoz ate§i 
alttna almt~lardu. 

3 martta 4 Sovyet tayyaresi dii,Uri.il • 
mii~tiir. 

Stokholm 5 (a. a.) - Rus kuvvetleri· 
nin yeni Finlandiya mevzilerile yegane 
temasa geldikleri nokta Viipuri' dir. Cep
henin diger ktsmmda, Vuoski ile Finlan
diya korfezi arasmda Finlandiya miifre
zeleri Rus ilerlemesini kabil oldugu kadar 
tehir edecek surette hareket ediyorlar. 
Ate~ hath Viipuri' de ba~layarak Viipuri
Hitola demiryolunu takiben Tanmisuo ve 
Tali' den ge!;mekte ve gollerin cenub sa
hillerini takiben §arka dogru egilmekte
dir. 

Deyraefaer goli.i mmtakasmda, ricat 
hatlan temin edilmi§ alan Finlandiyah· 
lar Sovyet kuvvetlerini yandan vurmak· 
tadtr, 

Viipuri korfezinde garb "sahilinde tu -
tunmak ir;in Ruslarm yaphgt taarruz agtr 
zayiatla tardedilmi§tir. Diger mmtaka -
larda Finlandiyaltlara miisaid musade
meler olmaktadu. 

Ba~ kumandant tebrik 
Londra (Hususi) - Sovyet kuvvet

leri bugiin de Viipuri'ye girememi§tir. 
Fin ordusu Viipuri' nin §imalindeki iki 
miidafaa hattmda tah11idata ba~lamt§tlr. 

Cumhur Reisi Kalio, Mare§al Manner
heim' e bir tebrik tel graft gondermi§itir. 

Finlandiyaya gonderilen lngiliz; 
tayyareleri Y ann harbe girecekmi~ gibi hazulan-

mak, hil¥ harb olmayacakmt~ gibi 1 Londra 5 (Hususi) - Cenubl Ameri-
mak I c;a ~~- ka hiikumetine sipari~ edilen lngiliz bom

bardtman tayyareleri Finlandiyaya var • 
• !~te Atatiirk Tiirkiyesinin ~a~maz pren· m1~tt:r. 

stpt. $imal memleketleri goniillii 
NADIR NADI gonderiyorlar 

e 1 Yerlerinde hirer harabe halinde du
}"] •ahalann kiic;iik masraf ve ihtimam
var a halktmtza ve ~ocuklanmtza sthhat 
t.e., ne~· e verecek hirer bahc;e haline ge
~,:~1 e•i de bittabi bir imar hamlesi ad-

( Balkanh sporcular ~erefine 
' Kopenhag 5 (a.a.) - Finlandiya t<;m 

·1 • f ' d Veri en ztya et ) goniilli.i kaydma biitiin Skandinavya a 
_ faaliyetle devam edilmektedir. Simdi 

150,000 fsvec;li, 50,000 Norvec;li ve 4000 
Dan;markah !'onHllii kaydedilmi~tir. 

«Taymis» in heyecanlt makalesi 
t:ut c--. ro.z, 

Mecidiye koyii hastanesi 
b""t~•in Yatak olarak dii~iindiigiimiiz ve 
v u k~ ~aztrbklanm bitirdigimiz Mecidi -
· e 0 YU hastanesi filhakika bir milyon li
ray1 bli"~<;ecek olan iizerinde t<Ok ,.alt$ti~t
:;:.1z IT eserdir. F akat bu ihtivac ~ehir 
d,tnbrniibremdir. Yann bir harb vukuuna .. I 
lt"j• cloy e bir hastanenin memleket da • 
, 1 tn e mevcudiveti, hie; §iiphesiz ayni 
,.akb~da .. harb ihtiyaclanmtZI kar~tlaya
ha I 1 ~ buviik sthhi miiessese olarak ka· 

U edtltrAl;dir. 

Tiyatro ve stadyom 
k .Sehir tiyatrosuna gelince: I mar hare • 

etleri arasmda yer alacak alan Belediye 
"rna~.ay1 Ve biiyiik tiyatro binast biitiin 
u~temif'f! . b k l B .. a I ~ attye Ira 1 mtljtlr. 

h lk u gun tc;in dii~iindiigiimiiz, Istanbul 
t _a •nt T epeba§t sala§mdan ve F ranstz 
•Yatrosu d h b d k k k ·· .. k en en ara e en urtaraca 
u~~ bir binadtr. Kar§thgt gene Beledi

Yl entkn kendi adi biitc;esinden temin edi • 
ece t · 

d emtz, modern, mazbut bir tiyat • 
ro an iba tt" S re u. 

tadyom da a§agt yukan ayni mahi • 
[.ettedir. Balkan mem1eketlerinde bile el
l sene evvel meydana getirilmi§ alan bu 

Diin geceki ziyafette Va.li ve misa.fir tak•mlarm reisleri bir ara.da 

Balkan giire§ milli taktmlan §erefine 
Istanbul vilayeti tarafmdan diin gece 
T okatliyanda bir ak§am ziyafeti veril • 
mil!tir. Ziyafette misafir sporcular, Vali, 
Vilayet erkam, spor te~kilatt erkam ve 
gazeteciler bulunmu~tur. Ziyafet ger; vak
te kadar ne§' e ic;inde devam etmi§tir •. 

Beden Terbiyesi Umum Miid~rliigii 
tarafmdan da bu giin Balkanh sporcular 
§erefine Tokatliyanda bir ogle ziyafeti 
verilecek ve bu miinasebetle §ampiyona
da derece alan giire§r;ilere madalyalar 
verilecektir. 

Londra 5 (a.a.) Reuter: Times 
gazetesi ne§retigi fevkalade heyecanlt bir 
makalede ezciimle §oyle demektedir: 

«Sovyet - Fin harbinin manasmt anla
mamak cinnettir. Finlandiya kendi hiir • 
riyetinden daha ziyade lngiliz topraklanm 
miidafaa etmektedir. Finlandiya zulme 
kar§l yapttgt miidafaa ile bizzat bizim 
davamtzt kurtarmaga c;ah§maktadtr. Fin
ler Sovyetleri zaytf!atmakta ve Alman • 
yaya giderek bize kar§l kullantlacak alan 
muazzam miktarda petrolu kendi tarafla
rma c;evirmektedirler. Kendilerine min -
nettarhgtmtZl bildirerek miikafatmt ver • 
mek ic;in bu tek sebeb bile kafidir. Fakat 
bo~ miinaka§alarla kaybedecek vaktimiz 
yoktur. Eski harblerln tarihini okuyahm: 
Kuvvetleri dagttmak korkusunun ne bii
yiik imkanlar kaybettirmi§ oldugunu, tali 
derecede tehlikeleri goze almanm hie; 
ehemmiyeti olmadtgmt hayretle goriiriiz. 

Menfaatimizin, maddi ve manevi men
faatimizin nerede oldugu a§ikardlr. 

Biitiin fngilterede umumi hissiyat Fin
landiyanm dii~mesine miisaade edilmeme
sini istemektedir.~ 

B 

Alman tayyareleri F elemenk 
vapurlanna sald1rd1lar 

Amsterdam 5 (a.a.) - Evvelki giin 
Bunes'den Amsterdam'a hareket eden 
695 tonluk Holanda bandtrah Rijustroom 
vapurundan bir haber yoktur. Vapurun 
battlgt zannedilmektedir. Bu vapura aid 
oldugu tahmin edilen bir sandalla birka~ 
cankurtaran mantan ve bir miktar e§ya 
deniz iistiinde goriilmii§tiir. 

I 2 ki~iden miirekkeb mi.irettebatm di
ger bir sandal ic;inde kurtulmaga muvaf
fak oldugu iimid ediliyor. 

Amsterdam 5 (a.a.) - Miidafaastz 
dort Holanda vapurunun diin Sima! de
nizinde tayyarelerin taarruzuna ugramast 
iizerine siyasi ve bahri mahfillerde bir in
fial dalgas1 hiikiim siirmektedir. Bunlar 
komiir yiiklii olarak bitaraf limanlardan 
Holandaya gelmekte alan Sintannaland 
ve Sohieland komiir vapurlarile 345 ton
luk Limborg ve 348 tonluk Oernyter va
purlandtr. 

Amsterdam 
sa ve Bokelo 
vapurlan diin 
tayyarelerinin 
kalm•~lardtr. 

5 (a.a.) - Mazone, Wa
ismindeki Holanda sahil 

Sima! denizinde Alman 
mitralyoz ate§ine maruz 

Batrrtlan Alman tahtelbahri 
Londra 5 (a.a.) - Hava Nezaretinin 

bildirdigine gore diin ogleden sonra 
Schinlig bogazmda bir lngiliz tayyaresi 
bir dii~man tahtelbahrine taarruz etmi~
tir. Tahtelbahrin tahrib edildigi zanne
dilmektedir. 

Bir ke§if ur;u§u yapmakta olan bu tay
yare stg sularda bir tahtelbahrin deniz 
iistiinde dola§makta oldugunu i:)grenerek 
dort bomba atmt§tlr. Bombalardan biri 
gemiye tam olarak isabet etmi~tir. Taar
ruzdan sonra tahtelbahir siyah bir duman 
i~in ve yalntz kulesi suyun dt§mda olarak 
goriilmii•tiir. 

Bir lngiliz gemisi bahrtldt 
Londra 5 (a. a.) - 6 700 tonluk «Pa

cific Reliane:. ismindeki lngiliz vapuru, 
lngiltere sahili ar;tgmda di.i§man tarafm
dan batmlmt~tlr. Vapurun mi.irettebatmt 
te~kil eden 53 ki§i denize indirilen san
dallara binerek kurtulmaga muvaffak ol-
mu~tur. 

Kraliyet hava kuvvetlerine mensub 
tayyareler, bu sandallardan iki•ine sahi
Je kadar refakat etmi~lerd ir. Diger iki 
sandalda bulunanlar cMochville:. vapu
runa almarak Cornwal' de karaya <;tkanl
mu~ttr. 

Torpillenen Finlandiya vapuru 
Nevyork 5 (a. a.) - Diin lngiliz sa

hili ar;tklannda torpillenen Finlandiya 
bandtrah Wilja vapuru miirettebatmdan 
36 ki§i Holanda bandtrah Maasdam va
puru tarafmdan buraya getirilmistir. Bun
lar Ho!andaya gonderileceklerdir. , 

Atlantikteki tahtelbahir 
Nevyork 5 (a.a.) - ~l\lacky. Radio~ 

nun bildirdigine gore eEl Ciervol) ismin
deki lngiliz vapurundan, Atlantik deni
zinde bir Alman tahtelbahri tarafmdan 
takib edildigine dair bir mesaj alt'lmt~br. 
Komiir laflyan lngiliz gemilerine 

hiicum 
Amsterdam S (a.a.) - Umumiyetle 

iyi haber alan Alman mahfillerine gore, 
Alman tayyarelerine, lngilterenin §ark sa
hili boyunca, komi.ir ta§tyan yiik vapur -
Ianna yaptlacak taarruzlarda daha §id • 
d .. tli davranmalan icin Pmir verilmsitir. 

Welles'i kabul i~in 
Londrada haz1rhklar 

< Ba§taratz 1 tnct sahttede) 
dan avdet eden Amerikanm Londra el
c;isi M. Kennody Romaya ugramt§ ve A
merikamn Roma elc;isi M. Phillips ile go
rii~mii§tiir. 

M. Kennedy, Sumner Wellesin yakm
da lngiliz ricaline vaki olacak ziyareti es
nasmda kendisile gorii§mek iizere o tarih
de Lonrlrada bulunacakttr. 

Londradaki haz1rltklar 
Londra 5 (a.a.) -Welles, hafta so· 

nunda Londraya gelecektir. Amerikanm 
Londra biiyiik elc;isi Keneddy de yakmda 
vazifesine donmii~ bulunacakttr. Wellesm 
biiyiik ekilikte mi misafir olacagt ve ya
hud bir otelde mi ikamet edecegi henuz 
malum degildir. 

Almanya, bu suretle, lskor; komiiriiniin 
lngiltere cenubuna gitmesine mani olmak 
iimidinde ve demiryolu §ebekesinin fab
rikalarla halkm komiir ihtiyacmt temine 
kaf, gelmivecegi zannmdadtr. 

lnlilak neticesinde batan gemi 
Londra 5 (a.a.) - eBen Attow:. is

mindeki bahkc;t gemisi bir infilak netice• 
sinde batmt!!ttr. Vapurun mi.irettebatmt 
te§kil eden 9 ki§i hakkmda haber alma
mamt§tlr. 

Miikemmel halta 
Londra 5 (a.a.) - Bahriye Nezareti, 

hitam bulan haftanm fngiliz bahriyesi ir;in 
miikemmel bir hafta oldugunu bildiriyor. 
Filhakika mezkur hafta zarfmda yalmz 
iki ticaret vapuru kaybedilmi§tir: II 7 6 
tonluk Albano ve 71 0 tonluk Gato va· 
purlan ... Buna mukabil lngilizler tarafm· 
dan zaptedilmek iizere alan 4 Alman va
puru intihar etmi~tir: 620 tonluk Wolf
burg, 2 390 tonluk T rour, 65 30 tonluk 
Heidelberg ve 3 369 tonluk Arucas ... A· 
rucas'ta ktymetli bir hamule vardt: CIVa. 
Mezkur vapur 15 giin evvel Vigo' dan ha· 
reket eden son vapurdu. Altt vapurdan 
yalntz bir tanesi Almanyaya varabilmi§, 
3 u lngiliz ve F ranstz filosu tarafmdan ya· 
kalanmt~. biri intihar etmi~ ve biri de 
Norvec'in ~imalinde karaya oturmu~tur. 

p oda vapurund a olenler 
Londra 5 (a.a.) - cDomana~ ismin· 

deki lngiliz posta vapurunda yolcu ve 
miirettebat olmak iizere 297 ki§i bulun
dugu tasrih edilmektedir. 

19 zabit, 36 Hindli tayfa ve 45 Hindli 
yolcu i->lmii~tiir. 

29 bi'i asker labrikalarda 
~alr~acaklar 

Londra 5 (a.a.) - Askeri fabrikalar
da c;ah§an amele miktann1 artumak iize· 
re asker! makamat 29,000 askere iic< ay• 
!tk muvakkat bir mezuniyet vermi~tir. 

Belfika meclisinde protesto iflimaa 
Briiksel 5 (a.a.) - Meb'usan meclisi 

ic;timamm ba§langtcmda, reis Van Can • 
velo~sct, biitiin meb' uslar ayaga kalkmt~ 
oldugu halde, bir Alman tayyaresinin ta• 
arruzuna kurban giden miilazim Henra • 
dm hattrasmt yadederek, Belr;ika bitaraf· 
hgtnm, Alman tayyareleri tarafmdan mi.i• 
temadiyen ihlal edili§ tarzmdaki kasdi 
tebariiz ettirmi§tir. 

Bundan sonra Ba§vekil Pierlot, mem· 
leket §erefi ve memleket hukukunun Sl· 

yaneti namma, hiikumetin, maddi ve bil
hassa manevi tazminat istedigini izah et· 
mi~tir. 

Harbiye Nazm, ilk ate§in, Bel.;ika tay· 
yareleri tarafmdan ac;tlmadtgmt tauih et• 
mi~ ve Henardm, sadece taarruza muka
bele etligini ve bu esnada, kalb nahiye• 
sinden miiteaddid kur§un yarast aldtg • 
soylt·mi•tir. 

lngiltere 300 milyonluk aahili 
istikraz; yap1yor 

Londra 5 (Hususi) - Maliye Nazm 
Sir Con Saymon Avam Kamarasmm bu· 
giinkii· celsesinde beyanatta bulunarak 
yiizde iit< faizli 300 milyon sterlinlik bir 
harb istikrazt ihrac edildigini bildirmi§tir. 
Yeni istikraz tahvilleri I 5-18 sene vadeli 
olacakttr. T ahviller oniimiizdeki sah gii· 
nii piyasaya t<tkanlacak, c;ar§amba giini' 
k~vtd muamelesi hitam bulacakttr. 

~eker muhtekirleri 
takib ediliyor 

Eski~ehir 5 (Hususi muhabirimizden 
telefonla) - Sehrimizde §eker ihtikau 
yapmaktan maznun 7 ki§i ciirmii me§hud 
mahkemesine verilmi§ler ve derhal mu
hakemelerine ba§lanmt~ttr. Maznunlardan 
deri tiiccan Barutc;u Mehmed, muhakeme 
sonunda tevkif edilmi~. diger maznunla• 
nn gayrimevkuf olarak muhakemelerinin 
devamma karar verilmi§tir. 

Barutr;u Mehmed, §eker i~i yapmadtih 
ve sadece deri ticaretile me~gul oldugu 
halde, ihtikar maksadile kiilliyetli mik~ 
tarda §eker idhar ederek bunlan deri bal• 
yalanmn altma saklamt§ ve ~ekerler bu• 
rada bulunmu§tur. 

Bazt §ahidlerin celbi ve bazt hususahn 
alakadar makamlardan tahkiki ir;in mu· 
hakeme 7 marta talik edilmi~tir. 

Bahaeddin 
<;:emberlayn'in hususi katibi Welles"il' 

gorii§meleri hakkmda bir program ha -
:zulamaktadtr. Welles resmi ziyaretlerden 
ba§ka aynca Londrada bazt hususi ziya • $ehrimizde vaziyet 
retler de yapacaktu. $e~;:erin sah§ fiatma Vekiller Heyeti 

Ruzvelt kat'i karar v-erecek k<narile yaptlan I 0 kuru§ zamdan sonra. 
~eker tacirlerinin ellerindeki stoklan bil-

Va§ington 5 (a.a.) Sumner direrek aradaki fiat farkmt mal sattldtk· 
Welles'in sey~hatindeki mana anc~k Va- c;a odemek iizere verilen 24 saatlik miih
~ingto.n'a ~ondiikten Eonra an!~~tlacak - let diin saat 12,30 da nihayetlenmi§tir. 
ttr. Ftlha!uka ~?r ~ey Ru:velt m \~e!lc·s, rakat yalmz bir ~eker taciri elindeki sto· 
tarafmdan getmlecek malumattan 1stlfa- kun hakiki miktannt bildirmi~tir. Ayva • 
desi tarzma bagh .~ulunma~tadtr. I hkh bir ~eker taciri olan bu vatanda, 

Ruzvelt, \~~lies m avdett~de': sonra bundan on be~ giin evvel almt§ oldugu 
Avrupa harbmt durdurma.k tmh•nlanntn 200 r;uval ~ekerden 180 ~uvalmm halen 
kullamlacagmt beyan edebilecek ve bu sattlmami§ oldugunu Ytldmm telgrafile 
suretle siyasi muhastmlanna kar~J vazi - lstanbula bildirmi~tir. Oiger tacirlerin 
yFti kuvvf"t1Pm·'hilecf"ktir. hepsi - hatta en biiviikleri dahi - ellerinde 

Doktor $aht, Am~rikaya davet ancak 50 nihayet i 00 kilo ~eker bulun • 
edildi dugu gibi giiliinc iddiah beyannameler 

vermi lerdir. Bu iddialara tabii inanatl • 
mam<iktadtr. 

Bern 5 (a.a.) - Natinnl J.,,;,llnl!'un 
Berlin muh~birinin zannettigine gore Al· 
manyanm Amerika ile ikttsadi miinaMe · 
betlerde bulunmast ihtimallerine rfair 
Welles ile Dr. Schacht ara~•n-la. v,.pdan 
gorii§me esnasmda Welles, Dr. Schacht"t 
Amerikaya davet etmi~tir. .__. ... ___. 

Kalb sektesinden oliim 
lhtiyar bir adam, diin Sanyer iskelf"sin

de vapura binmek i.izere bilet ahrken bir
denbire dii§erek olmii§tiir. 

Yaptlan tahkikatta bu zavalhmn lstin
ye fabrikalannda makinist MehmPd oldu
gu ve kalb sektesi neticesi oldiigi.i anla§tl-
mt§tlr, 

Diin Ankaradan ~ehrimize gelen ha • 
ber!ere gore gerek bu vaziyetle gerek ~e
keri normal fiattan yukan satanlar icin 
milli korunma kanununun verdigi sala\i
vete istinaden ~iddetle miicadele edt! • 
mesi ifiin harekete gec;ilmi§tir . 

$eker fiatlannm yiikselmesi iizerine 
~ehrimizde bir buhran yarattlmasma rag
men diin ~eker satt~lan her zamankinden 
r;ok a~agt olmu§tur. Bu satllan mallann 
da yanst fiekilmemi!,ltir. 

Diinden itibaren bilumum §ekerli me
vad, ~ekerlemeler ve ~ekerden mamul 
tathlann fiatlanna da onar kuru§ zam 
yaptlmt§hr, 



~ ....,.,.,.. ____ _ 

6 CUMHURIYET 

~ ""'l KU(:Uk 
1 Karisinin ~'ocug"' u ~~~ J~ 

hlk6ye ~ ~ 

Anne, son defa misafir kald1g1n ii~t ge-l mm hayatm1 ke~~~a~:~ ~~d~~a~~ Biiyi.ik k1r kOfUSU 
ce ic;inde kanmm iki aydanberi farkmda hk bilerek en biiyiik slkmtllara bu em~l-
olmadlgl bir§eye dikkat ettin. Bundan da yetin verdigi huzurla mukavemet etml§· Mektebliler arasJndaki 
anlad1m ki ana ile evlad arasmdaki bag tim. Kanmm bu, oteki c;ocugu bende em
kan ile koca arasmda yoktur. Yahud bel- niyeti, itimad1, mukavemeti, iimidi her~eyi 
ki bu bag hi~t kimsede seninle benim y1kt1. Nt:den? Bir ihanet kar§lsmda m1· 
ar<'.mda oldugu kadar kuvvetli degildir. y1m? HayJr ... 

Gec;en cumartesi beni bir kofeye ~teke- Vak1a ilk haber aldtgtm gi.in, kanmm 
rek: bana ihanet etmi§ olduguna kanaat getir

- Sinaei, eana ne oldu oglum '> Bir der
din mi vari Seni ne~esiz goriiyorum. Bir 
~eye mi !nk,J.yorsun i Ned en ikide bir da· 
1yorsun, di.i~i.iniiyorsun i 

Diye sordugun zaman bir an §a~alad1m 
ve sana aldand1gm1, hi.; bir ~eyim olmadl
gnu soyledim. Ertesi giin tekrar ayni suali 
sordun ve gene inkar ettim. Fakat sen git-
ikten sonra bu suallerini dii§iindiikc;e hay

ret:m arttJ. Y esimi o kadar gizledigim. 
hele evde ne§emi muhafazaya o kadar c;a• 
h~tJgtm halde sen gizli ve c;ok derinde bir 
yaranm ic;imi gemirdigini nast! farketmi§-
in? 
~imdiye kadar senden hi;bir derdimi 

saklamamJ§tlm; bun dan sonra aaklayaml
yacaglmt da anlayorum. Zaten senden 
yalmz teselli ve !!efkat gordiigiime ve 
bekledigime gore bu ihtirazm manasl ne i 
lki aydanberi di.inyadan saklad1g1m s1rn, 
sana ac;maml§ olduguma birdenbire neka
dar nadim oldugumu bilemezsin. hte o· 
nun ic;in ve bu if§BYt bir gun bile gecik
tirmemek kararile bu mektubu yaz1yo· 
rum. 

Evveli. sana biiyiik bir mesele kar~ISln
da bulundugumu ve senden bunun hallini 
istemedigimi bildireyim. <;iinki.i bunu hi!i 
kimse halledemez. Benim aile ocag1m1 ta 
temelinden sarsan ve kiic;iik bir dikkat
sizlikle, acele ile ta temelinden Ylkabile
cek olan bir mesele. Bunun halli c;aresi, 
yedi senedenberi oldugu gibi gene onu hie; 
bilmemekti. Yahud mademki arhk bu 
mesele ile kar'l kartiYBYim, bir ba§ka c;a
resi bu tneseleyi bilmetni~ goriinmek ve 
unutmakhr. 

Yedi senedenberi, diyorum. Yani tam 
r:vlendigim gi.indenberi... 0 giindenberi 
kanmt ve ,.ocuklanml, biitiin bu ocagt ne 
kadar c;ok sevdigimi senden iyi bilen yok-
tur anne. 

Aldanmaktan asia korkm1yarak iddia 
edebilirim ki bu zaman zarfmda haya
tlmiZ tam bir itimad ve miitekabil §efkat 
i,.inde ge,.mi§tir. Bir c;ok mu§ki.illere, mu
zayakalara kar§t kanmla yanyana, ba§ba
§a miicadele ettik. Bilirsin ki bizim de 
-seni bir c;are bulamamak ve bize yard1m 
edememekten mustarib eden· ac1 senele
rimiz, hatta felaketli anlanm1z oldu. 
Hele bugiin biri alh, oteki dart ya§mda 
olan c;ocuklanm1z dogduktan sonra ... 
Ama hepsine benim kadar kanm da kah· 
ramanca mukavemet etti. 0 emsalsiz, her 
noktadan emsalsiz, c;ah~kan, muktesid 
cesur ve ne~eli bir hayat arkadao1d1r. Bu· 
tiin bu mi.icadelede kocastrun, ~tocuklarl• 
mn ve evinin huzurundan, aiikunundan 
ba~ka birteY dii,iinmedigini sen de pek 
iyi biliyor; takdir ediyordun. Onun haya
tmda benim i!iin karanhk hie; bir nokta 
bulunmadtgma, benden gizli, ne sevinci, 
ne kederi, ne mazisi, ne hali, hatta ne de 
i~tikbali olamtyacagma nekadar emin
dim ... 

Derken anne, bundan iki buc;uk ay 
evvd bir tesadiif bana kanmln gayrime§
ru bir c;ocugu oldugunu ogretti. Benimle 
evlenmeden evvel dogan bu !jOcuk §imdi 
on ya~mdadtr. 

lste mesele bu... l,te halledemedigim 
rnu~mma bu ... 

Aldan1yorum; zannetme. Ben de i§it
ti~im zaman inanmadtm. Fa kat on be§ 
giin biitiin i§imi giiciimii buakarak takib 
ettim. Araya ba§ka bir kadm koydum ve 
ogrendimki, c;ocugun babast Giizide ile 
evlenmek i.izere iken bir otomobil kaza· 
smda olmii§tii. <;ocuk gizlice dogmu~ ve 
bi.iyiikannesile biiyiikbabaat tarafmdan 
biiyiiti.ilmi.i~ti.ir. lki sene evvel biiyiikbaba-
81 da oJmi.i§, !iOCUk §imdi hiiyiikannesinin 
elinde kalmt§tn. Bir gece yatlst mektebin
de okuyor; ~ah§kan, terbiyeli ve ... Giizi
deyt: c;ok benziyen bir c;ocuk. 

Bana bu ac1 hakikati ogreten tesadiifii 
sorma. Onun ehemmiyetj yoktur. Fakat 
bu hakikati ogrendikten sonra ne hale 
geldigimi tasavvur edebilir misin i Ben, 
ki bu sene biit,.emin biraz geni§lemesini 
ve ferahlamasmt, evime, kanma, !iOcukla
nma biraz daha huzur getirecegi ic;in en 
bi.iyiik saadet telakki etmig, ben, ki kan-
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mi~ gibi bir tesir altmdayd1m; sonra, bu 
haberi teVItik ic;in ugra§hglm bir iki giin 
ic;inde bu tesir ve teessiir hafifledi. Beni 
tammadan evvel, tamml§, evlenmek iiez
re bulunmu~ oldugu bir adamla i$ledigi 
giinahm mahsuliinii yalmz ak1l ve man • 
hgtmla muhakemeye ba§ladJm. Ktzlm 
Ley\a da boyle bir giinahm mahsulii degi\ 
mi? Bugiin kim bu giinahtan dolayt Gi.i
zideyi tahtie edjyori Hie; kimse ... 0 halde 
bir kaza. Giizidenin ni~anlJSim oldi.irme
mi~ olsayd1 bu c;ocuk da babas1z kalmlya
cak 'Ire bir giinah mahsuli.i olmtyacaku. 

Bu noktadan Giizideye hie; bir §ey soy· 
liyemiyecegimi anlayacak kadar itidalimi 
topladtm. Fakat ba§ka bir nokta var: 
Benden sakh hie; bir s1rn olmad1gma o 
kadar inand1g1m Gi.izide bu biiyiik S1m 
yedi sene nas1l saklavabildi? Arada bir 
onu gormege gitmiyor mu i Gidiyorsa 
ben den nastl gizleyebiliyor? Gitmiyorsa 
evladmt gormemege nas1l tahammiil edi
yor? 

Fakat beni astl dii§iindiiren, bunlarm 
hic;biri olmadt. Senelerce, bir c;ocugu ol
dugunu benden gizleyebilen kanm, daha 
bir c;ok §eyleri benden saklayabilmi~ degil 
midiri Ben onun hic;bir sun henden sak
hyamlyacak kadar saf ve temiz olduguna 
kani idim ve bu kanaatle ona o kadar 
bagl1 idim. Halbuki §imdi bu kanaatim ve 
bu itimadtm temelinden sarstld!. 

hte iki ayd1r bu sarsmtmm azabmt c;e
kiyorum. Ona ve c;ocuklanma hie; bir §eY 
belli etmemek ic;in her§eyi yapt1m ve mu
vaffak da oldum. Evimizde en hafif bir 
~iiphe ve bir endi§e havas1 esmedi. Yalmz 
iki ak§am evvel, yemekten sonra, c;ocuk
larla otururken son derece ajfpr, hatta teh
didkar, endi§eli, actkh hir tavula: 

- Giizide, dedim. Seninle biraz konu§
mak istiyorum ..• 

lki ay tahammiil ettigim, biitiin zehirle· 
rini ic;ime aktttlgJm bu tshrab1 art1k sak
layamtyacagtma karar vermi~tim. F akat 
omriinde benden bu kadar vahim bir hi
taba maruz kalm1yan Giizide birdenbire 
ne kadar oa~lrd!; belki benim kendisile 
gorii~ebilecegim bir tek vahim mesele ol
duguna inanm1~ oldugu i.;;in artJk her§eyi 
ogrendigime kanaat ederek nekadar 
korktul ... 

Odam1za ~ekildigimiz zaman sapsan 
kesilmi§ti. Dudaklan ve elleri titriyordu. 
Benimle konu~acak, benim yiizi.ime baka· 
tak halde degildi. Bir koltuga c;oktii. 0 
zaman hemen kendimi .topl<ldlm: , 

- Ben dedim, bizim klz1 mektebe 
vermek istiyorum, ne dersin? 

Birden, ba~mdan binlerce kiloluk bir 
yiik kalkmt~ gibi dogruldu; nefes alarak 
kendine geldi ve ben bu bahsi ona a!ia· 
m1yacag1ma kanaat getirdim. 

Y edi senedir kanmm gayrime~ru bir 
c;ocugu oldugunu bilmiyordum ve ~ok 
mes'uddum, acaba bundan sonra da hie; 
bir vey bilmiyor ~roriinme~ bana ayni hu
zuru ve saadeti temin edecek mi? 

T ecriibe edecegjm. 
BEHCET RONA 

Kay1p aran1yor 
Klzun Fethlye, Turgudlu kasabasm

da Kozapazarmda Hac1 Ethemin ak
rabasmdan olup un fabrlkalarmd:t 
tR§c;thk eden Ahmedle Ayvahkta ev· 
lenml§tl. 

342 de Baymdttda Y1lmaz fabrlka
smda c;ah~tl~ml l!!lttlglm d1mad1mm 
Turgudluya ve ondan sonra aa Ka~a
agacdak! fabrikaya gltt!glnl ve klZI· 
mm da. beraberlnde oldugunu ti~r~n
ml~tlm. Fakat olanca aramava ra~
men heniiz kendllerlnl bu1amad1m. 

Pek perl§an vaziyettey!m. Ben! yen! 
blr hayata kavu~turmak iGln k1z1irun 
ve damad•mm halen nere:lc bulun -
duklarmm o~ren!lme.sl h;ln muhte -
~m gazetenlzln del~lette bulunmasl
m rica ederim 

<;anakaklede Maydos i~lreleslnde 
kahvect Girldlt Mehm•.d vasttastle 

Kflidbahirde HasfJ.n c;azar 

Nakleden: HAMDI VAROGLU 

miisabaka pazar giinii 
yapdacak 

Mektebler aras1 ku ko~usu Istanbul 
mmtakast ~ampiyonlugu pazar aabah1 sa· 
at on bu~ukta Kad1koyde 4000 metroluk 
bir yo) iizerinde yaptlacakt1r. 

:;,ampiyonadan evvel yap1lan ii~t mii • 
sabakaya i§tirak eden mekteb atletlerinin 
en giizidelerinden Se!iilerek her mekteb
den on atletin girecegi mi.isabaka, bu su· 
retle daha olgun kol,!ucular arasmda ya
pllml§ olacaktJT. 

lki iic; bin metro arasmda yap1ho.n di
ger i.ic; miisabakaya nazaran §ampiyonanm 
4000 metro olarak yap!lmatl ve yan§a 
girecek atletlerin se;ilmi§ sporculardan ol
masl, bu miisabakay1 pek heyecanh bir 
§ekle sokmaga kafi bir sebebdir. Birinci
lik miisabakasma on yedi mektebden onar 
atlet girecegine gore, hareket hattmda 
I 70 gene atlet toplanmt§ olacaktu. Muh-
telif vesilelerle yap1lan kiT ko§ularma na· 
zaran pek biiyiik bir yekun say1lacak olan 
bu kadar kalabahk bir grupun yapacagt 
yan§taki zevki ve heyecam tahmin et
mek hic; de gii; degildir. 

Mi.isabaka F enerbahc;e stadmm ark a • 
smdan ba§layacak, K1z1ltoprak, Kayl§dagt 
caddesini takib ederek K1z1ltoprak tram· 
vay caddesinden F ener atadma kadar de· 
vam edecektir. Atletler atadm i;inde bir 
tur yaptJktan sonra miisabakay1 bitirmi§ 
olacaklardJT. 

l\1i.isabaka Istanbul mektebleri birincili
gi oldugu i;in hem ferd, hem de taktm 
birincisi se,.ileceklerdir. Birden. onuncuya 
kadar en iyi dereceyi alan taktm, 1940 • 
4 I Istanbul mektebleri ku ko§USU tampi
yonu olacaktJr. Kabata§, Haydarpa§a, 
San' at mektebi ve Bogazi!ii §ampiyonlu • 
guna en yakm atletlere malik mektebler· 
dir. 

Mekteb futbol ma~lari 
Mektebler arasl futhol §ampiyonastmn 

hemen hemen en miihim ma;lan bu hafta 
yaptlacakhr. 

Beyaz ki.imenin en aaglam ve tampi· 
yonluga en yakm tak1mlanndan olan Ga· 
latasarayla Kabata~J Taksim aahasmda 
kar§lla§acaklardlr. 

Galatasaray taktml oimdiye kadar iic; 
defa galib ve bir defa da berahere kal • 
m1~tlr. Kabataom iki oyunu tehir edilmit. 
buna mukabil iki defa galih, bir defa da 
berabere kalml§tlr. 

Bundan ba~ka, Bogazic;i, Istanbul liseai 
mac;t da ayn bir efiemmiyet ta§1maktad1r. 
Bogazi;i dort galibiyet kazanmlf, Istanbul 
lisesi dort defa galib, bir defa da berabe· 
re kalml§hr. 

!)ere£ sahasmda yap•lacak Vefa, Hay
darpa§a liseleri ma,.ma da biiyi.ik bir e
hemmiyet verilmektedir. 

Haydarpa§a i.ic; galibiyet, bir berabere 
vaziyettedir. Vefa iki defa galib gelmi§, 
bir defa da maglub olmu~tur. Hulasa, 
rnekteb mac;lanmn en alakah oyunlan bu 
hafta oynanacakur. 

Brezilya • Ar jan tin hera here 
kald1lar 

Rio do Janeiro 5 (a.a.) - Burada 
55,000 seyirci oniinde yap1lan Arjantin
Brezilya rnilli futbol ma!it temdide rag· 
men 2-2 beraberlikle bitmi§tir. 

Giiniin kahramam, gene, Siyah Elmas 
lakabile maruf ve tak1mma iki sayJyl da 
kazanduml§ olan Brezilyanm merkez mu· 
hacimi Leonidas' d1r. Arj an tin taklm1nd11 
en c;ok muvaffak olanlar Baldonedo ile 
Cassan' du. Yar1m saatlik temdidden son
ra beraberlikle neticelenmio olan bu ma~: 
yakmda tekrar edilecektir. 

lzzet Muhiddin i~in Mevlid 
okundu 

Merhum arkada~1m1z lzzet Muhiddin 
Apag1n ruhuna ithaf edilmek iizere diin 
Beyoglun< , Agacamiinde Mevlid okun
rnu§tur. Mevlidde kalabahk bir halk kiit· 

l
lesi ve merhumun arkadaolan bulunmu, 
v~ ~u veaile ile lzzetin hatnas1 taziz edil
rnl~tlr. 

Bey ... 
- Ne gibi) 
lstasyondan !ilkml§, arabanm yamna 

gelmi~tik. Selim Sek ban Beyin sualine 
derhal cevab vermedim. Arabaya bin
dik. Kasaba yolunda ilerlemege ba,la· 
dJk. 

A!i1lan muhaverenin mevzuu, iJi mi.ina-
1 ka§aya gotiirmek istidadt gosteriyordu. 

~imendifer memurunun: cHay1r, bu 1 ~1smda, biraz evvelki huzursuzlugum, bir- Selim Sekban Be>:i,. bu seferki ~eli§ind~, 
tren mar~andiz. Ekspresin yirmi dort sa· denbite kayboluyor. giiler ytizle, elemmt anlayan btr kalbtn 
at r~tan ~au diyecegini adeta iimid et- Elimi uzatJyorum. Onun elini s1kmak en candan tezahiirlerile kar~1lamaga az• 
mi!) tim. i;in uzanan elde biiyiik bir samimiyet var: metmi§ oldugum halde; ic;imde, onun her 

Diidi.ik sesini takib eden homurtu y11k- Ayni ozlii duygunun Selim Sekbanda da soziinde bir hi.icum vesilesi, bir sitern, bir 
Ia~ h. Beyaz bir duman ... Sonra, lokomo· mevcud oldugunu, ilk bak•§lannda hisse- tariz mevzuu bulmak; kendisini incitecek 
tifin, ta ilerideki donemec;te beliren iri diyorum. . . . act sozler aoylemek arzularl peyda olu-
govdesi. Selim Sekban Beym el.mde, ufak bu yordu. 

lstim hl§lft!lan, piston giiri.iltiileri ata· <;anta var. Bu c;antayl Be§IT ahyor. lstaa- lki saate yakm, istasyonda yorgunluk 
smda istasyona girip duran trene, bekle- yondan r;tkmak iizere yiiriimege ba§layo- alan hayvanlar, diiz caddede giizel bir 
medigi bir manzara ile kar,lla§anlann, ruz. ko§U tutturmu§, arabay1 ri.izl!'ar gibi u-
ha vran gozlerile babyorum. Selim Bey: c;uruyorlard1. 

V I · d b l - Buraya kadar ni .. in zahmet ettiniz agon pencere erm en uzanan B§ ar, '" Selim Sekban Beyin, yiiziime bakmak· 
bi.iti.in bir treni dolduran, isimsiz, hiivl- Leyla Hamm i diyor. tan b1'Jhassa c;ekinir hissini veren gozleri, 

h I d .. .. .. - Zahmet ne demek Selim Bey! Mu-yetsiz bir r;ehre a in e, goziimun onun • 1 bir miiddet, Bel,!ir Agamn omuzlan iis• 
d k ld 1 allimini kanplamaga gelen bir talebe, o -

e 1
ffi

1 ayor ar. tiinden, bu geni§ yolun ta ilerisine takll-
Bu kadar kalabahgm ic;inde, Selim sa olsa vazifesini yapm•§ say•hr. d k ld 

b 1 k · · •- - Belki, ama. boyle sabah karanhg1 I, a 1. ~ekban Beyin yiizi.inii secte i me l<;ln, a"- Her zamanki gibi. uzak ufuklarda bir 
·1 b d I k 1· istasyona inmek epey kiilfet I hm tamafT'J e &.§lm a 0 rna azlm. hay11 )1' kovalayor gibi, dalgmd!. Dudak· 

I d b d b . - Galiba beni bu kiilfetten kurtarmak Birden bire, ku ag1mm i in e lr ses: larmda, neo eden ziyade melale yakm bir 
B · L )• H d' ic;in gelecegvinizi haber vermediniz. ~ 

- on)ur ey a anlm, Jyor. tebessiimiin tereddi.idle dola§hgl goriili.i-
Doniiyorum. Kar~!mda Selim Bey clu- - Hayn, bunu dii~iinmedim bile. Be- yordu. 

b . b 1 cl ni kar§!lamak ic;in trene geleceginiz r.khm-
ruyor. Yiizii. geni~ IT te essiim e ay m- k h f Bir miiddet, iki yabane1 gibi, hi,. ko-
hmml~. Gozlerinde, ah§madlgtm bir par- dan ger;mezdi. Yalnlz, biiyi.i an•me en- nu•madan, kar•. lltkll oturduk. "' 

diyi haberdar etmekle iktifa ettirn. ~ , 
)aJ,ltk var. d S )' Sonra, Selt'm Sekban Bey, arabaya bi-Bu giilen yi.iziin, bu parlak gozlerin kar· - Bir kere daha aldan m1z, e 1m 

Adana Belediyesi agac
lari ni~in kesiyormu~ ? 
Adanan istasyona baglayan cadde 

i.izerindeki agaclartn Belediye tarafmJan 
kesilmekte oldugunu yazmtttlk. Adana 
Belediyesi, hu mesele hakkmda bizc §U 

mektubu gondermi§tir: 
c Blr bucuk k!lometreden tazla uzunluk

ta olan asfalt caddemlzde ancak (100J ta
ne ya.ljlanmtrs okallpttis vard1. D!~erleri Mil 
akasya g1bl ba~ka cinslerdendir. Bu oka -
lipttislerden blr s1rada (35) tane olmak 
i.izere yalmz iki s1ra okallpttis kesilml§tir. 

Bu ke.simln .sebebler1 i.se §Unlardlr: 
Adanada yet!~tir!lml~ olan okaliptti.s nevi 

40 metreden fazla biiyildi.igti ve buna gore 
kuvvetli ·ktik ve dal budak sald1g1 lcin cad
de tezyin agac1 olmaktan cok uzakt1r. An
cak genl~ yollarda ve ormanllklarda l.§e 
yarayan bu tlpl€r Beled!yenln ellnde eskl· 
den ihtlyaca k~1! 1idanll~t bulunmadl;l;m
dan lear mukablli bir hususi 1idanllktan 
almm11? ve §ehrin en gi.izel caddesl bulu -
nan asfalt caddeye de bunlardan bir 1us1m 
dlkilmek mecburiyetinde kalmml§tl. Bu 
cins okal!ptiisler budanmaga gelmedigl gi
bl yukanda zikredilen esbabdan dolayt hem 
blnalan tamamen kapatmakta ve hem de 
yaya kaldmmlar!le asfalt yolu koklerile 
kaldtrarak su akmttsma. ve kanallzasyona 
da zarar vermektedir. Nlteklm as!alt cad
den1n okallptti.sleri kes!len k!.smmdaki la -
gamlarm yemlenmeslne mecburiyet has!l 
olmu~ ve yap!lmasma ba~lanmlljtlr. 

Bundan ba~ka §ehrln havai olan elek -
trik ~ebeke.:;ine temas ederek tehllke mey
dana getlrdigi gibi gevrek clan dallarl §id
detli riizgarlarda kmlctJ~mdan bu tehll -
key! art1rma.ktad1r. Ve bu sebeblerdir kl 
elektrlk §lrketl bu a~aclarm kesllmesln! 
1srar1a lstemektedir. 

Maamafih e.sa.s itibarile ve blr ktsnu, 
Abidlnpa~a caddeslnde yi.izde sek.senl ku -
rumu§ bulunan okaliptiisler glbl, hastalan
ml~ oldu~undan Belediyemizce asfaltta 
bulunan ve bu yolun gayet ci.iz 'i bir kLSml· 
m dolduran okallpttislerin kesllmesindeki 
amil bu a!\'aclarm cadde agac1 olmay1 -
§lndan Ueri gelml!j ve 11ehrin bu gi.izel yo
lunu pl~na gore 1ki s1ra agaclarla daha !yi 
siislemek ve tamamen kapanm1~ bulunan 
yen! Halkevl ve Tiirkku§u gibl en temlill bl· 
nalanm!ZI meydana ;tkarmak dti~i.incesin
den dogmu§tur. Nitek!m yen! ekilecek ve 
dlger agaclarla daha giizel b!r manzara 
te~kil edecek olan 11danlarm yerler1 ha -
Z1rlanm1§ ve slparl§ edllml~? bulunuyor. Bu 
eklmden .sonra gori.ilecektir ki ~ehrln bu 
k1sm1 eskisinden daha gi.izel blr c;ehre ar
zedecektlr. f;lurasm1 da arzetmek lsterinl kl 
§ehrln agaclanmas1 i'lllnde Beleod!ye ta -
mamen bir bilgi ve program dahlllnde ha
reket etmekte olup gerek rlyaset ma1tam1 
ve gerekse parklar mUdtirlilgil bu hususta 
mesleki malumata sahib bulunmaktadlr. 
Bununla beraber gene de di~er a\akalt da
irelerln de fiklrlerl almml$ ve blzlmle ta
mamen mutablk olduklan gortilmii§tlir. 

!;luna tamamen emln olmaliSlmz kl btl 
gilnkil Belediye agac kesmek veya s;ayl!t 
tuhaf bir ~flkllde bundan bir k~r etmek ci
hetlne (Beled!yemizln bu senekl ha,k!ld 
tahs!Ut1 gec;en ytla nazaran 50 bin lil'adan 
fazla o1,.1uguna gore) gitmegi degil bllakis 
blnlerce agac dikerek lklime gore (lehr•n 
lhtlyacml gtizoniinde tutmagt programla~
tlrmll$ ve lcraata gec;mi~? bulunuyor. 

I;Jlmdl elimizde tev.sl ettlgimlz biiyil k blr 
tidanl!gtmlz vard1r. Ve agac tekslrinde 
hummall bir faal!yet ve iht1sasla yiiriin -
mektedir .~ _ ...... .-.. 

Ni§an merasimi 
Vazife kurbam merhum Istanbul birin

ci ceza reisi Bay Sadeddin Giirenin oglu 
Adliye V ekaleti ceza i§leri memurlar~n
dan Memduh Gi.ire ile eski Maliye komis
yonu reislerinden Mehmed Ali Akatiirki.in 
k1z1 Giizidenin ni§anlanma merasimi diin 
gece Beyaz1ddaki evlerinde bir,.ok Belt
me zevat huzurunda icra edilmi~tir. 

Bususi 

Frans1zca dersleri 
Yirmi senedenberi resml mekteb

lerde lisan dersleri veren miitehassts 
bir Ti.irk ogretmeni, evlerde hususi 
frans1zca dersleri vermege talibdir. 
Bakaloryalara haz1rlamak i~in aynca 
riyaziye dersleri de verebilir. Ocret 
son derece ehvendir. lstiyenlerin ga· 
zetemizde V. B. riimuzuna mektubla 
miiracaatleri. 

Halk K1rtasiye ve K1tabevi 
Samsunda Cumhuriyet Jl&zetesinin 
ve dii{er ~azeteJerin umumi bayiidlr 
Mekteb kitablan ve k1rtasiye leva-

Zlmmm her c;e!iidi bulunur. 

necegimiz dakikadaki sualindenberi ara
dan hie; bir zaman ge,.memi§ gibi, birden· 
hire sordu: 

- Aldand1g1ml soyliiyordunuz, Leyla 
Hamm. 

Bu suali hekleyor; soracagmt, cevabt
nt mutlaka oii;renmek isteyecegini hili· 
yordum ve hazulanmt§hm: 

- Her zamanki gibi, dedim. 
- Anlamad1m. 
- Yahud, anlamak iginize gelmedi. 

lzah edeyim ... 
-Lutfenl 
- Sizi kar§1lamak i;in istaayona kadar 

inmiyecegimi tahmin etmigsimz. T ahmi
ninizde yamld1gtn1Z1 goriiyorsunuz. Bun· 
dan evvel de, birc;ok tahminlerde npk1 
boyle yantlml§tmlz. 

- Mesela, hangi tahminleximde ~ 
- Onlan §imdi hirer hirer aaymak U· 

zun olur. Daha mii•aid bir zamanda an
latmm. Yalmz, §U kadar aoyleyeyim ki, 
benim hakk1mda verdiginiz biitiin hii
ki.imler yanh~tlr, sakattlr, haks1zd1r. 

Selim Sekban Bey, benim biiyiik bir 
ciddiyetle soyledigim bu soze hafif bir 
kahkaha ile mukabele etti: 

- Mi.isaade edin de, bu sefer de siz 
yamhyorsunuz diyeyim. 

Kahkahaslm, miiatehzi bir eda verme· 
ge c;ah§t1g1m ba§ka bir kahkaha ile kar· 
§1lad1m: 

- Hay1r, Selim Bey, dedim. Buna 
mi.isaade edemem. Yamlmad1g1ma o ka-

GfbriiN BULMACASI 

C-..._ __ TE__;~;._E_KK_O_R....:;;;_;;;;..._ ".:...-""' _) 
Vefatile ailemizi derin ae1ya sokan f1r· 

ka kumandanhgmdan miitekaid Osmanh 
Bankas1 idare meclisi azasmdan Konyah 
Hayri Ermanm cenaze merasimine ittirak 
eden v& beyani taziyet suretile elemleri. 
mize ortak olan bilciimle arkada, ve ah
bablanna ve son vazifei te§yii ifa ic;in Is
tanbul Kumandanhgmm ve Osmanh 
Bankas1 direktor ve erkammn gosterdik.. 
Jeri yakm alakaya ayn ayn te~ekkiire te
esstiriimtiz mani oldugundan bu vazifeyi 
ifaya muhterem gazetenizin tavassutunu 
rica ederiz. 

6 Mart 1940 

I~Cumhuriyet1JJ 
HalO~ 

Bir koy halkmm Ziraat V eka
letinden dilegi 

Osmaneli kazasmm Erlcek koyii halkm
dan tic imza lie ald1~1m1z b!r mektubda de
niliyor ki: 

cHtikumetimlz!n koyliiniin kalkmmasma 
verdigi fevkalade ehemmlyet1 her giln ga
zetelerde okuyor ve radyolarda i~ltiyoruz, 
Bu koyliilerin kalkmmasma verilen ehemmi 
yetten ctir'et alarak esasen fakir olan koylii 
miize blr lstlkbal haz1rlamak gaye V€ heve• 
sile koyiimiiz mmtaka.smda mevcud bulu
nan zeytin delicelerinl a~?llamak ic;ln kayma 
kamltga miiracaat ettlk. Ke§if !era kllmdl, 
fakat Zlraat Vekaletl tarafmdan blr me -
mur mahsusc;a zeytinlik gori.ilmeden a~1 -
lanmasma mii.saade edilmedl~inden geGcn 
sene B§Jlanmasl 1~z1m gelen a~aclar a~1 • 
lanamad1, iznlk kazaslle hemhudud bulu• 
nuyoruz. Bu kazada biitiin halk zeytincU!ge 
Iebar ve te§vlk edillrken blze de, zeytlnlik 
yapmak yasaktu, denllmeslne dogrusu 90k 
giicenlyoruz. Biz de TUrk evl!l.dlylz, blzlml 
de Tiirk kanunlarmdan i.stitade etmem1ze 
hakk1m1z vard1r. Blzlmkl glbl bir c;ok milra~ 
caatler de bu yiizden gerl bJrak!lml§ttr, 
Qiinkii kazanm bir 90k koylerlnde kiil11yetll 
mlktarda zeytin delicelerl mevcuddur, 
bu zeytinlere miisaade edildigi giin b~ 

koyli.iler kalkmmaga haztrlanml~ demek
tlr. Bu clhet aid olan Vekaletc;e na. .. 
illarl ltlbara almarak hie olmazsa bu sene .. 
den itlbaren olsun a~1 ameliyesine ba~la. • 
mlmasma lzln verilme.slni dileyoruz.~ 

Konferans 
Beyoglu Halkevlnden: 
1 - 7/ 3/ 940 per~embe gi.inii saat 18,30 d~ 

Evlmlz!n Tepeba§mdaki merkez b!nasmd~ 
doc;ent Dr. Bn. Nilzhet Ookdo~an tarafm• 
dan cGiinelj~ mevzuunda miihlm blr kon ... 
!erans ver!lecektlr. · 

2 - Mevzua oair reslmler projeksiyonl~ 
gosterllecektir. 

3 - Herltes gelebllir. 

ldman yapmak istiyenlere 
Beyoglu Halkevlnden: 
Aletslz j!mnastlk, eskrlm, boks, giire$, 

atletlzm bran~larmdakl spor c;al!~malarmaj 
l~tirak etmek lsteyen kadm ve erkek va~ 
tanda~S!arlmlzm Evlmlze miiracaat ederellj 
aza kavdolunmalarml rica ederiz. 

FIRSAT: l 
Saym halk1m1za, 

Muhaceret dolay1sile Japonyadan 
beraberimde getirdigim her c;e~id ev 
ve kadm e§yasl, manifatura, cazib 
hediyelikler, haz1r giyim e§yasl, salon 
tezyinau, oyuncaklar ve saireyi ,.ok 
ucuz fiatlarla satmaya ba§ladlglrnl 
arzederim. 

Abdiilnafi Atlas 
Uzak§ark Pazari, Osmanbeyde No. 186 

(Nargileciyan eczanesi yamnda) j 

Iktisadi ve Sinai 
' 

Tesisat ve i~letme 
T. A. Sirketinden: 

Ailesi ve yegeni: Dahiliye Vekaleti 
Hususi kalem memurlarmdan Sabri 

Erman, yegeni: F ethi Erman 
_______ .:..._;;_~-----.. 26 §ubat 1940 tarihinde sureti adiyed~ .e_ OLOM- ) toplanrnl§ olan heyeti umumiye i;tima ~ 

_ ____ __ .... _ mdaki karar mucibince 1939 senesi teoc 
Kiitahya Mutasamft merhum Ha§im mettiiii olarak beher hisseye yekun ola 4 

Pa~a kerirnesi ve sabtk Defteri Hakam rak ( 160) yiiz altrnl§ kuru§ tevzi edile .. 
Nezareti miihimme miidi.iri.i merhum lb - ceginden hisse hamillerinin I 5 mart 1940 
rahim Beyin e§i ve Ceyve kaymakaml tarihinden itibaren Calatada, Karakoy, 
Bay Ha§imin annesi ve malulini giizzattan Palas 4 iincii kat 4 numarah !!irket yaz•~ 
emekli binba§t Bay Suadin validesi Bayan hanesine miiracaatleri rica olunur. ' 
AFIFE vefat etmi,tir. Cenazesi Binbir. Meclisi fdare 
direkte }§tk sokagmdaki hanesinden bu
giin aaat on birde kaldmlarak Edirneka
p!daki aile kabristanma defnedilecektir. 

Halk Opereti 
Bu ak~am 9 da 

ZOZO DALMASLA 
Sark Opereti 

HALlME 
Tel: 40574 

~ Doktor ~IPRUT • 
Clldlye va ZUhravlya 

MUtehasa1s1 
Bevoglu Yerli Mallar Pazar1 kar
~1s1nda Posta aokal}'1 kofesinde 
Meymenet aparbman1. Tel: 43353 

dar eminim ki, muhakemesine liizum gor
meden mahkum edilmi~ bir maznun mev
kiindesiniz. Kendinizi beyhude miidafaa 
etmeyin. 

Selim Sekban Beyin dudaklar1ndan te
bessiimi.i eksilmemi~ti. Soziime cevab a
rar gibi bir miiddet eustu; eonra bana 
dogru igilerek: 

- later miainiz Leyl& Han1m, dedi, bu 
bahse ko~kte devam edelim~ 

- Hay hay. Naall iateraeniz ... 
lkimiz de austuk. lkimiz de bu miina

sebetaiz mevzuun, aramiZa ~rerdigi, gozle 
gori.inmez perdenin arkaama ~;ekilip giz
lenmit gibiydik. 

Selim Beyin, miinakatamtzm devam1m 
ko~ke hlrllkmasJ, zaman kazanmak i;in 
;evrilmi~ bir manevra olabilirdi. Fakat 
bunun boyle olmas1n1 ben de tercih edi
yordum. Arabada y11lmz degildik. Ko
nutaCIIglmlz ~eyleri Be§irin ioitmesi tnii· 
nasib olm1yacaktt. 

lstasyona inerken, bitmiyeeek, eonu 
gelmiyecek kadar uzun goriinen bu yo!, 
§imdi daha uzaml§tl. 

Durup dururken bulanan hava ic;inde 
dakikalar aa11t ag1Tl1gile ilerleyordu. Dart 
taraf1 ac;1k araba, gozi.ime bir hapisane 
hiieresi kadar kapah ~roriiniiyordu. 

Selim Sekban Bey, bir arahk, Yassl
kayadan bahsetti. Biiyi.ikannemi sordu. 

Kahil oldugu kadar sogukkanhhgla ce· 
vab verdirn. Sonra, dereden tepeden bir· 
c;ok bahisler a ~ttl. )' ass1kayadan aynldl· 

Sat1llk 
Buhar makinesi ve Kazam 

Gene vapuru motore tahvil edile. 
ceginden her tiirlii sanayi tesisatt ve 
elektrik istihsali i;in elveri§li olan 
buhar makinesi ve kazam satJ!acak
hr. Goriitmek istiyenler her gi.in Ga
lata Karllmustafa sokak Mesruriye 
han, numara 4 te Kalkavanoglu Hii. 
seyin Avniye miiracaat edebilirler. 
Tel! 42464. 

( 

~~:. ~~:b~n ~~a~1i-
Divanyolu Tiirbe kar§ISI No, 119 

Telefon: 22587 

g1 giindenberi yaptlgt seyahatleri anlatt11 

Mutad1 hilafma, hep gi.ildi.iriici.i sozle• 
bu)up soyJedigi, i§i mi.itemadiyen §akM 
ya, §aklabanhga vurdugu halde, birden .. 
bire araya giren, sebebsiz soguklugu gi1 

deremiyordu. 
Ben, yalmz dinleyor; pek pek, ceveb, 

veya chaytr» Ia mukabele ediyor; istemi
)'erek somurtuyordum. 

lstasyonla ko§kii ayuan bir bu;uk ea
atlik yolun sonuna geldigimiz zaman, uzun 
bir yoldan yaya gelmi~ gibi yorgun, ha .. 
rab bir haldeydim. Viicudiim de •inirle>~ 
rim kadar sarstlrnl§tl. 

Kasaba sokaklarmdan get;erken benl 
arabada, yabanc1 bir gencle beraber go.., 
ren merakhlann, yabani bir mahluk aey
reder gibi, durup ba§lanm c;evirerek ar>~ 

kam1zdan uzun u:z:un bakmalan; Selim 
Sekban Beyin, bu miitecessis gozlerden 
sakmmaga c;ah~arak kah ba~ml oteye c;e· 
virmesi, kah kendi tarafmdaki perdeyi 
ortmesi, beni biisbiitiin sinirlendirmi~ti. 

Yass1kayada, Selim Sekbanl biiyiikan· 
nemle ba§ ha§a b1rakarak dogru odama 
.. 1kt1m. 

Gogsi.imde 111k1~1p kalan 1sbrabh nefes, 
derin bir h1c;kmk halinde ftrladt. Onu, 
ba§ka h1!ikmklar takib etti. YiiziimU yas· 
t1ga gomdi.im. Kendi kendime, rahat ra
hat aglayabiliyorum. 

Goz ya~lar1m, bilmiyorum nas1l bir a
te§le yanan yiiregimden Slzar gibi, elleri
me doki.ildiikc;e yak1yor. 

(Arka.ts Ml') 
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Miiferrih ve Midevidir 

iNKJBAZ, HAZIMSIZLIK, MiDI BULANTI ve BOZUKLUGUNDA, 
BARSAK TIMBELLiGiNDE, MiDE EKSiLiK ve YANMALWRDA 

EmniyPtle kullam1abilir. MinE ve BARSAKLARI temizler, ah~?brmaz ve yor:maz. MAZON isim ve HOROS markasma dikka:__ 

NEZLE • SIZ, GRiP siz, OKSURUK VALDA •• suz bir Pastilleri sayesinde kabildir • 
HAKiKt PASTiL V A L D A ismi iizerinde 1srar ediniz. Her eczanede bu1unur. Yalmz toptan sat!$ i<;in MAZON ve BOTTON ecza deposu, Yeni Postanc arkast No. 31. 

--------------------------------------------~~~~~~~==~~~~~==~~~~~~~~~--------------------------

Turkiye 
Demir ve (;elik Fabrikalart 

Miiessesesi Miidiirliigiinden: 

10 Ustaba11 al1nacakt1r 
Miiessesemizin yeni itletmeye a~tlmtt bulunan fabrikalarmda 

ustabatt istihdam edilip kalifye teknisyen yetittirilmek iizere 10 
kiti ahnacaktu. 

1 - Kok tali istihsalat ustaba~Isi 
2 - Kok ftrmlar 
3 - Kok vardiya 
4-Kok saba 
5 - Yiiksek flrmlar 
6- Santral 
7 - Kazan dairesi 
8 - (;elikhane 
9 - Haddehane 

» 
» 
» 
» 

» 
)) 

» 
10 - Makine tamirat » 

Verilecek ayhk alakadarlartn goaterecegi liyakate rare 100-
150 liradtr. 

Taliblerden aranacak ba,hca evsaf: 
a) Aagari san'at mektebi mezunu olmak, 
b) Aakerligini yapm1~ bulunmak, 
c) Y a§I 40 tan fazla olmamak, 
d) Ustabatthk yapabilecek kabiliyet ve evsafta 

bulunmakttr. 
Yukanda yazth evsaf1 haiz teknikum mezunlarile ingilizce bi

lenler tercih olunur. 
Miihendis iinvamm haiz ola nlar icabmda ihtisas kesbedecek

leri i•lerin miihendisliklerine ter fi ettirilebilecektir. 
Taliblerin tahsil, hizmet ve askerlik vesikalartnin aatl veya 

suretleri ile polis hiisniihal taha detnamelerini, sthhat raporlartm 
istidalarma ili,tirerek Karabiikte miiessese miidiirliigiine miiraca. 
at etmeleri ilin olunur. 

Polis Mektebi Miidiirliigiinden: 
C i N S i 

Resrni polis elbisesi 
~apka 

Dahi!i pantalon 

Mlktan 

) 
) 

Muhammen fiat! 
Lira K. 

20 35 
5 75 

) 
) 
) 

ilk Miinakasanm 
teminah tarihi ve saatl 
Lira K. 

293 63 19/3/940 11 de 

Mektebimiz stajyer polislerinin ihtiyacmd'n o~up yukar1da cinj! ve miktarlle muhammen 
ve ilk temlnatl ve miinakasa gi.inll yaz1h elbise, §Bpka ve pantalonlar ag1k ekslltmeye ko
nulmu§tur. 

Taliblerin muayyen giin ve saatte Beyoglunda istikl~l caddesinde 349 numarah istanbul 

Liseler Muhasebeciligi binasmda toplanan Komisyona teminat makbuzlarile hal senesi Ticaret 

Odas1 veslkas1 vesair evrakile birlikte miiracaatleri ve ;artnameyi 1ormek isteyen taliblerin 

Polis Mektebine gelmelerl ilan olunur. (1661) 

Deaizli Or•an tevirge 
Miidiirliigiiaden: 

1 - Denizli merkez kazaSI dahilinde vaki hududlart §artname ve kegifnamelerinde yazlh Ka
ra~ay Devlet om1anmdan c896> metre mikab• ke.lm c260• metre mikab1 yatlr olmak 
tizere cem'an c1156• metre mikabt kerestelik ~am agac1 sckiz ay zarfmda ormandan ~·
kaulmak iizere kapah zarf usulile arttlrmaya ~lkar•lmt§tlr. 

< - Arltlrma 12/3/ 940 tarihine musadif sah g\inii saat tam on be§te Denlzli Orman <;evlr
ge mlidiirliigti binasinda yapJlacaktJr. 

3 - Kaim ve yahr beher metre mikal7 ~;am agacmm bedeli c505 kuru§tur. 

4 - Muvakkat teminat c437• lira c83• ku~tur. 
S - Teklif mektublar1 12/3/940 salt g\inii nihayet saat on dorde kadar komisyon reisli!!ine 

Nal1a Vekaletinden: 
30/3/940 tarihinde cumartesi giinii saat 11 de Ankarada Naf•a Vekaietl binas1 i~inde 

Malzeme Miidiirliigu odasmda toplanan Malzeme Eksiltme Komisyonunda c21000• ingiliz 
liras1 muhammen bedelli istanbulda sif teslim §artile kapah zarf usulile eksiltmesi yapllaca~1 
ilan olunan 15 aded Dizel motOrlii yol silindirlnin, §artne.mesinde yaptle.n tadllatla eksiltmesl 
11/4/ 940 perliembe giinii saat 15 e talik olunmu~tur. 

Eksiltme §artnamesi ve teferriiah 550 kU!'U§ bedelle Malzeme MiidiirlUgunden ahnablllr. 
Muvakkat temlnat eksiltme giin\indeki kur lizerinden TUrk parasma tahvil edllml§ olarak 

2490 say1h kanunun 16 nc1 maddesine gore hesab edilerek verilecektir. 
isteklilerin teklif mektublanm, muvakkat tcminat ve §artnamesinde yaz1h vesikalarla 

birlikte ayni gUn saat 14 e kadar mezkur Komisyona makbuz mukabilinde vermeleri l6z•md1r. 
«839• (1457) 

[ • e A I Istanbul Yakdlar Direktirliii Daalan 
1- 80 6/3/940 c;a~amba F.ytam 
1- 75 7/3/940 Pe~embe TekaUd 

81- 150 8/3/940 Cum a Eytam 
76- 140 9/3/940 Cumartesi TekaUd 

151 - Daha yukan 11/3/940 Pazartesi Eytam 
141- ,. ,. 12/3/940 Sah Tekaiid 

Vak1f!ar idaresi veznesinden maa§ almakta olan tekaiid ve yetimlerin ii~; ayhklan yu
kartda yaz1h tarihlerde hizalarmda yazilt numara stralarma gore verilecegi ilan olunur. (1342) 

Ktymeti 
Lira K. 

428 50 

380 00 

251 38 

740 33 

369 20 

:us 80 

179 42 

1347 40 

1245 48 

966 28 

Pey paras! 
Lira K. 
32 14 

28 50 

18 85 

55 52 

27 69 

23 76 

13 46 

101 06 

93 41 

'12 47 

-
Unkapamnda: Kasab Demlrhun mahallesinde Pir Mehmed Pata 
sokagmda eski 24 yeni 8 No.h ah§ab hanenin tamamt, (6017) 
Fatihte: c;1knkg• Kemaleddin mahallesinde Cami soka~nda 238 
metre 95 santim miktannda bulunan C•knk~;1 Kemaleddin camU 
arsa•mm tamam1. (814) 

Yenikap1da : Tlilbcnt~i Htisameddln mahallesinde Sepet~i soka
gmda 34 eski 1 yenl No.h 69 metre murabbamda bulunan arsa-
nm tamam1. (5681) 
Beyazttta: Eski Sekban Ba§l Yakub Aga me.hallesinin yeni Hasan 
Pa§a Karakolu caddesinde eski 93 yeni 89 No.h havastz kArgir 
dtikkanm tamam1. (5932) 

Beyaz1d: Eski Sekban Ba§l Yakub Al{a yenl Tavtan Tatl mahal
lesinde Cumhuriyet caddesinde eskl 111 yeni 105 No.h diikkamn 
tamam1. (3080) 

Beyaz1d: Eski Sekban Ba§l Yakub Aga yenl Tav§anta§l mahalle
sinde Kalayc1 sokagmda 8 No.h diikkamn tamamJ. (2112) 
Beyaztd: Eski Kasab Ba§l Yakub Aga yeni Tav§an Ta§J mahal
lesinde Fmn sokagmda eski 2 yenl 6 No.h Kerner mahallinin 
tamam1. (5933) 

Balat Hmr c;avu§ mahalleslnde Yen! caddede 48 eskl 60 yeni 
No.h bir bah hanenin tamam1, (7048) 
Fenerde: Eski Abdi Suba§• yeni Tahta Minare mahallesinde Fener 
KapJSt Ytldmm caddesinde 69 eski 57 yeni No.h bir bab hanenin 
tamam1. (7049) 

Fenerde: Eskl Abdi Suba'1 yen! Te.hta Minare me.hallesinde Fener 
Kap1s1 Ytldmm caddesinde eski 67 yen! 55 No.h hanenin tap\am1. 
(7050). 

. Yukar1da yazd1 Vakd emlak satllmak iizerc 15 g\in miiddetle ag•k arthrmaya glkarJlmJ§tJr. 
Ihalei kat'iyesi 22/3/940 cuma giinii saat 15 te yap1lacakt1r. isteklilerin pey ak~elerlle birlikte 
Cemberlita~ta Valuflar Ba§mlidiiriyetl Mahliilat kalemine miiracaatleri. (1739) 

BABtE MiMARI 
Mevlad Baysal 

DOrdUncii Vaklf han, dlirdiincil 
18 numara. Telefon: 23426 

Telgraf adresi: Mim Baysal • istanbul 
I 1111111111111111 I II II II II 11111111111111111111 II II 111111 

Biiyiik ~ehir ve kasaba parklar1, arud, 
meydan, gocuk parklar1 ve villa bahge
leri l~in modem proje ve planlar haztr
lar; ke§ifnameler tanzim eder. Projelerin 
arazlde tatbikatJru deruhte ve taahhiid 
eder. 

Buket, ni§an sepeti ve ~elenkler i~;in 
yap1Ian slpari§ler s!ir'atle haz1rlamr. 

c;l~;ek, sebze tohumlar1; fide ve fi
danlar, sus, meyva aga~ ve aga~91klan. 
bahc;e alet ve edevatl ve ehliyetli bah~•
vanlar gonderlr. I , 

Mide, Barsak ve Jc hPstahklan 
muayeoehanesi 

Dr. Y. Hallacyan 

Haydar Rifabn 
eserlerinden 

t~ler T1kmnda Gldiyor 35 Kr. 
Kad1n Kalbi 30 ,. 
Kadm A~kt 60 ,. 
A~k Pe§inde 100 • 
Karagi:imlekliler ihtll!ll 100 • 
Ftriisk Vazosu 20 • 
llk A§k 60 • 
tli~ln OI!lm!l 50 • 
Efendl tie fl§ak 40 • 
Vlkontun OUimU 30 • 
lklimler 100 • 
OHiler Evt 125 • 
Felsefe 35 • 
Kii~lik hikAyeler 100 • 
Mev'ud Toprak 125 • 
Stalin 150 • 
Lenin Mezhebf 75 • 
Tarih Felsel~sl 125 ,. 
Farmasonluk 100 • 

60 • 

En Biiyiik ikramiye 100,000 Lira 
E1 planlannda da yazdd1g1 gibi 2 nci ke~?ide bilet1erini berkes 

Marbn 4 iincii giinii ak,amtna kadar degi,tirmelidir 
Aksi takdirde bu numara iizerinde hf<;bir hak iddia edil6'1lez. 

I tstaabal Belefiyesl Uanlm I 
--------~~~~ Bebek bah~e ve kazinosu 1 ila 3 sene miiddetle kiraya verilmek iizere a~•k arttlrmaya 

konulmu1tur. Ytlhk kira muhammenl 1400 lira ve blr sen~lik ilk teminab 105 lirachr. ~artname 
Zahlt ve Muamelat Miidiirliigii kaleminde gorillecektir. Ihale 22/3/940 cuma giinU saat 14 te 
Daiml EncUmende yapllacakhr. Taliblerln ilk teminat makbuz veya mektublarile ihale g\inii 
muayyen saatte Daimi Enciimende bulunmalan. (1745) -Husust idare miitekaid ve oksli%lerinln mart 940 ii~er ayh.klarmm 6 mart 940 ~;arliamba 
gUnunden ltibaren tevzlattna bB.Jlarulchgmdan ayhk sahiblerinin ciizdanlarile Ziraat Banka
sma miiracaatleri. (1747) -1 - Eminonii - Unk11pan1 tlcaret sahas1 

2 - Taksim meydan1 • 
3 - T11ksim meydanmdan Pangalbya ve Dolmabah~eye kadar uzanan ye§il saha 
4 - Pangalbda Emlak Bankasma aid arazl 
5 - Taksim bah~e arkasmda tesls edilecek park 

haklarmda musaddak pl&n esasma tevfikan tanzim ktlman tafsUAtl1 planlarm bu kere Nat1a 
Vekaleti Yiiksek makammca tasdik edilerek mer'iyet mevkiine girdigini ve bunlardan Emin
onli - Unkapam Ticaret se.hastntn Eminonl! ve dlgerlerinln de Beyoglu Beledlye Dairelerinde 
ve ciimlesinin Merkez Beledlye dairesinde muhterem halkuruzm 1ttllama arzedildigi Yap! ve 
Yollar kanununun 3 lincU maddesina tevflkan il&n olunur. (1743) 

Tahmin bedeli 
2400,00 
957,95 

-ilk teminat 
180,00 Karaagac buz fabrikas1 i~in yaptmlacak 200 aded buz kal1bt. 
71,85 Sa~; iizerine kabartma olarak yaptlnlacak 833 aded sokak levhast. 

Tahmin bedellerile ilk teminat miktarlar1 yukar1da yaz•h buz kahblar!le sokalc levhalan 
imali ayrt ayr1 ac;1k eksiltmeye konulmu§tur. §lartnameler Zab1t ve Muamelat Mudiirliigii ka
leminde goriilecektir. ihale 18/3/940 pazartesi giinii saat 14 te Daimt Enciimende yapli8cakhr. 
Taliblerin ilk teminat makbuz veya mektublan ve 940 y1lma aid Ticaret Odas1 vesikalarile 
ihale g\inii muayyen saatte Dalm! EncUmende bulunmalar1. (1647) 

istanbul verilecektir. Taksim (eski Talimhanede) Ab· r Dr. Suphi $enses 
6 - Ke~if. ~artname ve mukavele projelerin! gonnek isteyenlerin Denizli, istanbul Orman <;e- diilhak Htimid caddesi. Sabiha I drar yollan hastahklan mOtehaSSIS I Tapu idarelerine yaptmlan tapu kiitiii\i defterlerinin cildlerlne konulacak pirin9lerden 

virgo! mtidiirliiklerine, Ankarada Orman umum miidiirliigiine miiraeaat eylemelerl ilan apart. No. 12, daire No. 4 nUmunesi ve~hile dort ko~e, ikl dip ve iki yan olarak 8 par~as• bir taklm olmak Uzere 400 

.. --~~~u~n~u~r~·--·--------------------------~(~1~~~4~)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~~~~8~~~~ru~~~~Bte 
I vav duraiJ Lekler aparttmam. Fakir· 1 Sultan Ahmedde Tapu Sicil Miidilrlilgunde miitl!§ekkil Komisyona miiracaat eylemelerl ilan 

Grupu Tapu Sicil Miidiirliigi.inden: 

liereke Fabrikasi Memur ve i,~ileri Kooperatif Sirketi 
' 

Nizamnamesinde yapdacak tadilat i~in mezkur ~irket Ba,kanhk Vekaletinden : 
23 Mart 1940 tarihine musadif cumartesi gi.ini.i saat 16 da Sirketimizin fevkalade toplantlSI Herekede Sirket 

~erkezinde yap!Iacagmdan asgari bir hisseye malik or'tak larm mezkur gi.inde tei;rifleri rica olunur. 

Miizakerat ruznamesi : Tadil edilecek maddeler hakkmda: 

ESKt SEKLI: 

3 ilncii madde : Fabrika miistahdemini ~irkete IAakal bir hisse 
ile i~tirak edecekler ve dahil olacak zevat niimunesi mevcud bir 
taahhiidnameyi imzalayacaklardll'. 

his 6 ·nc\ madde : Bir hisse senedi be~ lira varakai nakdiyedir. Her 
Sedar asgari bir azami yiiz hisseye malik olabilir. 

b 11 inci madde : Bilan~o mucibince 
erve!;hi ati taksim olunaeakhr: 

% 10 ihtyiat sermayesi 

tahakkuk edecek temettiiat 

% 3 ikramiye olarak 1irket miistahdeminine 
% 30 i~tirak hissesi temettiili olarak sermayeleri nisbetinde 

hissedaranlara, 
% 57 istihkak hissesi temettiiU olarak her bircrlerine o sene 

2arf•ndaki mubayaat ve istihl3.ki nispetinde keza hissedarana tevzi ve 
taksi.m olunur. Bilfm~oda zuhur edecek a!;lk ve zararlar ihtiyat ser
rnaye ile kapablacaktlr. Yalmz ihtiyat sermayenin miktan sermayei 
Bsliyenin bc§te birine balig olduktan sonra temettiiattan ihtiyat ak
Sesi olarak arbk bir ~ey tevkif edilemez. Fakat her hangi sebeple mik
tar1 tenakus edecek olursa noksaru vakiin lkmaline ~adar kemafis
sab,k tevkifata devam olunur. 

26 nc, madde : Sah§ pe§in para Uzerine olup §irketten veresiye 
~al Verilmesi memnudur. Ancak fabrlka miistahdemin ve amelesi 
t er ay nihayetinde fabrika idaresi tarafmdan istihkaklarmdan bit
r "'"~if ~irkete tesviye edilmek §artile §ehri alacaklarJ maa~ ve iic
vet~n. Iniktar1 takribisinin ms£1 ile hisse bedelinin mecmuuna kadar 

eresiye mubayaatta bulunulabilir. 

fabr~7 nci mad~e : .. Fabrikada ru:. ~ok hizmetle~i sebketmi, olanlarla 
0 ikada mukun hukilmet ve muessesab resmtye memurini ve ko
e~~:at~. miistah~e.m~i ~ahi heyeti idar~ kararile hissedarhga kabul 
til bth~. Bu m1sullu h1ssedarana da bll' ay zarfmda odenmek §ar· 
f e, rnalik olduklar. hisse bedeli kadar kredi verilebilir. Bii· ay zar-
ln.dad ·· · r· h ~ . eymm tesv1ye etmeyen erm eyeti !dare kararile §irketteki 

es, bedelile hesabi kapablarak §irketten ihra~; olunur. 

YENi ~EKLi: 

3 ilncU madde : ~irkete ortak olmak isteyenler, evvel emirde, 
bu ciheti miibeyyin bir taahhiidname lmza edeceklerd!r, 

6 net madde : Bir hlsse senedinin bedeli be~ TUrk llras•d•r. 
~irkete ortak olabilrnek l~in en az iki hisseye malik olmak §Ortbr. 

11 inci madde : Bilan~o mucibince tahakkuk edecek safi karm: 
% 15 i adi ihtiyat ak~esi. 

% 5 i §irket memur ve miistahdemlerine ikramiye olarak 
tefrik ve 

% 80 I §irket i~]etmelerile yaptlklan muameleler nispetinde 
ortaklara iade olunur. 

Ortaklara yap1lacak bu iadede hangi ~letmelerle yap1lan mua
J?elelerin esas tutulacagt her sene idare heyeti kararile tPspit olunur. 
!dare heyeti kararma nazaran k&r tevziine esas tululmayan satl§
larla, ortak defterinde kaydJ bulunmayan e~hasa yap•lmt§ sah~
lara isa et eden karlar fevkalade ihtiyat mahiyelinde hususi bir 
hesaba ahmr. Bu hesabda goriilccek mebalig, umumi heyetin tasvi
bine arz olunmalt iizere, idare heyeti kararilc, §irketin maksadlan 
meyamnda bulunan igtimai mevzu ve yard1mlara tahsis olunabilir. 
ihtiyat sermayenin hududu yoktur. Bilan~oda goriilecek zararlar 
ihtiyat sermayelerile kapatJhr. 

26 net madde : Sah~ pe§in §artile olup §irketin ortaklarile ve
resiye muamelede bulunmasJ memmtdur. Ancak, ortaklara senede 
bir defaya mahsus olmak ve bedcli azami dort taksitte kesilmek. 
iizere bir taktm elbiselik veya .nuadili mensucat verilebilir. 

27 nci madde : Sirkete aza olmak i~;in fabrika veya fabrikamn 
bagb bulundugu mii.,sseseye vazifeten mensup olmak ~rtbr. Ancak 
fabrikada evvelce hizmetleri sebketmi§ olanlardan ve Devlet miies
sesah memur ve mensuplarmdan f>hrika civa•·•nda il,,met edenler!e 
§irket memur ve miistahdemleri de ortakbga kabul edilebilirler. 

•••Jere paras1z. Teh 43924•••• olunur. (1730) 

,~----------------------------------------~ Tiirkiye ~umhuriyetl 

ZiRAAT BAMKASI 
Kurulut tarihi : 1888 

Ser mayesi : 100,000,000 Tiirk Iiras1 
~ube ve ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Tirkiye Ca•hariyeti Ziraat Bankast para biriktirenlere 
)'II kar'a ile 21,100 lira ikra•iye veriyor. 

Para biriktirirken zengin 
olabHininiz. Ke§ideler 1 
eylul, 1 birincikanun, 1 
mart, 1 haziran tarihlerin
dedir. 
fk!·3miyelerin lis•e~i 

4 tane 1000 lira 
4 » 500 )) 

4 )} 250 
40 » 100 » 

100 )} 50 » 
120 )) 40 » 

160 )) 20 )) 

Kur' aya ancak 50 lira biriktirmi, o· 
lanlar girebilir. Hesablartndaki para. 
lar bir sene i~inde SO 1iradan a•ail 
dii,miyenler ikramiyelerini yiizde 20 

fazlasile ahrlar. 

TiRKiYE 

:1' 
i 

CUMHURiYETi 

her 



8 CUMHURIYE"I' 6 Mart 1940 

YERLi MAll AVRUPA Ve AMERiKA 
ITRiYATI DiVE SATILIYOR. 

RUJ, ALLIK, PUDRA, PARFOM; KREM VESAiR ITRiYAT UZE
RiNDE Y ALDIZLI VE Y ALANCI ETiKETLER VE MARKALARLA 
iGFAL EDiLiYORSUNUZ. GOZ0N0Z0 Ac;IN HUKUMET BUNLAR 
i(;iN BiR KANUN HAZIRLA YOR. TURKiYEDE EN ~A Y ANI iTiMAD 

0~ lirabk Avrupa pudralarma 20 ve biiyiik 30 kuru§a HASAN PUDRASI, 10 lira· 
hk Avrupa parfomleri yerine yasemin, menek§e, leylak, fujer, §Ipr, krepdo§in, friii
ver, arpy kokulu levantalar 1 liraya. Diger Jtriyat ve biitiin miistahzarat, kolonyalar, 
tiraJ bi~aklari, Dantos di§ macunu daima Hasan ismile ve markasile temayiiz eder. 

HASAN DEPOSU: Bah!;ekapt, Beyaztd, Kadtkoy Albyol, Oskiidar, Karakoy, Beyoglu, Ankara, 
ilzmir, Eskitehir ve Anadolunun sahf yerlerinde. 

~---------------------·----~--------------------' Teknik Okulu Mezunlan Birliginden: 
Teknik Okulu Mezunlar1 Birligi 23/ 1/ 940 tarihinde yedinci toplantlSlm yaparak reislige 

Cebeci Onerme sokak No. 26 da oturan Devlet Demiryollan Demir Kopriiler Fen Heyetinde 
miihendis Seyfi Giiro;ay. katibi umumilige Maltepe tistiin sokak Pamir aparhmanmda Naf1a 
Vekaleti Kiipriiler Fen Heyetinde miihendis Remzi Tar1man. azahklara Oncebeci imrahor 
c:addesi No. 9 da mukim Naf1a Vckaleti Demiryollar in§aat Fen Heyetinde Fen Memuru 
Hasan <;akrroglu, Necati Bey mahallesi Kllr§uncu apart1mam No. 4 te oturan Naf1a Vekaleti 
Yap1 ve imar i§Ieri Reisligi fen heyetinde miihendis Hulusi KurtulU§, Yeni§ehir Zeyrek 
caddesi 4 No.h apart1man daire 8 de oturan Ankara Vilayeti Naf1a Miidiirliigiinde miihendis 
Kadir Kurdoglu, Zeyrek caddesl Dural aparbman1 No. 9 da oturan Nafla Vek1Heti Elektrik 
Etiid ~lerinde m~llendis Hakk1 Kurdcebe, Havuzba§I Karanfil sokak No. 7 dairede oturan 
Nafla Vekaleti Yap1 ve imar 4Ieri Reisligi Binalar Fen Heyetinde miihendis Halid Erelin 
se~ildikleri ilan olunur. (1738) 

SATILIK OTOBUS 
Miicedded 938 modeli be~ vitesli Diamond markah 16 ki§ilik I 

giizel, saglam ve ferah karoserili 
Slrkecl, Nemllzade han 11 numaraya mUracaat. 

Orman Koruma istanbul Genel Komutanbg1 
Satmalma Komisyonundan : 

1 - Orman Koruma Genel Komutanhg1 Eyiib Sultan Talimgahmda biriken 1482 9ift 
kohne fotin 2490 say1h kanuna gore pazarhkla satuacak!Ir. 

2 - Pazarhg1 13 mart 940 ~ar§amba gtinii saat 14 te Sirkeci Demirkap1daki Orman Ko
ruma Gene! Komutanhk Satmalma Komisyonunda yaptlacak!Ir. 

3 - Sahlacak fotin niimuneleri Eyiibde Talimg!ih deposunda, §"'tnameleri de Demirkapl-
daki Satmalma Komisyonunda her gun parastz olarak goriilebilir. (1721) 

Yepyenl blr 'ekle glren 

SERVETiFUNUN 
En zengin miinderecat ve en son aktiialite resimlerile 

Y ARIN ~IKIVOR 

Devlet Havayollari Umum Miidiirliigiinden : 
1 - idaremiz i~in Ofset usulile ve a~1k eksiltme suretile 10.000 aded biiro§iir tabettiri

lecektir. 
2 - Muhanupen bedeli 1,700 lira olup muvakkat temina!I 127 lira 50 kuru§tur. 
3 - ihale 15/3/ 940 cuma giinii saat 2 de Devlet Havayollar1 meydanmda kain Umum 

Miidiirliik binasmda toplanacak Komisyon tarafmdan icra kilmacakhr. 
4 - Bu i§e aid §artname ile mukavele ve resimleri her giin Devlet Havayollar1 Umum 

Miidiirliigiinde giiriilebilir. 
5 - Talib olanlarm muayyen giin ve saatte Devlet Havayollan Umum Miidiirliigu bina-

smda toplanacak Komisyonda hazrr bulunmalar1 ilan olunur. c94h (1629) 

Muhammen bedeli 3540 lira olan 7 aded muhtelif eb'adda buharh tulumba (donki) 7/3/1940 
per§embe giinii saat (11) on birde Haydarpa§ada Gar binas1 dalrilindeki Komisyon tarafm
dan pazarhk usulile satm ahnacaktrr. 

Bu ~ girmek isteyenlerin 531 lirahk kat'i teminat ve kanunun tayin ettigi vesaikle 
birlikte pazarhk giinii saatine kadar Komisyona miiracaatleri lazimdir. 

Bu ~e aid §arlnameler Komisyondan parasiZ olarak dagiblmaktadtr. ·(1649) 

Beden Terbiyesi Genel Direktorliigii 
Sabnalma Komisyonundan: 

A~1k eksiltme ile Gene! Direktorliik icin sekiz tek kiirekli iki aded kik almacakbr. Klkler 
Macar mamulatmdan olacakbr. Talib olanlarm hususi §artlarl anlamak iizere Ankarada 
Komisyon Reisligine ve istanbulda Beden Terbiyesi Bolge Ba§kanhgma miiracaat etmeleri 
ve ihale giinii olan 12 mart 1940 tarihinde saat 14 te Ankarada Komisyonda haztr bulunmalar1 
ilan olunur. (1492) 

Yeni 
Harita: Garb Cephesi, 20 kuru~. Sima! memleketleri ve Finlandiya 20 

kuru§. Faik Sabri Duran: Hayvanlar alemi. 130 kuru§. insanlar alemi 150 
kuru§. Galib Kemali: insan ve Totaliter devlet, 50 kurU§. Diinya tarihi, 150 
kuru§. Rusya tarihi, 150 kuru§. Ba§Imlza gelenler, 75 kuru§. Bugiinkii ingilte
reyi tammak i<;in, 50 kuru§. ltalya tarihi 2 cild, 250 kuru~. Hiiseyin Cahid Yal. 

~m: lngiltere tarihi 2 cild. 250 kuru~. Fransa tarihi 2 cild, 225 kuru~. Avrupa 
kavimlerinin mukayeseli tarihi 2 cild, 250 kuru§. Cihan Harbinin §arka aid 
kaynaklan, 75 kuru§. Demokrasi 2 cild, 300 kuru~. Vatanda~m kitab1 I 50 
kuru§. Siyasi Hi.irriyetlerimiz 2 cild, 300 kuru§. Dr. Zeki Zeren: Evlilik ve 
bekarhk, 50 kuru~. S1hhat, terbiye ve giyim 50 kuru~. Hilmi Ziya: Ziya Gokalp 

50 kuru§. Asaf Halet Celebi: Mevlananm Rubaileri 50 kuru§. Mevlana 75' Kr. 
Sadi Kmmh: Atalar sozii 50 kuru§. Sadri Ertem: Avrupamn iskeleti I 00 Kr. 
M. Zeki Pakahn: Tanzimat Maliye Naz1rlan 2 cild 250 kuru§. Cevdet Yular
ktran: Bizans imparatorlugu tarihi 125 kuru§. Siimer San"atl, Roman San"atJ 

75 Kr.Fehmi Baldq: Milliyetler meselesi 75 Kr. Ali Rtza Seyfi: Bir Milletin 
bir lmparatorlukla sava§l 75 kuru§. Prof. Fuad Kopriilii: Turk Saz $airleri 
Antolojisi: XVI nci astr saz §airleri 30 kurus. XVII nci as1r saz §airleri 30 
kuru§. Gevheri 30 kuru~. M. Turban Tan: Safiye Sultan 125 kuru§. Hind de

nizlerinde Turkler, 1 00 kuru~. Devrilen kazan I 25 kuru~. Ali Haydar Taner. 
Beyaz Zambaklar memleketinde Finlandiya 60 kuru§. Abdiilhalik. Denker: 
Musiki terbiyesi 125 kuru~. Hilmi Ziya: Yirminci asnn filozoflan: Fi. 275•. 

Bayanlara mahsus 14 ayar altm saat
lerin yeni modelleri gelmi§tir. Emsali 
gibi 15 sene teminathd1r. Ta§radan 
siparif etmek istiyenlere katalog gonde
rilir. 

Ayda a lira taksitle 
lstanbulda Sirkec:ide Liman Ham stra.. 

smda Yelkend Hanmda No. 8 

Paris ve Londrada oldugu gibi 

§ehrimizin BAKER Magazalannda 

da kadm manto ve roblan i<;in 

yiinlii fantezi kuma§lann ve kostiim 

tayyorler i<;in Tweed kuma§lannm en 

zengin <;e~idleri ve umumiyetle ka
dm ve gene k1zlar elbiselerini alaka. 

dar eden yiinliiler te§hir edilmekte 

ve her yerden miisaid ~artlar ve ucuz I 
l••f•ia•t•la•r•Ia111s•a•h•lm111a•k•ta•d•'•r.111111111111n.llll 

AS LAN 
ve 

ESKiHiSAR 
Miittehid <;imento ve 
Su Kireci F abrikalar1 
Anonim firketinden ili.n 

Ticaret kanununun 361 inci maddesi 
ve §irket mukavelenamesi ahkamma tev. 
fikan Asian ve Eskihisar Muttehid Ci -
menlo ve Su Kireci Fabrikalan Anonim 
§irketi hissedaram 29 mart 1940 tarihine 
musadif cuma gunii saat I 5 te Beyoglun
da istiklal caddesinde Serkli Doryan 
(Cercle d"Orient) binasmda inikad ede. 
cek adi hissedaran heyeti umumiyesi top
lantlsma davet olunurlar. 

Ruznamei miizakerat 
1 - Meclisi idare raporile murak1b ra

porunun kuaati. 
2 - 19 39 senesi muamelatma aid he. 

sabatm kabulii ve meclisi idare azasmm 
ibrast ve mezkur sene netayici muame -
latma dair meclisi idarenin teklifi. 

3 - Meclisi idare azasma verilecek iic· 
reti huzurun tayinile beraber umuru §ir. 
ketin idaresine sureti mahsusada memur 

edilecek aza aidatmm tespiti. 

4 - Meclisi idareden t;tkan azanm 
yerlerine yenilerinin intihabt ve sene zar
fmda meclisi idarece intihab olunan bir 
azanm intihabmtn tasdiki. 

5 - 1940 senesi ic;in bir murak1b inti
habile aidatmm tespiti ve murakibm rna. 
zereti halinde ifay1 vazife eylemek iizere 
diger bir zatm intihab1. 

Laakal 25 hisse senedine malik o]up da 
bu toplantlda hazu bulunmak istiyen ze
vat ticaret kanununun 3 71 inci maddesi
ne tevfikan toplantl tarihinden bir hafta 
evvel hisselerini §irket merkezine tevdi 
etmelidirler. 

Bankalara tevdi edilecek hisse sene -
dati mukabilinde ahnacak makbuzlar ~ir
ket merkezine tevdiat mahiyetinde olarak 
kabul edilecektir. 

lstanbul, 5 mart 1940 
Meclisi idare 

~- Dr. IHSAN SAMI -

BAKTERlYOLOJl 
LABORATUARI 

umuml kan tahl!l§.tl. trengl oak
tal nazarmdan Vasserman ve Kahn 
teamiillerl. kan ktireyvatJ sayJlmasl 
Tlfo ve ;Jtma hastallklarl te~h1s1 . 
tdrar balgam. cerahat. kazurat ve 
su tahlllat1. iiltra mlkroskop1 hususl 
as1lar 1st1azan Kanda tire. §eker. Klo
riir. Kollester!n mlktarlarmm taylnl. 
Dlvanyolu No 113. Tel: 20981. 

Sahib ve B~muharriri: Yunus Nadi 
Umumi t1e~yat1 idare eden yan i~leri 

Mii.dii.rii.: Hihmet Miinil VIgen 

Cumhu.Tiyct Matbaan 

Ne rena renvlrar~ 

Yenl JUNGSAAM ICAIPTON ampullarlnt 

kuflanmak suretile, a'lnt para lie cok dalla 

bol l$llc elde edece§inl Patron. neden anla

mak lstemi'IOI 1 

lM. ae ~ 
lM. 8.<;t Q~~.JJ<. 

fiDUHL-A H iflfl Dffl Lffl iSTANBUL 
ANKARA -,;zM A 

Yiiksek Deniz Ticareti Mektebi Miidiirliigiinden: 
CINSi Miktar1 Beher formanm 

muhammen fi. 
Muvakkat 

<;ogu Az1 9ogu tutar1 teminatl 
Lira K. S. Lira K, Lira K, 

1000 aded kitab 80 50 forma 
tabiyesi 30 2400 ) 
Cildiye 1000 aded 00 35 350 ) 229 69 
Resim, §ekiller 
kli§e 25000 18000 S/M2 00 01 25 312 50 ) 

3062 50 
1 - Mektebimiz tedrisah !~in 500 aded haydrolik ve 500 aded ikinci ktsun tamami tefazuli 

kitablarmm tab ve teclidiyeleri a~1k eksiltmeye konulmu§tur. 
2 - Eksi!tme 7/3/940 tarihine rashyan per§embe gtinii saat on dortte Yiiksek Deniz Ticareti 

Mektebi Miidiirliigunde toplanacak Komisyonca yaptlacaktlr. 
3 - Bunlara aid §artname i9in Mekteb Muhasebesine miiracaat edilmelidir. Eksiltmeye ~tirak 

edeceklerin 2490 sayii1 kanunun 2 ve 3 iincii maddelerindeki vasiflari haiz ve Ticaret 
Odasmm 1940 belgesini hamil olmalar1 liizundtr. 

4 - Eksiltmeye i§tirak edeceklerin yukanda yazll1 muvakkat teminatlarm1 Istanbul Yiiksek 
Mektebler Muhasebeciligine yahrd1klarmt giisterir makbuzlarile vcya banka mektublarile 
ve bu gibi tabiye i§lerinden asgart ii~ bin lirahk ~ yaptlgma ve muvaffakiyetle b3§ard1gma 
dair vesikalarile tayin olunan giin ve saatte mektebde miite§ekkil Komisyonu mahsusuna 
miiracaatleri. (1320) 

EKZAMi 
Ekzemanm nac1d1r. 

-- Yara ve ~tbanlarda kullamhr. Her eczanede kutusu SO kuru~tur. 

Uslllile EkaUtlle Kapab Zarf 
Ankara Dil ve Tarih - Cografya 

. ,. 
Dam 

F akiiltesi Direktorliigiinden : 
7/3/~40 pcr§embe giinii saat 15 te Ankara Mcktebler muhasebeciliginde toplanacak olan 

eksiltme kombyonunda 2910 lira muhammen bedelli iskemle, etajer, podyom ve sairenin 
kapalt zarf usulile miisabakas1 yapJiacaktir. Eksiltme §'lrtnamesi ve teferriiah Ankara Mek
tebler muhasebeciligine yatmlacak 5 lira bedel mukabilinde fekiilte Hesab memurlugundan 
ahmr. 

Muvakkat teminat 218,25 kuru~tur. 

isteklilerin teklif mektublarmt muvakkat temlnat ve §artnamesinde yaZIII vesikalarla 
blrlikte ayni giin ve saat 14 e kadar makbuz mukabilinde komisyona vermeleri. c764• (1311) 

Agtz, bogaz iltihablarile di' eti kanamasmda 

RID A Di$ SUYU 
nun ilk olarak gargaras1, bu iltihablar1n tifasmt temin eder. 111111••1 

Devlet Ziraat i~letmeleri Kurumundan : 
Kurumumuz ~iftliklerinde yap1lacak tefcir ve 1ska i§lerinde kullamlmak iizere biri bii

yiik ve digeri orta kapasitede iki aded Ekskavatiir satm ahnacaktlr. 
Orta ekskavatiiriin kol uzunlugu takriben 12,20 metre, kepce istiab hacm1 takriben 500 

desimetre mikab1 olacakttr. 
Bu ekskavatiirlerin sistemi Dragline olacak ve Dragshovel olarak o;ah§abilmesi i~in icai) 

eden aksam1 ihtiva edecektir. Yeni veya az miistamel olarak ahnacak olan bu eksk;>vatiirler 
evsaf ve fiatlar1 hakkmda alakadarlarm Ankarada bulunan Kurum Umum Miidiirliigiine en 
k;sa bir zaman zarfmda malumat venneleri liizumu ilan olunur. (1571) 

.... 
istanbul Levaztm Amirliginden: 

Memleket di§mdan 1000 il§ 1500 ba§ top beygiri 8 mart 940 curna giinii saat 14 te An
karada M. M. V. Satmalma Komisyonunda pazarhkla satm ahnacakttr. Alakadar firmalar 
daha evvel Komisyona miiracaatle §eraiti iigrenebilirler. Pazarbga i§tirak edecekler 

1 
teklif 

edecekleri son fiat iizerinden kat'i teminatlan ve diger kanuni vesikalarile birlikte pazarhk 
giin ve saatinde Komisyonda haztr bulunmalar1. (1676) 

GRiP - NEZLE • NEVRALJi 
BAS - DiS • KIRIKLI K 

Majik Sao Eksiri 

Sac;larmtzl dokiilmekten, kepek

lenmekten korumak i<;in muhakkak 

Majik sac;; eksirini kullammz. Derhal 
tesirini goriirsiiniiz. Sa<;lan buyiitiir, 
koklere yeni kayat verir. Bir tec:rii
beden sonra neticeye hayret edecek.. 
siniz. 

istanbul Asliye ucuncii 
Hukuk Hakimliginden: 

Hatice Demirgiic;; tarafmdan Galatada 

Arabcamii §erifi Abdiisselam sokagmda 

16 numarah hanede Ya~ar Hasbi oglu a-

leyhine mahkemenin 766 / 39 numarasile 

ac;;•lan gaiblik ve veraset davasmda miid

deaaleyhe gonderilen clava arzuhaline 

verilen me~ruhatta miiddeaaleyhin mez • 

kur haneyi alii sene evvel terkettigi ve 

yeni ikametgaht malum olmadtgl cihetle 

hukuk usulii muhakemeleri kanununun 

I 4 I ve 14 2 nci maddelerine tevfikan teb. 

Jig olunacak evrakm mahkeme divanha

nesine taliki ve hulasai muhteviyatmm 

ilanma karar verilmi§ olmakla muayyen 

alan gunde miiddeaaleyh mahkemede 

hazu bulunmad•gmdan g1yab karan itti

haz ve g1yabmda icra k1lman muhakeme. 

sinde kanunu medeninin 32 nci maddesi 

mucibince gaibiligi iddia olunan Ya~ar 

hakkmda malumatl olan kimselerin bir 

sene zarfmda malumatlanm bildirmeleri 

i<;in usulii dairesinde ilanen tebligat ve 

davet yaptlmasma ve bu keyfiyetin a]tJ 

ay sonra bir daha ayni suretle tekrar e

dilmesine karar verildigi ilanen teblig o

lunur. (25058) 

Vatansever her Turk gencinin 
okumas1 icab eden kitab: 

Buyuk Turkiye 
Yazan: ORHAN CONKER 

Toptan sail~ yeri: Akba, Ankara 
Fiat! I 50 kuru§. Siparis be deli 

pe§in gonderilmelidir. 

SOGUK ALGINLIKLARI 
ve AGRILARI 

Teskin ed .r. 


