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~1kb. 75 ciltli 100 kuru§• 

Sab§ yeri: 
A. HALID KITABEVi 

harbi genisl • IZ 
I 

en1 
Petsamo 

filosu 
abad llevletleri 

Bu pakt aslrnda sulh i~in ku
rulmustur. Lakin Sadabad dev
letleri, tarihte asla barrfmaz 
Slav ve Cermen tezadrnr pek 
iyi bilmekle beraber eger ken. 
dilerine her hangi bir tehlike 
tevecciih ederse onu kuvvetli 
miidalaalarrnrn azami imkan· 
larile kar,rlamak azminde ol
duklarrndan kimsenin siip. 
hesi olamaz ve olmamalrdrr. 

YUNUS NADI 
,(.4rkass Sa. 5 autun 4 te) 

a~lldar1nda ingiliz 
yap1yor karakol 

Develi ve lncesuda 18 de/a 
§iddetli sarszntzlar oldu 

Norve~ 
boyun 

i~i _tara/a 1a 1 

egmzyecekmz~ 
35 Olii, 22 yarah var 

Biiyiik bir Alman vapurunun daha Norve~ ban
dirasile Amerikaya ka~Irildigi haber veriliyor 

. ... 
$iddetli bir zel:z.eley; ugrayan Erciye~ dagrnrn etegindeki Develi kasabasr 

Alman 
kar$1 

denizaltdar1na 
$iddetli taarruz 

Alman ceb Ztrhltlart filom seyir halinde. Ondeki ge~cnlerde cenub OlcyanUS'ILnda. intihar 
Admiral Graf Spee, arkadaki de §irndi gene a.yni sularda bulundugu haber verilen 

Deutschland kruvazi:frleri gorillrnektedir, 

"" JY pztll ~ inci 6a[lil~4_e) 

11 baa•au .. pddetU 
lelleleler by.Nildi 

Almanlar Lehlilere aid 
emlaki musadere ediyor 

Bern, 21 (a.a.) - Ogrenildigine gore, 
Goring, miihim bir emirname imzalamt§· 
hr. Bu emirnamede Polonya vatanda§la
rma aid olan biitiin ziraat saha ve miies
seselerinin ve ormanlarm bundan boyle 
Alman idaresi tarafmdan i§letilecegi bil
dirilmektedir. Bu emirname, Almanya ta· 
rafmdan Polonyahlara aid emval ve em
lake geni§ mikyasta vaz' tyed edilmesi ma
nasmt tazammun etmektedir. Emirname, 
astl manasile istimlakten bahsetmemekte
dir. F akat Gazette de Zurich' in muhabirinin 
dedigi gibi bu i§, hususi haklara ve Po
lonyah miilk sahiblerinin menfaatlerine bir 
miidahaledir ve netayici agtr olacakttr. Ka
rarname, bu emlake «vaz'lyed:. edildigin
den bahsetmektedir. Kararname, zirai is
tihsalatt artttrmak suretile Almanyamn ia
~e i§lerini tslah ve Polonya arazisinin Al
manla~mastm tesri etmegi istihdaf eyle· 
mektedir. 

Erkekler ve hastabakrcrlar 
kaydediliyor 

Paris, 21 (a. a.) - Polonya maslahat
giizrm, Hariciye Nezaretine bir nota tev- ~ 
di ederek i~gal altmda bulunan Polonya 
arazisinde Sovyet makamlannm ya§lan 18 
ile 50 arasmda olan erkekleri ve hasta
baktcthk kurslanna devam etmi§ olan ka
dmlart kaydetmek suretile beynelmilel ka
nun ve adetler haricine <;;lkttklanm bildir
mi~ ve hadiseyi protesto etmi§tir. 

riN·SOVYET 
harbine bir 1Jakl1 

r Yazan " 

LABIDiN DAVERJ 
Y armki niisham1zda 

-,~,,., • • .. unua t'IQQI 

u ... nan., m.esn'lla,., t~are eden yaza f$leri 
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ingiltere Finlere acele 
bulunuyor yardtnida 

Helsinki 6 defa taarruza agradl 
uslar bir Isv~ koyiinii de bombaladdar. Macar 

goniilliileri Finlandiyaya hareket etti 
Helsinki, 21 (a.a.) - Bu sabah Hel

sinki' de iki tehlike i§areti verilmi§tir. Diin 
Sovyet tayyareleri, memleketin her tara· 
fmda biiyiik bir faaliyet gostermi~lerdir. 
Bu tayyareler, bilhassa Kouvola, Lahti, 
Riihimaki, Hangoe ve Galo'yu bombardt
man etmi~lerdir. 2 0 den fazla Sovyet tay
yaresi dii§iiriilmii~ti.ir. 

600 Sovyet tayyaresinin hiicumlarr 
Stokholm, 21 (a. a.) - Stokholm Tidni· 

ger gazetesinin muhabiri, takriben 600 
Rus tayyaresinin diin Finlandiya iizerinde 
cevelanlar yapmt§ oldugunu bildirmekte
dir. Bilhassa Riibamaki evvela 30 ve mii· 
teaktben 14 tayyare tarafmdan bombar

dtman edilmi§tir. Sovyet tayyarecileri, in· 
filak edici ve yangm c;;tkanct bombalar at· 
mt§lardu. <;;:ocuk Baktmevi hasara ugra· 
mt§hr. 

Helsinki bir giinde altr dela 
bombardrman edildi 

(Majino 

n~ binlerce mayin, yiizlerce top ve mu
him miktarda muhtelif cinsten cephane 
sevkedilmektedir. 

H ava muharebesi 
Londra, 21 (a.a.) - Finlandiyada 

Sovyet tayyareleri Tiirkii ile Helsinki ara· 
smdaki demiryolunu bombardtman etmi~
lerdir. Bir c;;ok trenlerdeki yolcular ine• 
rek civar ormanlara stgmmt§lardu. Sov
yet tayyareleri Vipuri §ehrine ve istasyo
nuna da taarruz etmi§lerdir. Rus ve Fin
landiya tayyareleri arasmda miiteaddid 
hava muharebeleri olmu§tur. Ruslann iki 
tayyaresi dii~iiriilmii~tiir. 

Kar tekrar bafladt 
Stokholm, II (a.a.) - Finlandiyada 

kar, nihayet tekrar ba§lamt§hr. Bunun mu
harebenin inki§afmda kat'i bir tesir gos
termesi muhtemeldir. Salla cephesinde 
kar bulutlan ytgtlmaktadn. 20.000 Rus 
askerinin bir kac;; haftadtr taarruzda bu
lundugu burada harekatm durmast bekle· 
niliyor. Havamn bu suretle degi§mesi ke· 
za, Sovyet hava kuvvetlerinin Finlandiya· 
nin muhtelif yerlerinde gece giindtiz yap· 
makta olduklan akmlan da maniaya ug· 
ratacakttr. Maamafih kar, heniiz Finlan• 
diyanm cenubuna dii~memektedir. 

164 iincii ftrkanrn va:z.iyeti 
iimidsiz 

Londra, 21 (a.a.) - Finlandiyadan 
gelen haberlere gore Ruslar Kitola civa

(Arka81 sa. 3 siitun 1 de) 

Turk gazetecileri (X i§areth Nadir Nadi) Maiinoda. bir teknik buroda. 

F ranstz hiikumetinin daveti iizerine ierin inttbalanm ne~retmege ba~laya• 
Majino hatttm ziyaret etmi§ olan ba§mu') s:ag1z. • . . . 
harrirlerimizden Nadir Nadi diinkii e~< Arkada~Imiz Celaleddm Ezmenm (Ma 
presle avdet etmi§tir. Kendisinin Frallsa. ·jino istihkamlannda) serisine ~id. c;;ok ~jl 
Garb cephesi ve miistahkem miida- zel bir yaztsml da bugiin he§tnCI !lahlf• 
faa, 11i~te~leri iizerinde yaphgl tetkik- mizde takdim ediyoruz. .. 
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Sehrin ielnden 
I 

Sinema kapisinda 6 kuru8 
10 paraya kurulan aileler! 

Ba1ka maksatla sanmayan ,..---- ----... 
2 ki§iye 25, 4 ki§iye 45 kuru~, daha fazla gelenlere 
tenzilath aile kombine biletlerinden istifade iJ;in ! 

Yazan: SALA.HADDIN GVNGi:JR 
Acele i§im olmadtgt giinlerden biri idi. tirdiler. l~eride kaltbt dinlendirecek di

$ehzadeba§mdan ge~iyordum. Bir sine- ye siname sahibinin ::.dii koptu. 
mamn kapiSI oniinde durakladtm. Gun- Dedim ya: ucuzlugun bu kadan da faz
lerden pazar olmadtgt halde i1;.erisi hmca Ia ... Du~un bir kere: On kuru~a girdigin 
hmc kalabahktt. Pek miistesna bir film I sinemaya, ~anmda hirini getirirsen! adam 
gosteriliyor olmah ... diye du§iindiim ve ba11ma yedt bU(;uk verecehin! Oc; ki§i 
meraktma galebe edemiyerek aralarma oldunuz mu, altt kuru~ on paraya iniyor 
sokuldum. bilet parast ... 

Ben hole girer girmez biri kadm. ikisi Getir on ki§i yanmda, be-dava sincma 
erkek, ii~ ki§ilik bir gurup yantma geldi- seyretl.. Bazt ac;tk gozler, bu i~ten ticaret 
ler. bile yaptyorlarmtl!. 

- Yalmz rnlSintz?. - Desene ic;erideki filimlerden daha 
Sua! tuhaftma gitti: eglencelileri, ~u iki kapmm arayerinde 
- Ni~in sordunuz?.. seyredilecek! .. 
- Sey i~in ... diye guliimsediler, §ayed - lnan bana ... Me~hnr c;ifte komikle-

yalmzsmtz, beraber girelim diyecektik de. rin filimleri bunlann yanmda on para 
k etmezl 

Evvela tuhafla~hm. Bu da ne deme ? • 
lnsan, tammadtgt bir kimseye bu ka- Sen, bayanlarm giiniinde gelmelisin ki .. 

"dar teklifeizce bir teklifte bulunur mu!.. - Bayanlar gunii de mi var? ·• 
Fakat, gi§enin tepe cammdaki el ila- - Evet ... Haftada iki giin yaptlan ten-

nma bakmca ayaklanm suya erdi: zilattan yalmz kadmlar istifade ederler. 
c Yeni tenziiS.th aile kombine biletleri... - O giin erkekler sine maya giremez-

2 khiye 25 kurug, 3 kitiye 35 kuru§, ler miL 
- Girerler ama, onlardan tam bilet 

4 ki§iye 45 kuru~... almtr. 
Balkon: 2 ki§iye 40 kuru§, 3 ki§iye 35 _ Anlayamadtgtm bir nokta, dedim, 

kuru§, 4 ki§iye 60 kuru§ ... ::> mescla bir adam yanma otuz ki§i ahp gel-
Dart ki§iden fazla gelen aile gruplan se: cBunlar, bizim aile efradtdtrl T opuna 

ic;in bu nisbet dairesinde tenzilat.... birden l}oyle ahpabca ekstra tenzilalh bir 
Akrabast olmtyan veya sinemaya bilet kesiniz!> dese ... 

gelirken kendisine arkada§ bulamtyan - Derhal kabul ederler ... 
mu§terilerimiz, her vakit gi§emiz oniinde - Peki ama, dedim, bir adamin otuz 
bu tenzilattan istifade etmek istiyen bir ki§ilik ailesi olur mu ">. 
l;Ok ki~iler bulacaklardu.. Siirekli bir kahkaha arasmda cevab 

Sinemam1z, aynca bu i~i iizerine ala- verdi: 
rak mii§teri grupu teminini taahhiid e· - ~eyh Sadinin: «Beni adem azayt 
der!:. yekdigerend» soziinu i§itmemi~ gibi soy-

Ben el ilamm okurken yam l:!a§unda liiyorsun! Hepimiz insan degil miyiz?. 
tamdtklardan biri peyda oldu. Elimi st- - <;ok parlak fikir, dogrusu .. dedim, 
karken giiliiyordu: tatbikatta elde edilen netice de i§te mey-

- E~ aramaga geldin galiba .. , danda ..• 
- Nastl e§L - Parlak fikir oldugu l$Undan belli ki. 
Tavzih etmege mecbur oldu: simdi ba~ka sinemalar da ayni usulii tat-
- Bildigin gibi e§ degil cantm. Arttk bika bal$ladtlar. 

talihine ne ~tkarsa .. <;unkii, e§leri uzun u- lstanbul Belediyesinin smema fiatlanm 
zadtya sec;mek ic;in vakit yok. Mesela, ucuzlatmak i~in verdigi karar, hepimizi 
demin yirmi ya§tnda bir deJikan!Jyt, om- sevindirdi. 
run de ilk defa sinema seyretmege gelmi~ F akat bu c;ok yerinde kararm ilanm -
ye'tmi§lik bir bayanla ba§ goz edip ic;eri dan, aylarca evvel. Istanbul sinemalann
yolladtkl dan birinin - haydi admt da sovleyelim, 

- Demek sen, burada adeta bir nevi san'atkar ;>adinin idaresindeki Ferah si-
c;'5pc;atan vazifesini goriiyorsun) .. nemasmm - bu isi dahiyane bir ~ekilde 

- Onun gibi bir §ey ... dedikten sonra halletmege muvaffak oldugunu da unut-
ilave etti: mtyahm. Bu sayede, ne zaman var ki, 

- Ama. bilir misin, ucuzlugun bu de- sinemaya gitmeyi. diikiis hayat> telakki 
recesi de iyi degill .. GGrsen oyle insanlar eden halk tabakasma mensub binlerce 
geliyor ki, hayret edersin : Ge,.en insan, bir avuc kabak c;ekirdegi fiatma, 
giin yatalak bir kocakan geldi, daha filim seyrediyorlar. F ena mt sanki!. 
dogrusu, torunlan koluna girmi~. ge- SALA.HADDIN GVNGlJR 

( _____ B_a_rb_a_r_os __ t_ir_b_e_s•_·--------------~·) 

Dunku nusham1zda haber verdigimiz ve~hile, Be!;!ikta!;!ta Barbaros Hay
reddin tiirbesinin etraf1 a<;Ilmaktadir. Bu faaliyete h1z verilmi!;!tir, tiirbe tama
mile meydana ~Ikb.ktan sonra etrafma park yamlacakhr. 

c $iddetli bir karayel fll'ttnasJ bafladJ 

Bu resim, dunkii. k11rl1 ve 1/tlgmurlu hav11dtl Koprii. ilstilnde 11hnmt§t'lr 

Devlet meteoroloji istasyonlan dun hi buyuk mu§kiilata ugramt§lardlr. $irke
\radeniz, Marmara ve Egede ~iddetli ti Hayriye vapurlan dun bilhassa saat 

karayel ftrttnaemm gelmekte oldugunu I 8 den itibaren mii§kiilatla sefer yap
n idarelerine bildirmi§lerdir. Bu §id- mt§lardtr. Evvelki gun Karadenizden li

ftrtma haberi hemen biitiin vapur. mammtza gelmesi beklenen fzmir vapuru 
1ildirilmi~tir. Filhakika sabaha kar;;1 diin ancak gee; vakit bogazdan girerek 
IP ogleden sonraya kadar devam limana gelmi§tir. lzmir, Galata nhttmmm 
llll miiteak!b biraz sakinle~en ha- oniine gelmil}. bir saatten fazla devam 
.m saat I 7 den itibaren t<Ok sert- eden bir ugra~ma neticesinde limanda 
ba~lamtl}t!r. ~iddetli bir yagmur- ,.ok dalgah olan deniz yiiziinden vapurun 

T muthi~ bir karayel, bogazt '\ e kazastz nhttma yana§mast imkam goriil-
1st etmi~tir. Fatma dolaytsile mediginden tekrar limandan r;tkmt' 

enize hi~ vapur c;tkmamt§hr. ve Saltpazan oniine giderek demirlemi§
acfcrdc bulunan vapurlar da- tir •. 

CUMHURlYET 

c .,ehir ve Memlekel Haberleri ) 
Stadlarda bag1rmak Arpa ihracat1 Milli korunma 

kanunu yasak edilecek 

Belediye zabitas1 talimat
• names1ne 

mad de 
boyle bir 
konuyor 

$ehir Meclisi dun reis vekili Necib 
Serdengec;tinin ba,kanhibnda toplanmt§ 
ve belediye zabtta talimatnamesinin mii
zakeresine devam etmi~tir. Eski talimat
namedeki maddelerden miihim bir ktsmt 
ipka edilmekle beraber usulen bunlar da 
tekrar okunuyor, ya aynen kabul ediliyor 
ve yahud etrafmda bazt miizakereler ce
reyan ediyordu. 

Oukanan maddelerden biri ~ok mii -
himdi. Bu madde ile stadyomda ve diger 
spor sahalannda miisabakalar devam e
derken bir taraft kuc;uk du~iirecek ve o 
tarafm mac;1 kaybetmesine sebeb olacak 
tavtr ve hareketlerde bulunmak yasak e· 
diliyordu. 

Bu madde okundugu zaman azadan 
Zahid ayaga kalktt. Efendim I Ayva att
yorlar, limon attyorlar, bunu da menede
lim, dedi. 

Azadan Tevfik Amir, heyecana geldi. 
Cic;ek auhrsa buna mani olmtya!tm, dedi. 

Enciimen namma Abdiilkadir, a~agt
daki maddelerde bu cihet zikredilmi§tir, 
cevabmt verdi. 

Ekrem Tiir; bu soylenen !Seyler vaki
dir. Ayva, c;uriik limon' attldtgt gorulen 
§eylerdendir, dedi. Madde kabul edildi 
amma ma~larda kendi kuliiblerini kazan
dJTmak ic;in bagmp c;ag'ITanlann nastl sus. 
turulacaklarma aktl ermedi. 

Ellinci mad de: §Uraya buraya pis kt
yafetli adamlar dikmek suretile ve buna 
benzer c;irkin vastta ve 11ekillerle reklam 
yapmak yasakhr, lleklinde tadil edilmi~tir. 

Elli birinci mad de: (her tiirlii el ve 
duvar ilalarile ziyalt reklamlar ve umuma 
mahsus kapah veya ac;tk yerlerdeki ziyah. 
ziyaetz, sabit ve muteharrik biitiin yaz1 -
larn ust ksmma, dogru imlah ve diizgiin 
olarak tiirkc;e yaztlacak ve ba~ka lisanda
ki yaz1lar hunlarm alt tarafma gelmekle 
beraber puntolarile tuttuklan yerler turk
c<enin yansmdan fazla olmtyacakur) §ek
line konulmu~tur. 

Sinema ve tiyatrolara aid maddelerin 
knaatinde, Ekrem Tur, sinema, tiyatro -
da oldugu gibi barlarda da turkc;e~in 
mecburi bir hale konulmastnt, bundan an
cak hakiki ecnebi san' atkarlarla tiirkc;eyi 
bilmedikleri anla~1lan kimselerin istisna
smt istedi. Buna aid maddeler oldugu 
soylenildi. Rlis teklifi reye koydu, 
eller kalktt, indi. Reis, ekseriyetle encii -
menin teklifi kabul edildi, dedi. Birisi 
ekseriyet yok deyince, reis, hakkt takdir 
riyasete aiddir, dedi. 

Et kesimine aid olan 69 uncu madde. 
sehir dahilinde et kesiminin ancak mez
bahada yaptlabilecegini, l)ehir haricinden 
az miktarda olmak iizere yolculann et 
getirebileceklerini, ba~ka vilayet mezba. 
halannda da.mgalanmt~ etlerin f•tanbul 
Mezbahasmda tekrar damgaya tabi ol -
duklan yazth idi. 

Kaztm $inasi, bunun diger vilayetler 
mezbahalarma karst itimads1zltk izhart 
demek oldugunu siyledi. Enciimen nam!
na cevab verilerek itimadstzltk mevzuu 
bahis olmay1p oradan buraya gelinciye 
kadar etin bozulmas1 ihtimali mevcud ol
dugundan ikinci bir damgaya tabi tutuL 
dugu izah edildi. Azadan Hulki, i~in dog
rusunu soyledi. Bu mezbaha varidatmm 
azalmamast i<tindir, dedi. 

Bu arada Candtr diyc zikredilen hay
vanm ne cins oldugu soru]du. Daghc; az. 
mant blr nevi hayvan oldugu anla~tld!. 
Madde, ufak bir tadilatla kabul edildi. 

Diger bir maddede c;ocuklann ku~ t_ut. 
masmt, §ehir dahilinde tufekle ku§ avm1 
menediyordu. Ya §ehir dahilinde tiifekle 
karga vurmaga mecbur kalanlann vazi
yetleri ne olacaktt? 

Mezarhklara temas eden maddelerde, 
enteresan olan cihetler, sarho§larla dilen
cilerin mezarhklara giremiyeceklerine cla
ir olan kiS!mlardtr. 

Dun yeni talimatnamenin 83 uncu mad. 
desine kadar muzakeresi ikmal edilmi~tir. 

ADLIYEDE 

Mahkum olan tavuk hus1z1 
Seyfi isminde birisi Balatta bit yenlen 

ij~ tavuk a§trdtgt ic;in Istanbul sekizinci 
asliye ceza mahkemesinde dort ay on 
gun hapsi karar altma almnu§tlr. 

lki kadm tevkif edildi 
Kapalt ~ar§Ida iki dukknndan, el ~a

bukluguna getirmek surelile bir ~ift c;&n
ta ve iki <tift iskarpin a~trdtklan iddiasile 
iki kadm yakalanmt~, bunlar, diin ak§am 
Sultanahmed ikinci sulh ceza mahkeme
sinde sorguya c;ekilmi§lerdir. 

Bu iddia kar§tsmda, bunlar.-lan Le
man, clkimiz beraber c;antact kadrinin 
diikkanma girdik, iki ~anta eec;tik. Ben, 
iyice gorsun diye, Melahata vcrdim, o, 
paraS! taraf1mdan odendi Sanffil§, aJmt§, 
gotiirmii§. > demi§tir. Melahnt da «diik
kana girdik, Leman bana iki c;anta verdi, 
ben de paras! onun tarafmdan odenmi§ 
zannile, 'iantayt aldJglm gibi diikkandan 
c;tkttm. > ~eklinde ifade vermi~tir. Her 
ikisi de ayakkabtctya ;~irmediklerini soy
lemi~lerdir. Hakim Salahaddin, davac1 
ile ~ahidlerin ~agmlmagma karar vererek. 
Melcihatle Lemam tevkif etm.i~tir. 

VatmaDI dovmiit 

~imdiye kadar 20 bin 
ton mal gonderildi 

Bugday, arpa ve c;avdar ihracat tacir
lerinin aralannda kurduklan ihracat bir
ligine susam ihracat tacirleri de dahil ol
mu~lar ve hukumetin kontrolu altmda, 

~ehrimizdeki baz1 miies
sesat ve birliklerden 

malumat istendi 
zahire ve ihracat komitesince tayin olu M 11 --i i korunma kanununun tatbikatma 
nan fiatlardan a~agt fiatlarla sat!§ yap - aid lJehrimizdeki alakadar makamlara 
mtyacaklanm taahhud etmi§lerdir. henuz emir gelmemi§tir. Yalmz, Ticaret 

Susam ihracat fiatlan da bui?day, ar· Vekaleti Ba§kontrolorlugii dun baz1 mii
pa ve c;avdar ihracat fiatlan gibi tespit essesat ve birliklere mahrem tezkereler 
olunacakttr. k ·· • 1 b I' b"ld" ·1 
D·~ f k h . yazara sur at e azt rna umatln 1 1n -

1ger tara tan etento umu ve satr · · · t · b )' d ' · k 
h . ·h 1 d b" 1·· d h"l I k I mesm1 IS emt§ ve u rna umat un a §a-za tre 1 racat'il art a tr 1ge a 1 o rna k d ·1 · · 

uzeredirler. ' rna a ar ven ffil§hr. • .. 
Ankaradan gelen malumata gore, Ba§-

Arpa saltflarl arttyor vekilin riyaseti altmda te§ekkiil eden Ko-
Arpa ihracattmtzda giinden giine ge - ordinasyon heyetinden sonra bu kanun 

ni§leyen bir inki~af gorulmektedir. Arpa biikumlerinin tatbikatma miiteallik i§leri 
ihracatma miisaade edildikten sonra, hu- 1 gormck iizere Ba§vekalete baglt bir buro 
kumet emrine aynlan I 5,000 tondan ba§· tesis edilmektedir. Ehemmiyetine binaen 
ka arpa ihracatlm!z 20,000 tonu ge'imi§- bu biironun reisligine Ticaret Vekaleti 
lir. lskelelerde derhal haztr 5000 ton ka- Miiste~ar vekili Nihadm tayini takarriir 
dar daha arpa vardtr. Fiatlar ihracat bir- etmi§tir. 
liginin kararile mustahsilin emegine de- Milli korunma kanununun 22 nci mad
gerli bir seviyede tutulmakta oldugundan desine gore halkm ve Milli Miidafaanm 
§imdiye kadar stok bulundugu tahmin kat'i ihtiyac1 olan zaruri maddeleri mem
edilmiyen mmtakalardan arpa gelmekte- leket haricinden celbetmek maksadile ica
dir. bmda hukumet, tensib ettigi ticaret mii

Diigiin evinde ... 

Bursa koylerinde ~anb 
bir hadise oldu 

Bursa (Hususi} - Bursaya bagh Ser
me koyiinde yap1lan c;algth bir . diigiin 
kanlt bir cinayetle nihayet bulmu§tur. 
Seyid Ali ve Hiiseyin isminde iki koy de
likanhst, dugunden bir giin evvel koyle
rine getirdikleri bir kadm yiizunden kav
ga etmi~ler, birbirlerine h1c;ak c;ekmi§ler
dir. Fakat aralanna koyliiler girerek bu 
kavgayt ya tt~ttrmt§lard!r. 

Bir gun sonra, Ismail ~avuf.un •' igii ~ 
niinde c;algt ile i~ki ha!llamt§, ka.alar du-
manlandtkc;a Seyid Ali, Hi.iseyinle bir 

giin evvel yapttgt kavgamn t<:siri altmda 
kalarak ona kar§l tekrar hRrekete gee; • 
mi~tir. Bir anda kapl§an bu iki clelikanh 
diigun evini muharebe meydamna c;evir
mi§ler, birbirlerine btc;.aklada hiicum et
mi§lerdir. Bu kavga baeylar ha§lamaz dii
giindekiler kat;rnl~lar, Seyid Ali Hiiseyni 
kolundan yaralamt§, Huseyin de Seyid 
Aliyi sekiz yerinden b!c;akla soplayarak 
oldiirmu~tur. Bu bogu!)ma be~ dakika ka
dar devam etmi~tir. Derhal vak' a yeri
ne giden muddeiumumi muavinlerinden 
Re§ad Toreli ile adliye tabibi izzet, diigun 
evinin sofasmt ve dtvarlannt van i~inde 
bulmu~lardu. Verde alii Seyid Ali yat -
maktadtr. Yarah heme.~ hastaneve nakl~· 
dilmi§ ve alii de otop,;i yapdmak llzere 
~ehr;mize gonderilmi§tir. Otopsi netke -
sinde Seyid Alinin sekiz yerinden aldtgt 
bu;:a'~ yaralarmdan birinin kalbe i§leme
sinden oldiigu anla~tlmt~tlr. 

IKTISAD 
Afyon fiatlari ~ok yiikseldi 

Avrupadaki harb vaziyeti Ktzl) -
hac; te~kilatmm uyu~turucu mad ~ 
delere kar~r ihtiyacmt arttrdtgmdan diin
ya afyon ticareti Umumi Harbden daha 
geni~ bir inki§af goste1mi!} ve fiatlar mut
hi~ surette yukselmi§tir. Bu meyanda diin
ya afyon miistahsillerinin ba§mda gelen 
memleketimize Milletler Cemiyetine da -
hi! ve haric memleketlerden afyon muba
yaah isin miitemadi ve ehemmiyetli tek
lifler yaptlmaktadtr. 

Uyu§turucu Maddeler lnhisan. bu ta
lebleri stok nispetinde kar§!lamakta ve 
bir 'iOk talebler uzerinde muzakere ha -
Iinde bulunmaktadtr. 

Almanyadan da Uyu~turucu Maddeler 
inhisarlar ile son akdedilen anla§ma muci
bince afyon mubOtyaatt i~in miihim bir 
taleb yRpllmi~ ve muzakerelere ba~lan -
mt~ttr. Almanlar, anla§mada tasrih o • 
lunan miktann tamammt derhal almak 
niyetindedirler. 

Sinemadan ~1karken 
Seher adh bir kadm, evvelki ak§am 

Ferah sinemast merdivenlerinden a§agt 
inerken dii§erek yaralanmi§, tedavi altt
na ahnmt~ttr. 

esseselerini veya birliklerini kredi, doviz 
ve akreditifle tec;hiz ederek bu miiessese 
ve birliklerden liizum goriilenleri m.em -
lekette stok yapmaga mecbur edebilece
ginden bu birliklerin derhal kurulmast yo
lunda te~ebbiise giri§ilmi~tir. llk hamlede 
ithalat limited ~irketi §ek Iinde kurulan 
altt limited birlik haline kalbedilecektir. 
Bunu sur' a tie ayn ayn her ithalatc;t ve 
ihracatc;1 zumrenin kuracagt birlikler ta
kib edecektir. 

Milli korunma kanunu piyasada ehem
miyetle kar~tlanmt~tlr. Erbabt sanayi ve 
ticaret, fevkalade hallerin icablanna kar
~~. memleketin ferdlerden bekledigi feda
karhgt miidrik olarak kanunun icablauna 
uymaga haztr bulunmaktadtrlar. Esasen 
hiikiimet, kanunun liizum gorulen k1s1m· 
larmt tatbik edecektir. 

MOTEFERRIK 
Zeytinburnu istasyonunda 

toprak kayd1 
Havalann yagt§h gitmesi do\aytsile 

Zeytinburnu istasyonu yakmlannda top
rak kaymt~ ve banliyo hattt i~in oldukc;a 
tehlikeli bir vaziyet tahaddiis etmi§tir. 

Diin banliyo trenleri bu mtntakadan 
hafif bir seyirle seferlerine devam etmi§
lerdir. Bu vaziyeti onlemek i~in icab eden 
tedbirler almmaktadtr. 

INHISARLARDA 
Yugoslavya tuz ahyor 

Yugoslavyaya satilan 20.000 ton tuz
dan, ilk part iolarak I 000 tonu <;amalt1 
tuzlasmda Normikos vapuruna yiikletil -
mektedir. Oiger partiler de gelecek va • 
purlarla peyderpey sevkedilecektir. 

Cibali Tiitiin fabrikasmda 
yeni makineler 

lnhisarlar idaresi Cibali fabrikasma 
yuksek verimli son sistem iit; sigara ma
kinesi daha ilave etmi§tir. Makineler ku
rulmaktad!r. 

DENIZLERDE 
Karadenizde mayin goriildii 

Karadenizde Kefkenin 15 mil §imalin
de bir mayin goriilmu§ ve mayinin imhas1 
ic.;in te§ebbtise gec;ilmi§tir. 

Karadeniz Bogazmm giindogusu poy
raz cihetinde de sahilden altt mil mesa _ 
fede ktrmtzt renkli bir vamandtra goriil
mu§tur. 

SIHHAT /Sl.ERI 
S1hhi ve gayris1hhi 

dokiimhaneler 
Belediye Sthhat mudiriyeti §ehir da

hilinde san dokiim, alttn, gumii~. knr§un 
eriten imalathanelerden hangisinin gayri 
sthhi ve hangilerinin sthhi olduklauna 
dair bir liste haztrlamt§hr. Buna gore 
posta ile nakledilebilen alttn ve gu-nii§ e
riten ufak hacimdeki seyyar ocaklar sth· 
hi, diger butiin dokumhaneler gayris1hhi 
addedilmektedir. 

Gayris1hhi muesseseler ~ehir dahilin.· 
de faaliyette bulunamtyacaklar. Siiley -
maniyedeki dokumhaneler gibi bunlnr da 
~ehir haricine c;tkanlacaklardtr. 

Gt1rsonl11r cemiyetinin dii.nkii. kongresinde bulunanlardan bir ktstm az11 
Dun Istanbul garsonlan Beyoglu Hal- §ebbiisatta bulunmaga ve bu meseleyi ta

kevinin Parti binasmdaki salonunda se- kib etmek hususunda yeni idare heyetine 
nelik i~timalanm yapmt§lardtr. Bu top- tam salahiyet vermi:,;lerdir. Bundan son
Ianttda cemiyetin 9 39 senesi c.;ah§mast ra yeni idare heyeti intihab1 yaptlmt§. he
hakkmdaki rapor okunmu§tur. Raporu men hemen ayni idare heyeti tekrar se
heyeti umumiye memnuniyetle kar§tlamu~. c;ilmi§tir. Aksarayla Haseki arasmda fazlaca 

sarho~ olarak tramvaya atladtgt ve tram
vayt durduramad1gmdan vatmana yum
ruk atttgt iddia edilen ~ofor Ismail, Sul
tanahmed iic;iincii sulh ceza mehkemesin
de muhakeme edilmilj, otuz bir gi.in hapse 
rnahkum olmu§tur. 

bilhassa Esnaf hastanesinin mesaisinden Garsonlann ezeli derdi olan yiizde 7 
bahseden ktstm son derece memnuniyeti meselesi arttk mevzuu bahsedilmemi~tir 
mucib olmu~tur. Toplanttya i§tirak eden- Garsonlar bu i~in duzelmesi ic;in Vali Lut
ler, 24 yataktan ibaret bulunan bu has- fi Ktrdann gayretile te~ekkiil edecek o· 
tanenin buyiiltuliip yatak adedinin hi~ ol- !an Garson mektebinin kurulmasmr bck
_;nazsa 1 OQ e s;tkanlmasuy tcmin is;in te- lemektcgirle!• 
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Y akin,ark ve barb 

V akm ve Orta §arktaki lngiliz 
kuvvetleri ba§kumandam Gen~· 
ral Wavell Avustralya ilc Yenl' 

zeland' dan gelen ktt' a! ann tecemrnii s~· 
hast olan Filistini ziyaret ederek lngi~iZ 
imperatorlugu ordusunu tefti§ etrni~tr 
General W eygand'm kumandas1 alttn a 
Suriyede toplanan ve daha ziyade fran· 
samn mustemleke imperatorlugundan ge• 
len kuvvetlerden te§ekkiil eden Fran1s~ ordusuna bir gun muadil olacak bir ? 
giliz imperatorlugu ordusu da Suriyen; 
devamt Filistinde iyice yerle§iyor deme 
tir. .. 

lngilizlerle F ranstzlann §arkta hem 11111' 

dafaa, hem de taarruz kudretini haiz ~~k 
lundugu arhk gizlenmiyen c;ok biiY11 

kuvvetler ytgtlmt~ olmasmtn sebeb ve 
maksadlan cihan matbuatmda ve baht18119 

bitaraf memleketlerde uzun uzadtya me'" 
zuu bahsedilmektedir. d 

Bu malumata gore General W eygan 
daha gec;en sonbaharda Yakm 11arkta ve 
Avrupanm cenubu §arkisinde uzun tetkik• 
Jerden sonra bir mudafaa ve taarruz P.l~; i 
m haztrlamt§, ve bunu Franstz ve Jngtl 
umumi erkamharbiyelerine bildirmek iize• 
re Parise gotiirmii§tii. r· Londra ve Paristeki gorii~melerde P .] 
nm miidafaaya aid kiSimlannm tatbik1 e 
diger taraflanmn tehir edilmesine kllrs.' t 
verilmi§tir. \> 

Gene bitaraf matbuata gore §imdi vP.' \>~ 
ziyet busbiitiin degi§mi§tir. Almanyant!l 
hemen hemen biitiin ham madde ihtiya.ct• 
m Rusyadan temin edecek hazuhkl•~' 
yapmast ve ahiren Sovyetlerle c;ok genl~ d 
mikyasta e§ya miibadelesi hakkmda 1111 I 
la§mast uzerine miittefiklerin AlmanY11Y'1 

\>' 

bu membalardan mahrum etmek ihtiYil'1 ~ 
c;ok §iddet bulmu~tur. lsvec; gazetelerine 
nazaran, bu itibarla harbin §arka siraY'et k 
ederek geni§lemesi bekleniyor. 

Almanya Lehistam ortadan kaldtriP 1 
Rusya ile dost olmak suretile arkasmt lld' b 
ttk emniyet altma aldtgmdan garbde ci • )I 
di ve kat'i harb yaptlmadtgt takdircle t 
muttefikler ic;in Almanyayt cenahlartll~ 
dan vurmak suretile harbi neticelendir!tle 
zarureti hastl olmu§tur. 1 • 

·n r. 
Almanyayt cenahlanndan vurmak i~ 1 t 

harbin ya Avrupanm §imaline, yahud ce• l 
nubu §arkisine yay1lmast laztm geliY0~ ta 
l§te bu vaziyeti tetkik ederek mii§tere ll'i 
bir hath hareket tayini i~in Skandina'IY'Il ta 
devletleri Hariciye Nazalan bu haftafl111 d 
sonunda toplanarak gorii§eceklerdir. B~1·1,1 
kan devletleri son kararlanm Belgradda 
vermi§lerdi. 

Simdilik harekat ic;in - her hangi bir ec· 
nebi miidahale vesilesile - en mtisaid sa.· 
ha Orta §ark goriindiigunden F ransrz:lllf' 
dan sonra lngilizlerin §arkm kaptlartn~11 

~ok buyuk kuvvetler tah§id etmelerin'11 

ehemmiyeti artmaktad1r. Nerede oltlf~ 
olsun, gorunii~e nazaran Fransa ile lngil• 
tere her hangi taarruzi ve tedafiii hare: 
kette yalmz kendi kuvvetlerinin "'kuvvell ~ 
kafi gelecegi kanaatindedirler. Diger de'~' 1 w 

letlerden biitun istedikleri karalarmdafl• tg 
denizlerinden ve havalarmdan lngili:z: o;e te 

F ranstz kuvvetlerinin ge'imesine miisaa' 
de edilmesinden ibarettir. Lakin lsve? ~a 
Ba§vekili diinku beyanatmda lsvec; ara.tl; d 
sinden ve sulanndan her hangi ecneb hi 
bir devletin askeri kuvvetlerinin ge~ll1e• Ye 
sine asia miisaade edilemiyecegini beY11JI ~ 
etmi§tir. Skandinavyah naztrlar kongr'' 
sin de de boyle bir karar verilecegi ani~· da 
~thyor. Avrupanm §imalinde vaziyet §jltl' o 
did en tebelliir etmi§ bulunuyor. 1' k 

Muharrem Feyzi TOGA 

Miitekaidin, eytam 
ve eramil maafl 

E 1 E B •Jt'fl• Itt m ak ve ytam ankast miitekaJ( Itt 
eytam ve eramilin u~ ayltklartnm tedb·e· ~e 
sine martm birinci giinu ba§layacaktlf· ~a 

Defterdarhk ise bu tevziata rnarll~ t18 
dordiincii gununden itibaren ba§l"mll ltt 
uzere haztrhk yapmaktadtr. 

Komiirden zehirlenerek ol~~ Sc 
Oskudarda Kep~edede mahallesi G1111 ~ 

doniimu caddesindeki arsada buluo~11 1 

melruk su mahzeninde olii bir insan bll' 
lundugu zal>ttaya haber verilmi§tir. "' 

Yap1lan tahkikatta oliiniin Zonguld~ 
h Huseyin oglu Kaztm oldugu tespit ~e 
gece bu mahzende yatttgt ve ISlnmak i~111 'q 
yakttgt komurden zehirlenerek oldugii ve '<ls. 
yatak olarak kullandtgt kuru samanliJtl!£ l)et 

tutu§mast neticesi de viicudiiniin muhtelt ~11 
yerlerinden yandtgt anla§!lmt§br. t ')( 

Adliye tabibi, cesedin defnine ruhsa 1le1 
vermi~tir. ~ et 
--:......---------~ •ki 

HAVA RAPOR~ '!~ 
Y e§ilkoy meteoroloji istasyonund11~ ~h 

aldiglmtz malumata gore dun hava )'01
! 

dun biitun bolgelerinde kapah ve yer Y~. 
yagt§h ge'imi§, riizgarlar umumiyetle .~;. l3 
mal istikametinden, T rakya vc £ge bO IJ ~z 
gelerinde kuvvetli, diger yerlerde " 11

• h, 
kuvvette esmi§, Karadenizin garb k 1~1111~ llc 

larile Marmara ve Ege denizinde po1111 1 
fntmas1 devam etmi§tir. ~bi 

?iin lstanbulda hava kapalt, karh :i~ r 
yagmurlu ge~mi§, ruzgar ~imali §at dll a 
den saniyede 6 ile I I metre ar11siJI 13 
htzla esmi§tir. 1• iti) 

Hararet derecesi en c;ok 3.2, en at ~d tv 
frrm altmda 0,8 santigrad olarak "!l. 
.o.lu•n•m .. u.~t•u•r•· .................. ,~ 

=C=UMBURiY~ 
Niishast 5 kuru,tur • 

Abone seraiti { T~!"ye 
• u:m 

Senelik 1400 Kr. 
Alb ayhk 750 » 
o~ ayltk 400. lt 

Bir aybk U'l " 

HariC 
ic;in 

2700 I't· 
1450 , 
soo , 
:Yokttl' 
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SON HABER .LER:.-

acele ingiltere Finlere 
yard11nda bulunuyor 

Helsinki 6 dela taarruza ugradl 
Ruslar bir isve~ koyiinii de bombaladdar. Macar 

goniilliileri Finlandiyaya hareket etti 
(B<U tara" 1 fnel rahttelfe) 

rtnda Finlandiyahlarm muhasarast altm
da bulunan 164 iincii fnkalanm tayyare
lerle beslemege c;ah§tyorlar. F akat kafi 

~qerll<' .. ctl .. muvaffak olamtyorlar. Bu ftrka· 
vaziveti hemen hemen iimidsizdir. 

Ruslar bir lsve~ koyiinii ' 
bombaladtlar 

Londra, 21 (Hususi) - Sovyet tay
tn•~•~·· bJ.J giin lsvec; - Fin hududunda ka

alo admdaki lsve~ koyiinii bom
,v ... ru•rn ... n etmi§lerdir. Hadise, lsvec;te bii

bir geleyan uyandtrmt~hr. 
lsvef protesto etti 

Londra, 21 (Hususi) - lsve~ hiiku
Pajalo koyi.ini.in Sovyet tayyareleri 

lar,.f•nrlan bombalanmast iizerine Mosko
hiikum~~tirte §iddetli bir 'protestoname 

Sovyetler Koyivisto kasabastm 
aldtlar 

Londra, 21 (Hususi) - Finlandiya· 
ahnan son haberler, Sovyet kuvvet

Vipuri §ehri civarmda kain Koyi
kasabasml i~gal ettiklerini bildiri

Fin mehafilinde, Sovyetlerin ilerle
'"~'smle ragmen Mannerheim hattmm mu· 
ta·~"'rn.,lt" devam edebilecegi kanaati umu 

Koyivisto' ya agtr top· 
Vipuri'yi §iddetle born· 

an edecekleri tahmin ediliyor. Ko
kasabast, Vipuri'nin 30 kilometre 

lar!km,dadJr. 
Sovyet tebligi 

Moskova, 21 (a.a.) - Leningrad er· 

Sovyet tayyareleri, dii§man kttaatmt ve 
askeri hedeflerini §iddetle ve muvaffaki· 
yetle bombardtman etmi§lerdir. Hava mu
harebelerinde ktrk yedi Fin tayyaresi dii
§liriilmii~tiir.:. 

Finlandiyaya gitmek isteyen 
ltalyanlar 

Paris, 21 (a.a.) - Le Journal, Fransa
da mukim binlerce ltalyanm Garibaldi 
lejyonuna girmekte ve Finlandiyada harb 
etmek arzusunda bulunmakta olduklannl 
yazmaktadn. Yakmda Fransadan ilk mii
him kafile hareket edecektir. Bir miiddet 
sonra, be§ ila altt bin ltalyanm F ransadan 
hareket edecegi tahmin olunmaktadn. A
merikadaki ltalyanlar arasmda goniillii 
kaydedilmeleri i~in biiyiik bir propagan
da yaptlmaktadtr, Finlandiyada mi.istakil 
bir ltalyan ftrkast te§kil edilecek ve bu 
f~rka, kendi bayragt ve Garibaldi lejyonu 
kumandant Camillo Maralini' nin emri al
ttnda harbedecektir. 

1000 M acar goniilliisii gidiyor 
Paris, 21 (Hususi) -Bin Macar gen

ci, goniillii olarak bu gun Finlandiyaya 
hareket etmi§lerdir. Macaristamn muhte
lif ktstmlarmdan I 0 bin gencin de Finlan
diyaya hareket etmek iizere oldugu haber 
beriliyor. Bu giin Paristen Finlandiyaya 
hareket eden ilk kafile, Yugoslavyadan 
gec;erken halk tarafmdan hararetli tezahu
ratla kar§tlanmt§tlr. Ekserisi 18 • 2 5 ya
§mda genclerden miirekkeb olan Macar 
goniilliileri arasmda Habe§istanda ve fs
panyada harbetmi§ tecriibeli askerler de 
vardtr. 20 §Ubat tebligi: «Ka· 

berzahmda Sovyetlerin taarruzu inki· Finlerin tek:zibi ' 
etmekte devam eylemi§tir. Sovyet kt- Helsinki, 21 (a,a.) - Askeri makam-

Koivisto §ehir ve kalesini i§gal et- lar, Mannerheim hath miidafaalannm sag 
er, Koivisto yanmadasmt du§mandan cenah ucunu muhafaza etmekte olan Koi

.,derek miihim miktarda ganaim el- visto istihkamlannm Ktztlordu tarafmdan 
Cephenin diger mmta- zaptedildigi hakkmdaki Sovyet haberini 

muhim hic;bir hadise olmaml~tlr. r"smen tekzib etm .. ktedirler. 
•·-·"-'"""'"'"""''""'"""""'"llillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllliiiiiiiiiUUOOOHOuuUoooouu-•--

.~a .... :u. maddelerinin tevzii 
kontrol edilecek 

Roma 21 (a.a.) - 29 ft,lbllltta Muaso
.. nin riyasetinde toplanacak olan mer· 

koorporasyon komitesi hayat pahalt· 
yevmiyeler meselesini tetkik ede-

Bu iki mesele bilhassa hiikumetin na • 
dikkatini celbetmektedir. Bir kac; ay-

. miitemadiyen artan hayat paha· 
bir ~ok meseleleri, bilhassa maa~ ve 
iyelerin yeni ~artlara gore tanzimi 

~""'"u~snu ortaya c;tkarmaktadtr. 
Eyalet ia§e mmtakalannda pek yakm
«tevziat ofisleri:. ihdas edilecek ve bu 

gtda maddelerinin tevziini s1k1 bir 
altma alacaklardn. 

Alman heyeti 
Moskovadan dondii 

Kaunas, 21 (a.a.) - Moskovadan av
ed.,n Ritter ve Schnurre admdaki Al

eksperleri, Hariciye Nazuile gorii§
iizere Kaunas' a ugramt~lardtr. Eks

Berline liareket etmi'llerdir. Ora
ile Almanya arasmdaki ik-

miizakereye 3 martta ba§lanacak-

Moskova, 21 (a.a.) - Alman sefiri 
bir ka~ hafta Berlinde kal

sonra Moskovaya donrnii§tiir. 

eksika Cumhur Reisinin 
beyanab 

21 (a,a.) - Bir nutuk irad 
Reisicumhur Cardenas hiikumetin 

meyyal demokrat bir hiiku
t oldugunu soylemi§tir. Meksika hie; bir 
ebi ideolojisinden miilhem degildir. 

kendi ideolojisine muhalif ideolo
taraftar olanlan da tazyik etme -
ir. Hiikumet ticarete kollektif bir 

vermemil! ve istihsal membalanm 
gec;irmemi~tir. Yapttgl istimlakler 

istisnai ahvale inhisar etmektedir. Esa-
halihaztrdaki fevkalade ahval bu tar

l"a"c~<cu hakh gostermektedir. 

Dr. ~aht'm yeni vazifesi 
21 (a.a.) - Eski Alman Maliye 

ve eski Reichbank miidiirii Dr. 
yakmda biiyiik bir Alman madeni 

ayi mi.iessesesinin direktorii olacakttr. 
haberi National Zeitung'un Berlin mu-

. vermektedir. 

tevkif edilenler 
(a.a.) - Rador ajanst bil-

ahallinde yaptlan derin tetkikat ne· 
Rumen hiikumeti Tamt~varda 

edilen Macar ekalliyetine mensub 
erden miirekkeb bir grupa fena mu
e yaptldtgma dair bazt yabanct ga. 

tarafmdan verilen biitiin haberleri 
i sur.,tte tekzib etmektedir, T evkif e

e~hasa, hi<; bir ~ikayeti mucib ol
bir muamele yaptlmakta ve bu 

ailelerile gorii~ebilmektedir. Adli 
devam ediyor, 

Rumen petrolii 

Biikre~, yeniden ingil
tereye teminat verdi 

Londra 21 (a.a.) -Haber almdtgma 
gore Rumanya hiikumeti lngiltere hiikii
metinin petrol kontrol komsiyonunun fa
aliyeti hakkmda sordugu suallere cevab 
vermi§tir. 

Biikre§ hiikumetinin verdigi cevabda 
komisyonun Rum"n petrolunu miittefik -
lerle Almanya arasmda munsifane bir §e
ki)d., taksim edecegine dair teminat ver
digi salahiyettar mahfillerde soylenmek
tedir. 

Thorez tabiiyetten iskat 
edildi 

Paris 21 (a. a.) - Eski komiinist li -
derlerinden Maurice Thorez F ranstz ta • 
biiyetinden iskat edilmi§tir. 

Kanser, ciizzam ve kangrenin 
tedavi sistemi 

Madrid 21 (a.a.) - Gtrnata §ehri 
doktorlanndan Damian Balagver ]ime • 
nez, kangren, ci.izzam ve kanserin teda
visi i<;:in yeni bir sistem ke§fetmi§ oldu • 
gunu bildirmektedir. Mumaileyhin bul • 
mu§ oldugu ilac, bilhassa biitiin nezfidem 
hallerinde oliimiin oniine gec;mege me -
dar olacaktn. Bu doktor, tedavi sistemi
nin smaile§tirilmesi i~in kendisine ecnebi 
memleketlerden bir <;:ok teklifler yaptl • 
ffil§ oldugunu soylemektedir. 

<;ocuk Esirgeme kurumunun 
ricas1 

Ankara 21 (a. a.) - Cocuk Esirgeme 
kurumu gene! merkezi ba§kanhgmdan: 

Felaketzede mmtakalanndan h Ban • 
kast I 00, Si~li Terakki lisesi 1 0. Bogazi<;:i 
lis~si 12, Hayriye lisesi 15, h•k lisesi 5, 
fqttklal lisesi 2. Turk Maarif cemiyeti 20, 
Olkii lisesi 5, Darii~§afaka I 0, Edirne Sa. 
nayii ziraiye ve kimyeviye miiessesesi 20, 
Bay Satvet Lutfi 3 <;:ocugun leyli mekteb
lerde tahsillerini taahhiid etmi~lerdir. Bu 
faziletkar harekete i~tirak buyuracak ze
vat ve miiessesatm Cocuk Esirgeme kuru
mu gene! merkezine miiracaatlerini rica 
ed .. rim. 

Bir Holanda vapuru batb 
Amsterdam, 21 ( a.a.) - Holanda 

bandnah 4760 tonluk Tara vapuru bir in
filak neticesinde Finistere burnunun 60 
mil cenubunda batmt~hr. Vapur Roter
dama aid hubnbat yiikile Buenos Aires· 
ten gelmekte idi. 

Profesor Afet lzmirde 
Izmir 21 (a.a.) - $ehrimizde bulun

makta olan Turk Tarih Kurumu Asba~ • 
kam Profesor Afet Uzmay, Miize mii -
diirii ile beraber lzmir hafriyatmt tetkik 
etmi§ ve hafriyat sahasmm tamamen te
mizlenebilmesi ve civardaki tarihi eser -
lerin meydana ~tkanlmast neye miitevak. 
ktf oldugunu tetkik eylemi~tir. 

Rumanyadan yeni kereste 
geliyor 

Bukre~ 21 (a.a.) - Kavarna vapuru, 
Rumen hiikumeti tarafmdan Anadolu zel
zelesi felaketzedelerine yardtm ic;in veril
m!~ olan 6000 metre mikab keresteyi ha
mtlen, Kostenceden Tiirkiyeye hareket 
etmi§tir. 

CUMHURIYE't 3 

Hftdlseler arasmda 

\ Bir cevab 

K aztm Nami Duru, benim goziim· 
de, insan zekasmm hummab ve 
<;etin meselelerine alii.ka goster· 

digi i~in hususi bir ktymet sahibidir; fa· 
kat yazdannda, cami terlikleri gibi ayak· 
tan ayaga ge<;erek eskimit ve bi<;imini kay. 
betmit orta mah fikirleri babayani bir 
iislubla tekrarlayan t<iyle boyle bir mu· 
harrir. En ~ok me§gul oldugu terbiye ba· 
hislerinde bile her kesin bildigini her kes· 
ten sonra soyler ve soyledigi zaman da 
yepyeni davalar konu§uldugunun farkmda 
degildir. Mesela, Egitim ve Ogretim adh 
son kitabt, <;igoenip yere ablmt§ bir sakt
:zt agzzna alan insanm midesizligile, en 
kullanllmt§ fikirleri en kuru ve yavan iba· 
reler i<;inde geveliyor: Ahl8.k bshsinde, 
eski Tarik muharriri Saidin «ahlak iledir 
nizanu ilem ilah ... » manzumesini orijinal 
bir fikir omegi gibi ortaya koyacak dere
cede. 

Babacan meslekta§, Maarif davasmda, 
bir ka~ defa, giizel beyaz sa~larma yarat· 
mtyan ~irkin tabirlerle bana sata§b. Cevab 
vermedim. Evvelki giin bir aktam gazete
sinde, ortasma koca bir resmim oturtul
mut uzun bir ma.kalenin peynir ditlerile 
bana aid vastflart didildemege ugra§tyor. 
Ben romanct tmt§tm, alim degilrnitim, 
Maarif bahsinde konu~maga salihiyetim 
yokmu§, sistem, iimanizm, Oniversite j. 
lah ... hakkmda yazdtklanrru anlamamt§, 
beni hakstz buluyormu§. 

Kaztm Nami Duru, kendisine cevab 
verrnedigime sitem ettigi i~in haydi bu se
ferki yaztsmt karttltksJz btraknuyayun: 
Ben romanct)'lm, fakat zamammm hemen 
biitiin edebiyat<;tlan gibi, ayni zamanda, 
bir cssayayiste'im. Kaztm Nami de bilir ki 
bu llfat, her muharrire, diinyaya ve mem· 
lekete aid her meseleden bahsetmek sa
lahiyetini verir. Bunun i<;in devlet tarafm
dan miihiirlenmit «maarif meselelerinden 
bahsetmege mezundur» ibaresini ta§tyan 
bir vesikaya liizum yoktur. Fakat belki de 
bu meslekta,, filin ansiklopedide veya fi
lan antolojide, benim biyografimi gorme
mi~; gorseydi fikir hayabna benim peda
goji ve psikoloji etiidlerile girdigimi, uzun 
seneler muallimlik ett~imi ogrenirdi. Ma
arife ve terbiyeye aid, telif ve terclime bir 
~ok yaztlanm ve konferanslanm da var. 
Giindelik gazetelerde ilk yazdtitm maka· 
le, 191 7 senesmde, Ahmed Cevdetin lk
dammda <;tkmJ§br ve ad1 da §udur: «Dini 
terbiye». 

Sistem, iimanizrn, terim, Oniversite ... 
meseleleri hakkmda yazdtklanmdan bir 
§CY anlamamasm1 da mazur goriiriim: Ka
ztm Naminin bu fikirleri idrak edebilmesi 
i<;in onlarm biraz daha seri mah olmala
rmt beklemesi laztm. Biraz daha dedim, 
<;iinkii maarif yaztlanmla, bir nevi «anket
makale» tarz1 i<;inde, kendi goriitlerimden 
ziyade sosyal kanaat haline gelmi§ beda· 
hatleri gozoniine koydum. Maarif bahsin· 
de ben an'anevi mektebe ve onun meka· 
nik biinyesine §iddetle aleyhtanm. Daha 
evvelki bir <;ok yaztlartmda ve konferans
lanmda bunu anlatmaga !;Blttffil§hm, om· 
riim olduk~a bu mevzua stk atk gelecegi
mi de yazdtrn. Davamn o cephesinde Ka
ztm Naminin beni anlayabilecegini hi~ ii· 
mid etmiyorum. <;:iinkii bu fikirler heniiz 
Tiirkiye degil, Avrupa i~portalarma bi • 
le dii,memi~tir . 

Bundan evvelki savruk yazdarmda 
Kaztm Nami bana kiifretmege kadar var
dtit i<;in, kendisile bundan fazla metod
lu ve terbiyeli konu~ulabilecegini zannet
miyorum. Nesillerimiz, yollanmtz, kafala
nmtz ve seciyelerimiz pek ayn. Birbiri
mizi ve ba§kalanm bundan fazla rahat· 
stz etmiyelim. 

PEYAMI SAFA 

Atli diyor .ki: 

«Harbin ~iddetle devam1 
i~in kabineye muzaheret 

edecegiz » 
Londra, 21 (Hususi) - lngiliz Arne· 

le FukasJ Reisi ve muhalefet lid eri Bin
ba§l At!i'nin riyaseti altmda bt.!unan bir 
heyet bugiin Parise hareket etmistir. He
yet, Pariste Franstz sosyalistleril~ :n;Jza
kerelerde bulunduktan sonra, Briikselde 
toplanacak olan Beynelmilel Sosyalist En
ternasyonali kongresine i~tirak etmek ii7e· 
re Belc;ikaya gidecektir. Binba§l Atli, bu 
miinasebetle gazetecilere beyanatta bulu
narak demi~tir ki: 

«- Hadiseler Komiinist ftrkasma lti
mad edilemiyecegini gostermi~tir. Komu· 
nist fukasmm arttk muayyen hi<;:bir pren
sipi yoktur. Lenin'in zamanmda, ftrkanm 
ba§mda bulunanlar siyasete kan§mtyor
lardJ. Halbuki Lenin oldiikten sonra vazi
yet degi§ti. Komiinist ricalinden 1'rot;ki 
siiriildii, diger arkada§lan i~ba§mdan u
zakla~tmldt. Bunlardan biri de u..'iirul
mii~tiir. Halen yalmz Stalin kalmt~ttr.:. 

Binba~i Atli, Komiinist ftrkast ve Nazi
lerle her hangi bir sahada te§riki mesainin 
kabil olamtyacagma i§aret ederek de;ni§· 
tir ki: 

«- Ftrkamtz lngiliz kabinesine dahil 
olmamakla beraber, harbin ~iddede de
vamt i~in kabineye azaml muzaheret ede
cektir.:. 

T emizlik miicadelesi 
Belediye sthhat miidiirliigii temizlik 

miicadelesine devam etmektedir, En zi_ 
yade Fatih mtntaka~mda bir c;ok ev ve 
diikkanlarda temizlik yaptlmt§ttr. Bun -
dan ba~ka Sirkecide Ankara, Cihan, Hii
davendigar, Meric;, Seref, Karadeniz, Ha
leb, Afitab, Silivri, Biiyi.ik Eski~ehir, Bah
risefid, istasyon otelleri umumi bir temiz
lige tabi tutulmuslar ve gene Sirkecide iki 
lokantada temizl;khrini ihmal ettiklerin· 
den para cezasma 11arptmlm1§lardtr. r 

istanbulun alacajl 
Yeni ~ehre 

Subay Taksim kt~last yerile, Yedek 

okuluna kadar olan sahada muazzam 
yapdacak ve modern mahalleler 

- 2- [*) 

Y azan : ABIDlN DA VER 

9 - T aksrm krflastntn yerine 
bah~e 

T aksim kt§last ve stadyomu kamilen 
ytktlacakttr. Kt§la arsasmm tramvay cad
desine naztr cephesine dort tane muhte
§em aparttman in§a edilecektir. Bu bii -
} iik aparhmanlann alt katlarmda bi.iyiik 
magazalar bulunacakttr. Kt§la arsasmm 
Mete caddesine naztr cephesine de bir a
parttman ve bi.iyuk bir bina yaptlacakttr. 
Bu bina, miizik, konferans salonu ve re
sim sergisi olarak kullamlmaga miisaid 
bir §ekilde in§a edilecektir. Simdi Pano
rama kazinosunun bulundugu yere de, 
biiylik bir otel yaptlacaktn. Bu otelin bir 
cephesi Taksim bahl;esine bakac.,.kttr. 
;limdi stadyomun bulundugu kJsJmla fut
bol kalelerinin arkasmdaki kt§la ktstmlan 
kamilen kaldmlacak, buras1 bir gezinti 
bah<;:esi haline ifrag edilecektir. Bahc;enin 
sagmdaki ve solundaki agacltkh iki geni§ 
yola Avrupanm baz1 g"ni§ cadde ve mey· 
danlarmda oldugu gibi, ac;tkhava kahve
leri ve kazinolan yaptlacak ve bunlarm 
teras denilen onlerine masalar konulabi
lecektir. ;limdi Beyoglu lstiklal cadesin
de piyasa eden halk, burada dola§acak -
ttr. 

10- Taksim bah~esinin 
genifletilmesi 

Ytllarca baktmsJzhktan ve zevksizlik • 
ten bir mezbele ve teneke mahallesi ha· 
lini alan T aksim bahc;esi temizlenmi§, Yt'l.
niden tanzim edilmi~, bir ko~esinde gii
zel bir ~ehir kazinosu yaptlmt~tlr. Fakai: 
Taksim bah<;:esi bu kadarla kalacak degil
dir. Bahl(e, 9 uncu maddede bahsetligi • 
miz gezinti parkt vasttasile Taksim mey
danile birle§tirilecegi gibi, Mete caddesi 
de uzattlarak T aksim bahc;esinin deni-zc 
naztr cephesinden, T a~k1~lanm yanmclan 
ve arkasmdan gec;irilecektir; bu yol do· 
la§a dola§a ta Ni~anta§ma kadar gidecek· 
Lir. Taksim bah<;:esinin denize naztr cephe
si tevsi edilmekte olup Mete caddesile 
bahc;e arasmda kahn duvarlar yaptlmak· 
tadtr. Burada bahc;enin yazhk sahnesi de 
in§a edilecektir. Proj.,si ikmal edilmek 
iizere olan sahne yaza kadar yeti§tirile • 
cektir. 

Taksim bahc;esi, §imdi Dagc1hk kulii 
biiniin bulundugu binamn yanmdan T af • 
kt§laya gid.,n ve Dolmabahc;;., stadyomu
na kadar uzahlacak olan caddenin lis • 
tiinden bir koprii ile Siirpagob mezarhgt· 
na da raptedilecektir. 

T aksim bahc;esinin denize naz1r cephe
si, Bogazm ve Marmaramn giizelliklerini 
doya doya gormege miisaid bir teras ha
line getirilecektir. 

II - T aksin1 bah~esinden Dol
mabah~eye kadar yefil saha 

Taksim bahc;esinin denize nazn cephe
sinde, Dolmabahc;eye kadar inen ve ~im
dilik yan m.,zbele, yan bostan olan, bir 
taktm barakalar ve teneke evlerin bulun· 
dugu ~ukur saha, ta Dolmabah<;:e stadyo
muna kadar, bir park haline konulacak
ttr. Buranm istimlaki ikmal edilmi~ ve 
tanzim itlerine ba§lanml§hr. Bu parkm 
i<;:inde muhtelif c;ocuk oyun yerlerile, a -
l(tkhava tiyatrosu ve yiizme havuzu in~3 
olunacakttr. 

T aksim bahc;esinden bu parka gec;ilmck 
suretile ye§illikler arasmdan Dolmabahc;e 
staclvomuna inmek kabil olacakttr. 

12 - Dolmabahfe stadyomu 
Eski «lstabhamire:. nin yerine yaptl -

mak iizere olan 25 - 30 bin ki~ilik Dol -
mabahc;e stadyomu hakkmda kafi malu
mat verildigi ic;in, tekrara liizum gormii· 
yoruz. Bu stadyomun cephesine tesadiif 
eden Dolmabah<;:e meydanmm da l}im
diden tanzimine ba§lanmt§, oradaki ba7.1 
binalar, kaldmlmt§ ve park haline geti -

[•] Birinci makale diinkii nii•h•mmtl~ c;tk
mJSttr. 
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:ilmekt., bulunmu~tur. Stadyomun in§allt 
miinakasaya konulmu§tur. 

Lutfi Kndar T aksim satdyomunun vc 
Dagc1ltk kuliibii binasmm, miimkiin mer· 
tebe gee; ytktlmast hakkmdaki miitaleala
rtmtzt kabul etmi§tir. Dolmabah<;:e stad -
yomu yaptltnctya kadar, Beyoglu tardh 
sporculannm ac;tkta kalmamast ic;in, Ga
latasaray kuliibi.iniin Mecidiye koyiinde -
ki ~·v>r sah~ ,t, tanzim .,dilecektir. 

13 - Siirpagob me:zarlrir 
lc;indeki Ermeni kilisesi gibi l;.>azt me · 

bani kamil.,n istimlak edilecek olan Siirp
agob mezarhgmm arka taraft ye§il sana 
olacak, tramvay caddesine nazn on kts
mma da, Sipahiocagma kadar, biiviik a
parhmanlar in§a edilecektir. Beledtye, 
burda kii<;:iik kii<;:iik binalar in§asma mii
saac!e etmiyecek, arsalan ancak biiyiik 
aparhmanlar yapmak isteyenlere satacak· 
ttr. 

Dagc1hk kuliibii binas1, bu mezarl1kla 
T aksim bah<;:esi arasmdan gec;en ve T a~
kt~laya giden yolun bir kotesindeki tenis 
kordlan yanmda yaptlacaktJr. Siirpagob 
mezarhgt, §imdi Belvu yazhk kazino ve 
bahc;esinin bulundugu yerlere kadar tan
zim edil;:cek; kazinonun yeri geni§ bir ge· 
zinti yeri yaptlacakttr. Daimi sergi binast 
da bu mmtakada, §imdi Yedek Subay o
kulu olan Harbiye mektebinin arka tara
fma yaptlacakttr. Sergi binasmdan T!!k -
~im bahc;esine dogru, muvakkat paviyon· 
lar in~asma miisaid bir aaha bnakJlacak
ttr. Kapalt spor salonu, Sipahiocagmm 
karsts•ndaki ko~eye insa edilecektir. 

14- Harbiyedeki ~ocuk bah~esi 
Vali konagmm kar§tsmda yaptlmaga 

ba~lamt§ olan <;ocuk bah<;:esi ikmal edil
mek uzeredir. Buradan daha a~agtya dog
ru inilerek aralarmdan T aksimden gel en 
yolun gec;tigi iki bahc;e daha yaptlacak -
ur. Bu lie; parc;a bahc;e birbirinin mutem
mimi olacakttr. 

15 - Abbasaga parkt 
Be§ikta§ta Abbasaga mezarltg., ~iizel 

bir park haline getirilmi§ olup bazt eksik· 
Jeri de ikmal edildikten aonra pek yakm· 
da 11r•lma toreni yaptl"c~kttr. 

16- Tepebafl bah~esi 
T epeba§l bah~esinin tanzimi ic;in hazu

lanan planlar bitmi§tir. Buras• da guzel 
bir bahc;e haline g"tirilecektir. Planm t3t
bikt i§i bu gunlerde miinakasaya konula
cakttr. Zamam gelince T epeba§l tiyatrosu 
da, Asri sinema da ytktlacaktn. 

17 - Konservatuar 
Belediye, Konservatuan, yani Musiki 

mektebini Istanbul tarafmda yapmaga ka
rar vermi§tir. Sehzadeba§mda, 16 mart 
hadisesinin cereyan ettigi y.,rde in§a edi· 
lecek olan bu binamn plan ve ke§ifleri 
hazJTlanmaga ba~lanmt§tlr. 

I 8 - Kii~iik fehir tiyatrosu 
Beyoglu cihetinde, halkt T epeba~l ti

yatrosu denilen sala§tan kurtarmak i<;in, 
kuc;iik bir tiyat.-o binast yaptlacakttr. llu
nun ic;in de, Beyoglu Belediye dairesin -
den ;ii§haneye dogru inen yoku§ta, sol ta
raftaki eski mezarhk miinasib goriilmu§· 
tiir. Buradaki kahve ile Galata kulesine 
dogru giden yeni asfalt cadde iizetindeki 
eski binalar ytktlacaktn. Kiic;iik ,.,hir ti
yatrosunun yanmdan gec;erek Kuledibine 
giden asfalt cadde, baz1 istimlakler, tan
zimler ve geni§letmelerle Tiinel meyda
mna kadar uzattlacakt1r. 

Kiic;iik ~ehir tiyatrosu, bah~e i:;inde in
§a edilecektir. Tiyatronun plamm, Fran
samn en me§hur tiyatro mimarlanndan 
Pere haztrlayacaktu. Taksimdeki yap1la -
cak biiyiik tiyatro binasm1 da ayni mimar 
yapl'cakhr. 

19- $i,hanedeki ~ocuk bah~esi 
Si§hanede, bir taraftan Gazi kopriiaii

ne, diger taraftan Kastmpa§aya inen iki 
yolun ortasmdaki harab binanm yerine 

(Arkasz sa. 6 sU.tun 3 te> 

M E"TE CAOOS:.!ti 
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HEM NALINA 
MIHINA 

Zaman . . 
1~m 

miittefikler 
~ah~Iyor 

u harbin «zaman:. unsuru, mut· 
tefiklerin dostu ve miittefikidir. 
Filvaki, zaman gel(tik<;:e miitte

fikler de, miittefiklerin menfaatlert de 
kuvvetleniyorlar. ll}te biitiin lngiliz do • 
minyonlan ve i~te M1s1r. 

Gec;en seneye gelinceye kadar 13,000 
er ve 500 subaydan ibaret olan, hava ve 
deniz kuvvetleri yok denilebilecek bu va
ziyette bulunan M1s1r, geceli giindii:r.lu 
<;:ah~arak yeni bir ordu viicude getirmek
tedir. M1s1r parlamentosu, 19 39 senesi ip
tidalanna dogru 19 milyon Mtstr lirahk 
(bir MISlr lirast bir lngiliz lirasmdan bir 
miktar daha k1ymetlidir) milli miidafaa 
tahsisatmt kabul etmi~ti. Bu para ile mu
vazzaf ordunun mevcudu 50,000 netere 
~tkanlacaktJ. Aynca, 60,000 ki~ilik bir 
ihtiyat kuvveti te~kili i<;:in 12 milyon lira 
daha kabul olundu. 

Mtslnn yalmz 2 7 tayyaresi vardt; bu 
miktarm 500 e <;:tkanlmasl kararla§ttnldt 
ve bir hava ordusu viicude getirmek iize
re de, 6 milyon MlSlr liras1 tahsisat veril· 
di. 

Bir ka~ gambottan ibaret olan donan· 
maya I milyon lngiliz lirast tahsis olun
du ve lngiltereye 2 muhrible 2 denizaltl 
gemisi, 2 torpitobot. 2 mayin dokucii ge· 
mi tsmarlandt. 

Franstz gazetelerine gore bunlar in~a 
ve teslim edilmi§tir. MISlrda lie; tane silah 
ve miihimmat fabrikast testst ic;in de 
700,000 MISlr lirahk tahsisat kabul edtl
digi gibi ayrtca Mtsnla Filistin arasmda 
bir ticari ve askeri yol in§aSl ic;in de but• 
o:;eye para konuldu. 500,000 M1s1r liras1• 
na c;tkacagt hesablanan bu yolun masraf· 
larmdan 300,000 liraaim Siivey§ kanah 
kumpanyast, miitebakisini MlSir hazinesi 
deruhde etmi§tir. 

19 39 ba§mdan ve bilhassa harbin i1a· 
mndanberi Mls!T, lngilizlerin de yardtmi· 
le milli miidafaasmt kuvvetlendirmek i~in 
son gayretile c;ah§maktadtr. Ordunun te§• 
kili bir subay ve erba§ meselesidir; c;unkii 
16 milyon niifuslu M1S1r er bak1mmdan 
<;ok zengindir. 

Niifusu 16 milyon olan MlSirda her se• 
ne, 170 binle 183 bin gene askerlik 1(8 • 

gma girmektedir. 
General W eygand' m Kahireyi ziyareti 

miinasebetile yap1lan biiyiik ge~id res • 
minden bahseden t.,lgraflar, Kahire civa· 
nndaki me§hur «Heliopolis • Giinc:§ §ehri:. 
civarmda kulan dolduran Mtstr motorlii 
ktt' alanndan bahsetmi~ti. Filvaki, lngil • 
terenin yardtmile Mmr, en modern silah
larla te<;:hiz edilmi~ ve motorlii birlikler 
kurmu~tur. Colde, hecinsiivarla znhh oto· 
mobil, siivari ile tank yanyana MlSir top· 
raklanm miidafaaya haznlanmaktadJTlar. 

Dun, havada ve denizde oldugu gibi 
karada da kendisini miidafaa i«<in, yaln1z 
lngiltereye giivenen, hatta baoka yardtm· 
c1lar aramak ihtiyactnl duyan Mts!T, ktsa 
bir miiddet ic;inde 100,000 ki~ilik bir ka
ra ordusu ve 5 00 tayyarelik bir hava or· 
dusu viicude getirmi~tir. Mtstr ordusu kuv· 
vetlendikce ve MlSin miidafaa edebile • 
cek bir hale geldikc;e oradaki lngiliz, Hind 
ve Avustralya • Y eni Zelanda ordulart, 
diger cephelere gonderilmek uzere. ser• 
best kalacaklardtr. Bir sene evvel. M!Sl· 
nn mlidafaas1, M1S1n da lngiltereyi de, 
Fransay1 da endi~eye dii~iiren miihim bir 
mesele iken bir sene sonra, arttk ortada 
boyle bir meseleden eser kalmtyacakttr. 
Zaman. miittefiklerin ve onlann miitte • 
fiklerinin hesabma ,.ah§an ba§ka bir miit
tefiktir, demekte hakhy1z. 

Muallimlere verileeek 
ikramiye 

Millet mekteblerinde muvaffakiyet 
gosteren muallimlere tevzi edilmek iizere 
Maar if Vekaleti biit,.esinden 10 bin lira 
ayumt§ttr. Bu miikafat, Vilayet Maarif 
miidiirlerinin riyasetinde te§ekkiil edecek 
olan komisyonun se<;:ecegi l 00 muallime 
miitesaviyen I 00 er lira olarak taksim e. 
dilecektir. Tespit edilen muallim veya e
gitmenler martm 25 ine kadar bir raporla 
Vekalete bildirilecektir. 

i 
< 
0 
)' .... 
I 

t 

·-z .... 
> 

.r---
1 
! 

\ 

' -~ r~, 

,. .... ) 
I I 

Taks!m ktgla.nmn ve Stadyomunun yerine yaptlacak olan binalarla par km ve aga<;ltklt gezinti yollanntn krokt<i £ 1 • 2. 3. 4 • 5 
i§aret edilen yerlere buyilk aparhmanlar yaptlacakttr. Digerleri mii.zik ve konferatu 1alonu ile bill/ilk oteldir 1 , 

numara lie 
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I'; l KUr;Uk 
hlkaye Dostluk iMtihani ] 
Daima alim gec;inen, hangi meselede I buyurunl~ diyecektim. 

olursa olsun kimsenin kendisinden evvel Saat tam altl .• Heniiz kimse goriinme· 
miitalea yiiriitmesine meydan vermeyen di. Altlyt on gec;e hizmetc;i bir zarf getir
Mi:hat Bey; bir musahabenin sonlanna I di. Beni en c;ok seve~ ~oriinen Rahmi 
dogru: Beydendi. AnsiZI!l mtsaflr bashrmt§, ge• 

- Evet beyler. diyordu, ben fikrimde lemiyecekmi§ .. cAial~ Derken telefon 
1srar ediyorum. ;lu asada menfaate isti • c;aldt. Bu sefer:.__Remzl Bey .. 0 da rahat· 
nad etmeyen hie; bir miinasebet yoktur. stzmt§, hatta ogleden sonra yazthaneye 
Diinya yiiziindeki siyasi ittifaklara, askeri bile inmemi§. 
ittihadlara §oyle bir nazar ftrlatlvermeniz Her iki iic; dakikada bir ya telefon c;al· 
bu iddiam1 ispata kafi bir delildir. ;lahsi dt, ya bir mektub geldi ve ben otuz dos· 
dostluk, ahbabhklar da boyle.. Etrah • tumun ismi yaz1h listeye tam yirmi yedi 
mtzdaki tamdtklanmtzdan hangisini ele c;izgi c;ekmek mecburiyetinde kaldtm. 
ahrsamz ahmz bizden ya maddi veya Diger iic; ki§iden biri babasmm oliimiin· 
menevi c;tkan yoksa stktftkt goru§mege den sonra ahp biiyiitti.igiim bir arkada§ 
degil ya, selam vermege bile tenezziil et· c;ocugu, ikincisi, k1zmm biitiin masrafm1 
mez. Sa£ samimiyeti, kar§thk beklemiyen deruhde ederek Avrupaya tahsile gon • 
muhabbeti kimsede bulamazs1mzl derdigim amcam .. Oc;iinciisii de her ay 

;len yiizlii ku sac;h Sabih Bey tasdik cebine otuz lira harc;hk koydugum ihtiyar 
ediyordu: ' daytmd1 .. Demek, bunlar samimiyetlerine 

P k d " B d b h k'k te sa- giivenilebilecek insanlardt .. Heyhatl. Sa-
- e ogru.. en e u a t a d' · b 1· d 'h · d 

d • k'ld d • 'l d tl tn hep at ye IYI e§ gec;e tste e 1 tlyar aytm· 
e nazan §e I e egl ' os anm • d b k k' k l B' k d · · k b' · 'h d · ek pratl'k an a§ a trnse a marnt§tl. tr ac; a-

btnl s1 1 II tmh an an gec;uer k'k d 1 · · 
ve kat'i bir tarzda inand1m. Ahbablanm· 1 a sonrlad'"'a 'khapbt c;a mdd1·. Htzmetc;a da-
d h. b' · f k deg"t'l ya ye ytmm ge tgma a er ver 1. an 1<; an smt t gec;ece • • . . . . . 
rinde bile sayacak kadar numara alama- .Kalb1md~k1 se;mci art1k BIZ tasavvur 
d1lar. Hepsine ba§tanallag1ya bashm st • edm. Kendt kend1me: 
fml. - Hie; olmazsa, tek dostum varmi§l 

Bir ag1zdan atJld1k: Diyordum. Zihnimden buna mukabil 

N I · 'h A I t b k I ona yapacag"Im iyilikleri geririyor, acaba - as! amtl an o ya.. n a a a 1m " 
da usulii biz de ogrenelim, sayende dos- §oyle bir iki bin liraya bir ev mi ahp he
tu dii§mam kolayca ayad edeliml. diye etsem, yoksa romatizmalanm tedavi 

Sabih Bey sigarasmm kiiliinii tablaya ettirmek ic;in Avrupa kaphcalarma ml 
silkeledikten sonra devam etti: gondersem? diye dii§iiniiyordum. 

lhtiyan koridorda kar§tlad1m. Koltu • 
- Oyle pek dahiyane bir §ey degil .. guna girdim. Ne ti.irlii itibar gosterecegimi 

Cencken tabii saftlm. Babamm cenaze • bilmiyordum. Kabul odasmda ko§edeki 
sinde benden beter aglayanlan, htc;ki • koltuga oturttum. Rahatsiz olmasm diye 
ranlan goriince hakiki dostlarm bu diin• arkasma iki iic; yashk stkt§hrdim. Kalori
yada soylendigi kadar nadir olmadlgl ne· fere biraz daha komi.ir atmas1 ic;in kaptct· 
ticesine varrnt§tlm .. Heyhat, son imtihan ya haber gonde1dim. Derhal kahve yap· 
bu kanaatimi kokiinden sarstJ. En kavi malarm1 soyledim. Sigarasmt yakttm. 
ahbabhklan iki lleyin ytkhgtnl c;ok iyi Kahve geldi. Day1m titrek elile finca· 
biliyordum. Biri sari hastahga tutulmak, m dudaklanna gotiirdii. Hopiirdete ho • 
oteki meteliksiz kalmakl .. Tabii birden • piirdete i~;mege koyuldu. 0 vakit hal ve 
hire iflas ettigime, be§ paraya muhtac ol· hatlr sormaya giri§tim: 
duguma herkesi birdenbire inandiimak - Nasalsm daytctgtm, iyisin ya .• 
kolay degildi. Onun ic;in bir iki hafta ev• - lyiyim Sabihc;igim.. Her i§in ball! 
den c;tkmamayi goze aldtm. Berbad ha· I k 

d h b sag 1 .. 
vah karanhk bir gi.in e yazt anemin a-

1 - Dogru day1ctgam.. lki U" giindi.ir §tna oturdum. En aziz ve sevgili dost an· "' 
iizerinize afiyet, gripe tutulmu§tum da .. 

mm bir listesini yaptlm. Tam otuz ki§iY· 
diler. Otuz tane kagtd, zarf aldtm. Hep· Der demez, demin c;ekita§I gibi koltuga 
sine elkabi degi§tirerek ayni mealde §U giic; yerle§en ihtiyar birdenbire bir lastik 
mektubu yazdtm: top gibi havaya stc;radt: 

cCripten fevkalade mustaribim. Ya • - Affedersin yavrum, dedi, madem· 
takta ate§ler i~;inde yatlyorum. Oc; dart ki gripe tutulmu§sun .. Biz ona, malum ya .. 
giindiir c;aguthglm doktorlardan ba§ka pac;avra hastaltgt deriz, o saat insana ge
kimse kaptmt c;almadt. l§lerini bitirdikten c;er, pek yamma sokulmal. 
sonra ha§ucumdan aynlm1yan hizmet~;im- - Sahi dayiCtgtm unuttum, fakat ben 
le konu§maktan b1kt1m. Sakmttdan path· size bir mektub gondermi§tim. Orada 
yorum. Rica ederim, bir iki dakika ic;in hastal•g•mdan da bahsetmi§tim .. 
ugrar mlSintZ~ Per§embe giinii saat alu - Ya .. 0~; giindiir c;amhcada eski ar
ile yedi arasmda mutlaka beklerim .. Se- kada§lardan birinde misafirdim.. Tabii 
lam ve hiirmetler.:. mektubu evde saklamJ§lardu. 

¥'1-• - T e§ekkiir ederim, dayicigtm, de • 

0 ak,am alt kat salona otuz ki§ilik mii
kemmel bir sofra kurdurdum. Her <;e§id 
ic;ki, nadide mezeler hazulatttm. Her ta· 
bagm i~ine iizerinde c 7 §ubat dostluk zi· 
yafeti hatnast» yazth kartlar dizdirttim. 
Ciyindim, kabul odasma kuruldum. Hep
Stnl orada toplayacak, sonra cyemege 

mek mektubu almadan kendiliginizden 
hatuladmiz da geldiniz!. 

- (jyie yavrum .. ~ubatm yedisi oldu. 
Bu ay biraz gee; bile kaldtm.. Oc; dort 
giindiir on parasizim.. Ugrayay1m da 
harc;hglmt alaylm, dedim!. 

AHMED HJDAYET 

AZAK sinemastnda 
BUG UN 

Sinema aleminde llimdiye kadar goriilmemifJ muhte1;em bir faheser 

I • YIK.ILAN MABED 
EDWiGE FEUiLLERE - GEORGES RiGAUD 
Z • RiM • TiN • TiN' in SON ilrriKAMJ 

Macera ile dolu heyecan filmi 
AZAK sinemas1 bu haftadan itibaren saym halkumza bir cemile olmak iizere 
halk gunlerinden maada en k1ymetli filmlerini bir kat daha tenzilath fiatla 

gostermege karar vermi&tir. PER$EMBE ve CUMA GUNLERi 

BiR BiLET FiA TiLE 2 Ki~i 
BALKON I. inci MEVKi II. nci MEVKi 

2 kisi 30 K. 
' 

2 kisi 25 K. , 2 kisi 15 K. , 

Be,ikta, SUAD PARK Sinemastnda 

Allah In Cenneti M UN i R 
NUREDDiN 

ilaveten: GRAF Von SPEE z1rhhsmm Montevick~o limamna kaGmasi ve 
intihan biitiin teferriiatile, Seanslar: 2,30 - 4,30 - 7 ve 9 da 

Tefrika No. 32 Nakleden: HAMDI VAROGLU 
cBir aydan beri lstanbuldaylm ve be-~ hareket, daima degi§en c;ehreler. Her §ey, 

nim ic;in tensib ettigniz hayah ya§Jyorum. zihni yormadan insam oyalayor. 
Ceziyorum, egleniyorum; ahpab, arka. cSiz de zaten boyle diyor ve boyle ta· 
da§ edindim. Hatta, gelin kulagm1za soy- savvur ediyordunuz, tasavvurlanmz ay· 
leyeyim, erkek arkada§lanm bile var. nen c;Ikllgl 1c;in elbette memnunsunuz. T e-

cHulasa, pek ne§' eli, pek giiriiltiilii, §im- daviniz in§allah miispet netice verecek. 
diye kadar ge~irdigim hayata nazaran, f1r- cEsasen, burada gec;irecegim §U birkac; 
tma gibi bir ya§ayi§I haftadan azami fayda gorecegime ben 

cDedigim gibi, ~;ok eglenceli bir hayat de inanmaga ba:}lad1m. Ana bucagmm 
ge~;myorum. Bu eglencelerin ortasmda, ktymetini, beni orada bekleyen biiyiikan
Yasslkayayi pek aradtgim yok. Daha dog- nemin sevgisini, geride bJraktJgim rablta· 
rusu, ak§amdan aksama arayorum. Oda- laran kuvvetini, avdetin zevkini §imdi da
ma c;ekilip de, o g~niimiin bir hulasasm1 ha fazla hissediyorum. 
yaptagam zaman, Yass1kaya gozlerimin o. clstanbul seyahati ahlaktmt da degi~-
niine geliyor. tirdi. 

cSabahlan da, uykudan uyandagtm za- «Simdi ne kadar ba§ka bir Leyla oldu-
man, oradaki sabahlara di.i§iindiigiim olu- gumu bilseniz! Sakin, ciddl, agu ba§h 
yor. Y asstkayadaki odamda, uykudan bir ktz oldum. Sizin Y ass1kayada tamdtgt· 
gozlerimi a~t•g•m zaman etraf1mdaki her mz delifi!lek Leyla ile bu giinki.i ben ara
§ey bana giilerdi. Burada oyle degil. Bil- smda daglar kadar fark var. 
hassa ah§tlgim ~ehreleri kar~tmda hula. cBu havadislerin ho§unuza gidecegini 
mama:k i.iziinti.isii var . tahmin ettigim ic;in yaz1yorum. 

cBunlann haricinde, hayattmdan c;ok cUmanm ki bana uzun, gayet uzun bir 
memnunum. mehubla cevab verirsiniz. Fakat, mektu. 

clstanbul harikulade bir yer. Ciiriiltii, bunuzda, biiyiikannem gibi hesa_bh dav· 

CUMHURIYET 22 Subat 1940 

TecrDbeli bir 
daktilo Aran1yor 

Eskl ve yenl tUrkt;e okur, 
yazar ve frans1zca blllr tee· 
rUbell blr daktlloya lhtlyac 
vard1r. HergUn saat lklden 
sonra gazetemlz ldareslne 
mUracaat. 

VATANSIZ KADIN 
EDWIGE FEUILIERE 

JEAN CHEVRIER 

AY~E 
IMPERIO ARGENTINA 

. Tiirk~e sozlii 
lspanyo/ca ~ark!lar 

~ehzadeba•• TURAN Slnemasmda 
istanbul muhitinin en kibar• en geni~ ve en ~Ik konforlu aile sinemas1d1r. 
Bu sene Avrupadan yeni getirilen son sistem makinelerile bu mevsimin 
en giizel intihab edilmit filimlerini gosterecektir. Bunlara ratmen TURAN 

sinemas1 bu filmlerl halk1n gorbilmesi i~in hi~ bir fedakarhktan 
~ekinmiyerek toplu aileler i~in 

BUyUk tenzilath fiatlar : Her per~embe ve cuma gUnleri 

Blrlncl mevkl 
Hususl Balkon 

2 ki§i 3 ki~i 

2s K. asK. 
40 K. so K. 

4 ki§i 

45 1(. 

ao K. 
letanbulda Ilk defa olarak 3 bUyUk film blrden 

1- GAiB CENNET 
Biiyiik Valsin unutulmaz artisti FERNAND GRAVEY 

2 • R i N T i N T i N ve E $ i 
Heyecan ve deh~et filmi 

3- DAVA.Y DA.YDUDLARI 
Biiyiik sergiize~t filmi. Matineler 11 den itibaren ba~lar. 

Yalntz IPEK sinemastnda devam ediyor 

· ~AD.¥0 
( Bugiaki program ) 
TtlRKlYE RADYODlFtJZ'YON POST~ 

DaJga azunlutu: ft1!1 
Tilrtiye Radyosu 1648 m. 182 Kc/s. 120 "' ' 
ADka.ra • T. A. P. 31.70 m. 9465 Kc/s. 20 P"'' 

12,30 Program ve memleket saat aYa!~ 
12,35 Ajans ve meteoroloji haberleri, 12,5 
Ti.irlt. muzlgl. Qalanlar: Kemal Niyazi SeY" 
hun, Cevdet Qagla, Fahri Kopuz, izzedd)IJ. 
Okte. I- Okuyan: Mefharet Sagnak. 1 _. 
ibrahim Aga - H!caz §arlu: <Mahzun dU: 
ru~un) 2 - Enderunlu Yusuf - Hicaz §a!k1• 
(Ate~! a~kma raptetti) 3 - Sadeddin l{a,Y· 
nak - Hicaz 11ark1: (A1;nld1 giil figan et!lle• 
de billbi.il) 4 - Hicaz tiirku: (Karanfil ~y· 
lum oyluml II - Okuyan: Semahat OZ~ 
denses. 1- Dede • Mahur §arki: (Sana l~.Y1 
mi ey gilltenl 2 - U.t!f Aga - Mahur ~at:· 
k1: (Aldl akllm bir gonca.lebl 3 -lilerif lcll· 
Mahur ~ark!: <Aia.mam dogru.su desti e!lle; 
le) 4 - Refik Fersa.n - Rast ~ark1: (Yak~ 
ciham ate~l) 13,30 - 14,00 Miizik: opere 
§ark!.lan (Pl.) 18,00 Program ve memleket 
saat ayar1, 18,05 Miizik: Radyo Caz orke;;t· 
trasi. 18,40 Konu§ma. 18,55 Serbest sll!J. • 
19,10 Memleket saat ayan, ajans ve metJ• 
oroloji haberlerl, 19,30 Tiirk muzigl: saz e: 
serlerl. (Kemen!(e, ney, kiiddiim). Qalanla.l'· 
Ru~en Kam, Fahlre Fersan, Basri Ufler, rru· 
r1 Halll Poyraz. 19,45 Tiirk miizigi. Qalan• 
Jar: Kemal N. Seyhun, Cevdet Qagla, Fall• 
ri Kopuz, izzeddin Okte. I- Okuyan: Ra· 
dlfe Erten. 1 - ishak Varan - Suz!nak ~ar· 
k1: (Bir giin geleceks!n diye) 2- All Rifat· 
Suzinak §ark1: <Kar etmedl zallm) 3 _. 
Mustafa Nafi~ - Suzinak ~ark1: (UmtdslZ 
bir sevincle) II - Okuyan: Mahmud !{a• 
nnda§. 1 - §emseddin Ziya - Hlcaz ~ar~1 : 
(Amlsm yar ile) 2 - Arif Bey • Hicaz ~!1!
ki: (Benlm halim flrakmla. yamandir) 3 ....
Bimen lilen • Hlcaz §arki: (iltifatm ben! 
ihya eyler.) 20,15 Konu~ma (Bibl!yograf; 
ya) 20,30 Tiirk miizigi: Fasll heyeti, 21,1 
Miizlk: Sedad Ediz tarafmdan keman so• 
Iolar1, 21,35 Miizik: Kii!;iik orkestra c:~et: 
Nec!b A~km). 22,15 Memleket saat ayat1• 

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

1 

DIKKAT: =~a!k~:m SAKARY A' da 
Pek mUkemmel ve t;ok gUzel blr program 

-DEMiR KAPI ARASINDA lstanbulda 
ilk defa 

RICHARD ADAMS ve GWEN LEE 
tarafmdan oynanm•~ Gangsterlerin maceralarile dolu film 

2 -SON BUSE 
JEAN GABIN - MICHELE MORGAN 

tarafmdan oynanmif emsalsi.z bir taheser. 
llaveten : Tiirk~e izahath F oks dtinya havadisleri. 

Seyirci ak1n1 yiiziinden hemen hemen her giin 
kaplSIDID oniinden tramvaylarin, otobiis}erin 

mii§kiilatla ge~ebildigi 

Bu hafta S A R A Y sinemas1nda 
~imdiye kadar gormediginiz derecede hissi ve miiessir 

A$K FIRTINASI 
Frans1zca sozlU ,aheserin ba, roliinii oynayan : 

DOROTHY LAMOUR'un 
lllhl gUzeiiiGI takdlr nazarlar1 seyredllmekte ve candan 

alklflanmaktadlr. 

Diger sahne arkada§I : L E W A Y R E S 
Harb hallnde blr ••hrln bUyUk faclas1 ••• Kahramanhk 

MUcadele ••• Fedaklrhk ••• 
llaveten : FOKS JURNAL de Balkan Konferans1 ve 

BAY SARACOOLUNUN Frans1zca nutku _, 
FERAH SiNEMADA 

Tel; 21359 

BugUn 3 film Yar~~~ .• ~a~~~lan Ko(~s~c~~~p~~~l~!~l GECE · KU~LARI 
Serapa kahkaha 

Her Per~embe _ cuma tstanbnlda FE R A H sinema tarafmdan icad olunan yeni tenzilath toplu aile 
y ilk olarak Komblne blletler gUnUdUr. 

Alb gilnde 20,000 ki§i bu kombine usulile bilet aida ve bu 20,000 ki§i gozleri yormayan ve bozmayan ve hususi yeni getirdig-imiz filtre cihazlan 
vas1tasile sesleri tabiilettiren son sistem makinalanmtzla mevsimin en giizel filmlerini gordiiler. 

Her fBYI hesab edllmeden hemen taklld olunablllr. Fakat dlllerde destan alan maklnalar1m1z ve bUyUk tedaklrhklar 
mukablllnde elde ettiGimlz flllmler taklld olunamaz. 

Ucuzluga daima rehber olan Ferab Sinemaya ne mutlu! 

ranmamamz1. Y assakaya hakkmda bir 
parc;a tafsilat vermenizi rica ederim. 

cBenim oradaki yoklugumdan hala 
memnun olup olmadtgmizi, gece yans1 
c;IkJp gitmege sizi mecbur eden miihim 
habcrler almaga devam edip etmedigini
zi de bilmek isteyorum. 

cSize daha neler yazmak isteyorum. 
Fakat akhmda biriken sozleri kag1da ne. 
dense gec;iremiyorum. 

cCaliba cammm sakmtasmdan olacak. 
clstanbulda can s1kmttsmdan bahset

mek giiliinc ama, hakikat boyle. 
c:Sizi, yerlere kadar igilerek, en derin 

reverans1mla selamlartm, muhterem mu
allimim Selim Sekban Bey. - Leylb 

Bu mektubu postaya verir vermez pi§
man oldum. Yaphg•m bu dii§iincesizce 
hareket pek yaki§IksiZ oldu galiba. 

Selim Sekban Bey, bu ciir' etkarlJgimi 
her halde begenmiyecek. Belki de mektu. 
burna cevab bile vermek istemiyecek, ben 
beyhude yere utandigimla kalacag1m. 

Hele biiyiikannemin bu i~e ne diyece
gini dii§iindiikc;e ter doki.iyorum. c;attk 
ka~lan goziimiin oniine geliyor. 

Yebanct bir erkege, durup dururken 
mektub yazmak, hem de cevab vermesi 
ic;in ad eta tsrar etmek ne aytb §ey I 

'f. 'f. 'f. 

Bu sabah, halamla oturuyorduk. Hiz
met~i. bir ytgm mektub getirdi. 

Halam, mektublarm iistiinii hirer hirer 
okudu. 0 bunlara goz gezdirirken ben, 

Karh daGiar, Engln denlzler ardmdan bUtUn g6nUilerl feshlre galen 

Guzel G i N G E R R 0 G E R S 
ak:~~;r~u~.~~~z• C E V M E S S T E VV A R T 

Ilk defa olarak bUyUk blr flllmde blrleftiler. 

( Fraos1zea Siizlft ) 

ATE$Li KADIN 
Bu Ak$am L A L E Sinemas1nda 

Her genci ~Jldirtan atk iiniversitesinin esrarm1 gosterecek ••• Her kalbi oynatan " BiG ,APPEL, dans1n1n 
yeni figiirlerini otretecek .. , Ginger'in demir yumruklaum, altan sesini gosterecektir. lki biiyiik artiste 

• yeni bir teref ulku a~an bu film senenin say•h ne§'e bayramlaundan hiridir. Programa llave : 
1 - DUnyan1n gUzU ve kula§• en son haberler Paramunt Jurnal. 2 - Renkll Mikl Walt Dis· 

ney. Numarah koltuklar sabahdan anga)e edllmektedlr. Tel : 43595 

yi.iregim c;arparak bekleyordum. Bu mek
tub destesinin i~;inden bana da bir kismet 
c;Ikmasl ihtimali yok degildi. F akat bunu 
hem isteyor, hem de boyle bir ihtimalin 
tahakkukundan korkuyordum. 

Yiiziim fazla mt kiZarmt§tJ, ellerim faz. 
la mt titremi§ti, bilmem. Her halde heye
cantrnt zaptedememi§ olacag1m ki, hala
mm k1z1 Nadire, bir arahk, mavi gozlerini 
hayretle a~;arak, uzun uzun yiiziime bakh. 

Beyhude beklemi§, beyhude tela§a dii§· 
mu§um. Halamm eli bana uzanmad1. 
M..,ktub destesinden bana bir !ICY c;tkmadt. 

Selim Sekban Bey, mektubuma c:evab 
vermemi§ti. 

Biiyiikannemden umdugum azar mek
tubu da gelmerni§ti. 

Derin bir nefes ald1m. 
Fakat, on dakika sonra odama c;ekil· 

digim zaman, goz ya§larJml zaptedeme· 
dim. 

Omidim birdenbire kmlml§tl. Selim 
Sekban Beye yazdigim mektub iic; giin
denberi eline gec;mi§ bulundugu halde 
hala bir cevab gelmemesi, bu cevabdan 
artak biisbiitiin iimid kesmek laz1m geL 
digini gosteriyor • 

¥'f. 'f. 

Omidsizliklerin de omru umidler ka
dar k1sa. 

Bu gun, ogleden sonra, Nadire oda
ma girdigi zaman elinde bir zarf tutuyor· 
du. 

Elim t!t!eyerek aldigim bu zarfm iistii· 

ne bir goz atttm. Yaz1 biiyiikannemin de· 
gil. 

Kalbim birdenbire h1zh htzh c;arpmaga 
ba§lad1. 

Nadire, mektubu elime tutu§turduktan 
sonra: 

- Yasstkayadan haber bekledigini bi
!iyordum, dedi. Postaci gelir gelmez, mek
tubu yakalad1m, getirdim. 

Nadireye te§ekki.ir etmek ic;in gelime 
arad1m, bulamadim. Bulduklanmi da soy. 
lemek i~;in, titreyen dudaklanmda kuvvet 
yoktu. 

Nadire, c;apkm bir kahkaha atttktan 
sonra: 

- Ben kac;JYorum, dedi, sen mektubu
nuoku. 

Kapt kapand1. Odada yalniZlm. 
Haytr, yalntz degilim. Selim Sekban 

Beyden geldigini, zarfm iistiindeki yazt· 
dan anladtgam mektub yammda, bana ar
kada§hk. ediyor. 

0 kadar heyecanhyJm ki, mektubun sa
hibile kar§I kar§Jya oturuyor gibiyim. 

Mektubu ac;madan evvel, bir iskemle
ye oturmak ihtiyact duydum. Bacaklanm. 
birdenbire titremege ba§lami§h. 

c Yass1kaya. I I nisan:t tarihini ta§Jyan 
mektub §oyle diyordu: 

c:Mektubunuz, zeka ve §eytanet dolu, 
Leyla Hamm. Fakat, miistehzi ciimleleri
nizin arkasmda, c;ocukluk habralarile da. 
ha : -j c;arpmak i~;in gizlenmi§ altm bir 
kalb seziliyor. Aile yuvasma i§tiyak duy· 

makta hakhsmt;. lnsamn dogdugu, biiyii• 
diigii bucak, cennetle bile degi§ilemeZ· 

cMenfa, hence, bir insana verilebil~ 
cek cezalarm en agmdu. Size gtpta ed11 

yo rum, Leyla Hamm; c;iinkii yuvanJ:t3 

avdet iimidiniz var ve bunun zevkini til' 
dacaksmtz. 

cHalamzm sizi avutmak ic;in elindeJ\ 
geleni yaphgma pek memnun oldu~: 
Kar§tntza o;1kan bu f1rsattan azami §e~1 

de istifade ediniz. Her §ey, zamanlllds 
yaptltrsa, fayda verir. 

cSize Y asstkayadan uzun uzadtya b£1~· 
setmek isterdim. Fakat o kadar bildigil11t: 

bir mevzu ki, ne soylesem malum olll111 

soylemi§ olacaibm. 
Yalmz, burada bir yenilik var. Biit~' 

kanneniz, Be§ir Agamn kasabaya il11J' 
"t' ~r•kttk~;a fazla yorulmaga ba§ladigmt go 

diigii ic;in, bir merkeb satm aldt. Ara 1!1' 
ra, bu merkebe binip, civarda k1sa ge:till' 
tiler yaptyorum. 

c:lJfactk bir merkeb sntmda, benifll .~; 
puzun boyumla seyrana c;tkt§tmt bir g~' 
oniine getirin I Sizi bel! on dakika guidtJ 
recek bir manzara. 

cSizin burada . bulunmamamza rnelll; 
nut. olup olmadJ~ImJ soruyorsunuz. Bo~. 
celbette!~ diye cevab verecegim. Bii111

' 

kannenize bu fikri veren, bunu 1srsrltl 
ona kabul ettiren ben oldugumu ne ~£1' 
buk unuttunuz? 

<ArlcJZSa riar) 



22 ~ubat 1940 

MaJino istihkamlarinda 

Cephede, 
Mara1 

geee ye~neginden, 

Dliidafaastna ••• 
Diinyan1n en muazzam kalelerine yerle,mi,, 
bir biiyiik ordusu, ,ecaat mucizesine bir misal 

arad18'1 gece Anteb ve Mara'• and1 

Yazan: CELALEDDlN EZlNE 

Majino miistahkem mevkii I 
~ubat 1940 

Lv:ra\uara''""' tiyatro te§kilah, Vekalete 
te~ekkiildiir. Maksadl zabitan 

efrada meccani temsiller vermektir. 
temsil edilecek oyunun zemin ve 

uygun olmas1 §arthr. Bu te~ekkii· 
: .... t,.•·h••r sahne san' atkarlan i~tirak ede

Son iki bu<;uk ay zarfmda 235 
miirekkeb, 16 muhtelif oyuncu 

cepheye gelmi§ ve 143 mi.isamere 
olunmu§tur. 

mi.isamere diyip ge<;miyelim. A· 
bir tiyatro binas1. Bizim Sehir 

iki misli biiyiikliigiinde. l.;i 
A§ag1s1 efrada, yukanda 

dedij~muz mahal zabitlere mahsus. 
'"'"uen mi.ilazime ve biz Balkan ga· 

"'c.uenn1e kadar hepimiz oraday1z. 
!A:skf:rl~:r; taganni, cambaz, meddah, 

her hangi bir numaray1 .;ocuk 
alki§hyorlar; eevinc i.;indeler. 

bilmem neden, onlarm bu iptidai ne1· 
bana muharebenin mii pe neticesi 

zafer §ark1s1 h~tykiTan gogiisler· 
ziyade itminan veriyor. Bedbin ve 
tkan tek .;ehre gormedim. Biitiin 

hatlan giilmege amade bir halde 
\J"'nH.nlln oyunun, askerin maneviyatl 

e ne kadar iyi bir tesir buaktigma 
olduk<;a; sahnenin eulh zamanmda 

ihtiyac, fakat harb ortasmda da gam· 
defeden bir deva olduiuna kanaat et· 

burada olacagma kogu§ta olsay• 
bir kol iskambil oynayacak, bel· 
§akala§acak ve belki de arkada 
yakmlarm1 dii§iinecekti. Simdi bi

benliginin ve aile <;emberinin 
dairesinden uzak, kahkahalarla 
Ve bu kahkahalarda biitiin bir 
ya~amak, fakat emniyetle de ya· 

I'"""~"''~ ic;in zaruri harbetmek ve mut• 
galib gelmek mefkuresi var. 

•nc""""'ere saat on ikiye dogru biitti. 
askerler teneffiis zamanma doya· 
mektebliler gibi bir tiirlii tiyatroyu 

""."'""" istemiyorlar. Son numaray1 tek
tmak i.;in miitemadiyen alkr§hyorlar. 
hanc;ereden bir te§vik eadas1 yiikseli
F akat zabitler di§anya <;1kmak ic;in 

kalkmca, biz de onlan takib ettik. 
oniinde rastlad1gimiZ Binba§I 

Sizden biiyiik bir ricam var, dedi. 
Hay1r ola binba§Im ~ 
Biliyorum, <;ok yorgunsunuz. lki 

en beri ayak iistiindesiniz. Ben de si
" m•uc:n farkh bir vaziyette degilim. Fa
fnka 'erefinize bir gece yemegi tertib 

Tiyatronun artistleri de gelecekler
Reddetmek ay1b olurdu. Ben de si-
am1ntza kabul ettim. 

ii<; saat evvel yiyip i.;mi§tik. $im
nasii yemek yenilir ~ Hele uyku 

0 yan c>liim hali yok mu~ $oyle 
kapaklanmz1 kapayarak hi'<bir tey 

iin:me,den hareketsiz dalmak ... lki giin
hasretiz. Fakat ne .;are, bize kar§I 

nezaket ve misafirperverlik o 
c.andan ve samimi ki, ricalarm1 red

ek kalblerini knmak. olacak. 
¥¥'1-

muazzam masa. Etrafmda on 
fnka erkamharbiyesi, ciiziitamla• 

tiin zabitleri, tiyatrodan avdet eden 
erkekli artistler ve biz Balkan mat· 
Gene <;e§id <;e§id yemekler, gene 

lar. Karmm o kadar tok, ak§am· 
ba§Jm o kadar doniiyor ki 
ziyafet sofraema bir nazar 

bile tahammiiliim yok. F akat pe
tiirlii baakm1yan, o candan dost 
Walter mi.itemadiyen 1srar edi-

Yiyeceksin, i~eceksin I diye ... 
a Binha§1 Clavier var. 0 da bir 

zabiti. Tuhaf tuhaf Marsilya hika
anlatiyor. Ben de biiyiik Nasreddi

f1kralanm naklettim. Diger masa
bir doktor kaymakam1, sozleri

tmi§ olacak ki, yamm1za yakla§h: 
Nasreddin Hocamn f1kralarmr Suri· 

iken dinlemi~tim. Ne harikulade §eY
onlar, dedi, Almanlarm me§hur Till 

Garb cephe•nide aBkerleri eilen· 
Jirmeie ~altfan muhtelil artistler: 
Bir grupa monoloi Boyleyen ko
medyact ve ko1ede me,hur Mintin. 

get iki san' at karla beraber 
karargahta 

Eulensplgel'inin, bizim Marsilyalt Mari
us' iimuziin mizah1 ne kadar cans1z kahr
lar onun yamnda I F akat ben size Tiirk
lerin, bizim hepimizin fevkinde ba§ka bir 
meziyetlerini anlatacag1m; kahramanhk ve 
vatanperverlikleri. Gazianteb ve Mara§· 
tan bahaetmek istiyorum. c;;:unkii bizzat o· 
radayd1m. T ermopilleri okuduk, Arcole 
kopriisiiniin deetanm• biliri.,. Verdun kale
si dU§matun yayhm ate§i altmda kan ren· 
gine bulanrrken, ben oradayd1m. Fakat 
hi'<biri sizin Anteb ve Mara§ miidafaasile 
k1yas edilemez. Umumi Harbin sonu idi. 
T opunuz, tiifeginiz yoktu. F akat derme 
o;atma kuvvetlerden te§kil ettiginiz k1t' a· 
lar ve vehrin ahalisi diinyamn en munta· 
zam ve galib ordusuna, bize kar§1 koydu· 
Jar. Kolsuz yarahlann, silahlannm namlu
lar1nt divlerile stktiklannt, kadmlanmzm o· 
muzlarmda cephane ta~1d1klanm gordijm. 
Ak11lara s1gmazd1 bu I lnsan havsalasi ve 
manhk denilen ~eylerin sa.;mahgma o giin 
§ahid oldum. Ordu taktigi ve kitablarda 
okudugumuz eevkiilcey§ kanunlan Mara· 
§In oniinde iflas ettiler. Tarihin askeri an· 
aneleri, erkamharblerin fenni planlan An
tebin oniinde durdu ve ilerliyemediler. Bi
lir misiniz, bu §ecaat menk1besini ancak bu 
gece etrafile anlatabilmek bana miiyesser 
oldu. Siz Tiirksiiniiz, bu cesaret hamlele· 
rini tabii bulursunuz, tarihiniz boyle yiiz· 
lerce hadiselerle doludur. Fakat sade 
manhk, fen, plan ve projeye inanan biz 
garblilere bunu izah edebilmek ne miim
kiin I c Yirminci as~rda boyle ~ey olmaz; 
soylediginiz insanlar daha yeryiiziine gel
memi§tir. > diye inanmazlar ve beni de ha· 
yalperestlikle itham ederlerdi. Majino, 
Zigfrid istihkamlan, tahtelbahirler, tayya• 
re bombalan ... Evet, bunlann hepsi giizel. 
F akat ben azmetmi§ iradelerin, mefkurele· 
rine sad1k imanlann ve y1lm1yan gogiis· 
lerin hepsine faik olduklarma inamyorum. 
Mara§ ve Gariantebde Turk iradesini, 
Turk gogsiinii goreliberi ... 

Ben goz ucile etraf1ma bakm1yorum. 
lstiyorum ki kaymakamm sozlerini hepsi 
i~itsin; bilhassa bizim Balkanh arkada~lar. 
Bazan duymami§ gibi: cKaymakamim, di 
yorum, anlayamadrm.>. 0 tekrarhyor. Ve 
hissediyorum ki Balkanh dostlanmdanther 
hangi biri belli etmeden can kulagile bizi 
dinlemektedir. Gogeiim kabanyor, kaba· 
nyor ... Artik bu odada dart masa yok. 
Kimse yok. Sade ben vanm. Mara§ta, An· 
tebde, Frengistaru hayran buakan Tiir· 
kiin menk1besi her §eyi orttii, her §eyi 
kaplad1. Ve o menk1be benimdir, tarihim· 
dir, an'anemdir, varhg1md1r. Arttk bu des 
lana ah§mi§ olan memleketteki dostlanm, 
onun hi.; de tabii bir vey olmad1gm1 du
yabilmek i.;in gurbette dinlemelisiniz. He· 
le o destan ag1zdan agza dolavarak, bu· 
ralara kadar gelecek olursa... Diinyanm 
en muazzam kalelerine yerlevmi§ bir bii· 
yiik ordusu, §ecaat mucizesine bir misal 
arad1g1 gece Antebi ve Mara§I anlattl. 

'I- 'f. 'f. 

Saat sabahm dordii. On sekizinci f1r• 
kadaki dostlanm1zdan aynhyoruz. Oto • 
mobillerle be§ saatlik yolumuz var; ta 
Nancy'ye kadar. DI§anda kar, tipi ve 
tahtesstfir 28 derece soguk var. Fakat ben 
hi.; birini duymuyorum. Y or~unluk ve 
uykusuzlugumu bile unuttum. Gozlerim 
nobet halindeki gibi kiv1lcimlarla yam • 
yor. Kar sahrasma bakiyorum da gene 
erimiyor bu ate§; Mara§ ve Antebin 
ate§i. 

Goniil isterdi ki, bu iki beldenln kah
ramanhgtm tasvir eden yiizlerce eaer ya· 

CUMHURIYET B 

Deniz harbi 

geni,Iedi 

\ 

(Bitl tara.~\ l l~cl sa.Mfede) 

etmek hakkma malik oldugunu nattk bu
lunmaktadu. Diger taraftan Altmark bir 
muavin harb gemisi oldugundan harb ge· 
milerinin sahib olduklan hakka malikti 
ve herhangi bir tefti§e tabi tutulamazd1. 

Norvec;; hiikumeti, ne taraftan gelirse 
gelsin, hie;; bir !_azyik oniinde serfiiru et • 
miyecektir. Boyle bir hal vukuunda Nor· 
vee;; hiikumeti, diger bilumum ahvalde ol
dugu gibi, hukuku diivel kavaidine tev • 
fiki hareket edecektir. lngiliz biihriye 
eksperleri tarafmdan imza edilmi§ olan 
vesaik, herhangi bir gemide harb esirleri 
bulunmasm1n bu geminin vaziyetini de • 
gi§tiremiyecegini ve serbest miirur hak • 
kmdan iatifade etmesine mani olam1ya • 
cagm1 kaydetmi§lerdir.> 

Londra 21 (a.a.) - lngiltere Harici
ye Nezareti namma eoz soylemege sala • 
hiyettar bir zat bu sabah beyanatta bu 
lunarak lskandinavya devJetleri Alman 
tazyiklerine tahammiil etmege raZI ol • 
duklan takdirde lngilizlerle FransiZlann 
da bu devletlere ve bilhassa Norve<;e kar
§1 bir tazyik siyaaeti tatbik edeceklerini 
bildirmi§tir. 

Norve'<in beynelmilel La Haye adalet 
divamna miiracaat edebilecegini telmih 
eden Norve'< Hariciye Nezaretinin bu soz
leri hakkmda tefsirlerde bulunan aalahi· 
yettar lngiliz mahfillerinde lngilterenin, 
harbin ba§lang1cmda Milletler Cemiyetine 
yapt1g1 ihtara tevfikan, kendini her tiirlii 
taahhiidden kurtulmu§ addettigi soylen • 
mektedir. 

Hadi•e hakkmda yeni talsilat 
Londra 21 (a.a.) - Altmark'm zaph 

hakkmda Alman radyosu tarafmdan 1 9 
§Ubatta yap1lan ne§riyata nazaran lngiliz 
destroyeri Altmark'm provasma yakla 
§Irken Alman gemisi destroyeri mahmuz
lamak i.;in tornistan etmi§tir. 

lngiliz deniz mahfillerinde bu hususta 
verilen malumata gore, son harbde bir 
lngiliz ticaret vapurunun siivarisi olan 
kaptan Fryatt vapura taarruz eden bir 
Alman tahtelbahrini mahmuzJamaga te• 
§ebbiis ettigi i<;in Almanlar tarafmdan 
idam edilmi§tir. Deniz mahfillerinde biz
zat Almanlar tarafmdan tatbik edilmi~ o
lan bu usuliin ihlal edilmi§ oldugu teba • 
ruz ettirilmektedir. 
N or"e~in ka~trdtgt Jiier bir Alman 

vapuru 
Nevyork 21 (a.a.) - Norvec;in lngiliz 

ablukasmdan kurtulmak i<;in Almanyaya 
yaptig. kolayhklara bir misal olmak iizere 
cScandinaviu iamindeki petrol vapuru· 
nun Amerikaya teslimi keyfiyeti zikredil
mektedir. Almanyada in§a edilmi~ olan 
bu vapur Norve'< bayrag1 altmda Atlan
tikten ge<;mege muvaffak olmu§tur. 

Nev·York World Telegram gazetesi bu 
hususta avag1daki tafsilatt vermektedir: 

cHamburg tezgahlanndan birinde in§a 
edilmi~ olan bu petrol vapuru kanunusani 
sonunda bu limandan hareket ederek Da· 
nimarka sahillerini takiben yapt1g1 tehli· 
keli bir aeyahatten sonra Oslo'ya gelmi§
tir. Vapur Norve<;te kaydedildikten aon• 
ra Norve.;li miirettebat tarafmdan Nev • 
york' a sevkedilmivtir. Vapur zannedildi
gine gore lngilterenin vimalinden dolao
mak" suretile 14 §Ubatta Nevyork' a gel • 
mi§tir. cScandinaviu 20 §Ubatta Nev • 
york'tan Port-Arthur' e hareket etmivtir.> 

Bir Amerikan kumpanyast tarafmdan 
Almanyaya siparit edilen bu vapur I 0 
bin tonluktur. 

Berlinde telsirler 
Berlin 21 (a.a.) - cD.N.B.> Altmark 

vapuru hadisesi miinasebetile c;;:ember • 
layn'in beyanatm1 mevzuu bahseden ya • 
nresmi Diplomatische Korrespondenz di
yor ki: 

cBiiyiik Britanya hi.ikumeti Altmark 
auikasdini hususi maksadlarla tertib et • 
mi§tir. Bunu bizzat c;;:emberlayn, lngiliz 
hareketini hakh gosterecek en ufak bir 
te§ebbiiste bulunmamak ve bitaraflara 
kar§1 a.;1k<;a tehdidlerde bulunmak sure• 
tile itiraf etmivtir. 

lngiltere bitaraflan harbe siiriiklemek 
hususundaki propagandasmm akim kal
mas1 iizerine icabmda ba§ka tiirlii hare • 
kete azmetmi~tir. 

Filhakika, lngiliz propagandasi, bita • 
raflan ve gayrimuharibleri §imdiye kadar 
ittihaz ettikleri hattl hareketten vazge • 
.;irmek i.;in guva kendilerinin Almanya 
tarafmdan tehdid edildigini ve Alman is
tila planlarmm mevcud oldugunu ilan 
edegelmi~tit. Bidayette lngiltere bu gay• 
retlerinin mevzuunu te~kil eden memle • 
ketler efkanumumiyesini kazanacagm1 ii
mid ediyordu. Fakat bu gayretlerin akim 
kalmasi iizerine bunlan harbe siiriikle • 
mek i'<in yeni .;areler ve yeni usuller de • 
nemektedir.> -------

Y ang1n ba§langi~lari 
Evvelki gece §ehrin muhtelif yerlerin· 

de yangm balflang1c1 vukua gelmi~tir. 
Beyoglu lstiklal caddesinde Baler o

telinin bacas1 tutU§mU§Ba da derhaJ son· 
diiriilmii§tiir. 

Kii.;iikpazarda Karadenizli Kamil ve 
Adnana aid iistiibii fabrikasmm pamuk 
ardiyesi bek.;isi Salih sabah 6 da merdi
venlerden inerken elinde bulunan lamba 
dii§mii§ ve pamuklan tutu§turmu§sa da 
sondiiriilmii§tiir. 

Gece saat 23 te Sultanahmeddeki 
Darbhane binasmm <;inkograf daire~inde
ki bacamn kurumlan atell almi§tlr. Vak· 
tinde yetil!en itfaiye tarafmdan sirayetine 
meydan verilmeden sondiiriilmii~tiir. 

Diin sabah saat 8,30 da Kopriiniin 
Haydarpalja - Kad1koy iskelesi i<;indeki 
kalorifer dairesinin bacasi tutu~mu~sa da, 
sond iirii lmii§tii r. 

zilmi§ oJsun... Goni.il isterdi ki, her Tiirk 
tehrinde iki abide yanyana yiikselsin ... 
Goniil isterdi jd, mektebJerde Tiirk <;o • 
cuklar1 iki Tiirk beldesinin destanm1, iki 
Tiirk §airinin isminden evveJ ogrensinler ... 
Goniil isterdi ki.. .. Goniil isterdi ki .... Ah, 
her §ey bu gonle kalsayd1, daha neler is· 
temezdi kil 

CELA.LEDDlN EZINE 

Sadabad 

devletleri 
<Ba,makaleden devam> 

Sadabad devletlerinden Irak, ingiltere 
ile ittifak1 hasebile ~imdiden bu devletle 
bir saftad1r. Tiirkiye, kendi ~evresinin sul
hunu ve tahsisan kendi selametini alaka
dar eden bazt ~artlar dahilinde !ngiltere 
ve F ransa ile kar~1hkh yard1m, yani itti· 
fak muahedesi akdetmi~tir. Her iki devlet 
!ran ve Efganistanla baghdular: Sadabad 
pakh ile. Tiirkiyenin fazla olarak Balkan 

Bir Cep Zirhhsi gene 
Cenup Okyanusunda! 

Diin Alman tayyareleri isko~ sahil-
lerine hiicum 

bir 

ederek iki mayin 
babrddar gemisile vapuru 

devletlerile de Balkan Antantl bag! var- Montevideo 21 (a.a.) - El Pueblo 
gazetesine gore, Almanlann ya Deut-

d!r. schland ve yahud Admiral Scher oldugu 
Sadabad pakti neyi tazammun eder ~ zannolunan bir ceb kruvazoriiniin ticaret 

Bu paktt akdeden devletler sadece sulhu gemilerine taarruz etmek ve Graf Spee· 
gozoniinde tutmu~lardrr ve biitiin samimi- nin intikamm1 almak iizere Atlas Okya
yetlerile. Her halde Sadabad pakh kendi nusunda bulunmakta oldugu riyavet edil-

mektedir. 
nefsinde bir harb aleti ve bir harb kayna· Bu gazete, ikincite~rinde Montevideo· 
g1 degildir. Fakat onun biitiin bir samimi- ya gelmi~ ve sonra Buenos Aires'e gitmi~ 
yet ve ciddiyetle derpi~ ettigi sulh, kimin ol~n Lahn admdttki Alman kargosunun 
tarafmdan olursa olsun ihlal edilmek iste· ceb kruvaz.oriiniin ihtyiaclanm temine 
nilirse alakadar devletlerin bu sulhu mii- memur ,..diJmi~ oldu~u •o"lenmek~Pdir. 

I Alman gemileri laaliyette 
dafaa etme erinden daha tabii bir ~ey ola

Meksiko 21 (a.a.) -«Tampico» dan 
maz. bildiriliyor: 

Almanyanm nazarmda Asyanm bu k1s- ~ldarwald:. ismindeki Alman yiik va-
mma tevcih edilecek bir sefere Sovyetler ouru bir kac; giindrnlJo•i hareoket hazu -
Rusyas1 te~vik olunmah ve 0 bu i~te bir hklan yapmaktadir. Bilhassa komiir ihti
alet gibi kullamlmahd~r. Rusya bu oyuna yacm1 tamamlam1~ olan bu vapur siyaha 

1 J bovanmi~tlr. 
ge ir mi ge mez mi, oras1 onun bilecegi bir Vapurun ismi tahlisiye sandallanndan 
~eydir. Sad a bad devletleri; tarihte asia bile silinmi~tir. Bnnunla beraber vapur 
ban~maz Slav ve Cermen tezadmt pek iyi limandan aynlmak miisaadesini almak i
bilmekle beraber eger kendilerine her han· <;in hi<; bir resmi te§ebbiiste bulunma • 
gi bir tehlike tevecciih ederse onu kuvvetli rni§tn · 

d f I otPhrygia. ismind .. ki Alman yiik va -
mii a aa armm azami imkanlarile kar~l- purunda da mutad haricinde bir faaliyet 
lamak azminde olduklanndan kimsenin gori''..,.,ektedir. 
~iiphesi olamaz ve olmamahdJr. Hem de Alman tahtPfbah;rler:ne J,OT¥l 

en ileri bir tesaniidle. miicadele fiddetlendi 
Efganistamn kendi ~imal hududlann· Paris 21 (a.a.) - lngiliz ve Frans1z 

dan istilas1 bahis mevzuu olamaz. Buna filolan, tahtelbahirlere kar§1 miicadele • 
tabiat miisaid degildir. han iizerinden ya· lerine faaliyetle devam etmektedirler. 

ptlmak istenilecek seferlerse Tiirkiyeyi ~~~· t~~~~;~~~:te~~~efi!~!~:~z i~it~i~~:r~;. 
t1pk1 kendi selametimize taalliik eden ha- Son sekiz giin zarfmda ingiliz ve Frans1z 
diseler gibi alakadar eder. Ve yalmz bizi filolanmn Alman tahtelbahirlerine kar~1 
degi), bizimle birlikte miittefiklerimiz !n- yapm1(1 olduklan hiicum adedinin takri
giltert' ile F ransay1 da ayni kuvvet ve ha- ben 1 0 kadar oldugu soylenmektedir. Bu 
yati ehemmiyetlerle. hiicumlann bir c;ogu mi.isaid olmu~ ve Al-

man ciizii tamlanni hasara ugratmak ve-
Avrupamn bitaraf hiikiimetlerini mef· ya batumak gibi miivaffakiyetli neticeler 

luc k1lan egoizm, yani yaln1z kendini dii· vermi§tir. 
~iinii~ hali ~arkta da ayni suretle tecelli Diin, Sima! denizi, biiyiik bir haya ve 
edecek bir halet degildir. -5ark milletleri deniz faaliyetine sahne olmu~tur. lngiliz 
kendi sulhlan ve diinya sulhu irin icabm- avc1 tayyareleri, ticaret kafileleri etrahn-

-r da nobet<;i vazifesini gormii~ler ve tayya-
da umumi ve mii~terek menfaatler hesabJ· reler, istik~aflann 1 Heligoland'a kadar 
na yap1lacak fedakarhklarda ne kadar ileri gotiirmii§lerdir. 
ileri gidilebileceginin en parlak misallerini Alman tayyareleri, lsko9ya sahilleri ya
verecek milletlerdir, Temenni edelim ki kmmda ve Norvec; eahilleri civannda baz1 
buna mecbur edilmesinler. gemileri bomln<dtman etmi•l~rdir. 

Hakikati halde ~imdilik o tehlikenin Alman tebligi 
yalmz hayali ve yalntz laft vardu. Sada· Berlin 21 (a.a) -Alman umumi .ka· 

b rar~ah1 bildiriyor: 
ad devletleri vaziyetleri itidal ve seki· lngiltere ve iskoo;yanln ~ark sahillerin. 

nelte takib ediyorlar. de Shetland adalarma kadar yap1lan ke-

§if u<;u§lan esnasmda tayyarelerimiz bam· 
balarile dii§manm iki mayin dokiicii ge
mi!ini batirmi§Iar ve silahh bir vapuru 
mahvolmu~ addedilecek §ekilde hasara 
ugratmi~lardiT. 

GeceyarlSlndan sonra Holandanm bi
tarafhgmi ihlal ederek garbdan ve §ima
li garbiden gelen dii§man tayyareleri AI· 
man korfezinin iizerinde u.;mu~lardir. 

Denizde yapt1g1 bir cevelandan avdet 
eden bir Alman tahtelbahri batirdig... 
dii~man vapurlannm mecmu tonilatos,. 
2 7, 79 "> oldugunu bildirmi~tir. 

Alman tayyarelerinin aktni 
Berlin 21 (a.a.) - Alman ajansma 

gore, Alman tayyareleri Firth Of Moray
da fngiliz gemilerine taarruz ederek iki 
mayin gemisi batnrm§ ve bir ticaret gemi· 
sini ag1r hasara ugratmi§lardir. 

Mezkur ajansa gore, Alman tayyarele
ri iisl••;rA ~~J:men donmii§lerdir. 

iki Holanda vapuru battt 
Amsterdam 21 (a.a.) -Tara adm

daki ve 4760 ton hacmindeki Holanda 
bayrag1n1 hamil vapur, sebebi mec;hul bir 
in filak yiizi.inden Finlandiya sahili ac;1k
lannda batm1§tlr. 

Tara vapuru, Rotterdam' a gidiyordu. 
lspanyadan Holandaya gitmekte olan 

Ala Holanda vapuru da bir gemi enkazt• 
na c;ar~~ rak batmt~hr. 

Batmlan lsve~ gemileri 
Stokholm 21 (a. a.) - Almanyanui 

isve« deniz nakliyatma kar$1 ittihaz ettigi 
harb metodlarile hiikumetin tatbik ettigi 
veya etmek tasavvurunda buhmdugu me· 
todlar hakkmd~ vuku bulan bir istizaha 
cevab veren Haricive Nazm harbin ba§· 
lan~1cmdanberi 3 2 Is vee; gemisinin tor • 
pillendi!:!ini veya tahrib edildig.lni soyle -
mi~tir. 228 lwe'<li gemici oJmii§ ve 15 
gemici kaybolmu§tur. 

Vapurlardan yedisinin Alman tahtel • 
bahirleri tarafmdan batmld1g1 muhakkak
tir. Ratmlan tonaj miktanmn yaln1z iic;te 
biri lngHtereye tah•is edilmi~ti. Miitelu- -
ki•i bitaraflara aiddir. 

Naz1r demi~tir ki: 
c- Miittefiklere aid kafilelere refakat 

eden gemilerimizden hi<; biri batmam1e • 
tlr.> 

Bir Alman gemisi zaptetlildi 
Londra, 2 I (a. a.) - 2 68 tonluk Al

man band~rah Hearlichkeit balik'<l gemisi 
bugiin zaptedilerek bir lsko!;ya sahiline 
getirilmi,tir. Miirettebat mevkuf tutu!· 
maktadtr. 

General Wavell'in filistinde telti1i YUNUS NADI ( 

T rakyada soguklar ~~-:-::-::====:-::=:~==::;::;:::;;:::;:;::;;;::;;=:~ 

Havalann sogumas1 ko
miir fiatlann1 artbrd1 
Edirne (Hususi) - Trakyada k1§ bu 

sene a1k s1k, hio; ara vermeden biitiin bir 
§iddetle devam ediyor. 

S!fum altmda yirrni hire dii§ecek ka
dar §iddet gosteren hararet derecesi bir 
iki haftadanberi de miitemadi bir tahav· 
viii gostermekte ve yirmi dort saat zar· 
fmda kar, buz, giine§! lodes, poyraz ... 
gibi hava degi§iklikleri arasmda mekik 
dokumaktadir. Hele iki iio; giindenberi 
hava tahavviilatt son haddini bulmu§ ve 
cumartesi giinii a<;1k, giine§li bir havaYI 
yagmur, yagmuru buz, buzu kar takib 
etmi§ ve bunu miiteak1b diin tekrar a'<an 
hava ak§ama dogru yagmura ve saba
ha kar§I da kara .;evirmi§tir. Ogleye ka
dar devam eden kardan sonra ak§ama 
kadar §iddetli bir fatma hiikiim siirmuv· 
tiir. 

Havalann bu mi.itemadi tahavviilii bu 
sene bilhassa grip, nezle ve anjin ... gibi 
soguk algmhklarmdan miitevellid mev· 
sim hastahklann1n artmasm1 mucib ol
muv ve daha mevsim ba§mda ba§ goste· 
ren odun ve komiir buhramm da bir kat 
daha §iddetlendirmi§tir. 0 derecede ki 
ge<;en y11larda hi<; tutulmayan ve .;ekisi 
iic;; liray1 ge'<meyen ya§ ve ince odunlann 
fiah bu sene be§ liraya kadar ftrlam1§ ve 
Uzunkoprii ile <;evresindeki linyit komiir· 
Jeri yagi§h havalar dola}'lsile vesaitsizlik 
yiiziinden piyasadan elini ayagm1 .;ek • 
mi§tir. 

Bu vaziyet kar§Ismda siiriilen komiir 
Zonguldak antrasiti ile linyitidir. Bunla
r1n birincisinin tonu 38 liraya, digeri de 
30 liraya satilmaktadir ki her iki komiiriin 
fiat! da ayni komiirlerin lstanbulda pera
kende sati!J fiatmdan 12 - 13 lira bir yiik
seklik arzetmektedir. 

Muallim mekteblerinde 
mesleki ataj 

Maarif Vekaleti, Yiiksek Muallim mek
tebi talebelerinin tahsilleri esnasmda tabi 
tutulacaklan mesleki staj hakkmda yeni 
bir talimatname haz1rlam1~hr. 

Tatbikat mahiyetinde olan ve meslege 
girdikten sonra ge.;irilecek kanuni staj 
devresinden ayn bulunan bu ataj, 1stan. 
buldaki resmi liselerde ve muallim mek
teblerinde yapiiacaktir. 

Dordiincii tahsil senesinin somestr ta
tilinde yap1lacak olan 'bu staj iki hafta 
siirecektir. S1hhi bir mazeret, veya fakiil
te veya mekteb tlfl'afmdan tertib edilecek 
ilmi bir seyahat vuku buldugu takdirde, 
miidiir, bu vaziyette bulunan talebenin 
stajmi ders senesinin i'<inde ba§ka bir za
mana 'htrakabilecektir. 

- General Weigand ge~enlerde M .. ,.,. seyahatinde ve General Wa.vell ile 
beraber Kahire hava. l.sta.syonunoo 

Kudiis 21 (a.a.) - Orta i$arktaki ingiliz kuvvetlerinin pa~kumandam General 
Wavell M!Slrdan buraya gelmi&tir. General, Filistindeki Ingiliz ktt'alarmm ku
mandam ile bu memlekette bulunan Avustralya ktt'alarmm kumandam tarafm. 
dan kar~JlanmJ~tlr. General Wavell ktt'alan ve Avustralyahlarm kamplanm 
t.efti~ ettikten sonra b•.t ktt'alarda gordiigii intizam ve yiiksek maneviyatta~ 
dolav1 memnuniyetini bildirmi~tir. 

Bot llabk ihrac ediyoraz ) 

Lima.l\lmtzdan bahk ala.n italy11n ve Yunan gemileri 

Bu sene memleketimizde ~imd1ye ka. 
dar goriilmemi§ derecede bol bahk istih
sal edilmi§tir. Bilhassa son ii<; aydanberi 
Bogazda c;ok fazla torik akm1 nazan dik
kati celbetmektedir. Geceleri sabaha ka
dar ii<; dort yiiz sandalm bir araya gelerek 
bir §ehrayin §eklinde torik tuttuklart go. 
riiliiyor. Bu bahklart ltalyan ve Yunan 
vapurlan ald.klan gibi son zamanlarda 

soguk hava vagonlarile de harice sevke • 
dilmege ba§lanm1§tlr. 

Toriklerin <;ifti §imdiki halde 35 ile 40 
arasmda gitmektedir. 70 kurulja kadar 
yiikseldigi zamanlar da olmu§tur. Bu sene 
yalmz ki§ aylannda ltalya ve Yunanista· 
na yaptlgimiz ihracat tahminen iki milyon 
'<ifti bulmu~tur ve bu ihracat memlekete 
her ay (dart yi.iz bin) lira kadar kar ge· 
tirmektedir. 
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KJZ liseleri arasmda 
Voleybol birincilik 

hararetli bir ~ok 

miisabakalari 

safhaya girdi 

Diin kar§•la§an !;'amhca - inonii. voleybol tak•mlan bir aracla 

K1z mektebleri arasmdaki voleybol 
ma~;lanmn on birinci haftas1 oyunlan dun 
buyuk bir kalabahk onunde K1z Muallim 
mektebi salonunda yap1ld1. 

Buylik bir intizam ve heyecan i<;inde 
yap1lan ma<;lann her biri ba~tan nihayete 
kadar ta§Idigi ciddi bir alaka ile takib e
dilmi§ ve <;ok defa yap1lan giizel pas ve 
aayi!ar daima 'buyi.ik bir alka,Ia kar§Ilan. 
m1~ttr. 

Diinku ma~lardan Kandilli - Bogazi<;i, 
ve <;amhca - lnonii liseleri arasmda yapl
lan oyunlann nazan dikkate <;arpan tek 
taraf1 biitiin bir guzellik i<;inde cereyan e. 
den bu kar§lia§malarda ~lit atJlamamas•
d!r. 

Bilerek verilen paslar, birbirini takib 
eden kombinezonlar i<;inde ge<;en her iki 
ma<;ta goze ili§en tek noksan budur. 

$imdiye kadar on ma<;ta hi<; maglub 
olm1yan <;amhca lisesi, lnonii lisesinin 
glizel oyunu kar§ISmda ilk seti kaybet -
mi~ olmasma ragmen, c<ak hesabh ve bi
ler~k yap1lan bir oyundan sonra bu yiik. 
sek hakimiyetini on birinci defa gaster • 
mege muvaffak olmu§lur. Arttk <;amhca
nm §ampiyonlugu ac<Ik bir surette belli ol
mu•tur. 

Tak1mlann iyi haz1rlanm1~ olmas1 ay. 
nca nazan dikkati celbeden hir noktad1r. 

Dunkli ma~;larda: Kandilli tak1m1; 
IS - 4. IS • 9, 15 - II Bogazic<ini, <;am. 
l1ca tak1m1 15 - 7, 15 - 6, 15 • 5 lnonli 
lise•ini yenmi~tir. 

<;amhca taklmmda Giiner ve Siiheyla, 
lnonli tak1mmda Ulviye ve Necla ~;ok mu
vaffak alan oyunculard1r. 

Si~li T erakki gelmediginden, Erenkoy 
hukmen galib sayllmi§hr. 

Beden T erbiyesi yerli 
antrenor kursu 

Bed en T erbiyesi umumi miidiirliigii ta
rafmdan atr•lan yerli antrenor kursunun 
ikincisi nisan bidayetinde gene <;:engelko
yunde ao;•lacakhr. 

Ge<;en sene alh ay devam eden kurs 
miiddeti, hu defa dokuz aya tr•kanlmi§hr. 

Spor yapmadan ve yahud da te§ehhiid 
miktan yap1lan bir spor fsaliyetile bayram 
ve tatil giinleri haric, dort ayda hem bir 
spor te§kilatc;m, hem de hir spor muallimi 
yeti§emiyecegi a~ikar oldugu ic;in uzahl
masma liizum goriilen bu miiddet, gene 
kiifi bir zaman degildir. 

Getren sene mezun olanlann bugiinkii 
faaliyetlerini gozoniinde tutarak ~u iki 
misalle hakikate bira:z: daha yakla~mak is· 
tiyoruz. 

Kurs mezunlanndan hiri, herayi vazi
fe giire§ kuliihlerimizden birine idman 
yaphrmak ic;in gonderilmi~tir. Vaktile gii. 
re§ minderine c;•kmaml§ olan birinin k1sa 
bir miiddet zarfmda edindigi tecriibe ile 
giire§ hocahgt yapmaga kalkl§masl pek 
hazin bir §ekilde neticelenmi~ ve eli ayag1 
tutan bir giire§<;i. bu hocay1 tu§ iizerine 
tU§ yaparak mindere sermi~tir. 

Bir diger kurs mezunu da, aalonu olan 
hir kuliibe j imna•tik yaotnmak itrin gitmi§ 
ve onun da aida&-! cevab su olmu~tur: 

«- Arhk aram1zda kafi derecede jim
nastik yaphran vard1r, zahmetinize tel!ek-
kiir ederiz.» . 

Bu k1sa ve canl1 misallerle, spor saha-

Koaservablarm Uk 

smda tecriibe sahibi olmaml§ kimselerin 
bu vaziyetle kar~!la~acagm! anlamak pek 
hasittir. Muhtelif vesilelerle memleketi. 
mize gelen hir <;ak antrenorlerden 1924 
olmpiyad1 i<;in getirilen Peter'le Hanter 

kar§lsmda hoyun egen sporculanmiz, 
hunlan takiben gelen bir <;ok hocalara da 
kulak bile asmami§lardJ. Ya§hlar i<;in bu 
kayd1 istisna etsek bile heniiz gene ya§ta 
olan hizim yerli antrenorlerde aranacak 
en biiyiik evsaf bu olmahd1r. 

Her ne kadar yerli antrenor kursunun 
ileri gelen hocalanndan hiri kursa, §am
piyon olmu§, derece alml§ sprocudan zi
yade daha iyi yeti~mesi i<;in acemi olanlar 
lazJmdlr, diyorsa da, onlarm da akibetle
rini kii<;iik birer misallerle ortaya atarak 
bu yanh~ nazariyeyi cerh etmek kabildir. 

Nisanda a<;1lacak yeni kursa ahnacaklar 
i<;in esash kay1dlar konm1yacaksa, yap1• 
Ian zahmete ve harcanan paraya yaz1k 
olacaktlr. 

Kanunusanide kursu ikmal edenlere 
diploma tevzii giinii e!kiden boks yap
mls alan iki gencin bir ka<; ravundluk gos
teri§leri miistesna, aletli ve aletsiz yap1lan 
hareketlerde goz dolduran bir ~ey gor
medigimizi ve bu ugurda sarfedilen e. 

meklerin miispet bir netice vermiyecegini 
iddia edebiliriz. 
H~kikatte gayesi pek hiiviik olan Be

den T erbiyesi kursunun daha verimli ol
mastnl istiyorsak, kursa kabul ~art! iize
rinde ciddi ve e•a~h bir de~i§iklik yap. 
ma~a mecbur oldugumuzu da unutma -
mal•y•z. 

B. K. 

Cezal~ndirilan futbolcular 
Istanbul Bolgesi ha§kanhihndan: 
A§a~bda adlar1 ve soy adlan, kuliib -

leri ve Bolge sicil sav•lan yaz1h bulunan 
sporcular i~tirak ettikleri miisabakalarda
ki suihareketlerinden dolay1 Genel Di -
rektorliikten tecziyeleri miiddetleri tayin 
edilinceye kadar mii~"bakalara i§tirakten 
menedilmi§lerdir. T eblig olunur. 

Be~ikta§ kuliibiinden 7 4 F eyzi Uman. 
Eviih kuliibiinden I 045 Seyfeddin 

Pavir. 

Taksim Yeni Y1ldtz kuliibiinden 2004 
Dikran K1l.cyan. 

Bursada yao1lan 
miiaabakalar 

Bursa (Hususi) - Bu hafta AtatUrk 
stadyomunda <;:eliksporla Akmspor hi • 
rinci tak1mlan arasmda kalahahk bir we
yirci kiitlesi oniinde yap!lan ma<;l ikiye 
kar§l iitr sayt ile Akmspor kazanml§l!r. 
Akmspor umumiyetle daha gii7.el, fakat 
ikinci devrede her iki taraf se! t h1r oynn 
oynaml§tlr. 

Bolge tarafmdan §ehrimizde kupa 
mac;lan tertib edilmi§tir. Bu ma<;lara da 
oniimiizdeki haftadan itibaren ha§lana
cakhr. 

Sehrimizde hu hafta ayr1ca br ko~uhm 
da yapllml§IIT. 6000 mctrelik biiytikler 
ko§usunda Mehmed Ali (<;elikspor), 
3000 metrelik kiic;iikler ko§usunda Karnil 

Ogrenc; ( <;elikspor) birinci olmu§lardu. 
Bu hafta holge giire., te§vik miisaba

kalan da yap1lmi§hr. Bu giire~lere (IS) 
giire§<;i i§tirak etmi§tir. 

orkestra koueri 

CUMHURIYET 

Yeni bir zelzele 
(BClf tara/• birinci sahifede) 

Erciye~ dagmm zirvesindeki sivrilikler 
kaybolmu§tur. Bu vaziyet de endi~eyi ar· 
hrmaktad1r. 

Sahir iJzel 
Rasadhanenin tebligi 

Istanbul 21 (a. a.) - Bu sahah saat 
2 yi 5 I dakika 24 saniye getre §iddetlice 
bir zelzele kaydedilmi§tir. Merkez iistii -
niin lstanbuldan 7 40 kilometre mesafede 
oldugu tahmin edilmektedir. Bu sarsmtl 
Erzincan mmtakasma aid tali zelzeleler
den degildir. 

Zilede 
Zile 21 (a.a.) - Pazartesi gecesi saat 

11,25 te dogudan batlya dogru on sani· 
ye siiren bir zelzele olmmJtur. Merkezde 
bir ev tamamen yikilmt~, bir kadm ag1r 
surette yaralanml§hr. Sir c;ok binamn es
ki c;atlakhklan geni§lemi~ ve baz1 duvar
lar y•k•lml§tlT. Celtek koyiinde iki, <;:ayu 
koyiinde yeniden bir ev tamamen ylktl
ml~ ve baz1 evler ise hasara ugraml§tlr. 
lnsanea zayiat yoktur. 

Zelzelenin §ehrimizde tnk s1k devam1 
halk1 yeniden heyecana dii,lirmii§tiir. <;:ok 
kimseler vakitlerini haraka ve tradularda 
ge<;irmege ba~<lami~lardlr. 

Karahisarda 
Karahisar 21 (a.a.) - Diin burada 

hafif bir yer sarsmhsl olmu§tur. Hasarat 
yoktur. 

Ankarada 
Ankara 21 (a. a.) - Bu sa bah saat 

3,20 de §ehrimizde orta derecede §idd~;t· 
te bir zelzele olmu§tur. 

Ktr§ehir, Konya, Ulukt§la ve 
Adanada 

Ankara 21 ( a.a.) - Ald'!glmlz ha • 
berlere gore, bu sabah saat 2,50 de KIT· 
~ehirde, 3 te Konyada, Uluk1~lada ve A· 
danada dipten gelme hirer zelzele ol • 
mu§tur. 

Dikilide 

( ___ TE_~_E_KK_O_R _ __;) 
Sevgili aile reisimiz, miilga Evkaf Ne

zareti Kalemi mahsus miidiirii Mehmed 
Miifid Manselin cenazesine bizzat gelmek 
ve telgraf veya mektubla taziyede bulun
mak, hususi mahiyette diikkanlanm ka
patmak suretile bu biiyiik aclmlza i§tirak 
eden akraba vc dostlanm1za, bilhassa, bii· 
tiin hastahg1 miiddetince kendisine bir 
karde§ gibi bakan ve en buhranh anla
rmda yanmdan eksik olm1yan, tabibi mii
davisi Bay Profesor Nihad Re§ad Bel· 
gere te§ekkiirlerimizi ihlaga muteber gaze
tenizi tavsit ederiz. 

Ailesi namma: Arif Miifid Mansel 
>f.¥¥ 

Pek sevgili babam1zm vefatmdan mii· 
tevellid elem ve kederlerimize, gerek ce
naze merasiminde bulunmak ve gerekse 
telgraf gondermek suretile elemimize i~ti
rak etmek h1tfunda bulunan saym dostla
nm•za ayn ayn te~ekkiir etmege acJian
mlz mani oldugundan muhterem gazete· 
nizin tavassutunu rica ederiz. 

·( 

K1zlan: Mehlika Mazhar Bilyap, Se
niye Sedad Abut. Oglu: lskender 
Dramah. 

OLOM ) 
Maarif miifetti§i umumiliginden miite· 

kaid ve Galatasaray ve Mektebi Hukuk 
kudemai mezunininden ve eski T arih en
ciimeni azasmdan tanmml§ asan atika mii· 
tehass1slarmdan olup memleketin ilmii ir· 
fan sahasmda geni~ hizmetleri hulunan ve 
Mahkemei T emyiz azahgmdan miitekaid 
merhum Esad Ulusoy'un kayin biraderi 
ve lnhisarlar U~um Miidiirliigii lmalat 
Stok Suhesi Miidiirii Nureddin U!usoyun 
day1lan Ahmed T evhid Erulusoy irtihali 
daribeka etmi§tir. Cenazesi bugiin ogle 
namazm1 miiteak1b Bakukoy <;:ar§l cami· 
inden kaldmlarak Bakukoyiindeki aile 
makberesine defnedilecektir. Mevla rah
met eyleye. 

I *** zmir 21 (a.a.) - Dikilide pazartesi Biiyiik Mithat Pa§a amca zadesi Galata-
sabah• saat I , 3 3 te 6 saniye siiren hafif )' sarny 1sesinin emektar muallimlerinden 
ve 1,45 ' te I 0 saniye siiren §iddetli hirer 8 y f C 1 1 

d ay usu ema Aktritin refikalan z-
zelzele olmu§tur. Diin de eaat 1 3, I 0 a M ' b' 1 

I d •t me usu Bay hrahim Tulon Bolu 
3 saniye siiren diger hafif bir zelze e a- b' "' ' me usu Bay Cemil Ancan, Tug"general 
ha kaydedilmi•tir. Hasar voktur. A 1 . s1m A tug, Fatih Emniyet Amiri Bay Ha-

Gumiifanede hd Calgmm kayin valideleri, Ticaret Ve-
Giimii~ane 21 (a. a.) - Diin KeJtik kaleti kimyagerlerinden Bay Halim Cemal 

kazasmda biri saat 12 de ve diger ikisi I Akt;it ve Maliye Vekaleti hesab miitehas· 
de f 6, I 0 da ve 1 7 de olmak iizere iitr SIS! Bay Nihad Cerna! Aktritin valideleri 
zelzele olmu§tur. Hasar yoktur. Sayan Hasene Ak<;it irtihal etmi§tir. Ce-

Muglada naze~i hugiin saat 1 I, 30 da Beyaz1d So-
Mugla 21 (a.a.) - Pazartesi gecesi ganaga mahallesindeki hanelerinden kal

saat 23,47 de Muglanm Ula kasabasmda dmlarak 8eyaz1d camii §erifinde namaz1 
Lir saniye kadar devam eden olduktra eda edilerek Ferikoy mezarhgmdaki aile 
kuvvetli: bir yer sarsmt1s1 daha olmu~tur. makberesine defnedilecektir. Mevla rah
Bu sarsmt1 neticesinde bir iki ev tehlikeli met eylesin. 
bir vaziyete girdiginden tahliye edilmi§• ~~~.--~~~~-==---------~~~ 
tir. 
Mu~lada da sabaha kar~1 hafif bir yer 

sarsmt1s1 olmu•tur. 
Bayburdda 

Bayburd 21 (a.a.) - Diin sabah §eh
rimizde olduk<;a tiddetli bir yer sarsmbs1 
olmu§t\U'. Zarar voktur. 

Tokadda 
Tokad 21 (a.a.) - Pazartesi gecesi 

fas1lah olarak iki zelzele olmu$tur. Diin 
de 11,20 de bir zelzele daha kaydedil • 
rni•tir. Hasar yoktur. 
Karahisardaki hastane lagvedildi 

Giresun 21 (a. a.) - Zelzele dolay•
sile lstanbuldan gelen doktor operator 
Rifat Hamdinin idaresindeki s1hhi ekip
ler tarafmdan $arki Karahisarda ac1lm1~ 
olan hastanede tedavi edilecek yarah kal
maml§ oldugundan hastane lagvedilmi§· 
tir. 
M acaristan 50 bin pengo veriyor 
Budape~te 21 (a.a.) - Budape•te 

belediyesi maliye endimeni, Tiirkive KI
zllavma vsrd1m icin 50 bin pengoliik bir 
kredi kabul etmi~tir. 

istanbulun alacag1 
• yen1 ~ehre 

[ ii~iincii sahifeden mabaad] 

yap.Ian c;ocuk bah<;esi daha gen:~letile • 
cek; bunun ic;in oradaki ah.,ab Askerlik 
§Ubesile ltfaiye merkezi ha§ka yere nak
ledilecektir. 

20- Mecidiye koyii hastanesi 
Bir doktor olan Liitfi Kudann, §ehri 

giizj:lle§tirmegi ve imar etmegi d u§uni.ir -
ken §ehir halkmm s1hhat ve hayatlm dii
§iinmemesine imkan olmad1gl i<;in, Bele
diye Reisimiz, Mecidiye koyunde biiyiik 
bir hastane de yapt1racakt1r. Bizim, has
taneyi imar hamlesinin 20 nci ve sonuncu 
maddesi gosterdigimize bak1p da hasta
nenin en sonra y;\p!lacagml sanmaym1z. 
Once 800, tamamile ikmal edildigi za • 
man ise bin yatakh olacak olan bu has
tanenin plan ve ke§ifleri hazHlanmakta 
olup bunlar biter bitmez hemen in§aata 
ba§lanacakhr ve fennin imkanlan claire -
sin de, azami siir' a tie ikmal edilecektir. 

~~¥-

Belediye Reisi ve Vali Lutfi K~rdann, 
lstanbulda yapmak istedigi i§ler hunlar
d!r. Bunlann baz1lan ikmal edilm·~k iize
re oldugu gibi baz1lan da bir kac; aya ka
dar bitecektir. lmar plamnm B.:voi(luna 
aid ktsm1 2 - 3 sene ic;inde intac edilecek
tir. Hastane, biiyiik tiyatro, stadyom da 
hu miiddet zarfmda bitirileceklerdir. 
Eminonii - Unkapam arasmm iman 5 se
nede ikmal olunacaktu. 

Bu tanzim ve imar hamlesi hittigi za
man lstanbulun c;ok muhtac oldugu baz1 
miihim miiesseseler viicude gelmi~ hulu -
nacakllr ve boylece bir taraftan bu imar 
hareketi, diger taraftan Belediye, Devlet, 
hiikmi ve hususi §ah1slar tarafmdan yap
tmlacak mebani ile giizel 1stanbulun gii· 
zel simas1, hayli degi~mi§ ve daha gii:r.cl
le§mi§ olacakhr. 

Bu ilk hamleyi, digerlerinin hemen ta
kib edecegine ve Cumhuriyet 1ejiminin 
lstanbulu muayyen bir miiddet zarfmda 
imara muvaffak olacagma ~iiphc yoktur. 

Biitiin gayretini bu imar i~lerinin tahak
kukuna hasretmi~ olan Belediye Reisimi-

Konferans ve temsil 
Emlnonii Halkevlnden: 
Evimizln Cagaloglundak! salonunda 23/ 

2/ 940 cuma aqamt saat 2ll,30 da Istiklal 
gazetesi muharrirlerinden CelaJ Sallh Gii
ney tarafmdan (Inkllab ve koyliimiiz) mev
zulu blr konferans verUecek ve konferans
tan sonra GCisterlt ~ube:mz (§eriat,.asl) pl
yes lnl temsil edecektir. 24/2/940 cumar tesi 
ak§am1 saat 20,30 da aynl piyes tekrar oy
nanacaktl.I'. Davet1yeler!n Evimlz biirosun
dan almmas1 rica olunur. 

l~timaa davet 
Beyoglu Halkevlnden: 
Sosya! yard1m §ubem!zln komite secim 

miiddetl 24 ~ubat 940 tarih\nd~ hltam bu
lacaktl.I'. Komlte se,.iml yap1lmak iizere 
mezkfrr ~ube azalannm 1 mart 940 cuma 
giinii saat 18,30 da Evlmizin Tepebasmda.kl 
merkez bi11asmda yapllacak toplantlYl te§
riflerin! rica ederlz. 

Evvelki 
Hiisniyeyi 
rak ka<;an 
ffil§tlr. 

.-... ~ 
Yakaland1 

sabah Kaslmpa§ada kariSI 
kundurac1 h1<;agile yaralaya
kunduracl Ahmed yakalan -

T ASFIYE HALiNDE 

BURSA CER, TENViR 
VE KUVVEI MUHARRIKE 

Tiirk Anonim ~irketinden: 
Hissedarlar, 16 mart 1940 cumartesi 

giinii saat I 0 da Bursada Koza • han 20 I 
numarada §irket idare merkezinde sureti 
adiyede toplanacak alan heyeti umumiye 
i<;timam'\ davet olunurlar. 

Miizakerat ruznamesi 
- Tasfiye memurlan raporunun o

kunmasl. 
2 - Murak1b raporunun okunmas1. 
3 - 30 I 619 39 tarihinde kapat!lan ~ir

ket bilan<;osunun ve 111 1939 ila 30/ 61 
939 devresine aid kar ve zarar hesah•
mn tasdik1 ile eski idare meclisinin ibras1. 

4 - Tasfiyeye giri§ hilanc;osunun tas. 
dih 

5• - 31 / 1219 39 tarihinde kapalllan 
sirket bilanc;osunun ve 1/719 39 dan 
31 I 1219 39 a kadar tasfiye idare hesaba
tmm tasdik. ve tasfiye memurlannm ih
rasl. 

6 - Tasfiveye giri$ tarihinden 16131 
940 tarihine kadar tasfiye memurlan iic
retl.-rinin tespiti. 

7 - Bir veya miiteadid tasfiye me 
murunun intihabile salahiyet ve iicretle -
rinin tespiti. 

8 - 1940 senesi icin murak1b intihab1 
ve iicretinin tespiti Tasfiye Memurlan 

I(. 'f. 'f. 

T ASFlYE HALiNDE 

BURSA CER, TENVIR 
VE KUVVEI MUHARRIKE 

Tiirk Anonim sirketinden: 
' Hissedarlar, 16 mart cumartesi giinii 

saat I 0, 30 da Bursada Koza • han 20 I 
numarada §irket idare merkezinde sureti 
fevkaladede toplanacak olan heyeti u
mumiye i<;timama davet olunurlar. 

Ticaret kanununun 385 inci maddesine 
tevfikan bir hisseye dahi sahib olsa her 
hissedann hu ic;timaa i§tirak ve bilatah. 
did sahib oldugu hisse senedi kadar rey 
ita etm<""Q hakk1 vardu. 

' • . ze, muvaffakiyetler dilemiyecek bir hem-
ki San.atka.r Seyfeddm Asalm ic'•uesi ve solist bariton ihsan Balklrm istira. §eri ve yurdda§ tasavvur edemiyorum. 

Miizakerat ruznamesi 

le ver1len 1lk Konservatuar orkestra konseri muvaffakiyetli olmu~tur •. , J ABIDIN DAV ER Sirket idare merke:;o:inin Bursadan ls-
tanbula nakli. T asfiye Memurlan 

• 

Turkiye 

~i~E ve CAM 
Fabrikalar1 

Anonim Sosyetesinden : 
Sosyetemizin senelik hissedaran umu

mi heyeti a§ag1da yaz1h ruznamenin mii
zakeresi ic;in 1940 senesi mart aymm 2 I 
inct per§embe giinii saat 15,30 da, Galata 
Per§emhepazan $amur aokak I, hanmda 
birinci katta kain Sosyetemiz biirosunda 
toplanacakt1r. 

Sosyete esas mukavelesinin 53 iincii 
maddesi mucibince Sosyetenin I 00 hisse
sine sahib olan her hissedar bir rey sahibi 
olarak i~rtimaa i~tirak hakkm1 haizdir. 

Hissedarlanm1zm i<;timaa i§tirak ede
bilmeleri itrin gerek asaleten ve gerek ve
kaleten hamil olduklan hisse senedlerini 
14 mart 940 tarihine kadar sosyete mer• 
kezine tevdi ederek duhuliye kartlarm1 al
malan laz1mdu. 

M0ZAKERAT RUZNAMESl 
1 -ldare meclisi raporunun okunmas1; 
2- Miirak1blar raporunun okunmaSI; 
3 - Bilan~ro ve mevcudat defterlerile 

kar, zarar hesabmm tetkiki ve idare 
meclisi ve miirak1blann ibrast; 

4 - 9 39 senesi temettiiiiniin taksimi su· 
reti ve tevzii zamam hakkmda ka· 
rar ittihaz1; 

5 - ldare meclisinden istifa eden bir a
zanm yerine sec<ilen yeni azamn taa· 
dik1 intihabt; 

6 - Y eni miirakiblann intihah1; 
7 - ldare meclisi azalarma verilecek hu· 

zur hakk1 ile miirak1b iicretlerinin 
tayini. 

fdare Meclisi 

Bicki Dersleri 
~iikrii Canalm eseridlr. Hocastz kadm 

terziliginl miikernrnel ii~etir. Her eve 
mutlak lanmd!T. 

3 cildden miirekkebdlr. Blrlncl clld! 2, 
ikinci ve ii~finci.i clldlerl iki§er bu~uk 
llradtr. Talam alanlara 3 cild c5:> liraya 
verilir. Paras1 gonderillrse posta lle de 
gonderilir. Ayr1ca posta ueretl ahnmaz. 
Satl~ yerl, ~iikrU Canal. Be§lktat, Aka
retler, Dibek sokak, numara 112 dir. 

(Ayrrca Bab1alide inkllab, Ankarada 
Akba kltaohanelerlnde bulunur.l 

ZAYf MAKBUZ 
!staJnhul lthalat giimriiflii veznesirwe 

tevdi edilen (3594) lira (33) ku -

TU§a aid 101 11935 tarih ve 221.65>8 
numarah ve keza 3676.98 Tiirk lirasma 

aid 12111935 tarih ve 240.757 numarah 

makhuzlar zayi olmu§tur. Yenileri alma· 

ca~bndan bu makbuzlann hiikiimsuz ol
dugu ilan olunur. 

Istanbul Havagazi ve Elektrik ve Te. 
§ebhiisatl Smaiye Tiirk Anonim Sir~eti 
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30 SEN 
••Hrl 

Bir iizelli 
Recetesi 

' 

KUSURSUZ 
BtR TENE 

Malik ol-
mak it;in 
SEMERESl
Nt VERMIS 
BlR G0ZELL1K RECETESt. 

Sert ve esmer bi.r cildi yumu§at 
beyazlatmak ic;in tesi.ri ispat ediliTl 
bi.r tarz1 tedavi: Me§hur bi.r akt 
siyah benlerinden ve a<;1k mesamele 
rinden kurtulmak ve genclik hal' 
idame etmek i<;in bu re<;eteyi kulla 
mrd1. Bu sayede 70 ya§lannda bile ge 
kadm rollerini oynamaya muvaffak 
luyordu. (Pancreatine ile tasfiye ed' 
mi.§) saf biraz slit kremas1m, gene ta 
fiye edilmi§ bi.raz zeytinyag1 ile karl 
hnmz. Sonra bunu iki kls1m saf kr 
ile tekrar kan~tmmz. Eczacm1z bu h 
lita)'l ihzar edebili.r. Fakat az miktar 
0lacag1 ic;in pahahya mal olur. Halb 
yagslz beyaz renkteki Tokalon kremi 
.!in terkibinde musaffa zeytinyagile il 
.ihzar edilmi~ bu kremadan vardrr. c· 
dinizi besler, beyazlahr ve gencle§tir' 
Yukanda resm1m gordliglinliz ge 
kadm bize yaz1yor: cTokalon kremin' 
u<; giinliik istimalinden sonra cildim 
~tlk, taze ve glizel oldu. • Tenin glizell 
gi i<;in yagSiz Tokalon kremini tercii 
«)()iniz. Bugiin milyonlarca kadml 
dlinyanm her tarafmda her sabah m 
tazaman Tokalon kremini kullanrrl 
Mlismir netjceleri garantidir. 

Ia urka a ranga 
Y E M E K :::~~~ K i T A B I 

Yazan : FAHRIYE NEDIM 
Et suian • Konsomeler <;orbalar • Bahk. 

ve dentz bayvanah ~orbalart • Siitlii ve §e
kerh ~orbalar • Tiritler • Deniz boceg"i ve 
bahkh tiritfer • Dovme1er - Yumurtalar -
Sal~alar • Pelte ve elmasiyeler • Ragu'ar • 
Garotliirler • <;e~atli meze ve hordovrler • 
Piireler • <;e~itli etler - Av etleri - Ku,•ar 
ve kiimes bayvanlan • Bahklar - St:bzeler
Pilavlar • Makarnalar • Tavalar • Teps • tat
hlan Hafaf tathlar • Kompostolar • Ho§af• 
lar • Siitliiler · Kremler • Meyva ezmeleri -
Murabbalar · Ret;eller - C'ev•rmeler - Surup· 
Jar • ~erbetler - Dondurmalar - Pastalar -
~eker emeler - Salatalar • Taratorlar - Tor· 
~u!ar - Et ve unlu ·~ler • Siitlil i~ler olmak 
iizere 1000 den fazla yemek., tath, pasta ve 
~erez ~e§•d• bulacakSIDIZ. 
Her r.v kadmma lftz•m blr kltab 

Flail: Clltsrz 100 • Clltll 125 kuru!J 
Toptan ve Perakende Sab§ yeri: iDkJUtb Kitabevi 

Istanbul • Ankara caddesl No. 155 

istanbul Elektrik, Tramvay 
isletmeleri , Umum 

ve Tiinel 
Miidiirliigiinden : 

2/ 2/ 940 tarihindeki pazarhg1 neticesinde verilen fiatlar yiiksek bulundugundan !halesl 
yap1larruyan muhtelif eb'adh 41500 metre yeraltl ve 500 metre denizaltl kablolar1 pazarhgt 1/3/ 
!>40 cuma giinii saat 15 e talik edilmi~tir. 
. Fiat vereceklerin maktuan 1000 liraltk muvakkat teminatlarile mezkur giin ve saatte 
Jdarenin Metro hamnda be~inci katta toplanacak olan Komisyona gelmeleri ilan olunur. (1376) 

Tiirkiye Cumhuriyet Merkez Bankas1 
istanbul ~ubesi Miidiirliigiinden : 

Bankam1z hlsse senedlerinin ii~iincii hesab devresine aid 4 No.lt kupon temettii bedell 
29 nisan 1940 ak§rumnda miiruru zamana ugrayacagmdan mezkilr miiddetin inlnzasmdan mu· 
kaddem hissedarlanm1zm temettii bedellerini almak iizere gerek Bankarmz gerek Ziraat Ball' 

( ·;:;;;;·· ;:.;:· ;.;:... IIi.;.,., '"j 
& 

Cild 
Yaprak 

8305 
642269 

ve 8306 
642319 

Kadtkoy Vak•flar ldaresine aid olup yerinde zuhur cbneyen yukanda cild ve yaprll" 
numarala11 yaz1h iki aded makbuzun hiikmii olmadtgt ilan olunur. (~ 

istanbul Elektrik, Tramvay ve Tiinel 
isletmeleri . Umum Miidiirliigiinden : 

19000 kilo 16 metrelik ~tplak bak!T kablo tel 
5000:> 10 •••• ;) 

Yukar1da miifredah gosterilen malzeme satm almacagmdan alakadarlarm §artnarne alJ11~~ 
iizere idaremiz Levaz1m Miidiirliigune miir!lcaatleri liizumu ilan olunur. ~ 

Karas a Malmiidiirliigiinden: 
1 - Karasu kazasmm Kuyumcullu kliyii lskelesl sahilinde Harbi Umumide batmt~ olall 

demzaltl ~misinin enkazt 14 §nbat 940 tarihinden itibaren 30 giin miiddetle a~1k artttrJ119Y~ 
kon!llmu§fur. 

2 - ihale 15 mart 940 tarihine musadif cuma giinii saat 14 te Karasu Malmiidiirlii,UO' 
de miite§ekkil komisyon huzurile yaptlacaktlr. 

3 - Muhammen bedel c800:> lira olup muvakkat teminat 60 liradtr. . dll" 
4 - ~artnamenin birer suretleri Istanbul, Kocaeli, Zonguldak Defterdarhklarile _I• btl 

pazan, Eregli, Ak~akoca Malmiidiirli.ilderine gonderilmi~ oldugunrlnn ~Zormck isteyenler(~n,3) 
dairelere miiracaatle artt1rma §eraitini bilmeleri ilan olunur. JJo>' 
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MAZON MEYVA TUZU 
Miiferrih ve Midevidir 

iRmAZ, BAZIMSIZLIK, MiDI BULANTI ve BOZUKLUGUNDA, 
BARSAK TBMBBLLiGiRDE, MiDE EKSii.iK ve YARMALARINDA 

Emniyt>tle kullamlabilir. MinE ve BARSAKLARI temizler, ah!ihrmaz ve yoJ:I1Daz. MAZON isim ve BOROS markasma dikkat 

OKSURUK bir GRiP NE·ZLE •• suz • SIZ, • SIZ, kas VALDA Pastilleri sayesinde kabildir. 
HAKiKI PASTiL V A L D A ismi iizerinde 1srar ediniz. Her eczanede bulunur. Yalmz toptan sab~t ic;in MAZON ve BOTTON ecza deposu, Yeni Post!!De arkasi No. 31. 

OLA 

GELMi$TiR. 

HELiOS MUESSESATI GALATA 
Istanbul 

BAS, DiS, siMiR AGRILARI ve 
..., 

REZLE, SOGUK ALGIRLIKLARI • 
GRIP, 

Derman katelerile derhal ge~er, lcabmda giinde I • 3 kate ahmr. 

Dr. IHSAN SAMI l 
BAKTERlYOLOJl 

LABORATUARI 
Umuml kan tahlllltt, trengJ nok· 

ta1 nazarmdan Vasserman v.e. lta.b~ 
teamilllerl, kan ltiireyvatl say11m~1. 

Tifo ve sttma bastallltlan te~hlsl., 
1drar, bargam, eerahat, kazurat ve 
su tahl111tl. llltra m1k.roskopl. hususJ 
B..\liiar 1st1ozarL Kanda Ure. §eker. Klo
riir, Kollester1n mlktarlarmm tayln1, 
Dlvanyolu No. 113, Tel: 20981. 

Doktor Bilnti Ko1ar 
Cild ve ziibrevi hastabklan 

miitebasstsJ 

adlkoy: Pazaryolu Direkli apar. 

Telefon: 60898 

Devlet Limanlar1 itletme U. M. 
izmir Subesinden : , 

1 - 1940 Ylh mart aymm birlncl gUniinden 1941 yll1 §Ubatmm son giiniine kadar izm1r 
limamna gelecek komUr vapur ve motiirlerinin bo§altma, yiikleme ve aktarma ~Jeri 
J:>ir ay l~inde ,Eatarhkla eksiltmeye konulm~tur. 

~ - ~artnamedekl I§ tekUlerine gore muhammen bedel (15,000) on bel bin lira, muvakkat 
temlnat (1125) bin yiiz y!rmi be§ l!radtr. 

3 - Pazarhk 24/2/940 cumartesi giinU saat 11 de Devlet Limanlar1 i§letmesi izmlr §Ubesi 
binasmda yaptlacakttr. §artnameler bilabedcl ahmr. 

4 - fsteklilerln kanunt vesikalan ve teminatile birlikte §Ube miidiirlU~e miiracaatleri 
(1231) ilan olunur. 

~~--i.sta.a.•.aJ_v_a_kdl_ar_D_ir_e.k.to.r.li .. i._a.il •. w_an __ l 
Ktymeti 
Lira K. 

255 97 

4500 00 

Pey parast 
Lira K, 
19 20 

337 50 

Fatihte Defterdar Ahmed ~elebi mahalleslnde Seydi Bey soka
gmda eski 8 ve yeni 22 No.h 165,29 metre murabbamdakl arsa
mn tamamt - 9556. 
Kumkap1 Kadirga Limam caddesi eski 77 ve yeni 53 numarah 
kahvehane binasile 2047,5 metre murabbamdaki arsarun tama
mt- 1104. 

90 26 6 77 Beyaztd. Beyaztd mahallesi Eskiciler sokagmda 3 No.h dUkka
nm tamam1 - 6004. 

188 68 14 15 Beyaztd, Beyaztd mahallesi Hact Memi§ sokagmda 16 No.h diik
kanm tamam1 - 6007. 

356 84 26 76 Beyaztd, ~ar§l Terlik~iler sokagmda 17 No.h dUkkanm tama
mt - 7085. 

2741 40 205 61 Mahmud Pa§ada Mahmud Pa§a mahallesinde ~uhac1 haru alt 
katta 41 /42 No.h yekdigerine maklub 135 metre murabbamda 
bulunan iki odamn tamam1. 

Yukanda yazth emlak 17/2./940 tarihinden 18/3/940 pazartesi giinii saat 15 e kadar bir 
ay i~inde paz:arlr.kla satllacaktlr. isteklilerin ~emberlita~ta Vaktflar B"§miidiirliigu Mahllllat 
kalemine miiracaatleri. (1385) 

Tiirkiye Cumhoriyetl 

ZiRAAT BAMKASI 
Kurulut tarihi : 1888 

Sermayesi : 100,000,000 Tiirk lirasi 
~ube ve ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muamele Jeri 

Tirkiye Cllllhariyeti Ziraat Baakast para biriktirealere her 
yd kar'a ile 28,800 Ora ikralliye Yeriyor. 

ara biriktirirken zengin ;.]&~''· ~ , ·.· 
abilirsiniz. Ke§ideler 1 .,,, · """ ,<. 

yliil, 1 birincikinun, 1 
tart, 1 haziran tarihlerin· 
edi~. 
~ramiyelerin listesi : 
4 lane 1000 lira 
4 » 500 » 
4 » 250 )) 

0 , 100 
0 » 50 
0 » 40 
0 » 20 
r'aya ancak 50 lira biriktirmi, O• 

lar girebilir. Hesablarmdaki para.. 
bir sene i~;inde 50 liradan a~i"l 
miyenler ikramiyelerini yi.izde 20 

fazlasile al1rlar. 

TtiRKiYE 

, 

CUMHURiYETi ZiRAAT BANKASI 

Balya • Karaaydm Madenle
rini Kiralama ve ltletme 

Tiirk Anonim tirketi 
Adi heyeti umumiye toplantiSina davet 

Ticaret kanununun 361 ve esas mu • 
kavelenamesinin 4 7 ve sonraki madde. 
Jeri mucibince, Balya • Karaaydm Ma -
denlerini Kiralama ve I~Ietme Turk Ano
nim ~irketinin hissedarlan, a~agtdaki mad 
deleri goru,mek uzere, 23 mart 1940 ta
rihli cumartesi gunu saat onda 'irketin 
Galatda Muradiye hamnm be~inci kahn. 
daki merkezinde adi surette yap1lacak U· 

mum hissedaran toplanhsma davet olu
nurlar. 

1 - !dare meclisi ve muraktb raporla
rmm dinlenmesi, 19 39 senesi hesablan. 
nm tasdiki ve bu devre neticeleri hak • 
kmda idare meclisi tekliflerinin onaylan-
masl. 

2 - 19 39 senesi muamelatmt tedvir
lerinden dolay1 idare meclisi azalannm 
tebriyesi. 

3 - 1940 senesi i~in idare meclisi aza. 
Ianna verilecek hakk1 huzurlann tespiti. 
4- 1940 senesi i,.in bir murak1b tayi

nile iicretinin tespiti. 
Bu toplant1da asaleten veya vekaleten 

hazn bulunmak istiyen ortaklar, ticaret 
kanununun 3 71 inci maddesi mucibince 
hamili bulunduklan hisse sened1erini top-
1antJ giinunden en az bir hafta evvel §ir
ketin Galatadaki merkezine yatnm111 ol. 
ma1an laz1mdu. 

$irket toplanhya girme kartlan tevzi 
edecegi gibi bu toplanhda temsil olunmak 
istiyenlerin emrine de icab eden formi.il • 
leri haztr bulunduracakhr. 

Her hissedar toplanttya giren ba~ka bir 
hissedan tevkil edebilir. 

Hisse ssnedlerinin yatmld1g1na dair 
mali miiesseseler tarafmdan verilen ve • 
sikalar hisse senedi gibi telakki ve kabul 
olunurlar. 

Istanbul. 21 §uhat 1940 
!dare Meclisi 

••• 
Balya • Karaaydm Madenle-

rini Kiralama ve lttletme 
Tiirk Anonim tirketi 

F evkalade heyeti umumiye toplantlsma 
davet 

Ticaret kanununun 361 ve esas mu • 
kavelenamenin 82 nci maddeleri muci
bince, Balya • Karaaydm Madenlerini 
Kira1ama ve hletme Turk Anonim ~irke
tinin hissedarlan, a§ag1daki maddeleri 
muzak ere etmek iizere, 2 3 mart 1940 tJl.· 
rihli cumartesi giinii saat on birde ,irke. 
tin Galatada Muradiye hamiun 5 inci ka
hndaki merkezinde yap1lacak FEVKA
LADE hissedaran umumi toplantmna da. 
vet olunurlar. 

1 - Sirketin vaktinden evvel feshi ve 
tasfiye haline girmesi. 

2 - Tasfiye memurlarmm tayinile sa· 
lahiyet ve ucretlerinin tespiti. 

3 - Kontrolorler tayini ve iicretleri. 
nin tespiti. 

Ticaret kanununun 385 inci maddesi 
mucibince, bir tek hisse senedine dahi 
malik bulunan her hissedar bu toplanttda, 
beher hisse senedine bir rey hesabile, ha
Zir bulunabilir, ancak ticaret kanununun 
3 71 inci maddesi mucibince hamili bu
lunduklan hisse senedlerini toplantl gii • 
nunden en az bir hafta evvel 11irketin Ga. 
latadaki merkezine yatlrml§ olmalan la
ztmdtr. 

Hisse senedlerinin yatmldtgrna dair 
mali muesseseler tarafmdan verilen ve -
sikalar hisse senedi gibi telakki ve kabul 
olunurlar. 

Istanbul, ?.1 ~ubat 1940 
!dare Meclisi 

TURK PETROL 
ve MADENi VAGLAR 

Tiirk Anonim ~irketinden 
$irketimizin hissedarlar heyeti umumi· 

yesi alelade olarak 19 mart 940 salt giini.i, 

saat 1 4 te Galata, Bankalar caddesinde, 

Asikurazioni hamndaki merkezimizde top· 

lanacakttr. Mezkur i«timada bulunmak is

teyenlerin gerek asaleten ve gerek vekale

ten hamil bulunduklan hisse senedatm1 

veya bunu miispit vesaiki i~tima giiniin· 

den bir hafta evvel merkezi ::tirkete tevdi 

ederek mukabilinde duhuliye varakalan 

almalan ilan olunur. 
MOZAKERE RUZNAMESI 

I - !dare meclisi ve miiralub raporlannm 

okunmasJ. 

2 - Sirketin 19 39 y1h bilan«osu ve kar ve 

zarar hesablannm tetkik ve tasdik1. 

3 - !dare meclisi ve murahhas azalart ve 
§irket murak1bmm zimmetlerinin 9 39 
scnesine aid i~lerden dolayi ibra e
dilmeleri. 

4- Esas mukavelenamenin 25 inci mad
desi mucibince kur' a ile '<lkacak he
yeti ida1e azalarmm intihab1. 

5 -!dare azalarma mukavelenamenin 
39 uncu maddesi mucibince huzur 
hakkx olarak verilecek i.icretin tayini. 

6- 1940 senesi ic;in murak1b sec;ilmesi 
ve i.icretinin tayini. 

7 - Kann sureti tevzii. 

Sahib vc. Ba,muharnri ; Y anua N adr 
Umumi ne§Tiyatl idare eden yazt ~'en 

Madii.rii.: Hikmet Miinif Vlgen 
Cumhuriyec Matbaasl 

__ , ... 

En Biiyiik ikraaniye 100,000 Lira 
• Jilin I 

Siianer Bank U•ami Midirliigiinden: 
1 - i"llllitte ikinci kligtd ve selliiloz fabrikalan miitemmim in§aatl vahidi fiat esasile 

ve knpah zarf usulile eksiltmeye konulm~tur. 
l§bu ln§aatm muhammen ke§if bedeli 158,100,52 liradan ibarett!r. 
2 - F.ksilt.me evralu 10 lira mukabillnde SUmer Bank Muamellit ~ubes!nden ahnabillr, 
3 - Eksiltme 1 mart 940 tarihlne musadif cuma giinii saat 16 da Ankarada SUmer Bank 

Utrtumi Miidiiriiii{iinde yapllacaktrr. 
4 - Muvakkat temlnat miktar1 9,155 liradtr. 
5 - istekliler teklif evralu meyanma. §imdiye kadar yap~ olduklar1 bu kabil i§lere, 

bunlann bedellerine, firmanm teknik te§kil~ttnm kimlerden te§ekkill ettigine ve hangi ban
kalarla muamelcde bulunduklarma dair vesikalan koyacaklard.tr. 

6 - Teklif mektublar1m havi zarflar kapah olarak ihale giinii saat 15 e kadar makbuz 1 

mukabilind~ Anlrarada SUmer Bank Umun>.i Muhaberat MiidiirlUgiine teslim edilecektir. 
7 - Postt. lie gonderilecek teklifler nihayet ihale saatlnden blr saat evvellne kadar gel

mi§ ve zarfm kanunt §ekilde kapatllmt§ olmas1 laznndxr. Postada vaki olabilecek gecikmeler 
nnzart itibara allrumyacaktrr. 

8 - Ennka bu ln§aau diledigi mUteahhide vermek veya bu ihaleden tarnamen sam nazar 
etmek haklum muhafaza eder. c742• (1282) 

Zongaldak VUiyetinden: 
Zonguldak vilayetl i~inde KarabUk - Ak~ - <;erk~ gUzergahmda yapllacak cl8854• 

lira c30:o kul"U§ ke§if bedelli smat imaliit ve tesviyei tiira,Piye i.§i kapah zarf usulile eksiltme
ye konulm~tur. Eksiltmesi 2912/940 pef§embe giinii saat 11 de Zonguldakta hiikO.met ko
nagt i9inde Daimt EncUmende yaptlacakttr. Eksiltme §artnamesi ve buna miiteferri evrak 
Nafta miidiriyeti ve Daimi EncUmen kalem!nde goriilebil!r. (Bedelsizdir.) 

Muvakkat temlnat cl414:o liradtr. 
i§in bedeli 939 biltr;eslnden verilecekt!r. 
Eksiltmeye girmek isteyenlerln ihale gilniinden en az sekiz gUn evvel Zonguldak vlll

yetlne miiracaat ederek Vi!Ayet makammdan altlliill§ miiteahhidlik ehliyet vesikasile Ticaret 
Odasmdan bu ytl i~inde ahnmt§ vesika ve muvakkat teminatlarile birlikte kapah urflarm 
ihale saatinden bir saat evvel Daimt EncUmen riyasetine verilmesi ilAn olunur. (1226) 

tanakkale Nafaa Miidiirlii'"' iiaden: 
1 - Kapalt zarf usulile eksiltmeye ~tkartlan it evvelce 72923 lira iizerlnden eksiltmeye 

gtkanlmt§ oldukgu halde talib 91kmam1§ olmasma binaen evralu ke§fiyesi yeniden tanzim edil
m~ clan 90895 lira 02 kur~ kC§if bedelli <;anakkale Vil~yeti Ezlne kazas1 dahillnde yaptlacak 
h3.~tanc binast ln§aaudtr 

2 - Bu i.§e aid evrak §unlardtr : 
A- Plan 
B - Eksiltme ~rtnamesi 
C - Hususi ve fenni §artname 
D - Fiat bordrosu, mesaha cetveli, kC§if hulAsas1 
E - Mukavele projesi 
F - Baymdtrhk i§leri gene) §artnamesi 
G - Yapt !§Jeri umumi ve fenni §artname 
H - ~ahili clektrik tesisatile sthhl tessiata aid umumi, fenni §artname. 
3 - Ihale 8/31940 tarihine musadif cuma giinii Sllat 15 te Nafta Miidiirliigu blnas1 i~lnde 

toplanacak Komisyon huzurunda kapah zarf usulile yap1lacakbr. 
4 - Eksiltmcye girebilmek i~in taliblerin en az ktrk bin llrahk bir bina yaphgma dair 

vesika ile 5795 lirahk muvakkat teminat vermeleri ve ihale giiniinden 8 giin evvel ~anakkale 
Vilayeline miiracaatle alacaklart ehliyet vesikalanru ve 940 y1lma aid Ticaret Odas1 vesika
Sllll Ko.'ntyona vermeleri lazJmr:hr. 

5 - in~aat miiddeti ~e ba§lama tarihinden itibaren 270 i§ gUniidiir. 
6 - lsleyenler bu §artnameleri ve evrakt Nafta MiidUrliiii;iinde bedelsiz olarak gorebil!rler. 
7 - Teklif mektublarmm ihale gUnii saat 14 e kadar Komisyona makbuz mukabilinde 

veriimesi ve pasta ile gonderilecek mektublarm ihale gUnU saat 14 e kadar Komisyona gel
mi.§ olmalan ~arthr. Postadaki jlecikmeler kabul edilmez. (1285) 

I Devlet DelliryoUara i1letlle U. Midirliijiiadea: 

Devlet Demiryollar1 Umum Miidiirliigiinden : 
S1vas cer atelyesi kalorifer tesisatmda ~ah§hrtlmak iizere imtihanla bu i§lerde t;ah§

ffil§ ihhsas sahibi b!r i§9i almacakbr. imtihanda muvaffak olanlardan san'at okulu mezun
larr ~ercih edilccek ve liyakatler!ne gore 90 - 100 lira Ucret verilecektir. 

!steklilerin vesikalarile beraber dilekt;elerlni Ankarada cer daireslne gondermeleri veya 
bizzat miiracaat etmeleri. c688• (1186) -
D. D. Y~Har1 2 nci t!!It>hne Arttmna ve Eksiltme Komisyonundan: 

2 nci l§letme mmtakasmda Irmak - Zonguldak hatt1 i.izerinde olup ke~if ve muhammen 
bedelle.r ile miktar ve yerleri "§agtda va:uh ve ayn ayn birer eksiltme mevzuu te~kil eden 
iig ocak tan ~1kartlacak balastlar kapall zarf usullle eksiltmeye konulm~tur. 

8!3t 940 tarihine rasllyan cuma gUnii saat 15 te Ankara istasyonunda ikinci ~Jetme b!na
smda toplanan Komisyonda ihalesi yaptlacakbr. Bu i§e girmek lsteyenlerin muvakkat temi
nat m&kbuzlarile kanun ve §artnamenin tayin ettigi vesaikle birlikte teklif mektublarmt ayni 
giinde saat 14 e kadar Komisyona makbuz mukabilinde venneleri l§zJmdJr. 

S:!.!'tname ve mukavele projelerl Ankarada 2 nci ve Haydarpatada 1 inci ~letme Komis
yonlarile Tefen, Zonguldak, Karabiik ve Cankrrt istasyonlarmdan parastz verilmekted ir. 

YERi 

~atalal\.zt 
BahklSlk 
Tefen 

Klm.ai 

406 + 300 - 500 
319 - 320 
347 

Miktar1 
M3 

3000 
3000 
6500 

Beber M3 
Muhammen bedeli 

Kuru~ 
150 
150 
120 

•783:o (1346) 
Yeklln Muvakkat 
b!!deli teminatt 
Lira Lira K. 
4500 337,50 
4500 337,50 
7800 585,00 



CUMHURlYET 

350 altm madalya ve zafer nitanlarl, biiyiik miikafatlar, diplomalar ve otuz senedenberi diinya sergilerine ittirak ederek mutlaka birincilik elde eden 

BUBRAMA .RAGMEM BUYUK TIMZiLAT 

Hasan Kolonya ve Losyonlar1 

Hasan Kolonya ve Losyonlan 

" ,. 
:t ,. 
:t ,. 
,. ,. 

,. 
> 
~ 

,. 
,. 
,. 
,. 
,. 

Eski Fi. Y eni Fi. 
25 25 
50 45 
90 75 

200 150 
250 200 
300 250 

500 

Pudralar 

Hasan Tra~ Pudras1 K. 
,. ,. ,. B. 
,. Tuvalet,. 
,. ,. ~ 

,. Talk 
,. ,. 
" ,. 

K. 
Paket 
Ten eke 
112 

Kremler 

Hasan Gazoz ve Meyva Ozii 
Eski Fi. Yeni Fi. 

30 15 Hasan Tra~ BIGagi 
Eski Fi. Yeni Fi. 

50 40 
Sekerli Limon, Agac; Cilegi, Sinalko 

Eski Fi. Yeni Fi. 
25 

50 30 
20 

10 10 

,. ,. ,. Paslanmaz 
Has Tra~ BH~agt 
Hasan Tra~ Sabunu Kutulu 

~ ,. ,. Kutusuz 

75 60 
25 25 
40 40 
35 35 

Hasan Gazoz ve Meyva Ozo 1/16 kavanoz 35 30 
" • " " 1/8 ::t 60 50 
,. • " " 1/4 ::t 100 80 

30 25 
40 40 

Hasan Tra~ Sabunu Kremi 40 40 Y aglar Miistahzarab 
Hasan ZeytinyaJh tam l/4 litre ~?i~e Y aglar ve Esanslar 

Hasan Buz • Ate~? Kolonyas1 
Hasan Faruk Kolonyas1 

1/24 
1/16 
1/8 
1/3 
1/3 
1/2 
1/1 
1/8 
113 

100 100 Hasan Kremi Vazo 60 
25 

60 
20 

Hasan Giilyag1 ve Neroli halis saf 1 Gr. 75 
350 

75 
350 

" ~ ,. 1/2 ,. " 
40 
60 

100 
250 

40 
60 

100 
250 

75 75 " " Tiip .. " ,. " " 5 " ,. .. ,. 1 " • 

,. 
" 

,. AGik 200 200 Briyantinler T1bbi Miistahzarat " " 
Hasan Bad.em Yag1 

~ 3 kilo tenekesile 
30 

100 
250 
150 

30 
100 
250 
150 

Nesrin Kolonya ve Losyonlar1 Hasan Briyantinleri B. 
" ,. Likid K. 

50 
35 

50 
35 Hasan Kuvvet Surubu Kii<;iik 

,. ~ ,. Orta 
60 

100 
60 

100 
" 

,. . Nesrin Kolonya ve Losyonlart 
,. :t :t 

1/16 
1/8 
1/4 
113 
1/4 

30 30 
50 50 Hasan Ruj K. 

0. 
B. 

Rujlar 
35 
60 

100 
60 

30 
50 

100 
50 

Di~ MiistahzaratJ 
Fareleri Oldiiren Far 

• ,. 
:t 

,. 

.. ,. kutu 

90 80 " ,. 
100 100 ,. ,. 
125 125 ,. ,. 

Hasan Dantos Di~? Macunu Kii<;iik tiip 
• ,. ,. " Orta ,. 
,. ,. ,. ,. Biiyiik ,. Yedek 

7,5 
12,5 
20 

7 ,5 
12,5 
20 

Far Hasan Fare Zehiri Bugday 
,. " ~ ,. 1/2 Kg. 

300 300 :t 

Esanslar 
Alhklar Gliiten MamulatJ 

" 
" " Macun. B. 

" ,. Macun 1/2 Kg. 

15 
150 
30 

250 

12,!! 
150 
25 

250 

Hasan Esans Parfon Kutu B. 100 100 
• • • • K. 50 

Sabunlar, Tuvalet Sabunlari 

Hasan Alhk, Brunet, Blondinet, 
Mandarin yagh 50 

T1rnak Cilas1 ve Siirmeler 
Hasan T1rnak Cilas1 

" " > 
Hasan Siirmesi 
Diisulvan Aseton 

K. 
B. 

15 
25 
50 
20 

35 

12,5 
20 
30 
15 

Hasan Gluten Ekmek 1/4 
,. ~ Gevrek Mak. Seh. 
" Brekfast 1/2 
" ,. Paket 
" Tuzsuz Ekmek 

•• 
Ozlii Unlar 

40 
50 

130 
35 
50 

40 
50 

130 
35 
40 

Muhtelif Miistahzarat 
Hasan Leke Suyu 20 20 
Hasan Cil Losyonu ku<;iik 50 50 
Hasan Garanti Prezervatifleri ipekli 6 aded 50 50 

.. ~ ~ .. 1 ,. 10 10 

Hasan Tuvalet ve Gliserin Sabunlan 20 20 Kokulu Sular 
::t " ::t • .. bi.iyiik 30 30 

Pirinc, Bugday, Masu, Bezelya, Tiirlii, Yulaf, ~avdar, 
Patates, Arpa, Mercimek, Ni~asta, 1rmik Ozii 

Hasan Karbonat 100 Gr. 
,. .. 500 " 

1/8 
1/3 

12,5 
40 

10 
30 

,. ,. .. ,. • 12lik paket 50 50 Hasan Gill ve Ci~;ek Suyu 1/4 
• T1bbi Sabunu 20 20 ,. ,. ,. ., 112 

35 35 
50 
75 

250 ~ ~ 1/4 20 20 
,. Odokinin 90 50 

500 gramhk kutu 1/2 35 30 » 200 150 
» SaG a 1/1 50 40 " ,. ,. ~ 1/1 75 Hasan Badem Ozii Unu 1/4 50 50 Oksi.iriik Pastili 40 30 

HASAN DEPOSU: Bali~ekapi, Beyoglu Tramvay durag1 kar§Isinda. ~ubeleri: Ankara· Galata, Karakoy • Beyoglu, Galatasaray • Beyaz1d • Kad1koy • Oskiidar .lzmir, 
Kemeralb • Eski§ehir • Beyoglu, Yerli Mallar Pazar1 yanmda No. 324. 

Elektrik Enistilasyon T esisati ilan1 

~alan Belediyesinden: 
Belediyemizin yeni yapbrmakta oldugu elektrik fabrikas1 tesisatmdan bulunan on dort 

demir diregin ve 600 kadar agac diregin fenru §artnamesi mucibince enistilasyon tesisab 
pazarlllcla yaptmlacakbr: 26 §Ubat 940 tarihine musadif pazartesi g\inU ihalesi icra kllmaca
gmdau taliblerin mezkllr saatte <;ankln Belediyesinde bulWlmlan ilan olunur. (1253) 

ADEMi iKTiDAR 

Tabletleri her eczanede bulunur 
-tPosta kutueu 1255) Galata, Istanbul 

MEMUR ARANIYOR 

Viliyetinden : 
Vilayetimiz Hususi Muhasebesinde a~1k bulunan 35 lira ma~h mahalli idareler mi.ifetti§li

gile 30 lira ma~h muhasebe ve koy biirosu miimeyyizliklerine ehil memurlar almacaktlr. 
Yiiksek mekteb veya maliye meslek mektebi me7unu olanl,;rr i~inde talib bulunanlarm elin
d.,ki vesikalarile birlikte v" arzuhalle Elaz1g Vilayetine miiracaatleri ilan olunur. (1372) 

K. D. Ere iii Belediyesinden: 
Ulus ve Cumhuriyet gazctclerinin 9, 12, 15 ve 18 ikincikanun 940 tarihli niishalannda 

Han o!Wlan kasabaya isalc edilecek Neyren suyu isala projesinin tanzimi i~i talib ~tkmarugm
dan ayni §artlar dahilinde 1/3/940 cuma giinii saat 15 te ihale Milmek iizere bir ay miiddetle 
ttzatJlmt~tlr. Taliblerin eski ilan dairesinde miiracaatleri Win olunur, (1001) 

GELMiSTiR. DEB 

• • Erllaa lera lUis emurlugundan: 
istanbulda avukat Hasan Halil ve Ahmed Enver 
<;akmak~1lar Suciyan han manifatura tiiccar1 Avram Tazartes 
<;aqiy!kebir, Aynactlarda ~orab, fanila fabrika sahibi Hasan Halil Maksud. 
Ni§an Onnik Yosmac1yanlar. 
Mahmud Pa~ada ti.iccardan HaC! Vasil. 
Mahmud Pa~ada Manasbr hanmda 13 numarada Ali Orner ve Mahdumlar1. 
Orozdibak 
Bedelzade Mehmed 9erif ve 9Urekasl 
Hae1 Agu§zade Refik 
Elbiseci Ataryan biraderler. 
Kcmnl Mi§oldm 
Diyonis Cihcndi 
Pesalli V. K. Telliyan. 
Erbaada Milllis olii Hasanzade Kerimin tasfiye ile paraya ~evrilen mallarmm tutar be

delinden alacaklarmm istifasl i~in yukanda isim ve adresleri yaztlt zevatm i§bu ilan tarihinden 
itibaren bir ay zarfmda evralo miisbitelerini ibraz etmeleri §artile dairemize miiracaat eyle
meleri, aksi takdirde paranm payla~tmlmasmdan hari~ tutulacaklan ilan olunur. (1342) 

EUGLi KOMtiRLERi iSLETMISi 
Geael Direktirligindea: 

Y. iN~AAT MUHENDiSi, Y. MiMAR 
ve FEN MEMURU ARANIYOR 

t!$Ietmemizin insaat miidlirliigii emrinde ~ahsmak iizere bu sahada tee· 
riibeli isteklilerin 1 mart 1940 tarihine kadar ~artlarile birlikte: 

Zonguldakta Eregli Komiirleri i~letmesi 
Direkt<irliilHine miiracaatleri. 

Devlet Limanlar1 i~Ietme Umum Miidiirliigiinden : 
idare ihtiyac1 i9in pazarhkla «25> kalem muhtelif defter vesaire bastmlacakttr. 
isteklilerin 26/2/940 tarihine rasltyan pazartesi gunii saat 15' te Galata R1htumndaki Umum 

Miidiirluk bmasmda toplanacak olan Satmalma Komisyonuna miiracaatleri. (1344) 

Bir OPERA TOR Ahnacakt1r 
Ergani Bak1r !Sirketinin madende tesis eyledigi yeni modern hastanesi 

it;in bir operatore ihtiyac vardar. $imdiye kadar t;ahsm•~ olduklar1 yerle, 
bonservislerini ve 3 aded fotograflarile, teshin, tenvir ve ibate ~irkete aid 
olmak iizere isteyecekleri asgari iicreti !$irketin Ank~rada Ulus Meydanmda 
Kot; hamndaki merkezine veyahud dogrudan dogruya asagtdaki adrese tah
riren miiracaatleri. Adres : 

Ergani Baktrt i~letmesi Direktorliigii, MADEN 

YEll DE ABA YINIZ. 

(:anakkale Belediyesinden: 
<;anakkale kasabasmm 4500 lira maktu bedelli ve 337 lira 50 kuru~ teminati muvakkateli 

meskOn ve gayrimeskun 225 hektarhk sahasmm hali haz1r haritasile bunu c;;er,.eveleyen 40 hek• 
tarla 265 hektara varan sahamn 1/ 4000 mikyash miinhanili takeometrik harita altmm1!l 
kapalt zarf usulile olan eksiltmesinde talib zuhur etmedigmden bir ay miiddetle pazarllga 
almmt§tlr 

Pazarhkla ihalesi 7/3/940 tarih ve per§embe gi.inii saat 15 te yap1lacagmdan talibleri!l 
mezkllr gUn ve saatte Belediye riyasetine miiracaatleri ilan olunur. (1089) 

I 

Pe!jtemalcllar No. 73 
T elefon : 3332 

METALLUM 
AMPULLERi 
Dol .,,k, ucuz ,,.k temin eder. 

Sondaj Ameliyab Yapbrdacak 

Naf1a Vekaletinden: 
1 - Ordu Vilayeti dahilinde Melet, Turna suyu ile Giresun Vilayeti dahilindekl Pazar suytlt 

Ak~ay ve Tiiniik kopriilerinin zemin etiidlerini ikmal etmek maksadile koprii mev~tl• 
lerinde yap!lacak sondaj ve kaz1k ~akma tecrubesi i§leri on be§ gun muddetle a~!l' 
eksiltmeye konulmu~tur. 

2 - Bu i§lerin muhammen bedeli (5450) lira olup eksiltme 28/2/940 tarihinc miisadif ~er 
§amba giinii saat 15 te Ankara Naf1a Vek3leti 9o~e ve Kopriiler Reisliginde yapllacaktlt• 

3 - Bu i~e girmek isteyenlerin ( 408, 75) lirahk muvakkat teminat ile 2490 sayllt kanun1111 

tayin ettigi vesikalar1 ve eksiltme tarihinden en az sekiz ~lin evvel Naf1a Veka!etil'e 
miiracaat edip de almacak miiteahhidiik ehliyet vesikasmt hamil olarak muayyen g\il1 
ve saalte Komisyonda ispati vucud etmeleri Hiz1md1r. 

4 - 9artname ve ke~if evrakl Naf1a Vekaleti ~ose ve Kopriiler Dairesinde ve Giresun, ord" 
Nafta Miidiirliiklerinde gorulebilir. «653• (ll07) 

Bobreklerden idrar torbasma kadar yollardaki hastahklarm mikroblar11l1 
kokiinden temizlemek it;in HELMOBLO kullanm1z. 

Bi:ibreklerin ~ah$rnak kudretini arttmr. Kadm, erkek idrar zorluklal"}111' 
eski ve yeni belsoguklugunu, mesane iltihabmt, bel agrlSlm, slk s1k idrllf 
bozmak ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar temin edet"• 

!drarda kumlarm, mesanede taslarm te$ekki.iliine mani olur. 
DiKKAT: HELMOBLO idrarm1z1 temizliyerek mavile$tirir. 

S1hhat Vekaletinin ruhsatmt haizdir. HER ECZANEDE BULUNUR· 


