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IKTISAD MESILELERi 

Bizde konjonktiir 
Bu usul blze, IJlePimlzln yolunda 

gldlp gltmedljinl gostePecelltiP 
Ticaret Vekaleti Konjonktiir ve Ne!!

riyat mudurliigiinun «Konjonktiiu adt 
altmda ~ok ktymetli ve faydah bir ne§
riyat serisine ba§lamt§ oldugunu, bu giin
lerde ~tkan ilk saylSlndan anlayoruz. Pek 
muhterem Ticaret Vekili Nazmi Top~;og
lu, bu ilk niisha-

b. lnsanm aguhgt, bir takallus, yahud 
uzuvlardan birinin ameliyat neticesi vii
cudden aynlmasile azalabilir, 

c. lnsamn aguhgt giindelik aldtgt gl
da ile degi§ebilir, 

d. Insanm agtrhgt, temessiil kabiliyetimiz 
deki bozukluk dola

ya yazdtklan ku~iik 
bir mukaddeme ile 
bu yeni ne!!riyatm 
maksad ve hedefi
ni izah etmektedir
ler. 

Yazan: 
ytsile §i§manhk veya. 
hud zaytf!tk netice
sinde tebeddiil edebi
lir. ~imdi !!U dort mi
sali, ikttsadi hayattan 

ASIM SOREYY A 

«Konjonktur» kelimesi dilimizde ms
peten yenidir. Istanbul Oniversiresinin 
son altt, yedi senelik ikttsadi ne~riyann
da yer ahp yerle~tigini gordiigiimuz bu 
kelimenin, bilahare biiyiik milli bankala

nmtzdan biri tarafmdan kendi te§kilatt 
dahilinde, piyasa vaziyetlerini tetkik ve 
tahlil etmekle muvazzaf ktldtgt bir §U

beye isim olarak verildigini biliyoruz. 
Buyiik Millet Meclisinde 19 3 9 senesi biit
~esi tetkik edilirken, hususl bir talimat
nameye istinaden faaliyet halinde bulu
nan Konjonktur miidiirliigu resmen Tica
ret Vekaleti te!,!kilatt dahiline sokulmu§ 
ve bu kelime franstzca telaffuzile lisam
mtzda aynen muhafaza olunmu§tur. 

Bu kelimenin hakiki manast nedir? Ve 
bununla ne kasdolunuyor? Hemen her 
yerde sorulan bu sualin cevabmt, elimiz
de bulunan mecmuanm ilk ktsmt vazth 
ve a~tk bir lisanla veriyor. «Konjonktur~ 
kelimesi geni~ lugat manasile almd1gt tak
dirde, umumi olarak «i§lerin gidi§i» , «ik· 
hsadi faaliyetin seyri) demektir. Bu iti
barla «iyi konjonktur) ve dena konjonk
tiir) tabirlerini pekala kullanabiliriz. Ve 
bu tabirle piyasa vaziyetini tayin ve tes
pit eden ikttsadi muessir ve mutalan bir 

araya getirerek, bunlan terkib ve kom
bine ederek, heyeti umumiyelerinden «i§
lerin gidi§i) nin iyi veyahud fena oldugu
na hiikmedebiliriz. Bu ku~uk izahla keli
menin men§eine de biraz yakla§ml§ olu
yoruz. Aslen latince olan «konjonktiiu 

kelimesi «hirbirile baglamah, «irtibat te
min etmek) manalanna geliyor. Orta ~;a
gm muneccimleri bu kelimeyi burc - cons
tellation manasma kullamyorlar. On ye
dinci astrdan itibaren garb memleketle
r inde bu kelimenin ticaret erbabt tarafm
dan istimal edilmege ba§landtgmt goru
yoruz. Fakat onlar, iktJsadi hayatm sey
rinde, « i~lerin gidi§inde) yalntz iki nok
tayt tefrik ediyorlar: {lkttsadi inki§af dev
ri) ile kendileri i~;in iflas ve harabi ifa
de eden buhran devri. 

Bilahare, bu mevzuu kendi tetkik ve 
tetebbu sahasma alan iktJsadctlar, ticaret 
erbabt tarafmdan tespit edilen iki nokta 
arasmda daha bir ~ok merhaleler bulun
dugunu, ikttsadi seyrin diiz bir hat takib 
etmeyip bilakis dalgah bir hareketten iba
r e t oldugunu tespit etmi~ler ve bu mute
mevvic hareketin bariz safha ve merha
lelerini hususiyetlerile ortaya koymu§lar
dJr. Uzun tetkiklerden sonra vanlan ka
naat ~u merkezdedir ki: (lkttsadi inki§af), 
{gerileme), (inhitat) ve (kalkmma) i
simlerini ta§tyan ve muayyen vastf ve ka
rakteri haiz bulunan bu safhalar dahi ik
ttsadi devre {cycle economique) dedigi
miz terkibin i~inde yer almakta ve biz
zat bu terkibler de ttpkt yukanda i§aret 
ettigimiz safhalar gibi, gene bazt miid
detlerle birbirlerini takib etmektedir. On 
dokuzuncu asrm ortasmdan yirminci as
rm ba§langtcma kadar garb memleket
lerinde yekdigerlerini dokuz - on iki sene 

fas.Ia ile takib eden devri hareketler tes
pit edildigini ve her devri hareketin i~in
de bittabi yukanda saydtgtmtz dort saf
hanm muayyen vasiflarile yer aldtgmt bi
liyoruz. 

~imdi bir adtm daha atacagtz ve §Unu 
tespit edecegiz: 

Nazari ikttsad, ikttsadi hayat seyrinin 
bu en miitebariz noktalanm gittik~;e da
ha keskin ve daha etrafh bir surette tes· 
pit etmekle kalmamts, her ikttsadi hare
keti tahlil ederek, bunu da muayyen §ek
le, muayyen sebebe irca etmi§tir. Ameli 

h ayatta n alacagtmtz bir misalle ne demek 
istedigimizi daha kolay anlatabiliriz: Pe
k a la biliyoruz ki. insamn agnltgt §U dort 
muhtelif sebeblerin tesirile degi§ebilir: 

a. lnsanm aguhgt, tabii biiyume neti
cesinde artabilir, 

bir misalle kar§tla§tt
rahm: Memleketimizde §eker sarfiyatt, bil
hassa §U dort sebebden degi§ebilir: 

_ a. Diger ikttsadi §artlarda bir degi~ik
hk olmadJgt halde niifusumuz ted!ici bir 
surette artar, bu takdirde §eker sarfiyatl 
da tedrici surette tezayud eder, ( viicud
deki tabii biiyume gibi), 

b. ~eker istihsalatt ve satl§l iizerinde 
mevzu resimlerden yaptlacak tenziller fi
att dii~iiri.ir, ve bu suretle sarfiyat arta
bilir, halkm i§tira kuvvetinde her hangi 
bir tebeddiil olmadJgt halde. (Anzi bir 
degi~me, vucud azasmdan birinin kesil
mesi gibi), 

c. ~eker sarfiyat1, mevsim degi§meleri 
arzedebilir (yaz aylarmda §eker sarfiyah 
az olur), (giindelik gtda ile viicuddeki 
siklet degi§iklikleri gibi), 

d. Memlekette mevcud belli ba§h is
tihsal madde ve unsurlarmdan daha fay
dah terkibler, mamuller yaparlik, daha 
yuksek ktymette istihsallerde bulunulm<t.st 
yani sai ve sermayenin evvelce bulun
duklan i~ sahalanm terkederek daha fay
dah i§ sahalarma ge~meleri ve bu surelle 
dogrudan dogruya uzviyetten dogan iktt
sadi bir inki~af neticesinde umumi ahm 
kudretinin tedricen yiikselmesi ve bu yiiz
den daha ileri bir hayat standardt ic;:inde 
§eker sarfiyatmm da artmast ... 

Nazari ikttsadda yukanda straladtgt
mtz dort hareketten ii~iine, anzi degi~
meler ve mevsim degi~meleri ismi verilir, 
ve astl «konjonktur» ismi altmda (d) 

maddesi altmda anlatmaya ~ah~ttguntz 
hareket anla~thr. Y ani uzun hamleli ha
reketler, ( ttpkt vucudun tabii ne~vii ne
mast gibi), bir defahk anzi harekt:tler 
ve mevsim degi§iklikleri tasfiye edilip ~·
kanldtktan sonra, yalmz (d) maddesin
de anla§tlan ve dogrudan dogruya uzvi-
yetten dogma tebeddiilun hayatta viicude 
getirdigi degi!}iklige biz hakiki manada 
«konjonktiir» deriz. 

C>numuze konacak rakamlan tetkik ve 
tahlil ederken, memleketin ikttsadi seyri 
hakkmda hukiim ve miitalealarda bulun
mak isterken, ana hatlarmt miimkiin ol
dugu kadar basit bir §ekilde izaha ~;ah§
hgtmtz yukandaki ~ekilde bir tasnif ya

ptlmasmdaki liizum pek a~kardtr. lsa
betli bir hukiim rakamlardaki inip ~·k
malann dogrudan dogruya bir honjonk
tiir hareketi olup olmadtgmt meydana 
koymakla olur. Makalemizin ba§mda st
raladtgtmtz dort safhamn hakikatte in
ki~af, inhitat, gerileme, kalkmma olup 
olmadtgt o safhalarda toplan~n rakamla
nn hakiki huviyetlerini tespit etmekle 
mumkundiir. Aksi takdirde yanh~ hu
kumlerden korkmahytz. 

l~te Ticaret Vekaleti «Konjonktur» 
bureau ortaya -diger amillerin tesirlerin
den tecrid edilmi§- miimkun oldugu ka
dar (musaffa) rakamlar koyacak, bun
larm hangi sebeblere binaen inip, ~Jkttk

lanm izah edecek ve bizim i~;in en miihim 
olarak bu rakamlann uzviyetten dogan, 
ikt1sadi hayatm kendi biinyesinden mu
tevellid bir degi§iklik olup olmad,gmt, 
yani hakiki manada bir konjonktiir kar
§tsmda bulunup bulunmadtgtmtzt bize 
gosterecektir. 

Bir~ok garb memleketlerinde hemen 
yirmi senedenberi «konjonktiir» burolan 
kurulmu§ ve bu sahada ~ah:;nlmaya ba~
lanmJ§ttr. Bu yeni ne§riyat serisile bu mu

him sahada biz de kuvvetli bir adtm at
ml~ bulunuyoruz. Ticaret Vekaletini bu 
guzel te§ebbiisiinden dolayt tebrik eder, 
ve ismi ge~;en buroda sessiz ve miitevazt 
~ah§malarmm yeni bir eserini ortaya ko
yan k1ymetli miitehasstslara samimi te
§ekkurlerimizi arzederiz. Elimizde bulu
nan bu ilk nushanm rakamlanmn ikinci 
bir makalede tetkik ederek bunlardan ba
Zl hiikiimler <;tkarmaya c;ah~acaibz. 

Bursada sevindirilen yoksul yavrular 

•· 
Bursa (Hususi) - Sekizinci ilk mekteb talebelerinden bir kismi, mektebin 

himaye heyeti tarafmdan giydirilmi~ ve hepsine bir ornek elbiseler yapilmi~tir. 
Resim bu suretle sevindirilen yavrularla muallimlerini gostermektediJ;:. 

CUMHURIYET 

( 
Firinlarm teftisi 

' 
42 firm kapatdd1~ hak

kindaki haber dogru degil 
Dun bir gazete, tefti§ neticesinde ls

tanbulda mevcud 19 2 fmndan 42 tane
sinin kapattld1gmt ve fmncJlann yeni zam 
talebinde bulunduklanm yazmt~tl. Ala.
kadar bir zat bu hususta dun bir muhar
ririmize §UnJan soyJemi§tir: 

«-Dun kaymakamlardan aldtgtmtz 
ma!Umattan, halen lstanbulda 189 fm
nm faaliyette bulundugu anlaey,!dt. Bina
enaleyh 42 fmnm kapattldJgt hakkmdaki 
ne§riyat dogru degildir. Fmnlan s1k1 bir 
surette takib ediyor, hatta sivil memur
lar gonderiyoruz. Fmnlarda c;tkan ekmek
ler de, evvelkine nazaran diizelmi§tir. 

Fmnctlarm ~ube ac;maya mecbur tutul
malartm, gerek bu §ubelerde, gerekse pe
rakendeciler vasttasile sattlan ekmeklerin 
mevzu narktan fazlaya sattlmamasl i«in 
kaymakamhklara tamim yapmt~ttk. Miis
pet neticeler a!tyoruz. 

Ekmek~ilerin zam istedikleri dogru de
gildir. Buna scbeb de yoktur. Bugday 
piyasast 280 ila 285 kuru§ arasmdadu. 
Ofis, degirmencilere isted ikleri kadar bug
day vermektedir. Bu yiizden de degir
mencilerin bir ~ikayetleri yoktur. Hatta 
Ofis miidiirliigunden ogrendi~imize gore 
degirmenciler Ofisin verdi~i bugdayt ta
mamile «ekmemektedirler. » 

MVTEFERRIK 

Demir ve ~elik fabrikalan 
miidiirii §ehrimizde 

Karabiik demir ve ~elik fabrikalan u
mum mudurii General Seyfi Akko~ §eh
rimize gelmi§tir. Umum mudiirun §ehri
mizde bulunmasmdan istifade eden Mm
taka Ticaret Mudurliigii demir ithalatile 

me§gul olan firmalan umum mudurle te
masa getirmi§tir. Diin Siimer Bank Istan
bul merkezinde ilk temaslara ha§lanmt~
ttr. • Karabiik demir ve ~elik fabrikalan, 

mart i~inde, pik demir istihsalatmt piya
saya arzedecektir. Bu istihsalatm yekilnu 
bu gunun memleket dokum miiesseseleri
nin ihtiyacmdan fazla oldugundan ihra

cat yaptlmast dahi miimkun gorulmekte
dir. Umum mudiir bu temaslar i~in bir 
muddet ~ehrimizde kalacaktu. 

lnhisar V ekilinin tetkikleri 
~ehrimizde bulunan Gumriik ve lnhi

sarlar Vekili Raif Karadeniz dun ogleden 
evvel ve sonra lnhisarlar Umum Miidiir
liigiinde tetkiklerle me§gul olmu~tur. 

Adliye Saray1 in§aab 
Adliye Saraymm eski hapisane arsasm

da in§ast i~in §ehircilik miitehasstsmm ba-· 
zt itirazlar serdettigini y azmt;;ttk. NafJa 
Vekaleti, §ehir plammn vaziyetine naza'
ran Adliye Saraymm in§ast i~ini tetkik et
tirmek iizere Vekalet. ecnebi miitehassts
larmdan bir zatt §ehrimize gondermi§tir. 

Mekteb talebelerinin sa~lar1 
kestirilecek 

Istanbul Sthhat1 Mudurliigiinun t§ an u
zerine Maarif Mudiirlugunden mekteblere 
gonderilen bir emirde ilk ve orta mek
teblerdeki talebenin sa~lannm 3 numara 
makine ile kestirilmesi ve bitli ~ocuklarm 
ev adreslerinin mmtakalan Sthhat Mu
durli.igune gonderilmesi luzumu bildiril
mi§tir. Bitli ~ocuklar Belediye tarafmdan 
meccanen hamamlara gonderilecegi gibi 
bunlarm evlerinde de temizlik mucadelesi 
yapt!acaktu. Belediye Sthhat Mudurliigii
nun bekar odalannda yaphgt tetkiklerde 
buralan pek pis ve ~ok bitli bulunmu~
tur. Bunun i~in mucadeleye ehemmiyetle 
devam edilmesi kararla§mt;;tlr. 

Agaclandirilan mmtakalar 
Istanbul Ziraat Miidurliigii Beykoz fi

danhgmdan temin ettigi fidanlarla Seli
miye kt~last, Baglarba§t tramvay merke
zi, KtsJk!J, (:amhca sahalarile Haydarpa
§a, Erenkoy ve Bostanct istasyonlanm a
gaclandtrmaktadu. Ge~en ay zarfmda 
Vi!ayet dahilinde yagan yagmur ve kar
dan zurra olduk~a zarar gormu;?, toprak 
Iaytkile ekilememi§tir. Buyiikdere meyva 
fidanhgmdan bu mevsimde alakadarlara 

22,946 aded meyva fidam tevzi edilmi§
tir. Istanbul - Londra asfalt yolu da agac
landmlmaktadtr. Avrupadan bir ktstm tez
yinat fidanlan celbedilmi~tir. ltalyadan is
palyan tarzmda yeti§tirilmek iizere ltalyan 
armud fidanlan celbedilmi§tir. Bu fidan
lar tel orgiilere gerilmek suretile buyiitiil
mekte ve senelerce ayni §ekli muhafaza 
etmektedir. 

Giizel San' atlar ~uras1 
Maarif Veka.leti bir Guzel San' atlar Su

rast toplamaga karar vermi§, bu hususta 
haztrhklara ba§lamt§hr. Yazm toplanacak 
olan bu Suraya san' at miiallimlerile, gii
zel san' at mensublan i§tirak edecektir. 
~uramn ruznamesi Maarif Vekaleti Giizel 
San' atlar Biirosu tarafmdan haziTlanmak
tad~r. Verilecek kararlarda aynca, giizel 
san ata dair ihtisas sahibi alan kimselerin 
reyleri ahnacakttr. 

Frans1z profesoriiniin 
konferans1 

Franstz profesoru Louis Massignon dun 
Giizel San' atlar Akademisinde ikinci kon
feransmt vermi§tir. «San' ata verdigi ilham 
bak1mmdan Hallact Mansurun §ehadeti) 
mevzulu olan diinku konferansta Aka
dem_i ;:>rofesor ve talebelerinden 'ba§ka, 
§ehnm1zde bulunan bir ~ok Tiirk ve ec
nebi munevverleri bulunmu§tur. Profesor, 
konferansta, Hallact Mansurun resme, 
minyatiire, edebiyata vermi§ oldugu ilha
mt, yeni dokiimanlara istinad ederek te
baruz ettirmi§tir. Aynca, kendi eserlerin
de bulunan 16, 17, 18 inci astrlara aid 
bazt resimleri projeksiyonla gostermi§tir. 

Memleket Haberleri ) 
Elm as fiatlar1 

• • 
Dl~ID yiikseliyor? 

Alakadarlar muhtelif 
sebebler g-osteriyorlar 
Piyasada elmas ve renkli ta§larm fiat

lannm ~ok yiikseldigini, bunlann mevcu
dunun pek azaldtgmt, bilhassa altm bile
ziklere kar~t ragbetin ~ok arthgmt yaz
mt§ttk. Bu ne§riyattmtz iizerine alakadar 
makamlar fiat yukselmesinin tabii sebeb
lere istinad edip etmedigini tetkike ba§
lamt~lardtr. 

Diin bu hususta bir muharririmiz piya
sada tetkikler yopml§hT. Kuyumcular <;ar
~tsmda bir mucevherat taciri, bu giin ha
st! olan vaziyet hakkmda §U izahatt ver
mi§tir. 

«- Bu giin elmas ve ptrlanta fiatlan 
eskisine nazaran hakikaten pek fazla viik· 
selmi§tir. Yukseli§ bilhassa temiz m~llar· 
dadu. Biz mucevheratc;tlara gore bu va
ziyetin hakiki iki sebebi vardtr: Birincisi 
seferber halde bulunan ve diinyamn en 
mukemmel i~lenmi~ ta§lanm ihrac eden 
Holanda ve Bel~;ikada san' atkarlann si
lah altma ahnmis olmalandu. Bu sebeb
den bu iki memlekette mucevherat fab
rikalan faaliyetlerini tatil etmi§tir. 

Bizim it;in ehemmiyetli bir s.-l:.eb de 
her harb devresinde oldugu gibi eline 
para ge~;irenlerin bunu hemen elmasa ve 
altma yatumalandtr. 

Ktymetli ve buyiik ta§lann kapu}tlma
smda aynca bir ami! vard1r ki, ehemmi
yetle uzerinde durulmaya deger: Yiikte 
hafif, pahada agtr olan bu ta§lann mem
leket haricine ~tkanlmast bir«ok aC<tkgoz
ler i~in ~ok kolay olmaktadtr. 8ilhas8a 
elmas ve pulanta fiatlarmm ~ok yiiksek 
oldugu bu zamanda bu yolu tercih eden
lerin ~ogaldtgt anla§thyor. 

~unu da tebariiz ettirmek laztmdtr ki 
altm ah§ veri§i, son senelere nispetle ~;ok 
gayritabii bir §ekilde cereyan ediyor. Al
tmm bu giin iki gayritabii rnu§terisi var: 
Biri be§ on parast olan halk, digeri de 
servetini altma ~evirmek isteyen zengin
lerimiz. Halk, senelerdenberi altm fiatt 
yiikseldiginden ve bu suretle elincl-eki al
tmlarm ktymeti artttgmdan biriktirebildi
gi parasmt altma yatmyor. lkinci mu§te
riler ise kasalarmdaki kagtd parayt gay
ritabii ve olu sermaye olan altm kiil~e
lere tahvil edenlerdir.» 

sonu · 

Mal ~almaga giderken 
denize diisiin boguldu 
Balurkoy sahilinde bir cesed bulundu

gunu ve bunun Samatyah lzzetin cesedi 
oldugunu dun yazmt~ttk. Yaptlan tahki • 
katla, Samatyalt izzetin, mensucat fabri
kasmda il!~i olarak ~ahl?an bir gene ol • 
dugu ogrenilmi~tir. Tahkikata gore, 1z -
zet, bir ka~ ~uval mal a~trmak iizere, ya. 
nmda iki arkada§t bulundugu halde, bin
digi "sandah fabrikamn nhttmma yanal! -
ttrmt§, nhttmda bekleyen bek~i Mehmed· 
le hamal Hasan, sandaldakiler karaya ~~
kmca iizerlerine yurumu§lerdir. Bunun 
uzerine izzet sandala atlaytm derken su
ya du§erek bogulmu§tur. Arkada§larm -
dan Osman oglu Ta§kopriilii Ahmed ya· 
kalanmt§, Sultanahmed birinci sulh ceza 
hakimi Re§id Nemer tarafmdan diin ak. 
§3m sorguya ~ekilerek, hakkmda tevkif 
muzekkeresi kesilmi~tir. Kendisi eben, o
raya hus1zhk maksadile gitmedim, esrar
h sigara i~irdiler, beni oylece sersem ede
rek gotiirdiiler.» demi§tir. Aga Arif ol • 
dugu soylenen uo;uncii §3hjs ise aranmak
tadtr. 

ADL.IYEDE 
Mahkum olan dilenciler 

Fatma ve Zeyneb isimli iki kadm, di
lendikleri iddiasile Sultanahmed birinci 
sulh ceza mahkemesinde muhakeme edil
mi§ler. mahkeme, her ikisinin de hirer 
hafta bogaz tokluguna Belediye i§lerin
de o;ah§ttnlmalanm karar altma almt§tlr. 

T evkif edildiler 
Sultanahmedde Yusufun ahmndan ~u

val ve mu§amba, <;:emberlita§ta hamal 
Ibrahimin arabasmt ~aldtgt ve bu araba
yt sokerek, tahtalanm par~;a par~;a sat
tlgl iddia edilen Receb, Sultanahmed bi
rinci sulh ceza mahkemesinde tevkif o
lunmu§tur. 

Sanyerden gelen Bogazic;i vapurlarm
dan biri Kopruye yana§trken, tayfalar 
kamarasmda asth bir ceketle paltoyu a
~trdlgt iddia olunan F uad, Kopru iistun
de yakalanmt§, Sultanahmed birinci sulh 
ceza mahkemesinde tevkif edilmistir. 

Kag1dh~ne cinavetinin 
muhakemesi 

Kagtdhanede Suba~t denilen yerde a
gtla koyun koymadan ~;tkan kavgada bir 
cinayet i§lenmi§, Niyazi ve Cevad adh iki 
ki§i oldurulmii§tii. Bu sebeble Istanbul hi
rind agtrceza mahkemesinde muhakeme 
edilen ~abanm muhakemesi, bitmek iize· 
redir. Diinki.i celsede, miiddeiumumi mu
avini Ubeyd, ~abamn ayni maksadla iki 
ki§i birden oldiirmesine gore ceza ka -
nununun idam cezast yazth 450 nci mad 
desinin 5 nci bendine uygun olarak• ceza
landmlmasmt, ancak otekiler kendisini 
tahrik ettiginden, bu cezanm agtr hapse 
tahvilini istedi. ~aban «onlan ba§kast ol
durmu§tur» diye mudafaada bulundu. 
Muhakeme karara kaldt. _. ... _ 

Pencereden dii§en ~ocuk 
Pendikte Gazi Pa§a caddesinde 56 nu

marah evde oturan Hilminin bir buc;uk 
ya~md11ki ~ocugu Ergin diin penceredet; 
dii§erek f!Ol ayagmdan yaralanmt§, ~i§li 
<;:ocuk hastanesine kaldmlmt§tlr •. 

Hamallarin 

Senelik kongrede eski 
idare heyeti tenkid edildi 

Istanbul Yi.ik~uler (hamallar) cemiyeti 
senelik heyeti umumiyesi dun cemiyetin 
Meymenet hanmdaki m erkezinde yaptl
mJ'), ayni zamanda yeni idare heyeti se
~ilmi§tir. 

F evkalade kalabahk olan ve yiizlerce 
hamalm merdivenlerde ve cemiyetln o 
nunde birikmesini inliac eden bu toplantl 
ba~tan sonuna kadar ~ok hararetli olmu~ 
ve ge~ vakte kadar devam etmi~tir. 

Ticaret Odast Esnaf §ubesi mudiirii Ka
Zim Yorulmazm da bulundugu toplanttda 
bilhassa hamallar cemiyet idare heyetine 
~iddetle hiicum ederek ya ptlan muraca
atlerin ve tahkika hava le olunan islerin 
ba~tan savma cevablarla ge~;i ~ ti rildigini, 
esnafm hakkmm ztyaa ugrattldtgtm soy
leyenler olmu§tur. Okunan id are heyeti 
raporundan sonra hesab tetkiki vaptlmt~ 
ve cemiyetin yeni sene but~;esi 6000 lira 
olarak tespit olunmus.tur. 

Bundan sonra yeni idare heyeti secimi 
ba~lamJs ve I 5 00 hamal rey ini kullan
mt!lhr. Gece !!e~ vakte kadar d evam eden 
reylerin tasnifi neticesinde eski idare he
yetinden bir ki~inin bile secilmedii?:i ve 
ekseriyetle. hepsi yeni aza olmak iizere 
5uleyman. IV1ustafa Cebeci , Hasan G ok
tiirk ve N.-.-il-.in secil dikleri a ,.,] ,. o,l ..,...,ot,r. 

SEHIR IStERI 

Belediye yeni deniz hamam
lari yapbracak 

Belediye ge~;en sene Ktzkulesinde vu
cude getirdigi Halk plajmdan maada biri 
Be~ikta§ta, <;:tragan sarayt sahilinde veya
h_ud Be~ikta§ta 19 uncu ilkmekteb bah~e
smde, digeri de E~hikaptda halk deniz ha
mamt a~acaktu. Gerek yeni a~tlacak bu 
iki hamam, gerekse Ktzkulesindeki halk 
hamamt ucuzca kiraya verilerek gene u
cuz fiatla halka a«tlacakttr. 

Cihangir halkmm miiracaati 
Cihangirdeki Ege bah~esinin ev in§3att 

io;in arsa olarak sahibleri tarafmdan satt
hga ~tkanldtgt haber almmast iizerine 
mezkur mahal halkmdan bir heyet Bele
diyeye miiracaatle burada in§aata miisaa
de edilmemesini ve Belediyenin bu ma
halli istimlak ederek Kudar bah~esi ismi
le umuma mahsus bir bah~e haline ifragt
m rica etmi§lerdir. 

Y eni seyrisefer talimatname
si haz1rlamyor 

Belediye gayet §umullii bir Belediye 
seyrisefer talimatnamesi hazulamaktadu. 
Bunun i'¥in lsvi~re, Amerika, lngiltere ve 
lspany;lldan seyrisefer taliroatnameleri ge
tirtilerek terciime ettirilmi§tir. Bu talimat
namelerden bilhassa Amerika seyrisefer 
talimatnamesi ~ok ehemmiyetlidir. Yeni 
talimatname ikmal edildikten sonra zabt
tai belediye talimatnamesinin bir zeyli ol
mak uzere ~ehir Meclisine verilecektir. 

IKTISAD 

Perakenda kahve fiatlar1 
Kahvenin toptan satt§ fiatlanm tayin 

ve tespit eden Ticaret Vekaleti gonder. 
digi tamimde istanbul, izmir ve Mersin 
limanlanndaki bu fiatlardan sonra pera
kende kahve salt§ fiatmm murakabe a! • 
tmda bulundurulmast vazifesini vilayet 
ve belediyelerle Mmtaka Ticaret miidiir
luklerine btrakmaktadu. 

Kahvenin limanlara mal olus fiatlan. 
na nakliye masraft ve perak~ndeci ile 
toptanctlar arasmda mutavassttlar varsa 
bunlann kar nispeti ilave olunarak miis -
tehlike kao;tan sat!~ yap~lacagmt hesab et· 
mek uzere Mmtaka Ticaret miidiirlugii 
tetkiklere hal?lamt§ttr. Ayni maksadla bu 
gun bir toplantt da yaptlacaktn. 

Kahvenin son perakendecisi alan ma
halle bakkallanna kadar degi§en eller ~;ok 
oldugundan perakende fiatlarm muraka. 
besinde buyuk mu§kii4ata tesaduf oluna
cagt §imdiden gorulmektedir. 

Ham madde sahn almaga 
gelen heyet 

Memleketimizden ham madde satm al
mak uzere iki kisilik bir F ranstz sa
nayi heyeti dun s;bah §ehr:imize gelmi~
lir. 

Fran sa ve Amerikamn 
alacag1 tiitiinler 

Fransa ve Amerika ile tiitiin satt§lan
mtz hakkmda temaslar inki~af etmekle • 
dir. Ingilizlerin Tiirk tiitiinii mubayaatma 
tahsis ettigi miktar 7,000,000 Tiirk lirast 
miktarmdadtr. F ransamn alacagt tiitiinlin 
u~ milyon Tiirk lirast degerinde olacagt 
anla§tlmaktadtr. 

Diger taraftan Amerika da bu sene 
memleketimizden ii~ milyon kilo tiiti.in 
alacagt anla§tlmaktadtr. Amerikanm da~ 
ha ziyade Samsun, Bafra, Hendek mm -
takalarmm kokulu tiitiinlerinden alacag1 
anla~tlmaktadu. 

Diin bir Amerikan sigara fabrikatoru 
da mubayaat i~in Balkanlardan §ehrimize 
gelmi§tir. 

Yunanistana komiir sabhyor 
Hiikilmetimiz, Yuananistana serbesl 

dovizle maden komiiru ihracma miisaade 
etmi§tir. Ilk parti olarak Yunanistano. 
5000 ton komur gonderilecektir. Bilaha
re bu miktar istihsalat nispetinde tezyid 
olunacakttr. 

<;eko-Slovakyaya gonderilen 
g1da maddeleri 

Halen mer'iyette bulunan Tiirk - <;:e -
ko-Siovak ticaret anlasmast hiikiimlenn
den istifade ederek <;:eko-Slovakyaya bil
hassa son giinlerde miihim miktarda gtda 
maddesi ihrac edilmektedir. Diin de Pra
ga fmd1k, ceviz i~ ve yer ftst1g1 ihracat1 
yaptlmt§ttr~ 

ingiliz ~ark ordustJ 
Siivey,te 

Ju-v akm §arktaki Franstz 0~-1, 
Ba§kumandam General d>' 
gand' m Mtstra giderek buf3 '1 

mustahkem mahalleri ve ordugahlarl ~
yaret eylemesi ve lngiliz kumandaol~ , 
miihim muzakerelerde bulunmast es

1 
3 

§imdi anla§thyor: lngiliz lmparatordu 
U· 

tarafmdan haztrlanmt!} olan §ark or, 
Siivey§ kanalma gelmek uzere old~gu;" 
d an bu ordu ile F ranstz §ark ordustJP r 
birlikte nastl ~ah§acaklanm tespite ve ~-
ka sirayet eylemesi muhtemel h91 

planlanm §imdiden haztrlamaga )ii;!ll 
goriilmu§tiir. 

B 

Diin Londrada Harbiye Nezareti 13} 
fmdan ne§redilen resmi tebligde I111P31

• 

torluk ordusunun §arkta tayin olunao ~1 
B 

halle geldigi ilan edilmi§tir. Bu teb)ig .;v 9 allri 
sonra Siivey;?ten gelen haberlerde ln~11 • §uba 
I 1 •e:y· • 
mparatorlugunun, halklan lngiliz 0 1• 1 riJ 

iki dominyonu Yeni Zeland ile Avustr;t d~nalan 
yadan gonderilen askeri heyeti seferiY'·t b lttnl e 
. s·· k k I f iJ~l' et e nn uvey§te araya ~· ttk an ta s 1 • 

bildirilmi§tir. ('I ~er11tnl c;: · d. k d ]e~e et eri 
,.-tm 1ye . a a~ _ deniza§m m~~- . bl 'rzede 

lerden demz tanktle bu kadar buyuk r1 ~'t't 
ku__vvetin g.eldigi goriilmii§ bir §eY ol~~ cl,kik 
d1g1 ve kit alarm 10,000 mil mesafe If cle k 
t ·¥ • h I kteo' re e thgt e emmiy et e kaydedilme . ~· 'll)h 
Orta §arkta yani Suvey§, Irak ve ba~', bd 
sine gonderdigi buyiik kuvvetin Sii"e~· tel ~e1 

gelmesine lngiltere hiikumetinin ne k1
1 tin ert 

ehemmiyet verdigi bu kuvvetleri ka.tl\ A.~ y 
mak uzere Dominyonlar Nazm £de~ ), n a 
1 • . 0t ~rtntJ 
1usus1 surette Mtstra izam edilmeslil illk' 
anla§thyor. l§a 

Suvene gel en kuvvetlerden Y eoi t· fks 
land heyeti seferiyesinin kumandall1 J' 

G ~ 
eneral Freyber ve Avustralya ordus~ 

kumandam General Blemer' dir. RiiiP 
F reyber yiiksek oldugundan ordu nafll' 
Eden'in ho§amedisine te§ekkur etrnil \ 
Ingiltere Kralma ve hiikumetine hiirfll' 
lerini ve F ransa hiikumetine selatlll~.t 
ve Erzincan felaketinden dolayt da u 
kiyeye teessiirlerini iblaga tavassutun11 

ca etmi§tir. 

General Freyber gelen ordu i~inde_.~j 
~en Umumi Harbde <;:anakkalede 1'11z 
lerle dogii§en Avustralyah ve Y eni , 
landh muhariblerden bir o;ogunun e<'1j 
bulundugunu ve lakin bu defa hastll1 ° 
rak degil, sadtk dost stfatile geldikle~ 
de ilave etmi§tir. Suvey~e ~1kanlan or~ 
evvelce hazulanmt§ ve General W eYS~ 
tarafmdan goriilmu~. kamplara sevke 
mi§tir. 

ingiliz lmparatorlugu §ark ordusll~ ( 
Mtstra gelmekte oldugu salahiyettar ~~· 
kamlan~ . malu~u bulundugundan bll~b 
nn t~lkmt esen olarak son gunlerde 
tiin lngiliz matbuatt M1smn askeri "3 

yetile ~e~gul bulunuyordu. 
0 

Deyh Ekspres MISirdaki lngiliz ord, 
lngilterenin ikinci biiyiik ordusu old~! 
nu yazmt§tlr. Bu gazeteye gore ·J 
kuvvetleri Bingazi hududunda SoJiut!l < 
ve evvelce MlSirda bulunan lngilit J>ll, 
velleri de Marsamatruhta tecemmii el~t1· 
. A · d g· hr. ym zamanda Hindistamn 1 J' 

yerlerinden gelen kuvvetler dahi I\-1J511er 
yollar ve kamplar tesis ederek iyice i 

Ba 
l.ntan 
altnall 
l{ltfu 
traft 
te§ek 
cli.i§e 
11i:Yetl 

le§mi~tir. . ~ 
T . . . K h h3b' aymts gazetesmm a ire mu I• 

lng!liz ~~ ~ ran~tz ordulanmn gar~~~~ Jl 
dugu gtbt §tmdt §arkta dahi stkt buhk 
hilinde ~alt§ttklan ve halihazJrda 
lrak, Filistin ve Mtsnda bilfiil harb 
mamakla beraber her turlu ted 
almdtgmt ve §imdi bu havalinin 
gelecek herhangi hiicuma 
debilecek bir vaziyet ve halette 
gunu uzunuzadtya yazmt§hr. 

lngiliz lmparatorlugundan gelen biiY" 
kuvvetlerle lngiltere de Fransa gibi 
ta biiyuk bir ordu haznlamt§hr. Bu 
lar Ruslann Kafkasyadan yahud 
tandan yapmalan muhtemel 
onlemek i~in toplandtgt malumdur. 
l~aly~ yeni imparatorlugu Hab . Je~ 
§Jmdt ltalyanm idare ve hukuk cihell11• ~~ 
miitemmim bir par~ast saytlan Bing~'t' f~~ 
T rablusgarb civarmda hem ll1iid9 Jp' 
hem taarruza muktedir muazzam bid p~ 
g iliz- Franstz ordular grupunun meY 

9~e 
s;elmesinden tabiatile huylanmakt3 

1)iiphelenmektedir. J.f 
Muharrem Fey-zi T~ 

Denize dii§tii . 0 e~ 
Pa§abah~e §i§e fabrikast ameJesJJl ,~· , 

I 7 ya!ltnda Safer dun Ada iskelesinde rB' 
pura binmek uzere ko§arken ayagl "

8 t~' 
rak denize diis.mii§, etraftan yeti§enl~:pe' 
rafmdan kurtanlmt§ttr. Beyoglu ba5 

sine kaldmlmt~hr. ~ 

BAVA BAPO~ 
Hava yurdun Ege ve AkdeniZ )>IYI:Jr 
d EJ.e •• 

rm a ~ok hulutlu, Trakya ve J(oC ~~11 

kapah, diger yerlerde kapahca ve t!leJII-1 

~a~t§h g~~mi~. riizgar umumiyetle d: fJ;: 
tsttkametmden, Karadeniz ktyJlarJtl !>~' 
tma §eklinde, diger yerlt:rde ise orta I fir' 

vette esmi~tir; denizlerimizde ~ill1d£1 ~,, 
tmas1 devam etmi§tir. Diin lstanblll "ide~ 
va bulutlu ge'¥mi§, ruzgar §imali §~1 si 
saniyede 2 - 4 metre htzla esmi~tJf• 1 e~ e ~ 14 te hava tazyikt I 020.4, suh011 t8t~ 
yuksek 5, en du§uk 3.9 santigradO ~ 
kavdedilmis.tir. ~ 

CUMHURiYI'f / 
=== 

Nushas1 5 lruru,tur. 

{ 
J-l.ri' 

Abone seraiti T~r~iye · itJ 
• u;m u; "'' 

Senelik 1400 Kr. 27°g , 
Alb ayltk 750 » 145 0 ' 
Oc; ayhk ;400 » S\'0 "till' 
Bir ayhk 150 :t • 0 



Hftdiseler arasmda 

Gramer haz~rlanayormu' 

Balkan Konseyi riyaseti ~~;::~=~~: 
[ SinirU :-:~uzevi HEM NALINA 

MIHINA 

aamnda i§lenen cinayetlere kart• tek zab•- Perde lb ondrada c;1kan Daily Herald ga
zetesi, yeni bir hukuku be§er be· 
yannamesi ne§rettirmek ic;;in bii

yijk bir hamle yap•yor. lngilterenin en 
c;ok satJian gazetelerinden biri olan bu 
sosyalist gazete, lngilterede ac;;tti\t «yeni 
bir hukuku be§er beyannamesi iizerinde 
milli miinaka§all yt beynelmilel ve cihan
§iimul bir §ekle sokmak istedigi ic;in, Tiirk 
matbuatmm ve miinevverlerinin de bu 
miinaka§aya i§tiraklerini istevor. Gazete
nin muharrirlerinden olup ln~ilteredeki 
miinaka§alan idareye memur komite a• 
zasmdan Mr. Francis Williams bana gon· 
derdigi bir mektubda, Cumhuriyl'tte bu 
mevzudan bahsetmemi arzu ediyor. 

b• ki" • H • • V k"J• • • ta, grarnerdir. l\lyaset mev miD arJCiye e llMIZe ge~meSI Ydlar var ki tiirk~re, jandarmas•z dai-

d ba§lan gibi, lisanm gogdesine kur§un 51· 

olay1sile Saracoglu ile Gafenko, Metaksas ve kan bir aiiru kaide e,kiyasmm oniinde, 
eski tarihi biinyesinin mukavemeti olmaaa Markovi~ aras1nda samimi telgraflar teati edildi ~roktan yere •erilecek bir hale gelmi,ti. 

Yazan: FAZJL AHMED AYKA<; 

.1\nkata 12 (a.a.) - Balkan Antanh I selanslarma, riyasetinizin giic; devresi es
da.imt konaeyi riyaeetinin 9 tubat 1940 nasmda, en yuksek otorlte ve en feyizli 
1•rihinde Rumanyadan Tiirkiyeye devri teyakkuzla yapt1gm1z yiikeek idareden 
llliinlleebetile Rumanya Hariciye Nazm dolayt antantm azast devletlerin derin 
Cofenko ile Hariciye Vekilimiz Siikrii minnettarhgmt bildirmektir. Balkan mm
S,tacoglu arasmda a§agtdaki telgraflar takasmm sulh ve siikunu hakkmdaki mii~-
teatj olunmu§tur: terek emellerimizin oniimiizdeki sene i-

Ekselans Saracoii,lu. c;inde her noktadan tatmin edilmi§ alma· 
Hariciye Vekili sm1 ve Belgrad toplantJmll! esnasmda 

ANKARA Balkan ailesi azas1 arasmda kar~1hkh bir 
n lk ·· · 'b' anlaytR zihniyetile teyid edilmi~ bulunan oa an Antantmm statusti muc• mcc ., 

9 d · • k tesaniidiin milletlerimize imanla kendile-§ubattan itibaren Antantm atm1 on-
•eyj riyasetini almt~ bulunduklannt ekee· rini vermekten farig olmad,klart refaht 
1
' 1 · · d b'l getirmesini biitiin kalbimle temenni eylelll.na anna biiyiik memnuniyet tc;m e 1 -

Allah•m! 0 ne yenilik ozentileri, bir ~tar
p•da bir nahiv ink•li.b1 yapmak miimklin· 
miit gibi o ne takdim • tebirler, o ne ke· 
aik, bodur, giidiik, ecit biiciit ibareler, be
le o ne imla serke§ligi, o ne imli. serserili
gi, o ne imli. ke§meketi! 

Gramer tart. Bunu Maarif Veki.letinin 
bile takdir etmesinden anla§Jhyor ki, 
grarner §art. 

Fakat bu tuur, tiirk~teye kaybettigi di
siplini iade etmek i~tin ki.fi mi? Grameri 
kim :yapacak? Maarif Vekaletinin bu iti 
kime veya kimlere havale ettigini bilmi
yoruz. Y almz §Unu biliyoruz: Bugiine ka· 
dar gramer davasile me§gul, gramer kita· 
b1 yazrm§, gramer §Uuruna, hassasiyetine, 

SARACOCLU bilgisine sahib arkadatlardan ~toiJunun bu Digv er taraftan, Balkan An tanh daimt 

dirtnekle kesbi teref eylerim. Bu miinase- rim. 
betle ekaelanelanna, en hararetli tebrik
lerimle beraber, vazifelerinde muvaffaki-

• lletleri ic;in en aamimi temennilerimi de 
1 'r:tederim. Ayni zamanda kend1lerine §U 

r ka.t'l kanaatimi bildirmek isterim ki her 
I dllkika gayretlerimizi kendiaine tahsis e
jf derek miiotereken takib ettigimiz biiyuk 

~
. •ulh eserine olan derin baghhklan, mea

·: lid netieeleri timdiden bu derece eeme • 
teleri bulunan Balkan Antantmm faaliye· 

II tine yeni bir hamle verecektir. Balkan 
'i Antantmm haytrh faaliyetinin ekse1ans · 
I ~rtmn feyizli idaresi altmda daha ziyade 

1llki§af edeeeginden eminim, 
GAFENKO 

e§ebbiisten haberi yok. konseyi riyasetini deruhte eyleyen Hari-
cive Vekilimiz. konsey azas1 Elen Ba~- A~tlk aoyliyeyim: Korkuyorum; gra-

. k 1 H N M k • y meraizligy i kotii bir gramere tercih etmek ve i i ve ariciye aztn eta sas a, u-
~~:oslavya Hariciye Nazm Markovic;' e ve zorunda kalmamu: ihtimalinden korku
Rumanya Hariciye Nal!m Gafenko'ya da yorum. Edebiyatta bir yanht kitabrn za· 
aynca, ayni mealde ~u telgraf• ~ekmiotir: rar1, onu okuyan talebe ~ter!jievesi i~rinde 

Balkan Antantl statiisii mucibince an- kahr; fakat bir yanh§ gramerin zarar1, 
tantm daimi konseyi rivasetini deruhte biitiin bir milletin lisamm felce ugratmaya 
eylemem miinasebetile Rumanya Harici- kadar vanr. «lnonii'ye» mi, dnonii'ne» 
ye Nazm ekselans Gafenko'nun bana gon- rni diye becelle~ir durumz. Gramerin ti· 
dermek lutfunda bulundugu telgraf1 ber- veyle kaide arasmda bir tereddiidii, veya 
vec;hiati ekseH'lnslanna bildirmekle kesbi bir yanl1~ tercihi, eski miinaka§aYI orta· 
oeref eylerim. Ekselanslarl, bunun arka· dan kald1racaga yerde azdmr. 
smda, konseyimizin eabtk reisine gonder- Frans1zcanm gramerini, Maarif Veka-

Ekselan.s Bay Cafenko me~e rni.isaraat eylediiim cevab1 bulacak- etinde iki ii~t memur degil, bir alay lisa· 
Elariciye Vekili lardn. niyat~t• veya profesor de defil, Frans1z 

BtJKRE$ Den1hte ettigim ve Belgrad kararlarile Akademisi yapmtthr. Hemen ili.ve ede-
Balkan Antantmm statiisii mucibince direktifini almt~ bulundugum vazifenin yim: Buraclaki «yapml§br» fiili, «yoktan 

I 'ntal"lttn daimi konseyi riyasetini iizerime hiisnii ifasmda her daim oldugu gibi, ek- vu etmi§tir» manasma degildir. Kaide 
ei ~lmakta bulundugum anda gondermek selanslanmn itimadlt ve dostane i~ birli- mucidleri hemen gayrete gelmesinler. Bir 

j latfunda bulunduklart «ok doatane tel· gme dayanarak, Balkan milletlerinin sa- lisanm kaideleri §iveyle beraber tekamUI 
v hllftan dolaya ekeelanslanna hararetle adeti ve imanla arzu ettikleri sulh icrinde eder ve degitir ama icad edilmez. Maa• 

te§ekkiir ederim. Bu miinasebetle bana inkioaflan hakkmdaki en hararetli lemen· rif Veki.letinde bu kaideleri kimler tes-
dii§en ilk vazife, ki bunu biiyiik memnu· nilerde hulunurum. pit edecekler? Tereddiid noktalar1 iistiin· 
llil'etle yapmaga ml.isaraat ediyorum, ek- SARACOCLU de bir anket ac;:mak dii§iiniilmii§ miidiir? 

.................................. 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111 '11"""""....................... Hatta boyle bir istiprenin faydalan ne 

R.umanyanin yeni 
istihkam hatlar1 

8iitiin ' cephede geni~ 
tnayin tarlalar1 viicude 

getirildi 
BUkre~ 12 (Hususi muhabirimizden)

~llmen hiikumeti, viicude getirdigi yeni 
illiistahkem hattJ bir an evvel ikmal et
lnek iizere hummah faaliyet sarfetmekte. 

!'A;;. tli~. Cepheyi ziyaret etmi§ olan Timpul 
ll:tete•inin muhabiri, bu ml.inasebetle a-

1>~., la&tdaki malumah veriyor: 
~~;~ n c- T ahkimat iki aya kadar tamamen 
~gJ' ~mal edilmi~ olacaktu. Biitiin cephede 

1st! ti~)j bir volkan manzarast arzeden geni~ 
rtr lna.yin tarlalan viieude getirilmi§tir. 
. • 1 anklara kart• 1 6 metre geni~likte ve 

~b11 metre derinlikte uzun c;ukurlar kaztl • 
11 o ~11hr. Tehlike anmda nehirlerin mecra

J~ ~artnt degi!Jtirerek mezkur t;ukurlan dol • 
Jr~~ 11

11rmalan ic;in icab eden her nevi tertibat 
o •nmt~ttr.:. 

Daladye A. olur? Bilmiyorum. Fakat evvelce gramer umumi yazmt§ biitiin miitehasstslarm reylerini 
almak §art oldugunu aan1yorum. Her fik-

karargaha ' \gi tti rin ve her teklifin alhnda mutlaka §ahsi 
bir hesab ve endi§e sezenler, benim de 
vaktile bir gramer yazm•t olduiiumu ha

Cephede kumandanlar1n 
i'tirakile bir i~tima 

yapdd1 

hrlamaktan ileriye gitmesinler. Maarif 
Vekilile aramtz ,ekerrenk oJmadtiJ llra
luda ben kendisine dost~ra bir mektub 
yazmt§ ve ayni teklifi yapbktan sonra bu 
tlerden hi!tbir menfaat beklemedigimi de, 

apa!jiJk ve diipediiz anlatml§hm. Gene de, 
Paris 12 (a.a.) _ Milli mudafaa mec· bir tek meteligin hulyasma dii§meden, 

liai reioi ve Harbiye Nazm Daladye ya _ ayni teklifi tekrarlar1m ve tunu d ilave 
1;unda Atkeri kalemi miidiirii oldugu hal- ederim: Bu it benaiz de olur; elverir ki 
de bu sabah General Gamelin'in umumt olaun. 
karargahma gitmi§tir. Olmazsa ve iyi olmazsa, bir kac; sene 

Daladye orada, 1imali §ark! cephesi sonra, hele fU bizleri a1atalia etmek isle· 
kumandam ile ordu gruplan ve ordu ku- yen nesil yaza yazmaga ba§larsa bu siitnn• 
mandanlanmn da i§tirak ettigi toplanttya larda §oyle ciimleler okuyl'cak~m•z: «Bir 
riyaset etmi~tir. ka!ii haftadanberi hava gitmektedir iyi. 

Bir Bel~ika vapuru bath Yar1amdan sonra evvelki gecenin kar 
yagm•t ve yaimur iistelik, riizgar esmek· 

Londra 12 (a.a.) - 5827 ton hac • ten timalde kuruyan baz1 iklim dokiintu· 
mindeki Bel«ika bayragmt hamil Flan • Ier~in cevell'nile, derken efendim, vel· 
dres vapuru, ingilterenin cenubu tarki aa• hasd, koptu bir curcunad1r ki sorma git-
hilleri yakmmda batmt§tlr. sin!» 

Felaketin sebebi1 malum degildir. Tay· • 
fas1 kurtl"nlml,tiT. PEYAMI SAFA 

Mayine ~arpan gemi rle~: Yeni bir Nezaret kuruldu 
Je • • Londra 12 (a.a.) - cGalliu ismin • 

jc I ~ 1-Iarici ticaretle alakadar meselelen 1 deki 9968 tonluk Norveo; petrol gemisi izmitteki dava 
el~ 1 a.re etmek iizere yeni bir nezaret ihda·l diin sabah lngilterenin cenubu tarki aa· 
~ tlla. karar verilmit ve bu vazifeye 1. 1 hili ac;:tgmda bir mayine o;arpmJ§tJr. lnfi· 

-~ tiatu tayin edilmittir. li.km oiddeti eahildeki §ehirde hiesedil • 
iiY~. ~.l..lzun senelerdenberi Hariciye Nezareti mi~tir. Mayin cGallia) nm on ktsmma 
~~~,. ~·:areti Hariciye miidiirliigiinde bulunan isabet ederek bir bolmeye su dolmutsa 

otd . ., ~11Stu harict ticaret i§le1inde ihtJsaa aahibi da diger holmeler tazyika mukavemet et
iit~1·~ ~~- devlet adam1d1r ve Rumanya ile muh- tiginden vapur ate~ almadan bir limana 
tJtl$ 1 ~ •f devletler arasmda akdedilen ticaret kad?T romorkorle cekilebilmi§tir. 
~~~r~ 1 lla.hedelerinin miizakeresini bizzat ida· Torpillenen Rolanda vapuru ~~~ t ettni§tir. 

·JI.d~.~ I ktzsadi vaz.iyet 
t

1 f~' ~ \9 39 ytlmda, milli miidafall endi~esi 
d8 Jp' ~.4tnanyamn iktJsadi vaziyetinde miihim 
it _, 1

11
. to! oynamt§llr. Hiikumetin biiyiik si. 

dill' ar••l · · d · ' I' · · "k' ,e 111· • en sayesm e sanay1, raa tyetmt 1 1 
' ~'iline c;•karml§ ve biitcre 24 milyar 429 
y ~~~on Lei ile, yani tahminden bir mil-

). ll Lei fazla iradla kapanmt1lttr, 

Amsterdam 12 (a. a.) - Holland 
America Lijn vapur kumpanyasJ, I 0 §U· 

batta Bishoprock B!<tgmda batan cBur 
gerdijk:t vapurunun bir Alman tahtel • 
bahri taraftndan torpillendigini bildir • 
mi§tir, Vapurun kaptam geminin evvela 
durduruldugunu1 aonra torpillendigini 
soylemektedir. 

·~ ~illi miidafaa ihtiyaclart, yeni vergile
'l l"rtiirac~at etmeden temin edilmi~ ve 

1 ~'~~actltk si•teminin kuvveti bir defa da- tir. 
labit olmu~tur. Rumanya milli banka

/iilde 26 s1 ziraate, yiizde 14 u ticari 

Kumpanya miidiriyeti, keyfiyeti derhal 
La Haye' e Hariciye Nezaretine bildirmi§· 

Luksemburg uz.erinden u~an 
tayyareler 

~:~1\clara, yiizde 60 1 sanayie tahsis edil
'. · Ulere 7 milvar 356 milyon !eye balig .,, 

·• l'eni krediler aC<mt,ttr. 

Diin devam edilen muha
keme gene talik olundu 

fzmit 12 (Telefonla) - Dolmabah
c;edeki izdiham hadisesinin muhakemesi
ne bu gun devam edilmi§tir. Salih K1hc 
mahkemeye gelmemi§, avukat1 bulun
mu§tur. 

Mahkemede, yarahlardan ikisinin hirer 
hafta miiddetle i~ goremiyecek kadar ya
rah olduklanna clair olan raporla Sinob 
ve Refahiyeden gelen istinabe evrab O· 

kunmuotur. lstinabede, suc;lularm, hadi
eede bir kabahatleri olmadJg1 bildirili
yordu. 

su .. lularm avukatJ, ba~ka bir diyect'k
leri olmadtgtn1 bildirmi~lerdir. F akat iki 
istinabe varakasma henuz cevab ge\me
diginden bunlarm tekidine karar verilmi~ 
ve muhakeme 6 marta kalmtl.'hr. 

Vapur iskeleden kalkarken bir saldm§ 
oldu: Gene mektebliler... Giivertede on 
iki, on iic; ki~ilik bir kafile kuran bu taze 
k1zlarla delikanhlan her yana ne!le ta§t· 
yan bir tazelik kiimesi diye gormek iste
rim. Lakin hangi dille konu§uyorlard•l 
Tiirkc;enin korkunc bozuklugunu bir tara
fa bnaktyorum; ancak soylenilen ~eylerin 
bu kadar ctv1k, bu kadar bayag1dan da 
a§agt olabilecegi hatmma gelmezdi. Etra
ftmdaki zumrenin ferdlerinden tek bir 
tanesine bile c;ocuk diyemezdim. Ne ya
ztk; ~u tahsil c;agmdaki arkada,lann ko
nu~ma, §akala~ma, filion gibi §eylerde kul
landJklan iislub, hatta zavalh bir kimsed~ 
bile mazur goremiyecegim kadar kaba ve 
tehlikeli idi. Kelimeleri tekrarlayacagtm: 
Kaba ve tehlikeli ... Sunu da soyliyeyim 
ki o hali anlatacak s1fatlar ~tok daha ba~
kadJr. Bunlarm en dermanstzt olarak §U 

iki su«suz {kaba) ve (tehlikeli) I.elime·· 
sinden meded umuyoruml Arttk dii§iiniin 
halimi? 

Gerc;i biraz nefes almak ic;in «tkmt§ttm. 
K1~a ragmen, serbest havaya cigerlerim 
kadar cammm da hasreti vardt. Lakin ge
ne durdum. 6niimdeki hiiziin verici ko· 
medyamn ( I) haileler dolu §erefsiz mana
smt dii§iinmeye ba§ladJm ... 

Y eni nesil, onun bed en. zeka ve ruh 
terbiyesi.. Nihayet gelecegin kar~tmu;a 
c;tkaracagt meseleler ... 

Gonliim kmktt. Lakin kendimi yesin 
devirici borasma hie; bnakmtyordum. 
Akltma (Thiers) in sozleri gelmitti: «Ha
yatta her§eyi ciddiye aim; fakat hi~ bir 
§eye ctrajib bir mahiyet vermeyin1» 
Gordii~iim sahne hatmma iki tarafh fikir
ler salduttyordu. Bir yandan diyordum 
ki, biz bu Bogaz vapurlannm i~inde bir 
zamanlar perde ile aynlmt§ iki boliik yol
cu kalabahg1 kurardtk. Birincisinde c;ar
§aflarma biirunmii~ hammlar, digerinde 
ise perde arasmdan bir kadm gormek 
hicram ~:eken yolculat bulunurdu. Hal
buki cemiyetimizde ne ileri atJiganhklar 
olmug; bugiin ayni vapurlarda gene bay
larla bayanlar, ders ~:antalarile kthc kalkat, 
oyunu oynuyorlarl Hele baztlan {Seyyid 
Battah Gazi) gibi bir (giirz) le bin ha
sJm devirecek haldel .. Fakat hemen go
riiliiyor. Bu gene yavrulanmtz kadmla er• 
kegin elele ~rah1lacagJ mutekamil bir ce
miyette kazanmas1 zaruri itiyadlardan 
heniiz mahrumdurlar. Ve §ayed hep boy
le biiyijrlerse memlekette bir terakki de
gil. biitiin manasile bir karga§ahk unsuru 
olurlar.. Gene diitiiniiyordum: bir insa
nm soziinii, sohbetini bilmesi, yiiriimeyi, 
.. a.....-_,_......lc.a,_.. •o---P lc.apawn-.va O..Q-;a 2'Daai. 

gerek biiyi.ik, gerek kut;iiklerile nazik bir 
temasta bulunabilmesi acaba hayli fayda· 
stz nazariyeden pek miihim degil midir~ 
Vaktile (J. J. Rousseau) o;acuklara lii
zumsuz §eyler gostermekten faydahlan 
talime vakit bulamay1z, derdi. Acaba biz 
de a vaz:iyette miyiz? Elbette haynl. Fa
kat gene ferdin kendi kendini idarede 
disiplin eksikliP:i hergiin bizi bedbaht eden 
bir hadisedir. Bunda §iiphe kalmadJ I Ve 
bunu Avrupamn hic;bir memleketinde 
gormedikl 

lskeleye geldigimiz zaman ne~eli alay, 
gene en basit medeni ah~1khklard•m ha
bersiz bir eda "ile vapuru bnaktt ... Etrafta 
oturanlar si:iyleniyorlar. Bunlan hirer bi· 
rer yazmaga liizum yok. Zira hepsi ma· 
lam sozler. Sikayetcrilerden biri bana hi
tab ettigi i«in kendisine cevab verdim: 

en iyi frans1zca bilen adamlanndan birile 
o vakit bu eseri beraber siizmu§tuk. Ve 
baz1 noktalar c;ok ho~umuza gitmi§ti. 
lkinci, uc;iincii okuyu§, herhade on be§, 
yirmi seneye vanyor. Ac;tk soyliyeyim; 
dilimize bu romamn donmii§ olmasma bir 
~ey demem. Ancak §Una da kal"liim; 
F ranstz edebiyatmda Afrodit, hemen he
men Atlantik denizinde izmarit kadar yer 
tutar!. 0 dilin nice olmez nefi•esini, he
niiz Tiirkiye irfant tantm1yorl Ne (Mon• 
taigne), ne (Dobriyere), hatta -Des· 
eartes, filam bir yana b1rak1yorum- ne de 
(Volt.,ire) ile (Rousseau) ve eaire hale:· 
ktnda kafi fikrimiz var. Zavalh yurdumu· 
zun zihni talihi ne garihdir: irfan terbiyesi 
io;in bile nerelere baevurmak rnecburiye
tindel. 

~~:(. 

Anadolukavagmdan geri donilyoruz. 
Arhk iyice ak§am oldu. ~imdi but yo]
cular zabtta memurlarmdan ve belediye 
ile tahsil §Ubelerinden oikayet ediyorlar. 
Bir tanesi c;ocugunun bisikletine bir (pia· 
ka) almak i«in iki hu«uk ay beklemi~. m· 
hayet iimidini kesince niifm~lu bir adamtn 
tavsiye mektubu bu plakaya kendisine 
on dakikada temin etmi§. Diger birisi bir 
buc;uk sene evvel aldtgl ev i«in kendisin
den yedi ytl evvele aid vergiler istenildi
aini anlattyor. Ayni hal benim de bat•m" 
geldigi aebeble bu dili kolay anlayorum. 
Ancak dikkatime bir c;ekic gibi c;arpan 
nokta ,u: Biz -ekseriyetimi:a: itibarile- va
:tifemizden batka her,eyi yapmaga ve 
hakk1m1z dttmda her~eyi i•temege neka
dar ahtmi§1ZI Bir c;ok defa yazmtthm; 
cumhuriyetin gero;ek dii§manlan, filan ve
ya falan kara goniilderi ziyade milli ve 
medeni odevini yapmakt"n kao;tnanlar
dtr: Ten bel veya miirtekib me1nur, bor
cunu vermiyen rniikellef. deraine t<ah,m•· 
yan hoea veya talebe ilah... hie; oiiphe 
yok ki bu boyle I. 

Kavak donu§ii konu§malarm1 dinlerken 
bir tak1m ac1kh miitahedeler, gene zihni
mi yumruklayan hirer tokmak halini ald1. 
Neier ititmedim ki I Ne giiliinc, ne ec;helce 
propagandalara kurban olmuo. ebleh bir 
gururun ahmak Kibj soylendigini iorii• 
yordum. Demek ki biz gazeteeiler yurd
da§lanmtzJ lbtm geldigi kadu aydmlata· 
mJyoruz. Ve gene demek ki reami rna· 
kamlar vatanda~a icab eden emniyeti ve
remiyor1 hte benim gordiiaiim bu1 lki 
mi.lfrit sm1f var: birincisi yurddl\tm en 
basit hakkmt yerine getirmekte hattra gel
mez gii«liikler c;tlcaran kimaeler. Bunlar 
hirer idare feciastl I kind tak1m; ttpkl 
-rn:orlfn, CTO'tn- fprlftt..,-_.. ~bl L"O"~m~ .. J J..-.-

§eyi yerlere gec;irir bir gazab dili kullan
makta olanlardu. Ve bunlar kendi ktsJI 
varhklannm verimsizlik tesellisini adeta 
sogiip saymakta arayorlar. lc;letinde her 
§eye en uat perdeden hiikmetmek davast
m bir tiirlii baakamtyanlar samyoruz. 
Sonradan o mahud ieli, pash «miinevven 
kelimesini «rozet» gibi takman nice duy
gu f1karasma raslamadavtz. Duygu ftkara
sma ve bilgi dilenr:•ine I 

••• 
Evime her zamanki kadar yorgun don

dum. T enezziih edememi~tim. Lakin zih
nimde diisturla§ml~ kararlar vardt: 

1 - Biitiin genclerimize ieo;mi§ hak· 
kmda vefa degil. gelccek ic;in hizmet kahi· 
liyeti bekledigimizi soylemek ve onlara 
demek ki sizin vazifeleriniz, bizimkilerin
kinden daha «etin olacak gibi goriiniiyor. 
Dortgozle eserlerinizi bekleyoruz ve on· 
larda gordiigiimiiz her gen;ek yenilik bizi 
iftiharla dolduraeaktu. <;iinkii iimidimiz 
sizsinil!, Ciddiyetle c;;alt~m; ve yurda be
dialar verin I 

2 - Turk irfanmm muhtac oldugu 
ba§hca yaztlann dilimize c;evrilmesini 
yalmz kitabct menfaati veya gafil oku • 
yucu zevki bak1mmdan degil1 biraz da 
memleket ihtiyacJ zaviyeainden miitalea 
ederek c;;ogaltmak .. 

3 - Her §ikayetimizi, medeni bir dille 
soylemekten ve hakktmiZI kovaJamaktan 
bir an bile geri durmamakl Resmi rna· 
kamlan, tela,stz, lakin intibahlt bir uya
mkhk ic;inde bulundurmak ve memleket 
haynna her tenkidimizi yaparken gerek 
cihani ve gerek milli durumu unutmtya
rak saglam bir diiriistliik disiplini kullan
mak: me~hur bir nutukta denildigi gibi: 

Hiirriyete hiirmet, Rnar§iden nefret 1 

Faz.rl Ahmed AYKAC 

Gazetenin, lngilteredeki miinaka~alar 
i~in tertib ettigi komitenin reisi biiyiik 
lruriliz miitefekkiri ve t11rih~isi Mr. H. G. 
Wells'tir. Bu zat, eski hukuku hefer be
yannt~mesinin eksik taraflarmt tamamla
mak ii:zere yeni bir beyanname proiesi 
haz!rlllm!sttr. MiinakMalar bu proje iile· 
rinde ba,layacakhr. Miinaka,ayt lngiltere• 
nin en biiyi.ik miitefekkirleri, din, fen, lib, 
edebiyat, aiyaset, felsefe, tarih, sanayi ve 
umumi hayatln diger biitiin ~ubderine 
mensub, kadnt erkek, en gii:zide miinev· 
verier, profesor1er i~tirak edecektir. 

Bunlar araamda me~hur Bernard Shaw, 
lngiliz muhalefet partisi reislerinden Att· 
lee ile Greenwood gibi bizim memleke• 
timizde de tanmmtl! simalar vardu. 

lngiliz gazetesi, bu te~ebbiisiin. harbin 
kJsalmastm da intac edecegi fikrindedir. 
<;i.inkii miinaka§a, insanlann tabii haklan
na pek kulak asmtyan, totaliter ve dikta
torliik memleketi Almanyada da demok· 
rasi cereyanlannt kuvvetlendirecek ve 
cAlmanyadaki terakkiperver kuvvetleri
nin inki~afma azim mikyasta yardtm ede
cektir.) 

Totaliter rejimler ve diktatorliikle ida· 
re edilen memleketler, eski hukuku he§er 
kaidelerini uluorta t<ignedikleri. insanlann 
si:iz hiirriyeti, seyahat hiirriyeti, crah§ma 
hiirriyeti gibi en tabil haklanm bile ta· 
mmadtklan ic;in, lngiliz gazetesinin, bii
tiin diinyayt alakadar edecek olan boyle 
bir te:;oebbiise giri§mesi insanhga ve me· 
deniyete hizmet babmmdan «ok ktymet• 
lidir . 

Daily Herald'm bu te~ebbiisii, biitiin 
demokrat memleketlerde derin akisler U• 

yandtracakta. Yalntz lngiltere, F ran~• 
gibi muharib demokrat milletler degil, 
fakat Birle~ik Amerika, Holanda, Belc;ika, 
lsvic;re, levee;, Norve~. Danimarka p;ibi hi. 
taraf biitun demokrat milletler, bu ye~;~ 
hukuku bef!er beyannamesile alakadar 
olaeaktlr. Reiimi demokrasi pren~ipleri 
ne dayanan Tiirkiyenin de, bu harek.-te 
i~tirak etmesi pek tabiidir. Onun ic;i~dir 
ki Daily Herald'm i~tegini yerine getlre 
rek bu mevzudan bahsetmeyi mi.inaeib 
gordi.im. 

T.:.J.;,._ c~-l. ... U,. .. ti TiiTk milletine 
medeni milletler arasmda miihim bir mev· 
ki temin etmi~ oldugu i«in. memleketimi· 
zin boyle beynelmilel bir fikir harl'Oketine 
kan§masJ, miinevverlerimizin ve miitefek 
kirlerimizin bu husustaki fikirlerini, dii 
tiincelerini ortaya koymalan c;ok faydal 
olur. Bu itibarla bilhassa hukuk ve sosvo 
loji profesorlerimiz, yeni bir hukuku be 
~er beyannamesi etra fmdaki kanaat ve 
miitalel\lannt bildirmek ve ne§retmekle 
milli bir hizmette bulunmu§ ol.,cak1ardtr 

Liizumundan fazla 
insani bir sefkat ! 

' 
izmit Baytar miidiirii, at 
ve eseklere maske ahn-, 

mas1n1 taJ,.b ediyor! -h:mit (Hususi muhabirimizden) 
Vilayet Baytar miidi.irii Ziya Tan, Vila 
yet Umumi Meelisine enteresan bir tek 
lifte bulunmul; ve tahsisat taleb etmi~ " 
tir. Teklif lludut: 

Avrupada harbolma81 dolay1sile diinya 
vaziyeti her giin yeni yeni taha vviiller 
gostermektedir. Bu karanhk anlarda can 
h bir mahh1k olan hayvanlan da koru 
mak liztmdtr. Binaenaleyh at, e§ek, ka 
hr. Jcoyun, kecri, manda, stgtr ve saireye 
zehirli ga:z- maskesi t.-darik etmek insani 
bir vazifedir. Vilayet dahilindeki hayvan 
hora gaz maskesi almak iizere, VWiyet 
Umumi Meclisinin kafi miktarda tahsisa 
ayumas1 laz1mdu. 

~iksarda §iddetli zelzele 
'io•ksar 12 (a.a.)- Niksarda 10/2/ 
'l~. tunii saat 12.45 ve 12,55 te iki~er 
'Qd~e siiren hafif. 19,45 te 20 saniyelik 
't ~t)j olmak iizere iio; zelzele olmu~

.. ~ ~iin sabah saat 3 te g:.iriiltiilii ola· 
~~ .~•ddetli bir yer sarstntiSI daha du

Londra 12 (Hususi) - Milliyeti mec;
hul I 3 tayyare bu giin Luksemburg ara
zisi iizerinde 1300 metre yi.ikeekten uo;u§· 
lar yapmu;lard•r. 

Merkezleri degi§tirilen kaza 
ve nahiyeler 

Ankara, 12 (Telefonla) - Elaztg vi
layetinin Palo kazas1 merkezi Kovanctlar 
koyii idi. Merkez bu koyden Palo kasa
basma nakledildi. Ordu vilayetinin mer. 
kez kazas1na bagh Boleman nahiyesi kay· 
lerile birlikte F atsa kazasma bagland1. 

4000 ingiUz ~ekteb 
talebesi kaytb 

Londra 12 (a.a.) - Londranm ilk 
mektebleri talebesinden 4000 talebeye 
kaybolmu§ nazarile baktlmaktadtr. Bu 
mektebler, Edmontos mahallesindeki 
mekteblerdir. Bunlann mevcudu harbin 
ba~langtcmda 15 hindi. Bunlann biiyiik 
bir k1sm1, koylere dagttJlmt~ttr. l,.lerinden 
yedi bini, tekrar mekteblerine donmii~ • 
lerse de dort bin talebeden hie; bir haber 
yoktur. Tahliye komiteleri ara§tumalara 
ba§lamt§lardtr. 

- Ben genclikten hit;bir vakit iimidini 
kesmiyen adamlardamm. Vaktile be~eri
yeti bir giin genclik kurtaracakbr diyen 
nazariye bile gelecek i!<in icime en in~irah 
veren fikirlerden saydtm. Burada igrene
rek gordiigiimiiz §ey, genclik degil, onun 
en liizumlu bazt terbiye unsurlanndan na
aibsiz kah§tdtr. ~u kusturucu neticede ise 
say1s1z ihmallerin mes'uliyetlerini buluyo
rum. Ancak §imdiden tespit etmeliyiz. 
Ben gene diyince ya§t mutlaka taze insam 
anlamam; ileri manada gene, bilgisinin. 
irfanmm sakat eksikligini hodkam. hid
detlerin maiyetine vererek herkese saldJr
mak isteyen bir taktm kimseler cle degil
dir. Bilakis1 Gelecegi gerc;ek surette haz1r
layan unsurlaradtr ki hen gene derim. 
Kimbilir onlar ~u anda nerelerde crah~t
yorlar. lhtimal ki bunlarJn bir k1smt, bir 
laboratuarm tevF.~zulu siikutu i<;inde zihin 
yoruyor. Digeri filan vilavetin bir ko§esin
de giicrhalle eline ge~irdigi bir kitaba bey· 
nini dokmektedir. Ve inanmm ki istikba
lin edebiyatta da, fende de, felsefe ve sa
irede de en yalanstz kahrem,.l\lan bu mii
tevazt azl1k icinden t;tkacak. Bu ekseriyet
le biiyledir. Hicr §iiohe etmeyin. Kar~tm1l!
da igrencrek p;ordugiimiiz: ~evlerin hence 
manas1 biisbiitiin ba§ka: Gazi;miiziin o
niinden ge~en alav, esef verici bir mef
huma anlatJyor; lakin anlattJil! ~ey, yalntz 
bizim, her valdt ek~eriyeti te§kil eden orta 
boylu ka!'!.haltgJ ~tdamahlh ye~i~tiremeyi· 
~imizdir. Lakin dikk"t ede1iTJI: bizim bun
Ian <"oriin ~erefli. sab1rh, eal,~lrf!'l ve yan
n•n biiyi:P,u olan gencden i.imid kesmemiz 
giinahtnl 

Heniiz insanlann gaz maskesi yokken 
Hami~: Sair Behc;et Kemal arkada§tml• havvanlara tedariki keyfiyeti burada mii., 

za: Hakk1mda hayli §iddetli bir yazmtz nakasalar dogurmu~tur. Birc;oklan Bay 
oldugunu soylediler. Heniiz eserinizi oku- tar ~iidiiriinii hakh bulmakta ve insani 
yarak istifade edememi§ oldugum i«in dii~iincesinden dolayt takdir etmekte, ba· 
bugiin ancak g1yabi te§ekkiiriimii bildire- ztlan da bunu, bir latife teli.kki etmek· 
biliyorum. Lutfen beni hat~rlamak neza- tedir. 
ketinde bulundugunuz ic;in ~imdi elimde Hahrlarda olRa gerektir ki lzmit Vl'te• 
epeyce i§ ve eser var. Makalenizi' okudu- riner miidiirii birkac; sene evvel d .. y,. 
gum zaman miinaka§aya deger noktalara layette bir hayvan mezarhih teei~i fikri 
raslarsam ~ene samimiyet ve saygt ile ya- ni ortaya atm1~ ve her muhitte ali\ka u
zaeaibm. St;ze dostc;a duygulanm1 ~un~r, vandmu1 bu teklif, Vilitvet Umumi Mec· 
ger~;ek ve siirekli muvaffakiyetler dJlenm lisi tllrafmdan kabnl erlilmi~ti. Simdi Tiir· 

tn\lstur. Hasar yoktur. 

C:.·· Giimii~anede zelzele 
· ii· lllllii§ane, 12 (a. a.) - Dun gece biri 
'1!~f Ve biri ~iddetlice olm11k iizere iki 
'~·llle olmu§tur. Bugiin de saat 12 de 5 
~ 'Jr1~ devam eden amudi bir zelzele da

Ct llll.l~tur. Hasarat yoktur. 

~ . ~ilide zelzele 
~.jl\ttago de ~iii, I 2 (a. a.) ..__ Bugiin, 
~'tl·de kain, Coquimbo mevkiinde §id
~iy 1 bir yer sarsmtm duyulmu§tur. Sim
it, j kadar hie; bir hasar kaydedilmemi§

isanca zayiat haber verilmemi~tir. 

.<\ l.!rhan Zihni Ankarada 
~\~knltara, 1 2 (T elefonla) - Siimer 
It~ Umum Miidiirii Biirhan Zihni bu
\ Ankarava dondii, lkt1sad Vekili ta
~Ylldan kabul edildi, miiteaktben Ban

il giderek vazifesine hal;ladJ. 

Bursada giizel bir te§ebbiis 
Bursa 12 (T elefonla) - Ticaret Oda

smda bugiin Bursamn meyva ve sebze ye
ti§tiriciligi ile ugra§an ve her ki:iyden iic;er 
ki§iden miirekkeb iki yiizden fazla miis
tahsilin i~tirakile bir i«tima yapdd1. Bu 
toplanhda sehrmizde ya~ meyva ve eebze 
kooperatifinin kurulmaetna karar veril
mi§tir. Bu suretle Bursanm son y1llarda 
para etmiyen meyvalan klymetlendirile
cektir . 

Pariste gizli komiinist 
merkezi 

Paris 12 (Hususi) - Zah1ta Pariste 
gizli bir komiinist merkezi meydana c;t-· 
karmJ§, birc;ok tevkifat yapmtthr. 

Turk • lngiliz ticaret anla§· 
mas1 hakkmda beyaz kitab 
Londra 12 (a.a.) - Londrada 3 §u· 

batta akdolunan lngiliz - TUrk ticatet an· 
la§mast bugiin bir beyaz kitab halinde 
ne~redilmi§tir. 

19 §ubatta meriyete girmekte olan bu 
anla~ma 31 mart 1941 tarihine kadar 
meriyette kalacak ve inktla tarihinden iic; 
ay evvel feshi ihbar olunmadtgl takdirde 
kendiliginden uzaytp gidecektir. 
Anla~ma mucibince, miitekabilen ya -

ptlacak ihracat takas muamelesine tabi 
olacaktu. 

Zikzak vapur Tarabyaya ugradt. Yu
kan kahn hem maddi, hem manevi riiz· 
garma dayanamtyacak haldeydim. A§a
gtya inince yeni bir miinaka~a dinliyor
dum: Afrodit davast. Hatiblerden bir kts
ml merakm• ~oyle bir merkezi noktaya 
biriktirmi§ti. ~u kitab c;tksa da bu kadar 
at<tk sacrtk denilen yerleri bir gorsek I. 
Diger bazt soz soyleyenlerse gazete siitun
larmda p1httla§ml~ edebiyat bayathklanm 
tazeleyorlardt. Kah estetige, k&h hukuka 
dair olarak I. 

Tekrar du§iindiim. Afroditi ilk okuyu
~um, otuz seneyi geo;ti. Bugiin Tiirkiyenin 

azizim. F. A. kivede ilk defa olarak Kocaeli vilayeti 
_ _ -- . • , __ . d~hilindl'ki kasaba ve koylerde in san me• 

d 1• zarl1~1 gibi hayvan mezarhczt da vardtr. 
Karadenizde §id et 1 lhtimal ki. lzmitin sembolik Baytar 

flrhna var miidiiriiniin bu teklifi de kabul edilecek 
Sinob 12 (Hususi) - Gece sabaha ve insanlardan evvel hayvanlar maskele 

kar~t ba~layan futma biitun §iddetile de-- necektir. 
vam etmektedir. Denizde miithi~ dalga- Kocaeli vihi.veti dahilindeki at, koyu~i 
Jar vardtr. Gemiler, giic;liikle limana gi · keci manda .. elfek, kuzu ve •aire gi 
rebilmektedirler. ha~~anlar meger ne talihli mahluklar· 

Bir konferans mtol 

I . 12 (T 1 f 1 ) 1 .1 Hakkt Mtsu yeni bir prens bekliyor 
zmtt e e on a - amat K 12 ( ) K r F .d ·n 

Baltactoglu bu giin Halkevinde kalabahk ahire a.a. - ra J~e en em 
ve miimtaz bir balk kiitlesi oniinde bh 1· m11.rt ay1 sonunda diin~aya btr c;ocuk ge 
konferans vermi~. alk1tlanmttbr, tirmesi beklenilmektedtr. · 
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hi kaye ve 
Y emek te ba§lad1klan bahse sobamn I bana oyle ge\iyor ki bu i§te sen haks1zsm. 

yamna yakla§hnlml§ olan koltuklanna Bir siirii evhama kaptlmi§SID, akhm ba§ma 
y erle§tikleri zaman devam ettiler. toplamam tavsiye ederim. 

Dort ki§iydiler. Ev sahibi avukat R1za Bir ay sonra tekrar Ahmed yazthanem-
Bey, kan s1 Mediha Hamm ve gene evliler de kar§lmdaydr. Fakat bu sefer i,.imi ha
R e§adla Nermin. fif bir endi§e kapladt. Yiiziiniin biitiin 

R1za Bey k1r b1y1klanm ok§ayarak cid· hatlan acayib bir §ekilde sertle§mi§e 
di bir yiizle: benziyordu. Sonra gozleri.. l§te as1l on-

- A§kta kin, dedi. Bu miithi§ bir~ey· lardan korktum. Bu gozler her zamankin· 
dir. den daha koyula§ml§ gibiydiler. l<;;lerinde 

Kans1 Med iha Hamm: ugursuz bir l§lk yamyordu. Gozlerini ye-
- Bana oyle ge\iyor ki dedi, kin ba~la- re dikerek kendi kendine konU§Uyordu: 

ymca a§ktan eser kalmaz. - Kim derdi ki bu kadar seneden son· 
Nermin de onun fikrine i§tirak ediyor- ra kanmla aram1zda boyle mi.ithi§ bir kin 

du. has1l olacakf 
R1za Bey bir sigara yaktt. Birdenbire 

ciddile§erek: 
- Kin, dedi, bazan a§kt oldiirmekle 

beraber aksi de vakidir. Dediginiz gibi 
oyle ~iftler vardu ki muhtelif sebeblerle 
birbirlerine kin, ofke duymaya ba§ladtk
lanndan itibaren arzulan sonmeye, ala· 
kalan gev§emeyc ba§lar ve nihayet bir 
gi.in gelir ki artJk goz goze bakamaz olur
lar. Fakat bu hence o kadar miihim bir 
§ey degildir. As1l kokii derine salml§ a§k
larda kin muhakkak ki miithi§ bir rol oy
nar. Bir ate§ par~ast nas!l iiflendik~e kl
zanr, parlar, canlamrsa bu gibi a§klan 
kin de i§te oyle kiZI§tmr, alevlendirir, 
korkunc bir hale getirir. ArtJk arzu bir iki 
misli biiyiimii§, kmc1, par~alay1c1 bir hal 
alml§tlr. Ag1zlar birbirinin iizerinde act 
bir zevkle yanmakta, kollar ok§amak de· 
gil, k1rmak, par~alamak i~in uzanmakta· 
du. Her iki tara£ da birbirinin-en manas1z 
sozlerinden hayalinin biiyiilttiigii mesele· 
ler ~1karmaya ba§lar, birbirlcrinden nef· 
ret ettiklerini soylerler, fakat tek bir vii· 
cud gibidirler. Kendilerini birbirlerinden 
koparamazlar. Eger bu kine biraz da 
§uphe kan§nsa., 

Y erinde dogrulmu§tu. Yiizii hafif bir 
heyecanla sararml§ dalgm mmldand1: 

- ~imdi size i§te boyle tipik bir vak'a 
anlatacag1m. 

Mediha Hamm oturdugu yerde canlan· 
ml§tl. Gene evlilerse alaka ile avukata ba
k1yor, dinlemege haz1rlamyorlard1. 

0, hatJralanm toplamak ister gibi bir 
miiddet siiki'it i~inde durdu. Sonra ag1r 
bir sesle anlatmaya ba§ladr: 

- Vak' amn kahramam aziz dostlanm
dan biridir. lsmine Ahmed diyelim, be· 
nim Mediha ile evlendigim senelerdeydi. 
Ahmed gene bir k1za a§lk oldu. Tam be11 
sene binbir mii§kiilat kar§lsmda kalarak 
birle§emediler. Nihayet be~ sene sonra 
evlcndiler. Aradan birka~ sene daha ge~
ti, ben de dahil, biitiin dostlan onlan 
ideal bir kan koca diye telakki ediyorduk. 
H ala eskisi gibi birbirlerine a§lktJlar. 

Bir gun hi~ unutmam yazlhanemdey
d im, i§lerin sonunu alml§, yorgun bir hal
d e eve donmege haz1rlamyordum. Ah • 
med ugradt. cBeraber ~1kahm:. dedi. 
Y o ida dikkat ettim. Y or gun, hatta dii· 
;;unceli goriinuyordu. Bir§ey sormama 
vakit kalmad1. 

- <;ok mustaribim R1za. dedi. Nazana 
sinirleniyorum. -Nazan kansmm ismi
Sa•myorsun degil mi? Sebeh sorma, ~lin· 
kii ben de onu pek iyi bilmiyorum. Y al-
01~ son zamanlarda fazla degi§tiginin 
farkmday1m. Zaten o biiyiik hastahktan 
sonra fazla sinirli, h1r~m bir kadm oldu. 

Kansl iki lie; sene evvel bir tiiberkiiloz 
ba<;lang1cile yatml§, aile doktorlarmm 
ih timam1 ile iyile11ip kalkm1~t1. 

- Manas1z konu§uyorsun, dedim. Ka
nn ne de olsa miihim bir hastahk ge~irdi. 
Sen onun sinirli hallerine de o hastahktan 
kalma bir anza gibi bakmah ve daha ma
kul olmahsm. Hem biz sizi hala o eski ha· 
raretli iki a l!lk telakki ederken .. 

Ahmed soziimii kesti: 
- F akat gene sevi§iyoruz, dedi. Hatta 

belki eskisinden daha ate§li. 
- 0 halde? 

- Oh, o ~ok ba§ka .. Nas1l anlatay1m) 

ilk defa kinden bahsediyordu ve bunu 
oyle korkunc, kat'i bir sesle soyliiyordu 
ki iirperdim. 0 ba§lnl kaldndt. Bu sefer 
bana hi tab ederek devam etti; 

- Bunun ne miithi§ bir §ey oldugunu 
kavrayamazsm R1za. <;iinkii bizim vaziye· 
timizde degilsin. <;ok tstJrab ~ekiyorum. 
Dii§un, onu bazan sa~lanndan tutup dog· 
mek, bazan da oldiirmek istedigim za
manlar oluyor. Bu kin, bu dii§manhk ara· 
m1za birdenbire girdi Ve oyle siir' at]e bu
yiidu ki kendim de hayretler i~indeyim. 
Beni art1k sevmedigine eminim, sevse 
eger yanh§ dii~iiniiyor, yanh§ §iipheler 
i<;;inde saadetimizi bo§una mahvediyor
sam, si.ikunet, §efkatle beni teskin ede
bilirdi degil mi? Hay1r, bilakis hiddetimi 
kam~llayan hareketler yaplyor, sozler 
soyliiyor. Ve tunaklanmJZI gii~liikle avu~
larlmtza gomiiyoruz. Baz1 zamanlar var· 
hgma tahammiil edemiyor, ka,.tyorum, 
sonra bir an gene ona ko§mak istiyerek 
doniiyorum. Bibribimizin kollannda da
marlan tutu§turan zehirli, her zamankin· 
den ba~ka ~ok daha kuvvetli fakat kor· 
kunc bir zevkle kald1ibm1z zamanlar da 
var, i§te o zamandn ki bir an ona tasar• 
ruf ettigimi sanarak onun beni sevdigine 
inanarak siikunet buluyorum. F akat son• 
ra kollanmdan Slynhnca bana oyle geli
yor ki sozii, hareketi, bakl§l degi§iyor ve 
ruhuma uzak, maddeme yabanc1 bir ka
dm oluyor. hte o zaman ~1lgma doniiyor, 
tekrar kinle iizerine ahlmak istiyorum. 
Birbirimizden aynlmak bu da imkanstz, 
fakat ne olacak? Ben arhk bu kind en 
korkmaya ba§lad1m. 

Onu elimden geldigi kadar teselli ettim. 
Gittikten sonra kendi kendime uzun uzun 
dii~iindiim. Kinden ayud edilemeyen bu 
garib a§k nedir? Nihayet bunun miithis 
bir ~ey olduguna ve arkada§lmm ba§m~ 
bir felaket getirebilecegine kanaat getir
meye ba;~hyordum. Boyle fazla hassas, 
ate~li, ihtirash kimseler bazan kii~iik bir 
vak' a ile muvazenelerini {Ja§myorlar. Me. 
sela arkada§lmm, kadmm dudaklarmda 
bir gun belki de ~ok ba§ka bir sebeble 
k1vnlan miistehzi tebessiimii yakalaytp da 
derhal ahnmast ve bundan sonra onun 
biitiin sozlerine hareketlerine mana ver
m esi gibi .. A rkada§Jm m agrur oldugu i~in 
tabit derhal mukabeleye ge~mi~ti. Muka
belelerse onun kadar gururlu olan kadmt 
ofkelendirmi~ olacaktJ. Boylece en kii~i.ik 
§eylerden birbirlerini rencide edecek ha· 
diseler ~1karmaya ba~lad1lar, gitgide ara. 
lanndaki anla§amamazhk biiyiidii. Bir -
birlerini hala sevdikleri muhakkak, fa • 
kat bu sevgi §imdi kin, ofke, dii§manhk
la zehirlenrnil! bir halde .• Eger ikisinden 
biri gururundan biraz fedakarhk etse, 
biraz daha makul dii~iinse, mesela kadm: 
cAhmed beni yanh§ anlayorsun:. diyerek 
kocasma dost gozlerle yakla§abil~e, o za.. 
man bana mesele kalmaz gibi geliyordu. 
Fakat bu manas1z bo§ gururdan vazge~e
bilmek kolay m1yd1? 

Biitiin bu dii~iinceleri Ahmede ilk go
rii~iimde soylemeye karar verdim. Hatta 
onu yaz1hanesinde arad1m bulamadtm. 
Aradan epey zaman ge~ti ve bir gun ar
kada~Jm habersiz gene ~1k1p geldi. Bu 
sefer evime .. Surada, ko~ede oturup ko. 

kin 
Peride CeUil =] 

nu§tugumuzu hatJrhyorum. Ben sormaya 
haz1rlamyordum ki o act ~irkin bir giilii§
le: 

- Karim hasta, dedi, yahyor. 

Sonra omuzlanm silkti: 
- Fakat bir ~ey yok merak etme. 

Bahane, eski aile dostu doktorunu s1k 
s1k ba~ucunde gorebilmek i~n olacak. 

Derhal gozlerinde yanan §iipheyi ya
kaladlm ve hiddet i~inde agz1ma geleni 
soyledim. Aile doktorlanm tamyordum. 
Gayet iyi, haluk, kibar bir adamd!. Gene 
kadm1 tiiberkiilostan yatug1 Psnada o -
liimden kurtaran o idi. Simdi de tedavi 
etmesi kadar tabii bir §eY olamazdt. 

Arkada§lm, ben gene kadmt miidafaa 
ederken siiki'inetle yiiziinde en kii~iik bir 
hat k1p1rdamadan dinledi, o zaman an
ladlm ki bu kine, hiddete 9imdi iistelik 
bir de ~iipheye bogulmu~ ~1lgm, inadc1 
adamt yola getirmek imkam yoktur. Ni
hayet: 

- Sen bu kadmdan aynl, dedim. 
Y oksa ba§mtza bir felaket gelecek. 

- Bir felaket mi, dedi, dogru .. Fakat 
bnakamam, hayu bnakmayacag1m. Ben
den nefret ediyor. Her an gozlerinin o -
niinde bulunmahyrm ki 1shrab ~eksin. 

Birdenbire ayaga fnlad1, gozleri kor
kunc bir ~ekilde parlayarak bagndt. 

- Onu oldiirmek istiyorum, diye, ba. 
gud1. Oldurmek, oldurmek, anlayor mu
sun? 

Ve bir soz soylememe, hareket yap • 
mama vakit b1rakmadan kalk1p gitti. 

Bir hafta sonra gene kadmm oliimiinii 
gazetelerde okuduk. Evvela deh§ete dii§
tiim, acaba diye, dii§iindiim, fakat sonra 
oliimiin, gene kadmm tekrar vahimle~en 
eski hastabg1 neticesi oldugu anla§1ld1. 
Bir sabah yatagmda alii bulmu~lar. 

Bu oliimden sonra bir daha dostumu 
gormedim. Seyahate ~1km1§, dediler. 0-
rada burada serseri dola§lyormu§. A • 
radan be§ altl ay kadar ge~ti. Bir giin 
ondan mektub ald1m. Kadmm her ak§am 
i~tig"i veronal'i bir ka~ misli .fazlala§tlf
mak suretile onu kendisinin olCliirdiigiinii 
itiraf ediyor ve mektubun sonlanna dog
ru §o}'e diyordu: «Onun oliimiindenberi 
ne miithi§ vicdan azablan, nastl 1stuab 
<;;ektim bilsen I I nan bana onu hal a sevi
yorum. Ve artlk onsuz diinyamn manast 
benim i~in kalmadt. K1sa bir zaman sonra 
oldiigiimii duyacaksm. Art1k ya§aya ~ 

mam.:. 
Fakat zaman ge~ti. Bir daha oliimiinii 

de, ondan bahsedildigini de duymad1m. 
R1za Bey bir an sustu, sonra canlana

rak: 
- Bu vak' amn sizi as1l ~a~utacak ta

rafl §urasldtr, dedi. Gec.;enlerde bir mec. 
liste bir zamanlar arkada§lmtn kansmi 
tedavi etrni§ olan doktora tesadiif ettim. 
Tabii aram1zda konu§ma derhal bu vak· 
aya dokiildii. 0 zamana kadar kimseye 
soylemedigim sun a~arak ona arkadn§t· 
mm mektubundan bahsettim. KarJSlm 
kendisinin oldiirdiigunii itiraf ettigini an. 
lattJm. Evvela hayret, sonra teessiirle yii
ziime baktt ve: 

- Zavalh adam, dedi, muhakkak o 
kadar sevdigi bir mahli'iku oldiirdiigi.inii 
sanarak ~ok tshrab c.;ekmi~tir. Belki de 
kendisini bu yiizden oldiirmii§tur. Ne ya
zlk .• Halbuki aldamyordu. <;unkii son za
manlarda ben de dahil biitiin ev halk1 o
nun nas1l kadma sebebsiz bir kin duy • 
makta oldugunu, hatta ondan l!iiphe et. 
tigini farketmil!tik. Bunun i~in biitiin ha
reketlerini kontrol ediyorduk. Hastanm 
bardagma fazla miktarda Verona! koy • 
dugu &k§am da bu hareketini gene kad1. 
mn yakmlanndan biri gordii ve o odad<>.n 
~tktJktan sonra ilac1 ahp doktii. Hasta se
nelerdenberi <;;ekmektc oldugu tiiberkii • 
lostan olmii§tiir. 

Rrza Bey sustu. Y eni bir 
maya hazulamyordu. Kans1, 
durJ;tun ve dalgm hareketsiz 

sigara yak • 
gene evliler, 
kalml§ttlar. 

Mesela bana oyle geliyor ki Nazan ben· 
den ba§kalarma ~ok daha iyi, ~ok daha 
mii~fik .. Sonra ne bileyim, benimle konu· 
~mrken bazan dudaklarmt <;;arpttan acayib 
bir tebessiimle giiliiyor ki, bu ho§uma git
miyor ve nihayet bazan beni hakir goren 
bir zorla konu§uyor ve stk s1k fikirlerimi 
tenkid ediyor. 

SAK A R VA s inemas1nda 
15 ~ubat per~embe ak~am1 saat 9 dan itibaren 

PAUL MORAND'an me,hur eser l 

ASKIN O L OMU 
- Sen ne yaptyorsun? (La Mor.t Du Cygne) t llml ba,ltyor 

- Ofkeleniyorum, i~erliyorum. ltiraf 
ederim ki ona kar§l biraz ha~in ve fena 
oluyorum. 

Paris operast ... SERGE LIFAR ve operan1o ba~ dansozii YVETTE CHA· 
LIVINE idaresindek1 opera baleti ... CHOPIN, DEBUSSY ve SAINT· 
SAENS'den par~;alar, biiyiik btr musiki ve dans filmi ... Bir san'at eseri .. . 

- lkiniz de c;ocuksunuz, dedim. Fakat latanbulda Ilk defa o lar ak 

Tefrika No. 24 Nakleden: HAMDI VAROGLU 
Selim Sekban Beyin, ba~kalarma kar§l I - AI Bakm, b akm Selim Bey, ha~ta

d aima iistiinliigiinii muhafaza etmek isle· m1z yataktan kal~m. da oturuyor. b1lel 
d igini, maglubiyete tahammiil edemedi- Ben demedim m1 saze, merak edrlecek 
gini anlad1m. Bunu anladtktan sonra, -ty1 bir §eycigi yok diyel Gozlerinizle goriin 
gec;inmege ba~layacag1m1zl tahmin ed1- de ic;iniz rahat e tsin. . 
yorum. llic; sebeb yokken beni incitme- Biiyiikannemin pe~1 sna Sehm Sekban 
ge tekra r kalkt~mazsa... Beyin, miitereddid ad1mlarla odaya gir· 

Yatag1m1 diizeltmek, odamn dagmtk- digini h issettim. . .. 
l1gm1 toplamak i«in oradan oraya dola- Oturdugum koltuga c;ivilenml§ _g1bly· 
>,;an dad1mm ayak seslerine, kapmm d1- dim. Kollanmdaki, bacaklanm~akt. me
~pndan gel en buytikannemin sesi kan~ll. calsizlik birdenbire artml§; miithl§ bn ke-

Kiminle konu§tugunu bilmiyordum. Fa· siklik, viicudiimii koltuga gommu§tii. 
kat, bu konu§tugu adamm Selim Sekban Selim Sekban Beyin ad1mlan bana dog
Bey old ugunu, yiiregimi birdenbire dol- ru yakla§lyordu. Y erimden kalkmamak 
d uran heyecand an anlad1m. pek ay1b olacaktr. Biiyiik bir gayret sar-

Biiyiikannem : federek kalkt1m. Selim Sekban Bey, ta 
_ L eyla bu giin, vallahi daha iyice. yamba~1ma kadar gelmi~ti. 

diyordu. Girin , kendi goziiniizle gorun. Bana, c;ok samimi gibi gelen bir te-
Selim Sekbanm, mmlh halinde kula· bessiimle: 

g1ma gelen sozlerini anlayamlyordum. - Ge~mi§ olsun Leyla Han1m, dedi. 
Yalmz, ic;eri, b enim yatak odama gir- Biraz zay•flami§SlDIZ ama, iyile§tiniz ar-
me ·,e ~ekindi(; i anla~!lwordu. hk degil mi? 

0 esnada biiyiikannem kap1y1 ardma Biraz evvel beni, oturdugum koltuga 
k adar ac;tJ, odaya g irdi. Beni, p encere m1hlayan dermans1zlrgm birdenbire ge~
C: niinde, koltukta oturur goriince haykiT· tigini hissettim. Beni yoklamak ic;in oda
dl: rna kadar gelen Selim Sekban Beyin te· 

bessiim etmesi, hastahg1mm, aradaki so
guklugu kaldud1gm1 gosteriyordu. Anla
dlm ki, onunla yiiz yiize geldigim zamap, 
bu ilk kar§lla~mamn, Selim Sekban Beyin 
yiiziinde nas1l bir tesir yapacagmr bileme
mek, irademi geV§etmi§ti. 

Biitiin serbestimle cevab verdim: 
-lyile§tim efendim, hi~ bir §eyim kal

madl; bir iki giine kadar tamamile ge· 
~er. Yalmz, bu bir iki gun zarhnda ~ok 
s1ktlacag1m zannederim. <;unkii odadan 
heniiz d1§an ~1kam1yorum. Bu koltukta 
~ile doldurmak laz1m ..• 

Bunu soylerken, Selim Sekban Beyin, 
arada suada odama gelip bana arkada§
hk etmek teklifinde bulunacagm1 i~in i«in 
iimid etmi;~tim. Fakat o, boyle bir teklife 
yana§mlyor, susuyordu. 

Sukutu hayal miithi§ oldu. Selim Sek
ban Beyin, bu soziimiin altmdaki gizli 
manayt, daha dogrusu bcnim bu ~ocuk
c;a iimidimi sezmi~ olmas1 ihtimalini de 
dii§iiniince soyledigime pi§man oldum. 
Fakat, lak1rd1yi, bu;akla keser gibi, yan
da buakmak da olmazd1. Devam etm<>k, 
hem de gizli iimidimi ke§fetmi§se, bunda 
yamld1gm1 gosterecek §ekilde bir §eyler 
soylemek lazlmdt. 

Biitiin gayretime ragmen, dudaklanm
dan ayuamadtglm act tebessiimle ve goz
lerimde bir inkisan hayal bulutile: 

- <;are yok, diye devam ettim, bu 
~i!eyi dolduracag1m. Ama, can slkmh~l 
m gidermenin '<aresini buldum. <;'ocuklu
gumdan kalma ne kadar bebegim varsa 

lstanbulun ve biitiin BalkanlarJD en '1k ve muhte§em 

CEMBERUTA~ sur.:~.~T.~'~!~r!tigi 
CARDAS DiYARINDA 

( Bugiinkii program] 
TtlRKiYE RAD1Z'ODlFtlZYON POST~ 

Dalga IIZUJ1lutu: 6'il, 
Tiirtiye Radyosu 1648 m. 182 Kc/1. 1!!0 .,."', 
Ankara • T. &. P. 31.70 m. 9465 Kc/1. lZO "" 

12,30 Program ve memleket saat aYe.!~ 
12,35 Ajans ve meteoroloji haberlerl. 12·~0 
Tiirk miizi~l : Kar!§lk program. 13,30 - 14,. 
Ne~?'eli mtizik <Pl.) 18,00 Program ve ~e~1 
leket sa at ayan, 18,05 Miizik: Oda muz\,5 
(Pl.) 18,40 Konu§ma (Qift~inln saatD 18.~ 

(Macar a§kt) Biiyiik Macar Opereti 
TUrkiyede ilk defa olarak 

Y ann matinelerden itibaren ba§byor. 
Zengin ve muhte,em ~lgan orkestras1... Macar 
,ark•lar•··· Macar danslar1... BOyUk mlzansen ••• 
Nelis bir mevzu:·· Ate,in blr Macar a,k romam ... 

Ba§ rolde: DILBER MAGDA SCHNEIDER 
Programa ilaveten: 

~-Serbest saat. 19,10 Memleket saat ayarl'·· ·~ 
jans ve meteoroloji haberleri, 19,30 'l'\U 11 miizi~l: Hac1 Fa!k Beyln hatrrasm1 taziz lg1 

merhumun eserlerlnden miirekkeb progr~ 
Ankara Radyosu Kiime Ses ve Saz be:Ye · 
±dare eden: Mes'ud Cemil. 20 00 Kon\1$)!)~ 
Ciktlsad ve hukuk saat!) 20,30 Tiirk miiZl~:; 
FasJ.l heyeti, 21,15 Konser takdimi: Illll" 
Bed!! Yonetken. Miizlk: Radyo orkestr~~ 
22,15 Memleket saat ayar1, aJans haberrerd 
ziraat, esham - tahvilat, kamblyo - nu!>U 1 borsas1 (fiat). 22,35 Miizik: Cazband <1'1· 
23,25 - 23,30 Yarmki program ve Jtapanl$• KIZLAR PANSiYONU 

LUCiEN BAROUX ve GABRiELLE DORZIAT 
•••• Ba iki biiyiik genclik filmini biitiin genclere tavsiye ederiz. •••I 

·( _OLOM~ l 

Be,lkta, SUAD PARK S lnemaamda 

~:~~e~::,~~: :~;~. TA~ PARCASI 
llaveten: Topkap1 saraymm giizelhkleri ve en yeni diinya havadisleri 

ve (En son kadro viicud miisabakasrl ve en year kadm iskarpm modas1 

Seanslar : 2.30 • 5 • 7 ve 9 da Telefon: 43143 

J/1111-- -• Fransanm en kudretll art istleri ----~ 
Bu Per,embe L A L E' de 

ak,aml sizl bekllyorlar 

GABY MORLAY LUCIEN BAROUX 
ELVIRE POPESCO BETTY STOCKFELD 

MARGUERITE MORENO ANDRE LEFOR 
ve ERiC von STROHEIM'in 

yaratt1klar• 

Duvarlar arkas1nda 
Frans1z siuemacthgana biiyiik bir devir haznlad1. 

Franstz sau'at1na sonsuz bir ~eref kazandrrdt, 

Selanik e§rafmdan merhum banker 
Hasan Aziz Beyin k1z1 ve merhum bllY' 
tar miifetti§i Ibrahim F evzi Bey refik351 

Rabia Kural uzun miiddetten beri du~tll! 
oldugu hastal1ktan kurtulam1yarak ebed•• 
yete kavu§mU§tur. Cenazesi bu giin sll8: 

14,30 da Ni§anta~t Kodaman sokag1 84/ 
numarah hanesinden kaldmlarak naJll~ 
Ferikoy camiinde k1lmdlktan sonra ferl' 
koy aile kabristanma defnedilecektir. 

Ogullan: Yusuf, Mehmed, Aziz, f'JeC' 
det Kural, kiZI: Meliha Sirmen, dll' 
mad1: Mehmed S1rmen. 

( EVLENME :J. 
Biiyiik Millet Meclisi Biit~e Encume111 

Biiro ,Sefi merhum Nuri Ardamn keritfle' 
si F ahire ile sab1k Ticaret Vekili merh11Jfl 
Ali Cenaninin mahdumu Gazianteb Curti' 
huriyet Halk Partisi idare heyeti reisi ~· 
vukat Ekrem Cenaninin evlenmeleri ell' 
rna giinii T okathyan otelinde tes" id o11111' 

mustur. 

lzmirde Esad - ihsaJJ 
Kii~iik Sahleb~ioglu Han 

Cumhuriyet gazetesinin ve biitiill 
ne§rlyatmm 1zmir ba§bayiligidir. 

...... 

Daima harikalar yaratan ( 0 N i V E R S A L) 
filim ~irketinin 940 mevsimi i~in, ~evirdi~i ve 4 biiyiik artistin, 

kudretli temsili, e~ine raslaamtyacak kadar giizel bir filim. 

BUYUK KASIRGA 
Ba~ rollerde: Charles Bickford • Barton Mrclan e • Prestofl 
Foster • Nan Oray Azgm Okyan us denizin miithi~ maceralar1 

I m~t~nelerden A L KA ZA R 
tbbaren , 
Slnemaslnda ba,hyor. 

Bir dakikahk blr zaaf1 yUzUnden bUtUn saadetinl bozan, 
Hayal1n1 y1kan, Bir aile babasm1n roman• 

Tiirk Artistlerinin ~aheseridir. 

istanbulda i P E K • M E L E K 
Ankarada Y E N i ve H A L K 

izmirde E L H A M R A Slnemalarmda blrden 
Fllmln Ilk ,eref temalll VARIN AK,AM saat 9 da 

M E L E K sinemasmda verileceklir. Bu mUsamere h;ln numarall 
koltuklar MELEK g i,esinde bugUnden satllmaktad•r • 

dolabdan ~1kanp §Uraya, ~ezlongun Cstii
ne dizecegim. C:ocukken beni eglendiren 
bu bebekler, §imdi de pekala avutabilir
ler. Hele bir par~a hiisnii niyetle, onlan 
canh da farzediverirsem mesele kalmaz 
yalmzhg1m1 unuturum... ' 

Konu~urken, Selim Sekban Beyin yii
ziine bakmaml§tlm. Laf1m1 bitirdigim za
man cevab vermedigini goriince ba§1m1 
kald1rd1m. 

Selim Bey, ara s1ra yaptJg1 gibi, dalgm 
gozlerle, pencereden uzaklara bak1yordu. 
Bak1§lanm oradan ay1rmadan cevab ver· 
di: 

- Bebek oynayacak ya§mlz ge~mi11 el
sa gerek, Leyla Hamm. 

Demek ki, dalgmhgma ragmen sozle
rimi i~itmi~ti. F akat, ortmege <;;ah§t1g1m 
halde galiba biisbiitiin meydana vurdu
gum temenniyi gene anlamazhktan gel
mi~, sozlerimin yalmz zahiri manasma 
cevab vermi~ti. 

Biiyiikannem yamm1zdan biraz uzak
la~ml§,. odanm obiir ucunda, dadlma, ya
va§ sesle bir §eyler soyliiyor, emirler ve
riyordu. 

Selim Sekban Bey, bana dogru igildi, 
sesini alc;altarak: 

- Size, dedi, ya~1mzla miitenasib eg
lenceler laz1m. 

- Orgii, diki;~ filan degil mi? Eksik 
olmaym Selim Bey. Yerinde dursun l 

Sesimde, isyana benzer bir ahenk var
dl. Bu soz agz1mdan '<lkar ~1kmaz neda
met cttim. Selim Sekban Beyin, ilk defa 

olarak bana kar§l gosterdii?;i alakaya boy
le, nankorce mukabele ederek onu gii
cendirmi§ olmaktan korkuyordum, Yii
ziine bakarak, hemen izah ettim: 

- Her giinii birbirine benzeyen bu 
hayattan nas!l b1khm bilseniz, Selim Beyl 
Yann, obiirgiin, daha oteki giinler, gene 
diinkii, evvelki, daha evvelki gun gibi, 
hi~ bir degi§iklik gormeden ya~ayacag1m1 
dii~iindiik~e. iyile~ip yataktan ~1kmak ar· 
zusu bile duymuyorum. 

Selim Sekban, beni dikkatle dinledik
ten sonra, adeta kulaglma sayler gibi ya
Va§ sesle: 

- Hakl1s1mz, dedi, ben de zaten bu
nu soylemek isteyordum. Diki~. orgiin 
filan degil, size, hayat tarzmtzda biraz 
degi~iklik laz1m. Kendi ya~1mzda arka
da§larla dii~iip kalkmahstmz... Biraz gez
meli, seyahat etmeli, muhit degi§tirmeli 
filan ... 

- Olacak ~ey degil, 
dim. Biiyiikannem beni 
b1rakmaz. 

Selim Bey, de· 
§uradan §Uraya 

Selim Sekban Bey, mavi gozlerinin i
~inde tutu§an bir pmltile: 

- Ba~ka ~are yoktur, Leyla Hamm, 
dedi. 

Sonra, giilerek ilave etti: 
-Ben, Yass1kayanm nadir misafirle

rinden biri olsam gerek. Belki de, ko~
kiin kap1smdan i~eri, erkek misafiri ola
rak benden evvel hi~ kimse ad1m atma
dl. 

Giilerek ccvab verdim: 

- .. ~ ·t]i: 
- lyi tahmin ettiniz, evimize geletl l~' 

erkek misafir sizsiniz ... Hatta, erkek 0 

rak ilk defa sizinle gorii§iiyorum. . Je 
Selim Sekban Bey. hayretler ic;tll 

haykad1: ·w-
- 0 halde, insanlar hakkmdaki ft 

riniz nedir? 

"' - H er halde yanlt§ bir fikir olllcsrll' 
Kitablarda ne okudumsa onu biliyotll 

-Yani? ~~· 
• :-lki :~rlii. insan var. Biri cana"e.r "II' 

bt msan, otek1 kahraman. Birinde ne e' 
dar kusur ararsamz mevcud, biiti.itl )11 

ziyetler de otekinde toplanml~. 
Selim Sekban, giiliimseyerek: 5jpl' 
- T abii, dedi, beni canavarlar 

fma aytnyorsunuz. , 1.'!!-

N b·t"r·' - e miinasebet, Selim Bey, 1 .. ,jj" 
Sizi c;ok takdir ederim; size kar§l pll) 

bir hiirmetim var. b·)e' 
Selim Bey, istihfaf manas1 verile 

1 

cek bir tebessiimle: l fiJI 
T kd' h'' d d" but! 11 

·, - a rr... urmet... e 1, etll 
~a~ast malum. Muhitinizde, hiirlllet [\1~' 
gm1z daha bir ~ok insanlar vardtr• pifl' 
alliminiz s1fatile, b en de onlardP0 

yim degil mi? tltl~ 
- Haya Selim Bey, aldan1yorst.1 11et' 

Size olan hiirmetim <;;ok biiyiik ..• ~~~tl t!'tl' 
tiginizden ~ok fazladu... T alebenlll '"8' 
allimine kar§l olan hiirmetinden bll 
size dostluk samimiyetile de... .. kesti• 

Selim Bey, birdenbire soziirnu (1/J 
,(AI' least II 

ME 
do~ 



13 ~ubat 1940 

Majino istihkamlarinda 1- > • n - - • 

II 

Alman 
kar§t 

ile ordusu 
kar§tya ... 

Me~hur Kehl kopriisiiniin alhndayiz, her tarafa 
dogru yeralb siperleri .• t~te oniimiizde bir Alman 
§ehri ... Fakat, diyoruz; Frans1z ordusu nerede? 

\.__---• Yazan: Celaleddln Ezlne 
Majino miistahkem mevkii 
Saverne • Strasbourg arasr 

Kftnunusani ortalan 1940 

.. Ceceyi Laoerne' de gec;.irdik. Buras! ~;~i
''11 hit Alsace nahiyesi. Bizi terterniz bir 
ttele gotiirdiiler. Binba~;~1 Malye, Jean 
~ntaine ve benim odalanm1z yanyana ... 

Verne Alman hududuna 43 kilometre 
~:~afede. Maginot miidafaa hattmm go

gindeyiz. 
~.Ce!digimiz ak~;~am bizi gardan Mevkii 
~stahkem kumandanhih zabitlerinden 

fllUiazim Kruegell ·ile cepheyi ziyaretimiz 
~llas1nda mihmandarhg1m1za tayin. olu • 
~~~ rniilazim ..Kapitan kar§lladllar. lhtiyat 
~bitj Kapitan Paris Oniversitesi Medeni 
~ ~kuk profesorii Capitan' nm ogludur. 
tansada okumu~ herkes bu beynelmilel 
'ilk.ukc;uyu tamr. Benim de zamamnda 
·~I derslerini dinlemi~;~ oldugumu oglu-
)' soyledim ve bu, aram1zdaki samirni • 
~ttin. kokle,mesine sebeb oldu. Miilazim 
lllegell gayet sempatik bir gene. Bize 

ki siz bile iki metra yamndan gec;tiginiz 
hal de farkma varamadm1z I 

T ekrar otomobillerimize biniyoruz. 
Boyle daha iki saatlik yolumuz var. 

l(o'f.'fo 

- Yasak, gec;ilmez I 
Yerden bitmi~ gibi bir nobetc;i neferi 

kar§1m1za dikildi. 
- Binba§l Malye, miilazim Kapitan ve 

gazeteci dost misafirler ... 
- Gecoin binba§tm I 
Binba§l bize doniiyor: 
- Cephenin en tehlikeli mmtakasmda

YIZ, hte Ren nehrinin iki k1y1s1m bagla
yan Kehl kopriisii. Bu koprii 220 metre 
uzunlugundadu, Kar§l taraf Almanyadu. 
Demek has1mla aram1zda 220 metrelik 
mesafe var. Dikkat ediniz efendiler ki • 
lometre degil, metre... Biitiin tehlikenin 
mes'uliyeti size aid olmak iizere koprii • 
niin ba§ma kadar gidip kar§l taraf1 gore
bilirsiniz; kabul mii? 

' ~ tl hizmet edecegini bilmiyor. Bilhassa 
~n.hulu gormege biiyiik i§tiyak1 var. 

~tk Yakm hem§erisi Boehm'in bizim Ga· 
:asaray mektebinde muallim oldugunu 

Gazeteci tecessi.isi.i bu, durur ntuyuz I 
Bun dan ne giizel bir yaz1 <;1kaeak I Hep 
bir ag1zdan bagmyoruz: 

Mes'uliyeti bize aid; kabul binba-

bile' 

!llfl~ 
ett•' 

~1~' 
bifl' 

~"tar edip durdu. Ona da fizamanmda 
,lJ bir Galatasaray talebesi oldugumu 
>'ledim. Arhk eanciger olduk. Aram1z. 
II su s1Zm1yor. 
lstasyondan otele epey rnii§kiilatla ge· 

~bildik. Y ollar zifiri karanhk; Paris ten 
t karanhk. byle ya Alman toplannm 
tnzilindeyiz. Kar yanm metre boyun -

la; bizim lastik c;.izmelere bak1p ic;in ic;in 
·Viniyor ve Yunanh dostuma dua edi • 
'olll rn. 
~ A.k§am yemegi ad eta bir ziyafetti. 
t\>ki kumandanhgmdan bir c;ok zabit. 
gelmi§lerdi. Fakat dikkat ettim, harbe 

~ hico konu~ulmad1. Bi.itiin bahisler ha-
1Yata dairdi. Hatta ic;.imizden biri harb 
hsini acosa bile zabitler i§itmemezlikten 

tliyorlardi. 
Pariste her taraf on birde kapand1g1 
Ide; biz saat iki oldugu halde hala o
;n yemek salonunda yiyip i~mekteyiz. 
<~ayet binba'i" Malye: 
- <;oeuklar, dedi, yann saat kacota 

~lot C01k1yoruz, biliyor musunuz? Sabah 
~da1 Ona gore i~iniz de uykusu gelmi§ 

II varsa gidip yatsm. Hepimiz masa-
11 flrladik dyle ya oniimiizde ancak 

~~t saatlik uyku var. Fakat bu dort sa. 
•1k uykuyu ben rahat ve deliksiz ge!Oir-
ltq• 

4¥¥ 

0damin kapisi y1k1hreasma vuruluyor. 
~~aihmdan fulad1m, Acaba dii§man m1 
~>'or, tayyarelerin taarruzuna m1 ugra-
1 diye §a~km ~;~a~km pantalonumu an· 
~~lim. Fakat bizim Yugoslavyah dostun 

1: 

- Haydi, kalkm artlk, diyor, saat aL 
~ ge)iyor. A§ag1da sizi bekliyoruz. A
ilcele giyindim. 
~§aih indim. Hepsi oradl\, <;ay1m1 a
l iist(i icoebildim. D•§anda dort otomo

'bekliyor. Yerle§iyoruz. Bizimkinde 
~e binba~J. Fontaine ve ben ... 
1\afilemiz cephe ilerisine dogru hare • 
t ediyor. Maginot istihkamlanm yann 

1 
°hiir gi.in ziyaret edeeegiz. Bu gun 
~a Maginot hattlm gecoerek Alman hu
llna kadar gidecegiz. Otomobiiimi • 
<~sker §oforii nekre bir adam: 

-,' bgle yemegini Frigolinlerle beraber 
tcegiz I diyor. 
~~~ kelimenin manasmt soruyorum. 

~ ediyorlar; gecoen harbde Frans1zlarla 
lQitnlara Boche lakabm1 takml§lardi. 
'efer Frigolin diyorlarml§. Sofor tav· 
ecliyor: 

1' <;;:iinkii, Hitler liizumundan fazla 
~!be etvanna ciddiyet vermesini sever. 
flQ llki Frigolin kelimesinde bir nevi· ha. 
l e§reblik ve hoppahk vardu; degil 
~I Onun i~;in bu ismi taktik. hittik~e 
p ere biniyormu~. 
, en.cereden d1§anya bak!yorum. Her 
~ •ft kar kaplam1~. Tektiik tiimseklerden 
~ittas1ra rasladJgJmiZ bir iki otomobil
~ ba§ka bir §eyler yok. 
i oforiin yamnda oturan binba§Iya ses
>'orum· '-.. . 
1 

Binba§Im, ne zaman muharebe sa· 
-:a gireeegiz? 
\ F akat c;oktan muharebe sahasmda. 
~-~~albuki hie; bir §ey gormiiyorsunuz, 
t~l Tni? Ne top, ne mitralyoz, ne tay-

~Of" ~b·l 0 re emir veriyor. duruyoruz. Oto -
il~ den indik. Binba§l kollarile etra6 

hyor: 
b·laalettayin bir mevkideyiz. Etrafta 

11 It §eyler yok, degil mi~ Fakat gelin t: be~ on ad1m yiiriiyelim. Bakahm 
~ltn.. 
1~. lze ne c;1kacak? 
;~ adlm gitmemi§tik ki, oniimiizde kar 
q aslnm pek iyi ortemedigi bir c;uku: 
jti<l. oldu. Ve c;ukurda miikemmel yer· 
~i 1tn.i§: coah c;!Tpl ile gizlenmi!! bir top I 

llba ")" §1 gu uyor: 
r Biitiin teslihat1m1Z boyle yeraltmda 
\~~lidir. Bu muharebenin en miihim 

b· taraf1 gizli olmasmdadu. Dii§man 
<i lt §eyinizi gormeyeeek; hico bir ~eyi
'~l 'e~rniyecek... Bu gordiigiiniiz saha . t kilometrelerce silahla miicehhez -

a.kat o kadar ustahkla saklanm•§t!I 

~;~1m! 

''"'"" 
Soguk gittik~e ziyadele§iyor. Tahtes • 

Sifu (20) dereee var. Parmaklanmm uco
lan donuyor. Yiin kiilahiml kulaklanma 
kadar indirdim. Paltoma s1k1 s1k1 bi.iriin
diim. Memleketimi dii§iini.iyorum; ve 
ic;imden onun her zaman dii~man taarru· 
zundan ve herhangi bir harb felaketinden 
masun kalmasma dua ediyorum. 

~'f. 'f. 

bniimuzde telorgiiler, manialar, be • 
tondan blockhauslar var. Nobetc;i zabiti 
kol!arak yamm1za geliyor. Takdim olu • 
nuyoruz. Usuletle bu manialann arasm
dan bir yo! bulup bizi gecoiriyorlar. Ren 
nehrinin oniindeyiz. Fakat nehri goremi
yoruz. Sahil boyunea y1g1h kum torbalan 
manzaralan kapayor. Kopriiniin metha • 
linin iisti.inde bir coam dah var. Bu dah 
burada gormek garibimize gidiyor. No -
betcoi zabiti izah ediyor: Noel geeesi ne
ferler kar§t tarafa kimin gec;ebilecegi id· 
diasma girit~mi§ler. lc.lerinden biri, bu 220 
metrelik kopriiyii yii:tiikoyun siil'!lnetek 
gecomi§. Obiir tarafa varml(l ve Alman 
nobetcoisinin bulunmadlgl bir andan is • 
tifade ederek, Almanlann hazulad1klan 
Noel agaemdan bir dal kopanp tekrar 
siiri.inerek kopriiyii donmii§ ve Frans1z 
arkada§larma iltihak etmi§ I 

Bu ho§ hikayeyi dinledikten sonra: 
«Haydi, dediler, §imdi siperlere gireee -
gizl» Kopri.iniin iki yam imtidadmea, §i
male ve eenuba dogru kum torbalarile 
mestur yeralh siperleri uzayor. Siperler• 
den gecotik, kopriini.in altma girdik. Fa
kat ne zahmetlel On be§ metrelik yolu bir 
c;eyrek saatte aneak katedebildik. Kop· 
ri.iniin altmda gene kum torbalan var ve 
aralanna delikler oyulmu~;~. Egilerek bu • 
radan kat§! tarafa bak1yoruz. l:;,te bir Al
man §ehri evlerile, kilisesile, diikkanla • 
rile... Ve oniimi.izden bulamk Ren nehri 
ak1p gidiyor... Miiteeessis arkadaslardan 
biri kum torbalanmn iistiinden .kar§IYI 
gormf'k istedi. Ayaga kalku. 0 anda no
betcoi zabitinin eli koluna yapl§h: 

- Deli mi~iniz siz? Ne biiyiik tehlikc 
gecoirdiginizi biliyor musunuz? 220 met
reden at1lan bir kur~unun isabeti giico bir 
~ey degildir. 

Sonra anlathlar; gecoenlerde bir Fran
BIZ miistemleke askeri boyle bakayun di. 
ye ayaga kalkml§, fakat tetikte duran kar· 
~~ tarafm Alman nobetc;isi kur§ununu bir 
selam gibi adameag1zm alnma yollay1 -
vermi§. 

Mitralyoz ve makineliti.ifek kovuklan
na gecotik. Buradan kar§l tara£ daha iyi 
secoiliyor. Knm!Zl bir fonun i.izerinde klv. 
nk ucolu bir haco dalgalamyor: Alman bay
ragll 

Ani bir taarruz olsa, on dakikada Al
manlann esiriyiz. Bu dii§iincemi binba • 
§lya soyliiyorum. Fakat o kahkahalarla 
giiliiyor: 

- Ya toplanm1z? Kopriiniin altmdaki 
dinarnitlerimiz? Bir tek askerin bir diig. 
meye basmas1 kopriiniin bir saniyede ber
hava olabilmesi icoin kafidir. 

- F akat etrafta hi« top gormiiyo -
rum ... 

- Tabii goremezsiniz. <;iinkii hepsi 
gizlidir. 

Arkada§lar, birbirimizin yiiziine bab -
myoruz. Evet, bir an evvel §U tehlikeli 
yerden uzakla§sak I 

Tekrar telorgiilerini gecoip meydana 
geldigimiz zaman binba§IYa sorduk: 

- Her §ey giizel, her §ey miikemmel 
binba~Im. Fakat burada bir zabitle iico ne. 
ferden balika kimseyi gormedik. Yollar· 
da bir boliige rasgelmedik. T oplanmz 
gizli, anlad1k. F akat topeulanmz nerede? 
Bakm dii§mana nekadar yakmsm1z; 220 
metre ilerisi Almanya. Hala Frans1z or
dusu yok. Nerede bu biiyiik Frans1z or -
dusu? 

- Her tarafta, fakat siz goremiyor • 
sunuzl 0 da gizli ... Napolyon zamanmda 
degiliz. Yirminci as1rda, bilhassa tayyare 
asnnda harbediyoruz. Bu ku~ korkune bir 
tarassud makinesidir. Onun hie; bir ~eyi 
sezmemesi laz1mdir. Onun icoin meydan
larda hico bir §ey yok. F akat merak etti -
giniz bu ordunun bir k1sm1m yann size 

CUMHURIYET 

Zelzeleye ugrayan 
SahaDID l•an 

<Ba~makaleden devam) 

- Bilhassa tamamen harab olan ~e
hir, kasaba ve koylerimizin yeniden yap!
h~lan, Milli ~efin ilk telgrafmda dedigi 
gibi, onlann yerlerinde eskisinden daha 
parlak mamurelerin -ve bir art once- yiik

selmesi ~eklinde ger!;eklenmelidir. 

2 - Gerek tamamen ·ve gerek k1smen 
harab olan yerlerimizin iman !~Ill sarn 
laz1m paramn !;Oklugu herhangi bir gecik

meye sebeb olmamahdJr. 

Birinci maddenin hiikumet ve miilet!;e 
iizerinde ittifak olunan zarureti ancak 
ikinci maddenin tezelden halline bagh 
oldugu i!;in bu para meselesinin kolayhkla 
yiiriir bir esasa baglanmasJ ayni isticalle 

ayni ehemmiyeti haiz bulunuyor. 

F elaket sahalarmm ba~tanba~a biitiin 
imanm devlet biit!;esine yiikletebilir mi
yiz? Eger ba~ka !;aresi yoksa Tiirk mille
ti bu fedakarhg1 iizerine almaktan dahi 
!;ekinmezse de devletin bu sahalarda hii
kumet hesabma deruhde edecegi hizmet· 
lerin biiyiikliigii gozoniine ahnarak e~ha
sa aid olacak emlak i!;in ayn bir yoldan 
yiiriinmesi belki i~leri !;abuk gordiiren en 
iyi ve en ameli bir ~ekil olacaktJr. 

E~hasa aid olacak emlakin kooperatif 
usulii ile yaptmlmas! oyle zannolunur ki 
bulunacak usullerin en iyisini te~kil edebi
lir. Bu kooperatiflerin in~aat bedellerinin, 
yani sermayelerinin ucuz faizlerle tedari
kini hiikumet temin ederse bu bahiste !;Ok 

biiyiik k1ymetli bir vazife ifa etmi~ olur. 

Belediyeler Bankasl tarafmdan !;tkartl
makta olan ve ~ehircilik baklmmdan mem· 
leketin ~ok degerli hemen biricik mevku
tesi bulunan ( Belediyeler Dergisi) nin 
yakmda bu ehemmiyetli mevzula me~gul 
olmaga ba~layacagml memnuniyetle og
rendik. ~ehircilikte giri~ecegimiz yenilik
Ierde kooperatif!;iligin sihirkar usuliinii 
zelzele felaketine ugrayan yerlerden tat

bika ba~larsak biitiin memleket i~tin bunun 

ba~hba~ma kazanc say1lacak ~ok giizel 
bir ba~lang1c olacagma ~iiphe yoktur. 

Bilmiyoruz Belediyeler Dergisinin ne~
riyahm belediye ve hususi idarelerimizin 
biitiin te~kilat1 ve bilhassa azalan takib 
ediyorlar m1? Y1lhk abone bedeli birka~ 
liradan ibaret olan bu mecmuanm munta· 

zaman takibi, imar ve in~a yolunda yiirii
yen memleketimizin bilhassa hususi idare· 
lerle belediyeler erkam i~tin ~ok ktymetli 
bir rehber vazifesini gorecegini takdir edi
yoruz. 

Zelzele felaketine ugrayan yerlerimi
zin imar ~ u..-~frzarilret--olma'tta 
heraber biitiin Turk ~ehir ve kasabalan

nm, hatta koylerinin modern bilgilere go

re imar ve ihyast da asia ihmal edemiye

cegimiz pek biiyiik diger bir ihtiyactmJz
dtr. 

YUNUS NADI 

« Zaferin fabrikas1! » 
Paris 12 (a.a.) - Tiirk matbuat he • 

yeti, cepheyi ziyaret etmek iizere euma 
sabah1 Paristen aynlm!IJ ve diin aksam 
saat 20 de payitahta donmi.i§tiir. Tiirk 
matbuat heyeti, 9 §Ubat gunu ordular 
mmtakasm1, I 0 §ubatta Starsborug'u zi
yaret etmi§ ve miiteak1ben Maginot hat
hmn en miihim mevzilerinden birini zi • 
yaret etmi~ ve bu mevzide bir miifreze 
ba§mda miz1kalan oldugu halde selam 
rasimesini ifa etmi~ ve misafirlere §arab 
ikram edilmi§tir. 

Maginot hattmm azameti kar§Jsmda 
Tiirk heyetinin biitiin azas1 gibi fevkala· 
de miitehassis olan mezkur heyet re1s1 
~oyle demi~;~tir: 

«- Bu hat, adeta bir fabrika .. Zafe
rinizin fabrikasJ .. » 

II §Ubatta bir cook tedafiii mevziler zi
yaret edilrni~tir. 

••• 
Kavuklu Ali de 

vefat etti 
T arihe kan§an or· 

taoyununun son mii
messili olan me§hur 
Kavuklu Ali, di.in 
Cerrahpa§adaki evin· 
de, biiyiik bir orta
oyunu sahnesine ben
zeyen bu diinyaya 
gozlerini kapaml§tlr. 
Ortaoyunu b i z d e , 
Karagoz gibi. mi.inka
riz olmu§ yiizde yi.iz 
yerli eglencelerden 
birisiydi. Biitiin om· 
riinii bu oyunun ic;inde y1pratan Kavuklu 
Ali, roliinii rahatcoa oynayabilmek i~;in 
sapsaglam otuz iki dil}ini soktiirmiil} bir 
san'at fedaisi olarak tarihe kan acakhr. 
Kendisi epeyce bir miiddettenberi hasta 
idi ve yoksulluk ic;inde olmu5ti.ir. Istanbul 
Belediyesi bir kadir~inashk gostererek 
merhumun eenazesini kendi vesaitile kal
d!Tml~hr. Kavuklu Ali ic;in Allahtan rah· 
met dileriz. 

gosterecegiz. 150 metre tahtelarz istih 
kamlarda; Maginot istihkamlarmda! 

'f. 'f. 'f. 

Davetli oldugumuz be§inci ordunun 
karargahmda ogle yemegini yemek iizere 
tekrar otomobillerimize biniyoruz. Ve ar. 
kam1zda b!raktlglmlz bir Noel gecesinin 
coam dah iimidsiz bir ban§ sembolii • gibi 
riizgarda sallamyor . 

CELA.LEDDiN EZINE 

Sulll islzandili irin 
Ruzvelt'in 

Berlin 
(Btl§ tarat• 1 inci sahitede) 

dan yiiksek bir diplomatik §ahsiyet diin 
miittefik milletlerden birinin sefirine W el
les'in memuriyeti hakkmda teminat ver· 
mi§ ve bu seyahatin hicobir ve«hile miitte
fiklerin endi§esini veya itimads1zhgm1 
mueib olacak mahiyette olmad1gtn1 bir 
kere daha tekrar etmi~tir. Bu hususta sa
iahiyetlar mii§ahidler Welles'in seyahati -
nin hakiki hedefi Berlini ziyaret olabile
cegini beyan etmektedirler. Filhakika 
miittefik hiikumetlerin noktai nazan boy
le bir seyahate liizum gostermiyeeek ka
dar malumdur. Buna mukabil Almanya
nm vaziyeti hakkmda miitenak1z haberler 
almmaktad1r. 

D1ger cihetten Almanyada niifuz sahi
bi olan baz1 kimselerin son zamanlarda 
gizli memurlar gondererek Ruzvelt'i bir 
tavassut te§ebbiisiinde bulunmaga te~vik 
ettikleri malumdur. Bu te~ebbiisler Reisi
eumhuru bu memurlann teklif ettikleri 
yolda yiiriimege sevketmemi~ ise de bun
lann sebebini mahallinde tetkik etmek i.i
zere bir mii§ahid gondermege karar ver· 
mesinde amil oldugu muhakkaktu. 

«Miittefikler arasmda yap1laeak gorii§· 
meleu meselesine gelinee, bu gorii§mele
rin gayesi sadeee Avrupah bitaraf memle
ketleri iskandil etmek ve bunlarm Hull 
tarafmdan s.k stk izah edilen iktlsadi 
prensipleri kabul ettiklerinden emin ol
maktlr. Hull' e gore harbden sonra de • 
vamh bir sulh tesis edildigi takdirde bu 
prensiplerin biitiin diinyaea kabul edil
mesi laztmdu. 

Amerika gaz;etelerinin telsirleri 
Nevyork 12 (a. a.) Nevyork Times ga

zetesinde, Dorothy Thompson, Summer 
Welles'in yakmda Avrupaya yapaeag1 zi· 
yareti mevzuu bahsederek diyor ki: 

cRoosevelt tarafmdan sulh lehinde ya
pllan te§ebbi.isiin manasm1, evvela Birle
§ik Amerika Cumhur Reisinin miieadele
sinde ve aneak ikinei dereeede Avrupada 
aramahd1r. 

Biitiin Skandinav bitaraf devletleri, s1· 
b bitarafhk iddialanna ragmen bu giin 
miittefiklere taraftard1rlar. <;iinkii nazile
rin muzafferiyeti onlarm yok olmas1 de· 
mektir.:. 

Summer, Berlinde hararetsiz 
kar1tlanacakmz1 

Amsterdam 12 (a.a.) -Alman mat
buatl, \Velles'in yakmda yapaeag1 Avrupa 
seyahati hakkmda §imdiye kadar bir ke
lime yazmaml§tlT. 

Bitaraf gazetelerin Berlin rnuhabirleri, 
Berlinde rnii§ahede edilen ilk aksiilame
lo- J-1.1-;J.J~~ ~Jc ..L.l.- u-;.1 l.U 
mahiyette oldugunu kaydediyorlar. Bu 
ilk aksi.ilameli, ihtiyatkar bir siikut takib 
etmi§tir. 

Reuter' e gore, Berlindeki bitaraf mii • 
§ahidler. nazilerin, bir zaf eseri gibi telak
ki edilebieeek mevsimsiz bir alaka gos • 
termekten tevakki ettikleri kanaatinde • 
dirler. 

Summer Welles'in, Berlinde c;ok nazik, 
fakat hararetsiz bir §ekilde kar§1lanaeag1 
anla§Jhyor. 

ta vassutunu 
• • Istemi' 

lngiliz gazetelerinin ne1riyatz 
Londra 12 (a. a.) - Londra gazetele

ri, Am erika Cumhur Reisi Ruzvelti' n; 
beynelmilel vaziyet hakkmda malumal 
toplaytp bu hususta kendisine bir rapor 
vermesi icoin Summer Welles'i Avrupaya 
gondermek hususundaki karanm, siitun· 
Ianna, goze coarpar §ekilde gec;irmektedir· 
ler. 

Times diyor ki: 
t:Summer Welles Londra ve Pariste c;ok 

iyi kar§!lanacagma emin olabilir. Kendi
sine, vazifesini ifa hususunda yard1m et· 
mek i.izere elimizden geleni yapacag1z. 
Zira miittefikler kanidirler ki biitiin vakl· 
alarm bitaraf bir §ekilde tetkiki, davalan
na, herhangi bir avukattan daha miifid o· 
lacaktu.:. 

Daily Telegraph ise diyor ki: 
cBiiyiik Britanya ve Fransa Birle§ik A

merikamn bi.iyiik ni.ifuzunu, samimi bir fi. 
kirle tasdik etmektedirler ve bu niifuzun 
Avrupada tesir iera ettigini gormekle 
bahtiyard1rlar. Mi.ittefiklerin siyaseti A
merikada, diinya sulhunu temin edecek 
yegane yol olarak telakki edildigine emi
niz. 

Amerika Cumhur Reisi, sulhu tesis et· 
mek yollannt arama projesinde, biitiin 
yarrlJmlmlza giivenebilir. » 

F ransrz gaz.etelerinin ne,riyaft 
Paris 1 2 ( a.a.) - Welles' in gorecegi 

i§ hakkmda Matin gazetesi, §oyle diyor: 
cF ransanm gizliyeeegi, iade edeeegi 

hicobir §ey yoktur. F ransamn esareti altm· 
da bulunup da tahlisi laztm gelen hic;bir 
millet de yoktur. Welles'in Berline git • 
mekle iktifa etmiyerek seyahatini Viyana 
ve Prague' a ve bilhassa Var§ovaya kadar 
temdid edecegini iimid ediyoruz.) 

Oeuvre gazetesi, ba§makalesinde Wel
les'in vazifesinin sadece mahimat topla • 
mak mahiyetinde oldugunu yazmaktadu. 

Le Populaire gazetesi de ayni mi.italeayl 
serdetmekte ve Welles'in bir tak1m teklif
leri ileri siirmiyeeegini, hiikumetler ara • 
smda mutavass1thk roli.i ifa etmiyecegini 
ve memleketi namma taahhiidlere giril!· 
mek salahiyetini haiz olmad1gm1 yazmak
tad!r. 

Ayni gazete, Welles' in ifa edecegi vazi
fenin Amerikahlarm Avrupa i~lerine olan 
alakalanm arhrmak suretile Amerikanm 
infiradct temayi.illerini zay1fla~t1Tmaga 
medar olac~<l:ml ilave etmeklf·dir. 

lsVefleki akisler 
Stokholm 12 (a.a.) - lsvec; matbuah 

Amerika Hariciye miiste§an Welles' in ya· 
.1...-.J- A.--.-.. ... .......,~ • ..........hat. blhriik 
bir ehemmiyet vermektedir. Bunun sebebi 
herhalde lskandinavya memleketlerinin 
bu seyahatten biiyiik bir §ey bekleme • 
diklerindendir. 

Maamafih, Amerikanm bu hareketini 
matbuat takdir ediyor. 

Stokholm Tidningen gazetesi diyor ki: 
cBu hareketten biz fazla bir §ey bekle. 

miyoruz. Sulhcou devletlerin attl durma
d,gml gormek bizim ic;in derin bir mem
nuniyet teskil ediyor. 

Biiyiik bir ingiliz ordusu Suvey~te 
(Btl§ tarat• 1 \nci sahifede) 

~;~iiphesiz bu istihkamlar Baku • Kief ve 
Odesa • Lwow demiryollanm himaye et
mek icoin in~a edilmektedir. Birinei hat, 
Finlandiya eephesine harb malzemesi gon
derilmesine, ikincisi de Almanyaya pet
rol, manganez ve baku gonderilmesine 
tahsis edileeektir. 

Alman trenlerine Rusyada 
kundakftlrk 

Diger taraftan, ayni muhabir, ~;~unlan 
ilave ediyor: 

«Aimanyaya mi.iteveecihen yola <;lka
tllml§ olan trenlerde Rus topragmda kun
dakc;•hk yap1lm1§ oldugu haber verilmek
tedir.• 

Muhabir diyor ki: 
«Prag' da ciddi bir membadan alman 

haberlere gore 20 ikineikanuna takad
diim eden hafta i«inde bircook Alman za
biti, zabit vekiti ve efrad1, Rusyaya git
mek iizere Bohemya ve Moravya protek
torasmdan aynlm1~lard1r. 0 tarihten son
ra da birc;ok Alman zabitleri protekto
rayt terketmi~lerdir.~ 

Diger taraftan, ayni muhabir, emtia
mn demiryolile Kafkasyadan Almanyaya 
naklinde goriilen mii~ki.ilatm Almanyanm 
Karadeniz yolile yap1lan nakliyat1 tslah 
icoin sarfetmekte oldugu mesaiden anla§il
makta oldugunu yazmaktad!T. 

~arktaki Alman deniz hatlarmdan bi
rine mensub biiyiik bir memur, Novros -
sisk'ten Odesa'ya bugday naklini teshil 
maksadile seyrisefain islerini tanzim et· 
mek iizere Odesa'ya gelmieytir. Bu bug
daylar, Odesa' dan §imendiferle Alman
yaya sevkedilecektir. 

Almanlar V arnada petrol deposu 
yapryorlarmtf 

Bundan baska bir tak1m Alman mii· 
hendisleri Bulgaristanda kain Varna'ya 
gelmi~lerdir. Orada 9,000 ton petrol is
tiab edeeek bir depo in§a etmektedirler. 

Bu petrol, deniz yolile Batum' dan ge· 
tirilecek ve Varna' da Balkanlardan geco· 
mek suretile Almanyaya gonderileeektir. 

Bununla beraber, ayni muhabir. Bul
gar Demiryollan idaresinin kafi miktar
da sarmco vagonlarl bulunmamasmdan 
dolay1 bu planm miiskiilata tesadiif ede
cegi miitaleasml serdetmektedir. 

Harbiye Nez.aretinin tebligi 
Londra 12 (a.a.) - Harbiye Neza

retinin bir tebliginde. Avustralya ve Yeni 
Zelanda k1taatmm orta§arka gelmege ve 

miiretteb mahallerine sevkedilmege ba~
landiklan bildirilmektedir. 

Yeni bir Rus - Alman muahedesi 
Londra 12 (Hususi) - Bu ak§am 

Moskova,da Almanya ile Sovyetler Bir • 
ligi arasmda yeni bir ticaret muahedesi 
imzalanm1~hr. Muahedenin ahkam1 hak
kmda heniiz malumat ahnamami~hr. 

Siiveyfe ~rkan lngiliz ordusu 
Londra 12 (Hususi) - Avustralyah 

ve Yeni Zelandah k1taattan mi.irekkeb 
lngiliz lmparatorluk ordusu bu giin mii· 
teaddid gemilerle Siivey§e muvasalat et
mi§lerdir. ingiliz donanmasmm himayesi 
altmda olarak on bin mil mesafe kateden 
k1taata Avustralya hava kuvvetleri de re
fakat etmekte idi. 

Avustralya ve Yeni Zelanda askerleri
ni kar~1lamak iizere tayyare ile sureti 
mahsusada Londradan Siivey§e hareket 
etmi§ olan Dominyonlar Nazm Eden, 
Krahn §ahsi bir mektubunu mezkU.r klta· 
ata tevdi ettikten sonra, lngiliz hiikumeti 
nam1r.a bir hitabede bulunmu§ ve demi§
tir ki:-

«- Kuvvetle tahakki.im etmek kar§l• 
smda miicadele her memleket ic;in, cog -
rafi vaziyeti ne olursa olsun hep birdir. 
Biiyiik Britanya milletlerinin tam birligi 
zaferin garantisi ve yeni bir alemin temi
nahdu. 

Prag ile Var§ovada eereyan eden fa. 
cialar §imdi de diger hiikumet merkezle
rini tehdid ediyor. 

Milyonlarca insanlann hiirriyet ve is -
tiklalini tehdid eden naziimi y1kmak ve 
yeni bir alem kurmak icoin harbe girmi§ 
bulunuyoruz.:. 

Bu hitabeyi Avustralya ve Yeni Ze -
Ianda k1taat1 ~iddetle alk!~laml~lardir. 

Avustralyah ve Yeni Zelanda askerle. 
rinin kumandam General Freiberg, Do -
minyonlar Nazm Eden'in nutkuna ceva -
ben k1sa bir hitabede bulunmu$. Avus • 
tralya ile Yeni Zelandamn ingiliz lmpara. 
torluguna baghhk ve sadakatini bir defa 
daha tebari.iz ettirmi§tir. 

Bu giin Siivey~e muvasalat eden Avus· 
tralya ve Yeni Zelanda k1taat1 Yak1n -
~arkta kendilerine tahsis edilen garnizon
lar~> •evkedilmislerdir. 

Hindistanda fevkalade vaz.iyet 
ilan edilecek 

Londra 12 (a.a.) - Dahili ve impa
ratorluga aid meselelerin bu hafta icoin
de parlamentoda mi.izakeresi beklenil-

s 

Tiirk milletine dost 
ingiliz generalinin 

hitabesi 
<Ba~ taratt 1 tnct sahtfede) 

Konya vilayetlerini, 191 3 tarihinde de, 
Miilkiye miifetti~i olarak bir cook diger 
vilayetlerinizi gezmi~ olmak hasebile gi.i· 
zel yurdunuzu ve sizi c;ok iyi tamyorum. 
Mubalagas!Z diyebilirim ki, omriimi.in en 
giizel giinlerini gecoirdigim Ti.irkiyeye tek. 
rar gelmek fusatma nail oldugumdan do
lay! son derece memnun oldum. Maalesef 
bu ziyaretim miiessif bir hadiseye tesadi.if 
etti. 

Tiirkiyenin ducoar oldugu biiyiik fela. 
ket ingilterenin her tarafmda derin alaka 
ve teessiir uyandud1. F elaket kar~1smda 
Tiirk hiikumetile Tiirk milletinin goster • 
digi tesaniid ve faaliyet aynea hayranhk 
ve takdirle kar§tland!. 

Londra biiyiik el«iniz doktor Tevfik 
Rii~tii Arasm himayesi ve Lord Loid'in 
riyaseti altmdaki ingiliz yard1m heyeti, 
Tiirk milletine sempatimizi bildirmek ve 
mevcud mii~;~ki.ilata ragmen yard1mda bu 
lunmak iizere ihtiyaclar hakkmda fikir 
edinmek maksadile beni buraya gonder· 
di. Ankarada Ba~vekil saym doktor Re " 
fik Saydam ve K1z1l.ty erkanile gorii~tiik. 
ten sonra $emsi Gonenc;le birlikte zelzele 
mmtakasma hareket ettim. 

F elaketin §iddetini anlayabilmek icoin 
vaziyeti yerinde gormek laz!md1r. Erzin
canda gordiigiim felaket manzarasml 
omriimiin sonuna kadar unutamayaca -
ibm. Diger kasaba ve koyerde de vaziyet 
yabana at!lacak gibi degildir. Bu kiicoiik 
yerlerde felaket nispeten cook bi.iyiiktiir. 
Nazan dikkatimi eelbeden mesele, her 
tarafta oliilere nispeten yarahlann az o
lu§udur. 

En yiiksek memurlardan en ki.icoiigune 
kadar, herkes vazifesini yapm1~, biiyi.ik 
fedakarhklar gostermi§tir. Biiyiik fela .. 
ketten sonra tekerriir eden yeni bir zel· 
zele netieesinde Besi koyiinde bir c;ok ev• 
lerin y1kilgm•, 3 olii, I 5 yarah bulundu. 
gunu haber alan vali derhal felakte rna.. 
halline hareket etmi§, alh saat at iizerin
de seyahat ederek imdada yeti§mi~, icab 
eden tedbirleri alml§hr. 

S1vas valisi de §iddetli soguga ragmen 
14 giin zarfmda 5 I koyii at ve k1zak 
iizerinde gezerek, ilk yard1mlan temine 
c;ah~ml§tlr. 

Y eni T okad Valisi bizzat felaketzede. 
lerle me§gul olmu§, Samsun Valisi de fe· 
lakete ugrayan vatand;lara ilk yard1m1 
bizzat yapml§tlr. Amasyadan hareket e• 
den yardtm ekipi be~ saat zarfmda fela
ketzedelerin yard1mana yeti§mi§tir. 

Yeni rejimin gene valileri, eski rejimin 
valileri gibi s1cak odalannda oturarak e. 
mir vermemi§ler, bizzat vazife ba§ma ko§
mu§lardu. Bu vaziyet yalmz yiiksek me
murlara inhisar etmemi§, biitiin millet, 
hatta mahpuslar bile tedbir ittihazmda 
___ ..._ -- ... -J.-. e ... • ·-·~1......1;~ 

Alman tedbirlerde hico bir kusur ve te• 
ahhur olmad1gma bizzat §ahidim. Devlet 
te§kilatma rnensub her ferd fedakarhk· 
tan geri kalm1yarak, doktorlar, hastaba· 
k•ctlar ve ahiren viieude getirilen koy 
saghk koruculan nazan dikkat celbeden 
gayretler sarfederek biiyiik muvaffaki
yetler elde etmi~lerdir. Yiyeeek darhgl 
olmad!gl, giyeeek darhgm1 da dahilden 
ve haricden yap1lan yard1mlarla temini 
ic;in miimkiin olan c;arelere ball vuruldu· 
gunu gordi.im. 

Bilhassa K1Z1laym sistematik ~ah~ma• 
lar1 her tiirlii takdirin fevkindedir. Eti• 
mesuddaki Kizilay depolannm muntazam 
~;ah§malanm, S1vastaki Klz!lay deposu• 
nun, Erzincandaki seyyar K1z1lay hasta
nesinin intizamlannm pek miikemmel ol
dugunu zikretmeden gecoemiyeeegim. 

Mi.ibalagaSIZ olarak soyleyebilirim ki 
K!zllay, her zaman oldugu gibi, bilhassa 
son bir iki ay zarfmdaki muvaffakiyetle
rile biitiin diinyada §ohret kazanm1~ bir 
eemiyet oldugunu ispat etmi§tir. Boyle 
bir eemiyete malik oldugunuzdan dolayl 
cidden iftihar edebilirsiniz. 

lngiltereden gonderilen yard1m e§yasl• 
nm her tarafta dag1ldJgm1 gormekle mem• 
nun oldum. Bundan sonraki yard1mlan• 
mtzm da K1z1lay tarafmdan laz1m gelen 
yerlere dag!hlacagmdan emin olarak ay· 
nhyorum. 

Son olarak iic; noktaYI tebariiz ettirmek 
isteyorum: 

1. Felaketten sonra sag kalan koylii
ler metanet ve faaliyetlerini kaybetme
mi~ ve normal olarak i§lerine devam et
mektedirler, 

2. Devlet daha modern koyler ve ev• 
ler yapacak, koyleri daha emin yerlere 
nakledecek, velhas1l niimune koylerle as
ri r:ftl:l-ler viicude getirilecektir. 

3. Bana ve arkadnq)arlma kar~I gos· 
terilen fevkalade hiisnii kabulden dolay1 
derin te•ekkiirlerimi sunar1m . ~ 

Ziraat Enstitiisii Rektorii 
lstanbulda 

~ehrimize gelen Ankara Yiiksek Zira
at Enstitiileri Rektorii Siireyya Genca Bii
yiikderedeki Orman Faki.iltesine giderek 
talebenin biiti.in ihtiyaclarile pek yakmdan 
alakadar olmu§, bilhassa kitab ve not 
meselesi iizerinde fazla durmu§tur. Rektor 
i§lerin bir an evvel halledilmesi icoin Ia· 
Zlm gelen talimatl vermi§tir. 

mektedir. <;;:emberlayn bu hafta her za
mankinin hila6na olarak, harb hakkmda 
beyanatta bulunm1yaeaktu. 

Sah giinii bir milli miinakalat komi~
yonu ihdas1 hakkmda i~c;i partisinin ver
digi takrir ve c;ar§amba giinii de tekrar 
ziraat meselesi miizakere edileeektir. 

Per§embe giinii, Hindistan vaziyeti go
rii iileeektir. Hariciye rniiste§an Hindis· 
tanda fevkalade vaziyet ilanma aid la· 
yihanm tasvibini isteyecektir. Hiikumet 
tarahndan ilan olunan fevkalade vazi •et 
6 aydan fa7la siirerse parlamentonun tas
vibi zaruridir. 



6 
CUMHURhrn::T~---------~~------------------~--~----~--------~--~----l-3--~u~lt~~-~------

~imaldeki haile ! 
(Ba~taratt 1 fncJ saiUtette> I Sovyet hava kuvvetleri istik§af ve bom

arruza ge<tmi§lerse de muvaffak olama- bard1man UyU§lan yapmt§hr. 
m,~Jardtr. Finlandiyaya 50 bin goniillii 

Ladoga golii iizerinde Rus k1t' alan .. d 'l k 
buzlarm ustiinden bir ka«; mufreze ge - gon ert ece 
~irmege te§ebbus etmi~lerse de goliin iis- Londra 12 (a.a.) - '(.Yorkshire Post» 
tiindeki daitmk kii<;i.ik adalarda mevzi «News Chronicle~ gazetelerinin asker! mu
almt§ olan Finler bu miifrezeleri geri piis- harrirlerinin bildirdigine gore nihayet 
kiirtmii~lerdir. may1sa kadar 50,000 goniilli.i Fin ktt'a -

Sovyet tah,idalt larile birlikte harbedecektir. 
Fin • lsve~ hududu 12 ( a.a.) - Sov- Muharrire gore mi.ittefiklerin Finlan -

yet kumandanhgt butun kara ve hava 9iyaya miidahalesi Almanya ile Sovyet.. 
kuvvetlerini Mannerheim hattma kar~l ler Birligi arasmda ~iiphesiz bir askeri it
tal-•id etmektedir. tifaka sebeb olacaktu. Bu takdirde ba,h-

Taipala mmtakasmda Sovyet piyade ca harekat sahast §imale intikal etmi§ bu. 
ktt' alarile tanklan top<;unun himayesi al. lunacaktu. 
ttnda miitemadiyen taarruz etmektedir - Macar goniilliileri 
ler. Top~u. biitun Karelie berzah1 cephe
ainde durmadan ates etmekte ve Sovyet 
tayyareleri Fin kuvvetlerinin gerilerini 
bombalamaktadular, Mii\lahid1erin soy • 
lediklerine gore Sovyet kumandanhgt 
Ku~dordu kurulu,unun ytldoniimii olan 
2 3 vubattan evvel her ne pahasma olur. 
sa olsun bir netice elde etmege ~ah§mak
tlldtr. 

Fin kumandanhg1 Summa cephesinde 
11 9ubata kadar Fin ktt' alanmn i~gal et
tikleri mevzileri muhafaza etmekte ol • 
duklannt kat'iyetle beyan etmi§tir. 

Rouen 12 (a.a.) - 150 Macar go • 
nullusu tam te<thizath Fransadan Finlan
diyaya hareket etmi~tir. 

Ilk lngiliz goniilliileri 
Londra I 2 (a. a.) - News Chronicle 

g~zetesmm haber verdigine gore, Finlan. 
dtya ordusuna giren be§ bin lngiliz go • 
nulliisiinun 200 ki~ilik ilk kafilesi pek ya
kmda Finlandiyaya dogru ana vatandan 
hareket edeceklerdir. 

Amerikanm yardtmr 
Va§ington I 2 (a.a.) - Finlandiyaya 

yardtm komitesi hirer dolarhk yardtm • 
lardan terekkub etmek iizere bir milyon 
dolardan fazla para toplamt~hr. 

Vipuri'nin bombardrmanz 
Helsinki I 2 ( a.a.) - Uzun menzilli 

Sovyet toplan dun ak~am Vipuri'yi born. 
bardtman etmi§tir. .$ehrin elektrik fabri
kast hasara ugramt~sa da derhal tamir 
edilmi§tir. 

Y alan haberler 

(~ __ T_E..:...~E_K_K_O_R _ ____,) ('-_A_S_K_ER_L_lK_· .l.;:._$L_E_R_I ~) 
. Sevgili Fahiremizin gerek hastahgmda ~ubeye davet 

Ziyaret ve ierek cenazesini te!lyi ile tes· Eminiinii Askerlik ~ubesinden: 
liyet ve §ahsen, tahriren veya telefonla 1 - Deniz stm!mdan 316 ilfl 334 dahil 
taziyet lutfunda bulunarak avutmak su· dogumlu ve ~imdiye kadar askerllk yapma
retlerile bizimle hemhal olan akraba ve m19 cezall ve cezaslZ bakaya eratla tebdll· 
dostlanmtza te!lekkiir en evvel odenecek hava ve salr sebeblerle §lrndlye kadar sevk 
bir borcdur. Fakat enkaz haline gelen ai- lerl gerl kalml§ erat askere sevkolunacak
lenin hiy bir ferdinde bu cesaret yok. Ma- lardlr. 
zur gormelerini saygtlanmtzla dostlart- 2 - Bu eratm toplanma giinii 19 §Ubat 
mtzdan dileriz. 940 pazartesl giiniidiir. Bu celbde bedell 

nakdi kabul edllmlyecektlr. Toplanma gil • 
niinde al!i.kadar eratm behemehal bulun • 
malan iHi.n olunur. 

Aile namma daytsl: 
NUREDDlN BA YOLKEN 

¥¥¥ 

E~ime kemali hazakatle icra ettigi mi.i
him bir ameliyat neticesinde kendil!inin 
hayahm kurtarmak suretile bizleri ihya e
den pek ktymetli Profesor Doktor Bay 
Ali Esad Birolun, bu babdaki mesai ve 
himematmdan ve ameliyattan sonra da 
ibzal buyurdugu asan §efkat ve itina
smdan dolay1 maa aile kendisine ebedi
yen minnettar ve medyunu ~ukran oldu
gumuzu alenen arzeder, bu hususta asis· 
tam Bay Kaztm ile ayni ameliyatta kty
metli mesailerini sarfeden ve hastamtza 
pek fazla alaka ve ~efkatle bakan Te§vi
kiye Saghkevi sahib ve mudiiru Doktor 
Bay lbrahim Gucer ve dahiliye asistant 
Doktor Bayan Pervin ve hem~irelere ay
rt ayr1 keza alenen te~ekkurler eder, bu 
yurdda gordiigiim pek eamimi baktm ve 
asan insaniyetten dolayt «;ok mutehassis 
olarak yurdda§lanma (Te§vikiye Saghk
evini) candan tavsiyeyi kendime vicdani 
bore sayanm. 

Eski,ehir avuklltlarmdan 
A. T evfik Ostiln 

IF¥¥ 

.$irketi Hayriye Mi.ibayaa ve Tamirat 
Mi.idi.irii Asaf Akantm ufuliinden miite
vellid teeseurlerimizi, cenazesinde hazJI 
bulunmak, ~elenk, telgraf ve mektub gon· 
dermek suretile tadil ve bizleri taltif bu
yura.n Sirketi mezkure idare meclisi he-

.,. 
Em!nonti Yabancl Askerlik §ubeslnden: 
336 dogumlu yabanm eratm ilk yoklama• 

lar1 12/2/940 tarihlnden lt!baren yap1lma
ga ba~lanacak ve her giin iigleye kadar ka
ytd muameles! yapllaca.kttr. Dart foto~raf, 
b!r !kamet senedl ve yeni yazth niifus bti
viyet ciizdanile birlikte miiracaat etmelcri 
liizumu Uan olunur. 

'i-'i-'io 

Beyoglu YerU Askerl!k §Ubeslnden: 
1 - Her ne suretle olursa o!sun muvaz

zafllk hizmetinl yapmam19 316 - 334 (da • 
h!l) dogumlu deniz erat1 bu de!a askere 
sevkedileceklerd!r. 
2- Bu dogumlu erattan har!c §Ube mm

takasmda bulunanlarm bulunduklan ma
hallln askerllk §ubeslne derhal mtiraca:lt
lerl. 

3 - Nakdi bedel kabul edUm.tyecekt!r. 
4 - ~ubede toplanma gtinii 20 §ubat 940 

sal! gtiniid!ir. 
5 - Sevke tab! eratm namlarma ayr1ca 

davet pusulas1 da '(Jkanlmt§tlr. 
6 -:: Qag1r~Ian bu eratm tayln edllen gUn

de nufus huv!yet ciizda.nlar!le birllkte ~u
beye gelmelerl il~n olunur. 

'io¥'(

Be~ikta~ Askerlik ~ubes!nden: 

iyi haber alan mahfillerde soylendigi. 
ne gore Karelie berzahmda General Me
reskov'un kumandastnda faaliyette bu -
lunan yedinci ordusunun iic;; kolordudan 
miirekkeb oldugu emin bir membadan 
ogrenilmi§tir. Bu ii<t kolordu I 2 piyade 
fukast, 4 agii tank livas1, 3 orta aguhkta 
tank ktt'asmdan murekkebdir. Ftrka, top
~u kuvvetlerine 240 milimetrelik 18 top. 
tan mi.irekkeb ordu top<tu kuvvetleri1e ray 
iizerinde hareket eden 3 deniz topu ilave 
edilmi!ltir. Bu kuvvetler 300,000 ki§i ve 
takriben 1 000 tank olarak tahmin edil
mektedir. 

lyi haber alan mahfillerde ilave edil -
digine gore Fin k1t' alanmn adedce zaytf
hgt Mareial Mannerheim'i kuvvetli bir 
mukabil taarru:z:a ge~mekten ve barb 
mmtakasmm ba~ka bir noktasmda bir §a
§trtma hareketi yapmaktan meneylemek

Paris 12 (a.a.)- iyi haber alan mah- yeti kiramile diger zevatl muhteremeye ve 
fillerde soylendigine gore Alman ve Sov- bi.itun mesai arkada§lanna kar§l borclu 
yet propaganda servisleri haliha2:nda bir. oldugumuz ve derin teessiirlerimiz base• 
birlerile tamamile hemahenk olarak btr bile ayn ayn ifasma imkan bulamadJgl
yalan haberler taarruzuna ge,.mi§lerdir. · mtz minnet ve §ukranlanmizm kendileri
B!r tara.ftan arastra .M~nnerheim hattmda I ne lii~f':" i~la~ma gazetenizin yiiksek dela
bir gedtk a<ttldtgl btlduilmekte, diger ta- letlenru d 1lenz. 
raftan Alman hududlanmn muhtelif nok- Refikast: Meliha Akant, mahdumu: 

~lmdlye kadar askere ~ragmlmaml§ veya 
~agmld!klan halde herhangl b!r sebeble 
ger!ye bJrakJlmtli veya §ubeye gelmlyerek 
bakayada .kalm1~ 316 dogumundan 334 Ja
h!l dogumuna kadar denlz erat1 sevkedi -
leceklerd!r. Derhal §Ubeye mtiracaat etme
ler! ve gelm!yenler hakkmda kanunt tak!
bat yapuacag1 ilan olunur. 

¥¥-¥-

Sartyer Askerllk §UbeSinden: 
336 l1!arm ilk yoklamasma 14 §Ubat 94.0 

tarlhinde ba§lanacagmdan yoklamaya t~bl 
olanlarla kiiy ihtlyar heyetler! ve mahalle 
miimessillerinin cetvellerde gi:isterilen giin 
ve mahallerde !spat! viicud etmeleri Han 
olunur. 

tedir. 
Fin ktt' alan mevzii ilerlemelerle iktifa talannda muhim askeri kuvvet1er mev • Re§ad Akant. kerimesi: Siihevla A-

cud oldugu haber verilmektedir. Bu kant. kayinbiraderi: Kemal Tobka-etmektedirler. 

Sovyetlerin ~evirme hareketi de ciimleden olarak evvelki gun Aachen ya, biraderleri: Sadi, Hayri, Ziya A-
mmtakasmda bulunduklan iddia edilen kant. ( __ Y_E_Nl_ES_E_R_LE_R_~) akim kaldt 

Helsinki 12 (a.a.) - Finlandiya teb
ligi: 

Kareli berzahmda du§man hucumlanna 
ayni tiddetle devam etmektedir. 

En l}iddetli tazyik Summa mmtakasmda 
olmu§ ve muteaddid du§man hrkalarl 
top~unun himayesinde taarruz eylemi§tir. 

Ayni zamanda dii~man Muolajarvi 
mmtakasmda da 150 tankm muzaheretile 
tnarruzlarda bulunmu§tur. 

Du§man, Ladoga golunii ve Finlandiya 
korfezini ka_playan buzlarm uzerinden ge
,.erek Finlandiya mevj!:ilerini ,.evirmege 
te'!ebbi.is etmi~se de Finlandiya top~usu 
Sovyet htaatim dagJtmJ~ttr. 

Di.inkii gunde Rus zayiat1 fevkalade 
ngtr olmu~tur. 72 du~man tankt tahrib e
dilmil}tir. 

Aitolkide 1 0 ve 11 §Ubat giinleri yapt
lan musademelerde du§man 380 olu ver
mi~tir. 

Kuhmo mmtakasmda Finlandiyahlar 
dii~manm miiteaddid mevzilerini ele ge• 
<tirmi§1erdir. Ruslar 500 ki§i kaybetmi§ • 
tir. 

Havalarda, Finlandiya tayyareleri dii~
man karargahlanm ve miifrezelerini de -
faatle bombardtman etmiglerdir. 

Harekat sahasmda hava faaliyeti fev
kalade §iddetli olmu§tur. KIZII hava kuv
vetlerinin faaliyeti cephe mmtakasma in
hisar etmittir. Finlandiyaltlar diivmanm 
altt tayyaresini dii§iirmii§lerdir. Bundan 
baska Uy tayyareye de zayi olmug naza
rile baktlabilir. 

Sovyet tebligi 
Moskova 12 (a. a.) - Sovyet tebligi: 
Cephelerde ke,if kolu hareketleri ve 

bazt noktalarda top~u faaliyeti olmu~tur. 
' Ladoga goliiniin l)imalinde ku~iik pi -
yade miifrezeleri arasmda ~arpt§malar 
devam etmistir. 

Kareli b~rzahmda top«;u faaliyeti ve 
bunu miiteaktb piyade ciiziitamlan ara -
1nnda ~arpt~malar olmu~ ve bu ~arpt~ma. 
Jar neticesinde dii~man geri puskiirtiilmi.i~ 
ve Sovyet ileri kttaatt sekizi beton ve top
la miicehhez olmak iizere 16 miidafaa is
tihkammt i,gal etmi~tir. 

I 0 Alman hrkasmm §imdi Slovakyada 
bulundugu soylenmektedir, 

Royter askeri muhabirinin verdigi 
mala mat 

Londra 12 (a.a.) -Reuter ajansmm 
askeri muhabiri bildiriyor: 

Muharebenin bi.iti.in cepheye sirayet 
etmi!f bulundugu Mannerheim hattmda, 
§imdiye kadar, asker! ehemrrtiyeti haiz 
herhangi bir gedik a<ttlmt§ degildir. Cu • 
mertesi ile pazar giinleri, Sovyetler Sum
ma, Pennusjaervi, Hayhenaaervi ve 
Vuoksi mmtakalarmda, Kareli ben:ahm
da §ark istikametinde, ezcumle Yaipale 
mmtakasmda taarruzlar yapmt§larsa da 
hi~ bir noktada derinligine niifuz edeme· 
mi§lerdir. 

Sovyetlerin Leningrad'la muvasalalan 
son derece bo;~:ulmu§tur. Filhakika, Fin • 
landiya harbi yalmz Summa cephesine 
miinhastr iken Sovyet kttaatmm, demir -
yolu tarikile g1da madde1eri ve miihim -
mat tedarik etmeleri miimkiindu. $imdi 
vaziyet bi.isbiitiin degi~mi§tir. Sovyet kuv· 
vetleri, evvelkinden ~ok daha geni~ bir 
harekat sahasma yaytlm1s bulunduklarm. 
dan bu vaziyet, demiryoli.le nakliyatta bu
ulnmastm son derece gu,.le~tirmektedir. 

Diger taraftan, muharebe biitiin tidde
tile devam etmektedir. Her gi.inki.i ki.illi
yetli zayiata ragmen, kt<~:Illar tekrar taar• 
ruza ge<tmektedirler. lnad ve tsrarlarile 
Finlandiya kttaatmm maneviyatml sarsa
caklan umidile boyle hareket etmekte ol
malan variddir. Fakat Finlandiyahlar 
kendilerini maglub telakki etmiyorlar ve 
gitgide artan yenilmez bir cesaretle vu
ru§maga devam ediyorlar. 

Devamh yagan karlar !!imal cephesinde 
harekah ktsmen durdurmu§sa da Ladoga 
golii oimalinde sava!l devam etfllektedir. 
Bu mmtakada 60 kamyonluk bir Sovyet 
kolu imha edi1mi~ir. Son giinlerde, barb
de olen I 1 inci Sovyet ftrkast kumandam 
Albay Borisoff, Pitkaranta adas1 a101gm· 
daki harekata memur idi. Finlandiyahlar, 
orada bir zafer kazandtklanm ilan etmek
tedirler. Dii!lmanm o mevkide terkettigi 
ganaim 70 ktzak dolusu tahmin edilmek
tedir. 

r 
l ~albya talebeleriaia zivafeti 
'--------~~~----------~J~~---~ 

<;fiizel Sanat'lar Ak~demisi resim k1sm1 talebeleri tarafmdan hocalan san'at
kftr Ibrahim Call1 sere~m~,. Suna salo_nlarmda bir Gay ziyafeti verilmi&tir. Top· 
lanh sabaha kadar nes e H;mde j;(er;mts, Akademinin heykel ve mimari k1sm1 
profesorlerinden d.e hemen ekserisi haz1r bulunmustur. · 

l:i:':.:!::~::::..i, 

ufiyet ve 
Chloross 

t-e ... hsidtk icin yc::~ne deva ka~ ihJ;~m~d: SIROP DESClllEi·tS, PARIS 
E.n muntahi,peullba tar.Umdan tcrt;pe ~ · " 

Ani oliimile ailemizi sonsuz act ve ma· 
teme ducar eden emekli yarbay Doktor 
Mustafa Erbanm gerek cenazesine bizzat 
te~riflerile ve gerek telgraf ve mektub 
gondermekle bu derin teessurumuj!:e itti· 
rak eden saym dostlanmiza minnet ve 
~iikranlarnmzt iblaga gazetenizin tavassu
tunu rica erleriz. 

;r 

E~i: Edibe Erkan, damadt: Yumnii 
Siler. c<ocul.l~rt: Surt"vva Suer, Sllbi
ha Erkan, T erhlln Erkan. 

1 Ankara Borsas1 12/2/94n 
A~t!t~ - Kapan11 . 

Londra 1 SterUn 5,21 
New-York 100 Dolar 130,- 130,19 
Parb 100 f'rank 2,955 
Milano 100 [.;iret 6,6575 
Cenevre 100 lsv. Fr. 29,07 29,0317 
Amsterdam 100 Florin 69,2377 
Berlin 100 Rayifm. 
Briiksel 100 Belga 
Atina 100 Drahml 
Sofya 100 Leva 
Prag 100 c;ek Kr. 
Madrid 100 Pe~eta 
Va11ova 100 Zlotl 
Budape~te 100 Pengo 
Biikret 100 Ley 
Belgrad 100 Dinar 
Yokohama 100 Yen 
Stokholm 100 lsv~ Kr. 
Mo$kova 100 Ruble 

21,8225 
0,965 
1.57875 

13,1575 

23.29 
0.965 
3.065 

30,7625 
30,8275 

ESHAM ve T AHVILAT 

Finlandiya 
Beyaz zambaklar memleketi 

Bugiin btittin diinyanm hayranltgmt ka· 
zanan kahraman Finlandiya hakkmda ya· 
z1lan bu k!tab, li~iincti de!a olarak Kanaat 
ktittibhanesl tarafmdan tabolunmu§tur: E
serln miiellifl Grigori Petrof'tur. Finlandi
yamn ne oldu~unu anlatan ve bol resim· 
lerle silslenen bu eser!n fiatt 60 kuru~;~tur. 

Bir milletin bir imparator
lukla sava§l 

All Rlza Seyfl tarafmdan terciime ed!lt:n 
ve Kanaat ki.iti.ibhanest taraftndan bas1lan 
bu ese: 1828 - 1829 Tiirk • Rus harbine 1~· 
t ak etml~ olan bir ingiliz zab!tin!n hatl
ratldir. K!tabm fiatt 75 kuru§tur. 

Genclik 
Gencl!k mecmuasmm otuz altmct say!Sl 

bir ~ok faydall mtinderecat ne 1nt!~r et-1 
ml9tlr. Muhteviyah arasmda Muharrem 
Feyzi Togaym bir sils!le hal!nde Tiirk blrl!
~!ne dalr yazmakta oldugu makalelerln ye
dlncisi cTiirk 1kttsad!yatt), Cela.l Saracm 
(Maarifimiz iizerindb yaz!SJ ve Akademi I 
Jtes!m serg!sl vardtr. Bu zeng!n ve mtif!d 
mecmuay1 okuyuculanmtza tavsiye eder!Z. 

Tiirkiye Bibliyografyas1 
Maarif Vek!lli~i Yaz1 ve Resimleri Der

leme Miidi.irliigii tarafmdan ~Jkarilmakta a
lan cTiirkiye Blblografya, smm 1939 sene
sine aid olan ser!s! diirt cUd olarak ne§re
dllmi§t!r. 

Miidafaa ekonomisi 
I 

Ergani 19,89 
1938 % 5 ikramiyeli . 19,61 19,62 

1 
ismall Hiisrev Tiik!n!n cMi.ida!aa Ekono-

~--==------.--=======""'J m!sb adll bir kitabt ylkml§ttr. Karllerlmlze 
- # ta vs!ye eder!z. 

(:anakkale Belediyesindea: 
Canakkale ~sabasmm 4500 lira maktu bedelli ve 337 lira 50 kui'U§ temlnah muvakkateli 

meskun ve gayr1 meskun 225 hektarhk sahasmm halihaztr haritasile bunu ~evreleyen 40 hek
t<Jrla 265 hcktara varan sahanm 1/4000 mikyash miinhanili takeometrelik harita allmmm 
llapah zarf usulile alan eksiltmesinde talib zuhur etmediglnden bir ay miiddetle pazarhga 
ahnrnl§tJr. 

P_azar~~kla ihalesi 713;94? tar~ ve .Pel'}embe gUnU saat 15 te yaptlacagmdan taliblerln 
mezkur gun ve saatte Be.e>dtye R1yasetme miiracaatleri ilan olunur (1089) 

MODERN BAH~E VE GUL MERAKLILARI 
Envai giiz.el ~a~la.r, muhtelif renklerde manolyalar, kamelyalar, top 

ak~syal~r, ~':k!l v~mlmts ve asaya .~arkan siis fidanlarr, yemi~ agaclan, 200 
c;e~1d ettketh ye.?IVeren Avrupa Rulleri, ~emsiye ve parasol Riiller vesaire 
vesaire ... Ortakoyde Anka_:a Bah~esinde bulabileceksiniz. VASiL. 

Katalogumuz 1steyenlere $(onderilir. •••••••• 

M. M. V. Harita Genel Direktorliigii 
Sabnalma Komisyonundan : 

Harita Gencl Direkllirliii":U biiyiik hesab i§lerl i~in R§ai":1da evsa£1 yazth elektrlkle mii
teha!Tik blr hesab makincsl almacakbr. 

Makine: 18 X 8 X 18 X 16 X 16 kabiliyette; mUspet, menft zarplan yapabilecek; 
mecmu hanesi bulunacak; stfmn a!hnda menf! adedlere ~ah~abilecek; otomatik olarak A X 
B X (' zarplanm yapabilecek; saglam ve en yen! modelde olacakttr. 

'I ;.liblerln kataloklarile fiatlanm blldinneleri. (1111) 

1 Devlet DelliryoDart i1letme U. Midiirlipadea: 

Devlet Demiryollar1 3 .. uncu 

Miidiirliigiinden: 
liletmemiz ihtiyac1 i~in 10,000 metre mikab ktnna ta~ balast Band1nna • Manisa batt! 

iizerindc kilometre 204 - 215 arasmdaki yarmalardan ~tkanlmak suretile kapah zar£ usulile 
ek~iltmiye konmu§tur. 

Eksiltme 20/2/94.0 sah giinii saat 15 te Bahkesirde i§letme binasmdak! Eksiltme Komi.s
yonunda yaptlacakbr. Metro mikabmm muhammen bedeli 110 kuru~ ve muvakkat teminatt 
825 ve muhammen bedel 11000 liradtr. 

istekliler 2490 sayth kanunun 32 ve 33 iincii maddelerine gore haztrlayacaklart teklif 
mektublarile muvakkat teminat makbuz veya banka mektublanm kanuni veslkalan havi 
kapah ve miihiirlii zarflanru yukar1da yazilt tarih ve giinde saat 14 e kadar Eksiltme Komis
yonu Reislij:iine makbuz mukablllnde teslim etmeleri laztmdir. 

~artname ve mukavele projeleri Bal1kesirde 3 iincii i§letme Yol Ba§mi.ifetti§llginden pa-
ras•z almabilir. (885) 

Rahat uyku, ne§'e ve i§tiha 
~ocugunuzun tam s1hhatte ol
dugunu gosteren en iyi mi· 

yarlardir. Bu husus ancak 
yavrunuz 

M 
OzLti UMLARI 

Y edigi takdirde temin edilmit olut• 
f;iinkii HASAN HZLO UNLARl 
yiiksek besleyici kabiliyetine ill• 
veten yavrularamza ittiha vereJ!. 
vitamini hoi, kaloriai fazla bit 

ozlii ~ocuk gtdastdtr. 

HASAN 
Bahcekap1 

Deposu yeni adresi: 
Beyoglu tramvay duraga karltsaa•• 

istanbul Telefon Miidiirliigiinden : 
Tallbi ~tkmayan 16 kalem kur§unlu kara kablosu pazarhkla ahnacaktlr. Muhammen be' 

deli 26016. muvakkat teminat 1951.20 lira olul' pazarhk 6/3/940 c;IIT§amba riloii saat ;1.5 te :Mil• 
diiriyet binasmdak! Satmalma Komi.syonunda yaptlacakt1r. Taliblerin tartlart ogrenmek (i%erf 
bergi.in Levaz1m Amirli!iim!ze ve pazarhga i§tirak etmek i~in de mezk\lr giin ve salltte 
Komisyona miiracaatlcri. · (1012) 

let ve d1~ BASUR MEMELERlNDE, baaur 
memelerinin her tiirlii iltihablarmda, CERA
HA TLENMl~ FlSTOLLERDE, kanayan ba· 

sur memelerinin tedavisinde 

PAT I ~lFAYl TEMlN EDER 

K. D. Ereili Belediyesiaden: 
Ulus ve Cumhuriyet gazetelerinin 9, 12, 15 ve 18 ikincikanun 940 tarihli niishalatl!l~ 

HAn oltlnan kasabaya isalc edilecek Neyren suyu isale projeslnln tanzimi l~i ~lib gikroadtl;J.ll• 
dan ayni §ertlar dahUinde 1/3/94.0 cuma gilnU saat 15 te ih<1le edilmek Uzere bir ay muddetl' 
\IZahlmt§tlr. Taliblerin eskl illln daireslnde miiracaatlerl UAn olunur, (tOOl) 

Birinci derecede bare ve en iyi malzeme kullantlarak en tecriibell 
en mahir ustalara yapbnlan 

Ali Muhiddin Hac1 Bekir Saray Baklavasl 
Haklkt blr tatll fehklrldlr. 

ALi MUHiDDiN HACI BEKiR 
Merkezl: Bahcrekapa, ~ubelerl: Beyojlu, Karak6y, Kad1k6Y 

Naf1a 
Sondaj Ameliyatl 

Vekiletinden: 
Yapbrdacak 

1 - Ordu Vllayeti dahilinde Melet, Turna suyu ile Giresun Vilayeti dahilindeki Pnzar S~ 
Ak?ay ve Tiiniik kopriilerinin zemln etUdlerlni ikmal ebnek maksadile koprii !tle'l Jl' 
lermde yap1lacak sondaj ve kaztk ~akma tecriibesi i§leri on bet giin mUddetle 119 

eksiltmeye konulmu§tur. 
2 - Bu i§lerin muhammen bedel! (5450) lira olup ekslltme 28/2/940 tarihlne mUsadif 9&f' 

§&mba gi.inil saat 15 te Ankara Nafta Veklleti !;)o§e ve Kop:I'Uler Reislil!inde yap,tacakt~ 
3 - Bu i§e ginnek isteyenlerin (408,75) lirahk muvakkat temlnat ile 2490 say1)1 )tanl.l11

tl e 
tayln etti.~! vesikalar1 ve eksiltme tarihinden en az sekiz g\in evvel Naf1a Vekile~ll 
miiracaat edip de ahnacak miiteahhidlik ehllyet vesikasm1 hAml! olarak muayyen 8~ 
ve saatte Komisyonda ispati v\lcud etmeleri laz1mdtr. ,Oil 

4 - ;>artname ve ke§i£ evrakt Nafta VekA!eti ~ose ve Kopriller Daireslnde ve Giresun, 0 1) 
Naha Miidiirliik1erinde goriilebilir. c653• (11° 

[ istanllal Vakdlar DirektirliP banlarl .., 
MUdiriyetlmiz odac1 ve miistahdemlni i~ln liizwnu olan 33 tak1m elbise pazarhkla 1:; 

tml;o.caldlr. Pazarh~l 16/2/940 tarlhine musadi£ cuma g\inii saat on be§te istanbul Val<l ut· 
Ba§mi.IdUrliigii binasmda toplanan Komisyonda yaptlacaktlr. ilk temlnat ~4 lira 55 kur~141) 
§;ar1namesi hergii.n Levazun kaleminde goriilebil!r. (ll 

M.TURDAN TAN'ID 
Miiessesemiz tarafmdan c;tkanlan en son eserleri 

HURREI\'l SULTAN 150 
ViYANA DONU!)U 150 
KADIN A VCISI 100 
CEM SULTAN 75 
TARiHI MUSAHABELER 75 
Tarihte TUrkler icin soylenen biiyiik sozler 25 

- CUMHURiYET MATBAASI-

Kr. 
• 
• 
• 
• 
• 

2 

2 

2 



113 ~u6al 1940 CUMHURIYIIT 
., 

HA TIRA 
B•~alzlar•n en ucuzu ue 

deposu: Bah~ekapi, Beyoglu tramvay Hasan 
Beyoglu, 

en iJ1isidir. JO adedi 25 Kuru$. 
durag1 kar§ISinda. ~ubeleri: Ankara, Karakoy, 

istiklal caddesi No. 324 Beyaztd, Kad1koy, Oskiidar, IZMiR - Kemeralt1, Eski§ehir 

ODE ON 
Yeni ~1kan plaklar 

270335 No. 

270332 No. 

BiRSEN ALAN 
Blr an • Tango MUzik: 
GUnler • Tango " 

KOCUK MELAHAT 
YUzU OUzel Benll • 
Usandtm arllk doslar • 

NEDiME BIRScS 

Necib Celal .. .. 
Gazelli Beste 
Hasan Giiler 

270331 No. Fatof evler yapttrmlf • Hicazkar tihkii 
HUrUnU • Kastamonu oyun havas1 

REFIK BA~ARAN 

270337 No. Karfl daj)da stra bademler • Halk §ar'ktst 
Karadtr kaflartn , , 

izmir Belediyesinden: 
Havagazi idarcsinc 1350 ton Zonguldak Zerodiz 0,10 lave maden kiimiirii satm ahnmas1, 

Yazt i§leri Miidi.iJ:liig\indeki prtnamesi ve~hile kapah zarfh eksiltmiye konulmugtur. Ma~ 
hammen bedeli c;n seltiz bin dokm ~ lira olup ihalesi 21/2/940 ~;arvamba giinli saat 17 dedir, 
2490 sayth kanunun tarlfatl dahilinde hazirlanmtt teklif mektublar1 ihale giinli azamt saat 
16 ya kadar Enciimende Riyasete verilir. Muvakkat teminatl 1417 lira 50 kuru§tur. (834) 

ZOMGULDAKTABETORARMI 
KOPIU iRSAATI 

Eregli Komiirleri i,Ietmesinden : 
f~letmemizin Zonguld.akta yaptlrmakta oldugu Zonguldak • Asma ~osesi 

glizergahmda iki aded betonarme SOSE KOPRUStl kapah zarf usulile 
eksiltmeye konmu~tur. 

Eksi.ltme 26/2/940 glinii saat 15 te Zonguldakta Metmenin Miidliriyet 
binasmda yaprlacaktir. Ke~if tutan 46,719 lira ve teminati 3,500 liradrr. 
Eksiltme ~artnamesile buna merbut (Mukavele projesi, hususi :jartname, 
vahidi fiat cetveli, ve izahnamesi, hliM.sai ke~if cetveli, proje ve resimleri) 
Ankarada Eti Bank Umumi: Merkezinde, 1stanbulda Eti Bank Blirosunda 
ve Zonguldakta hletme merkezinde 5 lira mukabilinde sahlmaktadrr. Arzu 
edenler yukanda yazilr ii<; mahald.e bu evrakr goriip bilabedel tetkik ede
bilirler. 

Oskiidar, Kad1koy ve Havalisi Halk 

Tramvaylar1 Tiirk Anonim ~irketinden : 
~irketimiz~e llizumu olan a~agrdaki malzeme a~;Ik eksiltmeye konulmu~tur: 

250 aded ar$e aleminyom 
2000 ,. 145 v 25 w normal centra ampul 
300 » 220 v 25 w ampul 

Mlinakasa 1940 senesi 1;ubatmm 29 uncu per~embe glinli saat .on dortte 
~irketin BaglarbaiJmda kain merkezinde yapilacaktlr. 

btekli mliesseseler tarihi ilandan itibaren tatil glinleri miistesna olarak 
herglin saat ondan on altiya kadar Sirket Merkezinde Magaza ve Levazrm 
M:udlirlligline mliracaatle fenni: fJartname ile nlimunelerini gorebilecekleri ilan 
olunur. 

Toprak Mahsulleri Ofisi 
Umum MUdUriUQUnden: 

SiloJarlmJzda istihdam edilmek iizere imtihanla bir ,ef mu
av ni bir ba, makinist ve makinistle merker biirosu i~in bir de 
ress~1m a!macakhr. Silo ~ef muavinile ressam iicreti 3659 
say1h kanun hiikiimletioe gore tesbit edilecektir. Taliblerin 
liizomlu o an birciim!e vesaikle 15/2/940 tarihine kadar An
~arada Ofis Umum Miidiirliigii Teknik Biiro reisJigine miira· 
caat:eri laz1md•r. (1079) 

iSTANBUL BALK SANDIGI 
TORK ANONlM ~1RKE Tl lDARE MECL1S1NDEN: 

ALELADE UMUMI HEYET TOPLANTI .PAVETNAMESi 
istanbul Halk Sand1gr T. A. S. hissedarlarmm toplantrsr 4 mart 1940 pa

~artesi saat 15,30 da fstanbulda Yenipostane s1rasmda Sehin~ah Pehlevi cad
esj '7-9 numarah binasmda yaprlacaktrr. 

Esas mu kavelenamenin 38 inci maddesi mucibince i~tirake salahiyettar 
01 an hissedarlarm toplanh glini.inden en az 15 glin evvel Sand1g1miZ merkezine 
ll'tiiracaat ederek d).lhuliye kartl almalan lizimd.Ir. · 

1 Resmi dairelerle hiikmi ~ahsiyeti haiz ~irket ve mliesseselerin temsil hak
atmm usulen tevsik ve tespit olunmas1 kafidir. 
l MUZAKERAT RUZNAMESi: 

- Hl39 senesi muamelatma aid idare meclisi ve murak1blar raporlarmm 

2 okunmasr. . . A • A 

- 1939 senesr brlanc;osu rle kar ve zarar hesablarmm tetkik ve tasdiki ve 
a' ~dare meclisinin ve murakrblarm ibras1. 

- Idare Meclisi reis vekilinin istifasr dolay1sile bakiye mliddetini ikmalen 

1 yeniden bir azanm intihabr. 
- Murak1blara 1939 senesi sekiz ayhk licretlerin tespiti ve 1940 senesi i~;in 

'-.. yeniden iki murak1bm intihabi 

Oksiirenlere : Katran Hakk1 Ekrem 
Hakk1 Katran pastilleri de vardu. J 

ltaarif Matbaas1 Miidiirligiiaden : 
Cinsi Miktari Tah. Tutan % 7.5 muvakkat pcy ak~esi 

l<:Jrpmtt kag1d 100 ton 1500 Lira 112,5 lira 

~ IYiatbaamiZda bir sene zarfmda birikecek olan k1rpmb k8fpdlarmtn a~Ik artbrmast 1/3/940 
%lila giinli saat 15 te matbaam1zda icra edilecektir, isteklilerin arttlrma vaktinden evvel 

7.5 muvakkat pey ak~esile birlikte miiracaatleri. 
§<~rtname MiidiirHikten paras1z tedarik edilebilir. (1140) 

TORKiYE 
DeDiir ye (:elik fallrikalan 

Miiessesesi Miidiirliigiinden : 

IS MEMUR ALINACAKTIR 
Miiessesemizin multasebe, ticaret, l'!llUhaberat ve personel servislerinde 

istihdru'tl edilmek iizere 15 memur ahnacakt1r. fsteklilerin, 
1 - Muhasebe, ticaret, muh.abere ve personel i$lerinden birile en az 

iki sene i~tigal etmi~ bulunmalari. 
2 - Askerli_tini yapm•s olmalan. 
3 - Yaslarmm 35 ten fazla olmamas1 laZimdtr. 
Yukar1da yaz1h evsaft haiz olanlarm tahsil derecesile hizmet miiddetine 

gore 3659 numarah kanuna uygun olarak: Bir derece SANAYi i~LETME 
ZAMMI ile 85 - 140 lira iicret verilecektir. 

Taliblerin Ankarada Siimer Bank Umumi Miidiirliigii, Siimer Bank is. 
tanbul ~ubesile Karabiikte Miiessesemizden tedarik edebilecekleri is talep
namelerini a!!ag1da yazd1 vesaikle birlikte en ge<; 5/3/940 tarihine kadar 
Karabiikte Miiessese Miidiirliigiine gondermeleri ilan olunur. 

1 - Tahsil vesikalarmm asd veya suretleri 
2 - Hiz.•net vesikalarmm asd veya suretleri 
3 - S1hhat raporu 
4 - Niifus ve askerlik vesikas1 
5 - Polis hiisniihal vesikas1 
6 - 3 boy ve 7 vesika fotogran 

Sattl:tk ~BID Tomrolto 
Dursunbey Devlet Orman i~letmesi 

A 

Revir Amirliginde11: : 
1 - Dursunbey Dcvlet Orman I§letmesi istasyon deposunda 24 ve 26 No.h istifte mevcud 

«68'1~ aded muadili «49h metre mikab c396:o desimetre mikab ~am tomrugu beher metre mi~ 
1-abt «12• lira «10> kW'U'i muhammen bedcl lizerinden a~tk arttJrma ile sattltga ~lkart!mJ§tlr. 

2 - Tomruklarm aynca b8§ kesme paylan mevcud ve kabuklar1 soyulmu~ olup hacim 
kabuksuz orta kutur iizerinden hesablanm1'ihr. 

3 - Tomruklara aid satl§ ~artnamesi Ankara, istanbul, Bahkesir Orman c;evirge Mii
diir!tiklcrinde ve Dursunbey Rcvir Amirliginde giiriilebilir. 

4 - Tomruklarm muhanunen bedel iizerinden % 7,5 muvakkat teminatJ c445• lira 
c9oh kuru§tur 

5 - is~klilerin muvakkat tcminatlarmt, haJnllen. 2312/940 cuma giinii saat 15 te Dursun-
bey .Rcvir Amir}i~ miir,;~c.:oatl ri iJan ciU.nJl (1144) 

KUMA$ DESiNATORU ALINACAKTIR 
Taliblerin ha.mil olduklan vesaik suretlerini raptedecekleri bir mektubla 

Malatya Mensucat Fabrikas1 Miidlirlligiine mliracaatleri. 

Kaslmpafa ' Maliye Tahsil ~efliginden : 
~ubemize kazan~ vergisinden borclu Siitliicede Karaagacda imrahurda kain tuglaci Hay

kaz Semerciyanm tugla harmamnda tahh hacze alman tahminen b~ on bin tugla 21/2/ 
940 tarihine musadif ~ar§amba giinii saat 14 te aleni miizayede ile sattlacakttr. Taliblerin yevmi 
me:z.kurda ayni mahalde haz1r bulunacak icra heyetine mliracaatleri. (1117) 

Dahlliye mUtehassiSI Dr. A. ~UkrU KUitUrUn 

PRATlKTE 

Dahili hastahklar1n rejim ve tedavileri 
eseri ~1kt1. 

Muhtevlyatl: lntani, kalb, haztm cihazt, karaciger, metabolizma bobrek, 
teneffUsii ~ihazi hastahklan ve zehirlenmelerin rejim ve tedavileri 

240 sahife • Flat• 150 kuru,tur 

iKBAL KiT ABE VI 

T elefon : 3332 

iZMiR 
MET ALLUM 

AMPULLERi 
Dol l'tk, DCUZ .,.k temin eder. 

,--------------------------~ TORKiYE 
De•ir ye ~elik fallrikalan 

Miiessesesi Miidiirliigiinden : 
istihsalahmtz a!iag.daki fiatlarla sah!ia <;Ikariimisflr. 
Kok 10000 Ton a kadar . .. .. .. .... ...................... 18,50 Lira 
Kok 10000 Ton dan fazla .. .. ............................. 18,00 ,. 
Kreozot «Hafif» .. .. .... .. .. .. .. .......................... 97,00 » 

Kreozot «Agir» .. .. . .. . .. .. .. .. ... .................. ..... 60,00 " 
Amonyum Sulfat . .. .. .. .. .. ... .. .. .. .................... .• 80,00 ,. 
Pik Demir . .. .. .. . .. .. .. .. ...... .... .. .. .. .. .. .. .. ........... 65,00 » 
Ham Kat ran .. ............. ...... .. .. .. . .. . .. .... .. ... .. . .. . 15,00 " 
.Zift ... ...... ...... .. .. .. ....... ... ......... ....... 10,00 .....:'"'=----~-+ 
Yol Katran1 .. ..... .. .......... ...... ...... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 15,00 • 
Ham Naftalin ................................................ 40,00 • 
Benzol ... .. . . .. .. ...... .. .... .. .. . .. .. .... .. . .. .. .. .. .... . . . .... «Fiat Murakabe Ko. 

misyonunun tespit ettigi tesisatta teslim benzin fiatma gore.» 
Sah!ilanm1zm pe!iin oldugu ve asgari bir vagon sipari~ kabul edildigi I ilan olunur. 

Yiiksek Ogretmen Okulu 
Sabnalma Komisyonu Reisliginden : 

Cinsi 
Sadeyag (Urfa) 

Miktan 
1200 kilo 

ilk teminat 
117 00 

Tahmin fiab 
130 

Yiiksck Ogretmen ouklunun may1s 1940 sonuna kadar ihtlyacr olan yukartda miktar 
heber kilo tahmin bedeli ve ilk teminat1 yaz1ll sade yagm 29/2/1940 per§embe giinii saa1 
on birde a~Ik eksiltmesi yapllacakbr, 

Eksiltme istanbul Erkek Lisesi yarunda Yi.iksek Mektebler Muhasebeciliginde toplanan 
Okul Komisyonunca yaptlacakbr. 

isteklilerin Ticaret Odasmm yeni yll vesikas1 ve ilk teminat makbuzile birllkte belli 
gUn ve saatte siizli ge~;en Komisyonda bulunmalan. 

ilk teminat yatirlllak ve §8rtnameyi giirmek istiyenlerin Yiiksek Ogretmen Okulu ida-
resine miiracaatleri. (1119) 

Orman Koruma Gene) K. Kurmaymdan : 
istanbul Orman Koruma Amban tarafmdan 3111/940 tarihinde tanzim k1lman 1463 sayth 

sevk muht1rasile .2/83 .sayth askeri tarife ilmiihaberi zayi edildigi cihctle hlikmii olmadJgml 
ve bu kagidlari bulanlarm yukar1da adt ge~;en Ambar Miidiirliigtine teslim etmeleri veya 
gondermeleri bildirilir. (1105) 

r- Zayi 

I 
~ocuk 

Resmini gordii
gunuz ~ocuk; 
Zonguldakta 0-
ziilmez mevkiin
de esmer beniz
li, sag el ba§ par· 
magmm ucu or· 
tasmda kesik izi 
bulunan H a 1 i I 
Gungor alt1 ay
dan beri kaytb
dJr. Gorenlerin 

Tiirklye CoJDhorlyetl 

veya nerede oldugunu bilenlerin in
sanhk namma yukandaki adresime 
bildirmelerini istirham ederim. 

BabasJ bmer Giingor. . ............... ... 
Hafiz Cemal 

Lokmanhekim 
Dahiliye miitehassisi 

Pazardan ba!ika giinlerde ogleden son
ra saat (2,30 dan 6 ya) kadar istanbulda 
Divanyolunda (I 04) numarah hususi ka · 
binesinde hastalanm kabul eder. Sah, 
cumartesi giinleri sabah «9.30 - 12» sa
atleri hakiki f1karaya mahsustur. Muaye· 
nehane ve ev telefonu: 22398~Q!__ 

Sirkeci Viyana oteli suasmda 
26 No.da ikinci kat. 

()gleden sonra 14 ten 20 ye kadar. 

ZA Yl - ~i~li niifus dairesinden aldJ
gJm hiiviyet varakam1 zayi ettim. Y enisini 

ZiRAAT BARK ASI 
Kurulut tarihi : 1888 

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

Zirai ve ticari her nevi banka muamele Jeri 

Tirkiye Cllllhariyetl Ziraat Baakast para biriktirealere 
yd kar'a De 28,800 lira ikraaiye veriyor. 

Para biriktirirken zengin :~ -r : 
olabilirsiniz. Ke§ideler 1 f 
eylul, 1 birincikinun, 1 
mart, 1 haziran tarihlerin
dedir. 
lkramiyelerin listesi : 

4 tane 1000 lira 
4 )) 500 » 
4 » 250 )) 

40 )) 100 » 

100 )) 50 » 
120 )) 40 » 
160 )) 20 » 
Kur'aya ancak 50 lira biriktirmit o
lanlar girebilir. Hesablarmdaki para. 
lar bir sene i!<inde 50 liradan qag. 
dii,miyenler ikramiyelerini yiizde 20 

fazlasile abrlar. 

TBRKiYE CUMHURiYETi ZiRAlT BAIKASI 

her 

alacaihmdan hiikmii yoktur. 

Pursun oglu Hiiseyin l3_ag~tir •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~Ill 



BAS, DiS, NIZLI, 
GRiP, ROMATizMA 
REYJW.Ji, IURIKLIK 

VE B'OT'ON A~RILARI DERHAL KESER. LUZUMUNDA GUNDE 3 KA$E ALINABiLiR 

Barieiye Vekiletinden: 
Hariciye VeUletinin merkez te§kilatmda miinhal idarl memurluklara mi.isabaka ile memur 

ehr.acakbr. 
Bu idari memurlarm Vekalette meslek smtfma g~melerine kanuni imkan yoktur. 
:Mi.isabaka imtiharu 26/2/940 pazartesi gi.inii saat 10 da Hariciye Vekaletinde yapdacaktlr. 

Mii.sabakaya i§tirak edebilmek i~in taliblerin memurin kanununun 4 iincil maddesindekilerden 
b~ka ~a~tda yazili evsaft da haiz olmalan laztmdJ.r: 

1 - Yiiksek mekteb veya Lise mezunu olmak. 

2 - Muvazzaf askerli~ini ifa ederek ihtiyat srmnna nakledilmi§ olmak, 

3 - Ya§l 35 i tecavi.iz etmemi§ bulunmak, taliblerin mekteb diplomalart. askerlik vesl
kalan ve hiisni.ibal ve sthhat §ehadetnamelerile hiiviyet ci.izdanlan veya suretlerini istida iJe 
24/2/1940 cumartesi gilnii o~leye kadar Vekalet Sicil ve Memurin Dairesi Umum Mi.idiirlii~e 
tevdi l'Yif:meleri ve mi.isabaka gi.inii Vekalette haz1r bulunmalar1 ilan olunur. 

4 - lmtihan ti.irkQe kitabet. fransLZcadan tiirk~eye tercilme ve umumt malfunattan ya-
ptlacaktlr. c600• (975) 

• •• 
Istanbul Universite Kiitiibhanesi Miidiirliigiinden: 

Tiirkiye Bi.iyiik Miliet Meclisinin ilk 11~tima devresine aid cerideler ki.itiib
hane tarafmdan satm almacakttr. Tam olarak her kimde varsa istanbul Uni
versite Ki.iti.ibhanesi Mi.idiirliigiine m~ktubla miiracaat .ederek fiatm1 bildir
mesi ilan olunur. 

BAYILANLAR ~ARPINTI ve SiNiR BUHRANI c;EKENLER 

fiiiEVROL CEMAL 
DEN 20 DAMLA ALIRLARSA SiNiRLERi YATI$1R 

OERHAL FERAHLARLAR.EViNiZDE MUTLAKA BULUNDURUNUZ : 

iz•ir Belediyesinden: 
18 inci adanm 1499 metre murabbamdaki 1 say1h 1/.I'Sasmm satl§l Yaz1 l§leri Miidiirli.igiin

deld prtnamesi v~hile kapah zarfh arttlrmaya konulmu§tur. 
:Muhammen bcdeli 17988 lira olup ihalesi 21/2/940 ~ar§!lffiba giinii saat 17 dedir. 
2490 sayth kanunun tarifab dahilinde haz~rlaruru§ teklif mektublar1 ihale gi.inii azamt 

saat 16 ya kadar En~Umende Riyasete verilir. Muvakkat terninatl 1350 l.iradtr. (935) 

Tarafaadan ne reclilen en son eserler 
A vrupa Kavimlerinin 
Mukayeseli T arihi 

Charles Seignobus'dan Hiiseyin Cahid YalGmm terciime ettigi bu eser 
mebdelerden zamamm1za kadar Avrupa kavimlerinin i<;timai, medent, si
yasi ve fikri istihaleleriin izah ec!£r. Eser iki cilddir. Her iki cildi250, cildli 
300 kuru~tur. 

Beyaz Zambaklar Memleketinde 
Flnlandiya 

Finlandiyanm tabii ve cografi vaziyeti ve Finler hakkmda tarihi ve 
i~timai malumat veren bu eser me&hur Rus edib Grigdri Petrof'undur. Ali 
Haydar Taner tarafmdan terciime edilmi~? ve bh 'k tadiller yap!larak ve 
resimler ilavesile iiGiincii defa bas!lmJ$hr. F iatt 60 kurustur. 

Bir MiUetin Bir im arat I Sava11 
1121. 1829 RUS BARB i 

Bu harbde mii~ahicl. olarak bulunan ingiliz zabiti James Brow'un ha
tJratim ihtiva eden bu eser Tiirklerin harb kabiliyetini ve Tiirklerde vatan 
sevgisini canh bir surette tebariiz ettirmistir. Fiatl 75 kuru$tur. 

Slhhat, Terltiye ve Giyill Baklaada 
A 

U11alli Prensib ve Adetler 
Dr. Zeki Zeren bu eseri s1hhat, terbiye ve mua~eret adabt- ile, giyim 

tarzi hakkmda medeni cemiyet icinde bulunan herkesin bilmesi icab eden 
umumi prensibleri izah ed.er. Fiatt 60 kuru&tur. 

Bekirhk ve Evlilik Bilgisi ve Ogtidleri 
Dr z z nin bu eseri ikinci defa olarak bas!lmu,~hr. Evlenme, tenasiil 

or~anl~n: zUhrevi hastabklar~ diig
1
iindb:re

1 
e_vli~bi~ hhayatl, ~insbt. 1mii~a~;bet, ,.0 k d '' ·· nebelik ve dogum e 1r en g1 1 er gencm 1 mes1 azun 

" cu u&vrme, ,., ih · d F' t 60 k t ••••• ~_:...:., _ _ ~~~~~~-g::el~e;:n:_:s~ilih~i~m~evzulan t1va .e er. 1a 1 uru~ ur. 

KARAMORSEL 
MENSUCAT VE TiCARET 

ANONIM ~iRKETiNDEN: 
Karamiirsel Mensucat ve Ticaret Ano• 

nim ~irketi senelik alelade umumi heye· 
ti 19 4 0 senesi martmm 1 6 nc1 cumartesi 
giinii saat 1 0 da ~irketin Siileymaniyede 
T a~teknelerdeki fabrikasmda toplant1ya 
davet olunur. 

RUZNAME 
Madde: 1-ldare Meclisi ve miirak1b ra· 

porlannm okunmast, 

Mad de: 2- 19 39 yth bilano;osu ile kar ve 
zarar hesabmm tetkiki ve tas
diki ile ldare Meclisinin ve 
miiraktbm ibrast, 

Mad de: 3- I dare Meclisince hisse sahib· 
lerine dagttllmasl uygun go
riiliip teklif edilen 19 39 se· 
nesi karmm kabul ve tasdi· 
kile tevzii zamammn tespiti, 

Mad de: 4- I dare Meclisi azalanndan 
miiddetlerini dolduran iki a
zamn yerlerine aza seo;ilmesi. 

Asaleten ve vekaleten on hisseye ma
lik hisse sahiblerinin toplantl giiniinden 
once on giin zarfmda Sirket merkezine 
miiracaatle duhuliye varakas1 almalarl i
lan olunur. 

Istanbul Belediyesi Memur ve 

Miistahdemleri Yardtm 

Cemiyetinden: 
Cemiyetimizin I 0/2/940 tarihinde ya· 

ptlmasl mukarrer ytlhk toplantlsmda ni

zamname mucibince ekseriyet hast! ola· 
madtgmdan mezkur toplantmm 24/2/ 
940 cumartesi giinii saat 12 de Belediye 

binaemdaki umumi meclis ealonunda ya· 
ptlacagt ve bu defa nisab aranm1yacag1 
cihetle saym azamtzm toplanttda bulun
malan rica olunur. 

DEKOVil MAlZEMESi 
Arabs, travers, plak ve teferruah 
sahhr ve ahmr. Unl..anam koprii 
meydam Ferid Ali Telefon: 22702 

Kadtkoy Sulh Mahkemesi Ba§katibli
ginden: 

Miiddei Yervant Hisyanm miiddeaa
leyhler Hasan ve Hasan <;avu§ ve Zeyneb 
ve Siileyman ile §ayian ve mii§tereken 
mutasarnf oldugu ve 4300 lira k1ymeti 
muhammeneli Kadtkoy Osmanaga ma
hallesinin Bek~i sokagmda ve ko§e ba§m
da bir cephesi tramvay yolu ve bir cep
hesi Beko;i sokagma nazu ve 118 No. h 
kundurac1 diikkanile ittisalinde ko~e ba
§mda ve tramvay caddesinde iistiinde bir 
odast bulunan 116 No. h kundurac1 diik
kanile bu diikkanlann iistiinde bulunan 
ve sokak kap1s1 Beko;i sokagma nazu iki 
oda ve iki sofa ve tavanarast ve bir mut
fak ve zemin katmda ta~hk ve komiirliik 
ile mezkur hane ittisalinde aynca kaptsl 
bulunan ve zemin katmda bir ta§hk ve bir 
mutfak ve birinci katmda bir oda ve ikin
ci katmda iki oda bir sofa ve iist katmda 
bir tavanarast bulunan 2 ve 4 numarah 
hanelerin tarihi ilandan itibaren yirmi giin 
miiddetle a~tk bulundurulan sat1~ §artna
mesinde muharrer l!erait dairesinde ve pe
l}in para ile 13/3/ 940 tarihine miisadif 
~ar§amba giinii saat 1 0 dan 12 ye kadar 
Kadtkoy Sulh Mahkemesi Ba§katibliginde 
sahlacakhr. Y evmi mezkurda sa til! ktyme
ti muhammenenin yiizde yetmi§ bellini 
bulmadtgi takdirde en son arttuanm ta
ahhiidii baki kalmak iizere miizayedenin 
on bell giin miiddetle daha temdidile 28/ 
3/940 tarihine tesadiif eden per~embe 
giinii saat ondan on ikiye kadar en o;ok 
arthrana ihalei kat'iyyesi icra olunacak
ttr. Mezkur gayri menkuliin sahl! tarihine 
kadar b~na ve evkaf ve 20 senelik evkaf 
tavizi ve belediye vergi borclarile riisumu 
~ellaliyesi ve sah§ harc1 hissedarlanna ve I 
thale pulu miif!terisine aid olmak iizere sah 
lacakt1r. T a lib lerin % yerli buo;uk ney ak
o;esi vermeleri laztmdtr. !era ve lflas ka· 
nununun 126 maddesinin son ftkrast mu· 
cibince ipotek sahibi alacagm diger ala
kadarlann hususile f<>iz ve masraflara da
ir olan iddialanm 20 giin i~inde evrak1 
miisbitelerile icra dairemize bildirmeleri 
ve aksi hal de hakla n tapu sicillerile sa bit 
olmadtkca sah§ bedelil'lin payla§masmdan 
haric kalacakl'ln ve daha fazla Il'" lt"imat 
alm"k isteyenlerin mahkemenin 937/489 
No. h dosyasma miiracaat eylemeleri ilan 
olunur. 

Sahib ve B11$muharriri: Yunus Nadi 
Umumt ne~yat1 ida,.e eden yaZt i$leri 

Mii.dii.rO.: Hikmet Miinil Vl11en 

Cumhuriye' Matbaas~ 

~----------~--~---

fJOUfll-R 

TOPTAM 

Ben de lcom$ular~m gibf gayel parlall blr 

rsrk veren aym ampullardan satin almak 
' 

lsrfyorum. 

Anladrm, yenl J'UNGSRAM ICRiPJON 

ampullarrm arzu edfyorsunuz. 

fM.ae~ 
lK &a 4ljd4~ 

8 

-8 i~~ Dffl Lffl iSTANBUL 
ANKARA- iZMiR 

l'iATLARA PIRAKEMDE SATIS 
Devtet Zlraat Kurumunun tam yagh Yar1m asit Ayvallk zeytln· 

ka,erl Kg. 65 Kr. yag1 lltresl ••• 52 Kr,. 
Urfanm halls (:l(:ek yag1 Kg. 130 Kr. Edremld bah kllosu 50 , 

Diger biitiin c;e~itlerimizde de ayni UCUZLUK oldugu gibi (10) ON Iirayt gec;en sipari~Ier Evlere 
kadar P ARASIZ gonderilir. Ve TELEFONLA da sipari~ kabul edilir. 

SERBETt;i MfiE SESESJ 
Adrese Dikkat: MISffi (:AR$ISININ KETENCiLER KAPISI No • .t. 6. Tel: Z1458 

Askeri Liseler Miifetti~liginden: 
Sou gi.inlerdo zdzele bOlgelerinden bazt talebeler askeri mekteblere girmek i!;in muhtE'hf 

mak&n-Jara mUrat'a:.tta bulunmaktadJ.rlar. 
Zelzele fe!aketine u~ ayan Erzincan Askeri orta okulu talebeleri di~er askeri okullara 

yerle§tirilmi~ bulunciu~dan bu okullarda talebe kabul edilecek yer kalmamt§tlr. 

Doktor ~iPRUT 
Clldlye ve ZUhrevlye 

MUtehass1s1 
Bevoglu Yerli Mallar Pazart kar· 
~tsmda Posta sokag1 ko~esinde 
Meymenet apart1mam. Tel: 43353 
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Askeri mektf'blerin 940- 941 tedris senesi i~in nisan 940 da ba§lanacak talebe kaytd ve 
kabuliinde zclzele fe1aketine u~ayan talebeler tercihan almaca~mdan bunlarm §lmdiden 
kaytd ve kabul kagtdlarml hazulayarak vaktinde Askerlik Subelerine miiracaatleri laZimd1r. 

c1225• 947) <;atalca Kazast Boyahk Niifus Memllt' arb 

TORKiYE 
Demir ve ~elik fabrikalan 

Miiessesesi Miidiirliigiinden : 
Miiessesemiz had de ve boru fabrikalan imalati ic;in yakmda sipari!$ kabul 

edilmege ba!$lanacagmdan gerek miiessesemiz ve gerekse saym mii~terileri
mizc;e hie; bir taahhiidii tazammun etmernek i.izere ihtiyaclann tetkik ve 
tasnif edilebilmesi ic;in Karabiikte Miiessesemiz Mi.idiirliigiine bildirilmesi 
ve fabrikalartmtzm Standard mamulatma aid listelerin Ankarada Si.imer 
Bank Umumi Mi.idiirliigiinden, istanbulda Siimer Bank istanbul $ubesinden 
ve izmirde Yerli Mallar Pazanndan iicretsiz olarak ahnabilecegi ilan olunur. 

Eliz1g Belediyesinden: 
Belediyemiz i~in almacak 5000 lira muhammen bedelli bir aded 3 tonluk arazoz ma

kinesi 30 ikincikanun 940 dan itibaren 30 gi.in miiddetle a~1k eksiltmiye konulmu§tur, Talibler 
§Cirtnamede yazth biiti.in malzeme ile birlikte makineyi Elazt~da teslim edecektir 

Gi.imri.ik muafiyeti Belediyemiz · tarafmdan bildirilecek ve mi.iteahhid takib edecektir, 
Taliblerin muhammen bedel i.izerinden % 7,5 nispetinde teminatl muvakkate verdikten 
sor.ra a~tk eksiltmiye i§tirak edebileceklerdir. 9artnameyi gormek istiyenler Belediyemizden 
istiyebilirler. 

ihale 28 §Ubat 940 ~ar§amba giinii saat 15 tir. Taliblerin Elaz1g Belediyesine miiracaatleri 
ilan olunur. (883) 

lugundan: ir. 1 
Bogazkoy ( 61) numarah hanede k&' iafa 

ytdh alii Ahmed ktzt Fevziye bu sefer c;"J'tta.z1 

talca Asliye Hukuk Mahkemesinden 9 38, klar 
160 sayili ilamile ismi erkek olarak f'e#~tt 
tashih edilmi~ oldugundan keyfiyet il~~ ka 
olunur. tehdi 

ANAPiYOJEN 
Dr. lhsan Sami 

!streptokok, istafilokok, pnomo
kok, koli, piyosiyaniklerin yaptl~ 
c,;1ban, yara, akmti ve cild hastall.k· 
lanna k~1 c,;ok tesirli taze a§ldll'· 

~e 

. : be 
Edremtd Sulh Hukuk Mahkemesindell i ilk! 
Asian Manashrh olup Edremidin Gil:, 1 

llyas mahallesi sakinelerinden iken ~~~ .:r 
pablanm ziyaret etmek maksadile Ert1 liisu 
cana gidip orada yer sarsmtlsmdan ..;!!' ~ 1:) 
fat ettigi haber verilen ve bu eebeble .~~ 1~ 
rekesine vaziiilyed edilen miitekaid d , ~ 
$evket e~i F eyziye Aksoyun varisi ol 11 a 
gunu iddia edenler i~bu ilamn tarihi Jle~ b~ 
rinden itibaren ii~ ay zarfmda e'Vf& , II' 

miispitelerile birlikte Edremid Sulh ~:~ 'llu 
kuk Hakimligine miiracaat etmeleri ilO) 'It 
olunur. (2433 ~II' 

ANNELER, DiKKAT! 
Et ve sebzelerin iyice pi~jme mesinden meyvalarm giizelce ytkanmamasmdan, i!;ilen sularll1 

temiz ve saf olmamasmdan hastl olan solucan dedigimiz barsak kurtlar1 en muztr hayvanlardtt• 
Bunlar; ince barsagm i~ zarma yaptfarak ve kan emerek .yetitir ve iirerler. Ekseriyetle !;ocuklarda 
bulunur. · 

Halsizlik, kanstzhk, hazimsJ zhk, karm agnlart, karm ti~meleri, burun, m 'lkad kafmrnast, ishal, 
oburluk, baf donmesi, salya akmast, sar'aya benzer sinir halleri, gece korkulart, gonnede ve itil· 
mede bozukluk... Hep bu kurt larm tesiridir. 

Bir kutu 

Bu kurtlarm en birinci devas1d1r. Biiyiik ve kii~iiklere emniyet ve itimadla veri
Hr. Her ~ocuk seve seve yer. 

DiKKA T: Kullandiktan 24 sa at sonra so lucan dii,mezse !;Ocugunuzda so lucan olmadigtJ13 
itimad ediniz. Sthhat Vekaletinin resmimiisaadesini haizdir. Tarzt istim·•li kutularm i!;inde yaz1hdtf• 
Fiab her eczanede 20 kuruttur. 

' 'SAlTA,, • • ISDUDe dikkat 


