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Mehmedcik 
AVRUPADA 

M. 'EVKI YAZMAN•m 
Bu me~hur eserinin ikinci bas1m1 

~1kb. 75 ciltli 100 kuru§ 
Satt, yeri: 

A. HALID KIT ABEVi 

I vi 

ingi~_te~!!' it~lyaya giden Alman Buz denizindeki Rus -lf[osu 
komurler1ne de ambargo J ~ 

koymak fikrinde . . . harekete hazzr of emrz aldz 
II 111111111 • II Ill 111111111111 IIIII IIIII llllllllllllllllllllt 

Yeni bir niza 
pe1inde 

Norvecin Va~iyeti -mii$ktil ~~ ~J!!~: ~.~ar,.!'g~.~! !~. s~-~~ •• ~ Udafaas~ 
-1-

N e zaman ba~ka bir memlekete 
gitmem icab etse, her ~eyden on
ce hudud degi~tirirken ~;ekilen 

zahmetler akhma gelir, cesaretim kmhr 
gibi olur. Aradaki muhtelif devletlere aid 
topraklann bir tarafmdan girip ote tara
fmaan <;Ikmak miisaadesini alabilmek ugu
runda, be~ alt1 saatte bir tabi tutuldugu
muz kontrol rejimi bana Engizisyon pa
paslannm i~kencesi kadar ac1 ve yipratlcl 
gelir. Evvela pasaport s1k1 s1k1ya muayene 
edilecek ; iizerindeki resim hakikaten be
nim mi, dikkatle bak1lacak. E~yamm i~;in
de yasak bir ~ey var m1, sorulacak ve son
ra - cevab1m hi<; kale abnmaks1zm - ba
'Vullanm altiist edilecek. <;antamdaki pa
ra, hatta paketimdeki sigara bile kar~lm· 
daki memurlann kontrolundan kurtulamJ
yacak. Ve ben, snf filan yerden filan ye
re gltmeyi dii~ilnmii~ bir ferd s1fatile, yol
culugum sona erinceye kadar, tiirlii tiirlii 
de-.,letleri temsil eden memurlar nazann
da, en ag1r su~lar! nefsinde toplam1~ ~iip
heli bir mahluk sayiiacag1m. 

Fa kat bu acayib ve gayritabii vaziyet, 
benim gibi. hayatla temastm Biiyiik Harb
den sonra kurmaya ba~layanlar i~;in aca-
yiD , dl . Mlll<::<h-·~·~~· -!:--

sebetlerinde kar~1hkh ~;ekinmelere o ka
dar ali~mi~!zd!r ki hudud ve giimriik kon
trollan bize hayatm ebedi ve zaruri kai
deleri gibi goriiniir. 

* Bu seferki seyahatimde bu zahmetler-
den kurtulmu~ olmak beni adeta ~a~1rtt1. 
llk defa olarak resmi bir heyetle birlikte 
bir yere gidiyordum. Ge<;tigimiz memle
ketlerde bize hususi bir nezaket gosterili
yordu. Pasaport i~lerile ic;imizden yalmz 
bir ki~i me~gul oldugu i~;in muayene me
mudanm gormiiyorduk bile. Ne e~yamiZI 
soran vard1, ne de sigara paketlerimizi. 
Bir memleketten c;1k1p digerine girdigimizi, 
ancak istasyon isimlerinden anlayorduk. 

insan tath ~eylere ~;abuk ah~1r derler, 
onceleri tuhafima giden bu hal bana git
tik~;;e tabii gelmeye ba~lad1. 

- Hakiki Avrupa boyle olmah i~tel 
Diyordum ve gozlerim kompartimamn 

penceresinden ak1p ge<;en hazin k1~ man
zarasma dalarken, kafamda yannki diin
ya nizammm krokisini <;izmege c;ah~Iyor

dum. 
Kendimi yanh~ anlatmiyaytm: Aradt

glm nizam Thomas M orus'un Utopia's! 
gibi kurulmu~ bir sistem degildi. Cemiyet
leri idare eden muvazenenin ferdler, hatta 
biuat cemiyetler tarafmdan kurulamiya
cagmi, biitiin i~tiyaklanm1za ragmen sos
yal nizam iizerinde bizim hi~;bir tesir ya
pamiyacaglmin biliyordum. Ben sadece 
yannki di.inyamn ~eklini merak ediyor, bi

irademiz d1~mda, kendiliginden ve 
olarak meydana gelecek olan bu 

h"'""''•""'. tahmine ~;ah~1yordum. 
derlerse desinler, cemiyetlerin ni

t£am~•£ kald1g1 devirler nispeten k1sa siirer. 
~ikayetimiz daha ziyade mevcud 
begenmedigimizdendir. Fakat bu 

\.,''""'''""' ~;okerek yerine bir yenisinin gelme
ic;iri ~ikayetc;ilerin ekseriyet te~kil etmesi 

mi? Oyle olsayd1 MISirda Fir'avun-
binlerce sene hiiki.im siiremez, Orta~;ag 

Biiyi.ik ihtilale kadar ya~ay1p devam 
ezdi. Fiziyolojik bir hadisenin vukuu 

nas1l bir c;ok ~artlann bir araya top-

NADIR NADI 
(Arkast Sa. 5 sUtun 3 te) 

finlere hitabe 
Yazan 

lSMAlL HABlB 

Yarmki aislauuztla 

sonra Paris, Altmark hadisesinden 

Norve~in kendi kara sular1ndaki hak

Iarin I kaybettigini bildiriyor 

am i 
~:t.;:·.~··. 

. ~·> ....i 
A:nbo.rgo mese!esini k·•o~n··'"~""§m""'. ak iizere Romaya gelen ita!yanm Londrc> Befirl Bast4mini 

vc ingiliz Harlc!ye Nazm Lord Halifax 

Roma, 2 3 (a.a.) - · ltalyanm Londra tai nazanm Italy an hiikumetine bildirmek 
· · l "I h""k" t" · I u··zere Romaya gelmi~tir. Malum oldugu sefiri Bastianim, ng1 tere u ume mm n· ~ 

giliz • ltalyan miinasebatile s1k1 surette a- ve<;hile lngiltere, ltalyaya ihtiyacatJ zaru
lakadar olan meseleler ve bilhassa Alman- ri olan komiiriin yansm1 deniz yolile Al
yanm ablukast o;ero;evesi dahilinde ltalya- · manyadan ithal etmekte alan ltalya hak
ya ~~;i:inderilecek Alman ki:imiiriine vazedi- kmda ruchan esasma miistenid muamele 

1 h kk d k" k <Arkas' Sa. 6 siitun 3 te) 
lecek ambargo m~se esi a tn a 1 no ~ ''"'''"'''''''''''''''""'''''"'''"''""''''"'"' ........ AJ;~~· .. ·····h;~b gemileri 

bo111bardJinan edildi . 
ingiltereye de tayyareler hiicum etti, 

denizalt1-~imal denizinde Alman 

Iarin In faaliyeti artb 

lngi!iz harb tayyar elcrinin Almanya iizerinde aldtklart muvaffakiyetli fotograf!ardan biri: 
Hamburg limanmdan biT ki.Smm havo.dan gorilnii§ii 

(Yazlll (j f!Ct sahife4e1 

Marefal Mannerheim, Mare,al Vorofilol- Ortada bir Fin miilrezesi 

Londra, 23 (a.a.) - Skandinavyadaki 
lngiliz muhabirlerin ekserisi, ~imal buz 
denizi Sovyet filosu kumandam Amiral 
Kutzentofun Murmansk'ta bulundugunu 
haber vermektedirler. Daily Mail gazete
sinin Stokholm muhabirine gore, Amiral 
donanmaya ao;1k denize harekete haz1r 
bulunmak emri vermi~tir. 

Petsamo at;rklarrndaki lngiliz 
lilosuna dair 

Londra 23 (a.a.) - Halen Petsamo 
a~tklannda lngiliz harb gemileri bulundu
iu l"okk1 cla y bane• ke.ynaklardan ab
ne te}lld V~ De oe· £eJt.<lmntLi!l.na.tr ,ou!i<r~ 
mamakla beraber, baz1 salahiyettar mab
filler Murmansk civannda lngiliz harb ge· 
mileri mevcudunun harb o;1kar o;tkmaz bu 
limanda baz1 Alman ticaret vapurlannm 
kapah kalmas1 ve bunlarm huvalar mii-

(Arkast Sa. 6 sii.tun 4 te) ............................................................ 
As1ls1Z baber 
Bir Rus · gazetesi 

k1smi seferberlik 

yaptlginliZI yaz1yor 

Sovyet donanmas1 Kara
denizde biiyiik bir 

manevra yaph 
Moskova 23 (a.a.) - Stefani ajan

Sl bildiriyor: 
Sovyet filosu orgam, Tiirkiyede yapl

lan askeri haz1rhklan tebari.iz ettirerek 
Tiirkiyenin yanm milyon askeri seferber 
ettigini, bunlardan 350 bininin Turk -
Sovyet hududu boyunca tah§id edildigi
ni yazmaktadJr. 

(Arkast Sa. 6 sii.tun 5 te) 
till 11111111111111111111111 I lilt 1111111111111111.1 I 111111111 

Dobruca ihtilifamn 
halline dogru 

Rumen Naztrtntn Sof
yada bir 'ekil bulmaga 
~ab,acagl soyleniyor 

Londra 23 (Hususi) - Rumanya Ma· 
liye Nazm Kostanesku"nun Sofya seya· 
hatine biiyiik bir ehemmiyet atfediliyor. 
Rumanya Maliye Nazmnm miinhastran 
ticari meseleler hakkmda miizakerelerde 
bulunacag1 bildirilmekte ise de, salahiyet
tar mehafilde, Kostanesku'nun Dobruca 
meselesini halle memur edildigi ve Sof· 
yada bu meselenin halline yarayacak 
miisaid bir formiil bulmaya o;ah~acag1 te
min ediliyor. 

Rumanya Maliye Nazm, Sofyada ~e· 
refine verilen ziyafette bir nutuk irad 
ederek demi~tir ki: 

«- Rumanya ile Bulgaristan arasmda 
biro;ok sahalarda mii§terek menfaatler 
mevcuddur. Ziyaretim, iki memleket a
rasmdaki miinasebatm bir kat daha tak· 
viyesine yardtm edecegini kuvvetle iimid 
ediyorum. Rumanya ile Bulgaristamn 
sulh arzulan da mii§terektir. » 

Koordinasyon beyetinin 
ilk ictima ve karar1 
Erejli ha vzasntda yeni te~kilat ile 

biitiin komiir sati~Iarinin 

tanzimi tekarriir etti 

Ankara 23 (Telefonla) -
lcra Vekilleri Heyetinin milli 
korunma kanununun tatbikma 
karar vermesi iizerine Ba~veki. 
lin reisliginde Milli Miidafaa, 
Nafia, Maliye, Ticaret, lkbsad 
ve Ziraat Vekillerinden miirek. 
keb Koordinasyon heyeti bugiin 
Dr. Refik Saydamm nezdinde 
birinci toplanttsmi yapm1~ttr. 

Heyet, kanuna gore kurulmasi 
laz1m gelen Basvekalet merkez 
'hi~rosunun tP~lciline ve "" mese
lelerin lcra VeJdUeri Heyetine 

1 1 
&'("zedilmesine karar vermi~
tir: 

1 - Eregli komiir havzasm
da i~ miikellefiyeti. 

2 - Komiir sab~ i,Ierinin 
tanzimi i~in birlik te~kili. 

3 - Havzada komiir i~letme. 
sinin kontrolu ve istihsal malze
mesinin ihtiyaca gore i,Ietme· 
ler arasmdn tevzii. 

4 - Kok komiirii istihsal ve 
satJSlmn tevhidi. 

Koordinasyon heyeti, mer
kez burosu umumi katibliigne, 
Sivasal Bil~iler okulu profeso
rii ve It Bankasi Mali T etkik 
biirosu miidiirii Haz1m Ahf Ku
vuca~I tayin etmi,tir. 

"Afrodit, etrafmda 

I 

\ 

Ese~i;.; · in.fitercimi Nasuhi 
Baydar izahat • ver1yor 

"Celaalet 11e taassup .,. olaPall 
1Ja1l•yan lladise IJIP ne11f muPaiJa· 
laae•l•lr lelrllnde de11am etmelrtecffp, 

«Terciimede bir sabr I . 
bile ilave yoktur» 

MlSlr Kralio;esi me§hur Kleopatra'nm 
ablast Berenis devrinde (Miladdan 80 -
100 sene evvel) lskenderiyede Krizis is· 
minde gayet giizel bir kurtizan vardt. 
Krizis bir giin, lskenderiye mendiregi ii· 
zerinde heykeltra§ Demetryos' a tesadiif 
eder. Gene ve yak1§1kh san'atkar, Krali· 
o;enin sevgilisi ve biitiin lskenderiye ka
dmlarmm mergubudur; fakat Krizis bu 
tesadiifte ona kar~1 pek lakayd gi:iriiniir. 
Bu istigna, heykeltra§tn alakasm1 tahrik 
etmi§tir. Aralannda uzun bir konu§ma 
olur: Krizis ele geo;irilmeleri pek mii~kiil 
olan iio; §eyin kendisine hediye edilmesi 
~artile ram olacakpr. Demetryos Afrodit 
mabedi ba§ rahibinin kansma aid tarag1, 
bir ba~ka kadmda bulunan aynayt ve biz
zat mabudenin boynundaki gerdanhgl ol
diirerek, oliime sebeb ola.rak ... ilaheye hiir-

,(Arkas& Sa •. ~ satun J, (le) 

" 
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R1hbm ve takalar tonlar 
tutan meyva ile dolo ... 

Siyasl icmal 
Rumanya ve kom,ularl 

Kalil HIZtr, diin hasta
ned en ~tkartldl 

Buna ragmen dtsartdaki miithis 
' ' 

fiat 

Ge.;ende Tav§anta§mda bir cinayet ol
mu§, Malatyah Htztr, tam§tlgt F erihay1 
oldiirmii§, kadmla kendisinden sonra ta
ni§an Aliyi de yaralamJ§tl. Bu suada ken
disi de yaralanan Malatyah Htztr, Has
tanede tedavi olunuyordu. Htztr iyile§mi§ 
muhafaza altmda tutuldugu hastaneden 
dun ~tkanlmt§, Adliyeye gonderilmi§tir. 
Sultanahmed birinci sulh ceza mahkeme
sinde sorguya .;ekilen Htztr, «Biz, F eri
ha ile beraber ya§ayorduk. Onun pi§irdigi 
yemeklerden zehirlenerek hastaneye git
tim, tedavi gordum. F eriha, sonradan be
ni eve .;agnttl. Gittim, aramtzda birka.; 
lakudt ge~mi§ ge.;memi~ti ki karanhktan 
<;1kan bir adam iizerime saldudt, vuru§• 
tuk. Arttk ondan otesinin farkmda degi
lim» demi§tir. Sulh ceza hakimi, Malat
yah Htztr hakkmda tevkif miizekkeresi 
kesmi§tir. T ahkikata, Sorgu hakimligince 
devam edilecektir. 

farkmtn neden ileri geldigini, burastnt 

gordiikten sonra daha iyi anhyorum 
Jhtikarm mevcudiyeti ziimrud anka 

Ku~u gibi bir muamma oldu. Var mtdtr, 
yok mudur? Anlayabilene a§k olsun. Ga
liba bu gozii c;tkasl ~eye oyle ah§hk, oyle 
Jsmdtk ki arhk rahatstz olmuyoruz. 

T ramvay caddesindeki manavm hirer 
san altm itinasile kagtdlara sanp raflara 
dizdigi boy boy portakallan cebimdeki 
paramn mehenk ta~ma vururken bir ta
raftan gittik~e yiikselen mevya fiatlanm 
dii§iiniiyorum. Tanesi 12,5 kuru~a Yafa 
cinsi Dortyol portakah. 60 kuru~a Amas
ya elmas1 ... Butiin bu fiatlar bugiinun ka
zanc seviyesine nazaran ne kadar (ate§ pa
ha~I). Hay at §art Ianna gore ne derece 
)'iiksek. 

Elimde portakallan tarhp bir tiirlii ka
rar veremedigimi goren manav sanki a~I
nacakmu,! gibi, biraz da hu§unetle porta
kah ~ekip aldt: 

1:- Di.i§iinme, dedi. Yann bu fiah da 
bulamtyacaksm. Halde bile bu fiata ver
miyorlar.• 

••• 
cHalde bile bu fiata vermiyorlar ... :. 

Neye vermiyorlar? Bir ktthk m1 var? 
Meyvanln vatam olan Anadolu yanmada
smm cennet gibi meyva bah~eleri yoksa 
kurudu mu? 

Dun aabah meyva halinin bir ~amur 
deryaaile ~evrili olan kaptsmdan girerken 
bunlan du§iinuyorum. Bilinmez neden, 
temeli ahldtgl giindenberi talihsizligi mii
cerreb olan, in~aatmdan idaresine kadar 
miitemadi bir dedikodu mevzuu tel}kil e
den Keresteciler halinin deniz tarafmda
ki kaptsma dogru gidiyoruz. 

Sabahm ayazt i~inde Halici bashran si
se bah~eye sualanan saleb gugumlerin
den, borek~i tablalanndan dumanlar kan
§tyor. Bunlann satlctsi kadar garib olan 
mu§terilerine bakarken goziim nhttmdaki 
s1ra stra motorlere, takalara taktldt. A
man yarabbi bu ne bolluktur. Dokme ha
linde armud, elma; ambarlar, ba§ustii, kt~
iistli dolmu~ ta§ml§ tonlarla yigtlmt§ du
ruyor. Daha iist taraftan iistiiste yana§ml§ 
'hir L-ac v,.Jk.,.nH ;,.;l'rl'"" n•."•",l"r' l;;D"'!"~ 
ll'z aa hayretle Dakarken onume dag gtbt 
bir ytgm <;1ktt; koca koca kestane kabakla
rmdan miirekkeb bir dagctk. 

Halin kaptsmdan girince, muazzam bi
nanm ~atlSlna dogru yukselen elma, por
takal sandtklan gozumii korkuttu. Bunla
nn arasmdan yolu bulup gel(mek mii::~kii.l. 
Burada bir ka.; tamdtgl ara::~tmyorum. 
BuJmak ne miimkiin, sandtklar indiriliyor, 
kapaklar a.;thyor, kiifeler devriliyor ve 
bunlarm tekrar kapahlmast faaliyeti. Bu
tiin bunlarm iistiinde aklm alamtyacagl 
bir pnzarhk ki tarif olunamaz. Her giin 
mahalle aralannda gordiigumiiz sarktk bt
ytkh, tna§h kafah ~ark vilayetleri evlad
lara, c;i~ekbozugu ba!fmm • her nedense • 
bir ktsmt ayna gibi parlayan simalan bize 
yabanc1 gelmiyen vatanda::~lar sandtklann 
iizerinden hirer ~ekirge ~evikligile a§tyor
lar. Buradan lstanbulun dart tarafma ya
ytlacak meyvalarm pazarhg1 yapthyor. Bu 
hay huy arasmda sersemlemi~ bir halde 
§a~k1n §a::~km bakmuken tamdtk bir sima 
goriir gibi oldum. Arkadan baktyorum; 
aakm bizim manav olmastn? Oyle ya I T a 
kendisi. Derin bir pazarhga dalmt!f. Bana 
tanesini on kuru~tan a§agt vermek isteme
digi Yafa cinsi portakallann 64 liik san
dtgml ii~t liradan kapatmakla me§gul. 
Soyle zihnen bir hesab yaphm: T anesi 4, 5 
kuru~a geliyor. l~te bu mukayese bana hal 
sah~ile dort adtm otedeki manav diikkam, 
yani toptan ile perakende arasmdaki fiat 
farkt hakkmda ilk fikri verdi. 

o\1~¥ 

Bir sandtk elmamn altm1 iistiine geti
ren grupa biz de yakla::~hk: 

«- Pazarola ... :t 

Diye soruyor. 
Ne aradtgtml ve neler buldugumu ktsa

ca anlattim. Bunlar bir ~ey mi? gibilerde 
giiliimsuyordu. Bir yazthaneye dogru iler
ledik. 0, bir taraftan anlahyor: 

«- Meyva fiatlan §imdi epeyce pahah
la§l!. diyor. Bundan 20 giin evvel bura
nm kepazeligini gorseydiniz. ;iimdi az mal 
geliyor, daha dogrusu getirtiliyor. 

Fiatlar yiiksek, diyorum, ama bu laftm 
halin kap1smdan d1§ans1 i<tin degil. Ona 
pahahhk degil, ate§ pahas1, derler. Bakm 
~u 64 luk ekstra Dortyollara; sandtgml 
300 • 325 kuru§a veriyoruz. Tanesi be§ 
kuru§a filan gelir. Dt§anda 7,5 kuru§a a
labilir misiniz? Ne gezer. l§te gene 64 liik 
Alanyalar. 300 - 375 kuru§tan gidiyor. 
Bunu Aksaraydaki manav 1 0 kuru§a, 
Beyoglundaki 12,5 - 15 kuru§a satar. A
rna mahalle arasmdaki satlctlara dii§erse 
6 • 7 kuru§a satlhr. En ziyade revacda o
lan 80 lik Dortyollart, 300-325 kurufia, 
100 lukleri, 190 - 21 0 kuru§a satlyoruz. 
Bunlann birincileri manavlarda en a::~ag1 
be§, ikincisi, dart kuru§tur.:. 

Ayn sandtklardan biri biiyuk, biri ufak 
iki portakal aldt: 
~- hte halk, bunun fiatma §U kii~iik 

portakah yiyor, dedi.:t 
- Ya elmalar~ ..• 
«- Onlann fiatlan .;ok lfe§idli. L~z el

mast denilen Karadenizin ek§i elmalan 

vatd!r ya. Dt§anda en a§agi fiatt 12,5 ku
ru§tul. Yerine ve mii§terisine gore 2 5 ku
ru§a kadar gider. hte burada 6 - 1 2 ku
ru§ arasmda satthyor. Sabanca ferigini 6 
kuru5tan 23 kuru§a kadar sathgtmlz olu
yor. lnebolu Amasyalart 15 • 2 2 kuru§ a
rasmda.:. 

Elma deyince ilk akhmtza gelen Amas
ya elmast lafmm ge.;meyi§ini garibse
dim. 

ADLIYEDE 
Hadiseli rna~ davas1 

Ge.;en temmuzda yaptlan ve Demir. 
spor kalecisi Necdetin hakemi yaralama
s.Ie biten rna<; davasma dun Uskudar as
]iye ceza mahkemesinde devam edilmi~
tir. Kaleci Necdetin avukatl yeni bir istida 
ile mukabil dava a<;hklanm soylediginden 
tahkikat dosyasmm Miiddeiumumilik.;;e 
yeniden tetkiki i.;in mahkeme 1 mart cu. 
rna giinii saat 11 e talik edilmi§tir. 

~ehremini cinayetinin 
muhakemesi bitti 

$ehrernininde, hapisaneden yeni l(tkan 
arkada!f! SedadJ oldiirmekten su~lu Cahid 
hakktnda, Istanbul ikinci Aguceza mah. 
kemesi, karann1 diin bildirdi. Me§hud su.; 
kanununa gore, suratle bitirilen bu dava
da, mahkeme, Cahidi on bir sene, alh ay 
hapae mahkum etmi::~tir. Once, kavga st· 
rasm.da tehevviire kap!larak oldiirmekten 
on sekiz sene agu hapse mahkumiyet ka
ran verilmi§, hadisede tahrik gorulerek 
bu miiddet on iki seneye ve su.;lunun da. 
ha on sekiz ya§Im hitirmemi§ olmasmdan 
dolayt, on seneye indirilmi~. su.;lu evvel
ce $iikrii adh birini oldiirmekten mahkum 
bulundugundan, miiddet on bir sene, alb 
aya .;tkanlmt§hr. Ayni zamanda amme 
hizmetlerinden miiebbeden mahrum kal
maga, altmlfi lira mahkeme hare! odeme
ge mahkum edilen Cahid, mahkemede 
eben, ne yaphgtml bilmiyordum. Nastl 

Amasya elmalan kacta? diye sora- adam oldiirmii§ olabilirim? Hi.; su.; i§le-
cak oldum. seydim, kendim giderek teslim olur muy

dum? :t gibi bazl laktrdtlar soylemi~tir. 
Muhatab1m, etraftmtzdakilerin gozleri-

ne bit miiddet bakh. Sonra baklayi agzm- Bir tehdid davasmln aldtgl . 
«- Vallahi, Amasya elmas1 hem var. 

hem de yok, diye soze ba§ladt. $ehrin 
her tarafmda Amasya elmas1 var. Kilosu 
da 60 - 70 kuru§a kadar satthyor. Lakin 
halde .;oktand1r Amasya elmas1 yoktur. 
Sat1lanlar Giimu~hane maltd,r. Nerede A-

Diin ak~am bir ~ tehdid davasma bakan 
Istanbul asliye alttnct ceza mahkemesi, 
Cemil isminden birinden davac1 Mediha 
Melek hakkmda takibat yap1lmasma ka
rar vermi~tir. Sebeh, davac1 kadmm, mah 
kemede arhk davac1 olmad1ibm anlattr
ken, tehdid iddiasmt, boyle hir ~ey vaki 

masya mal1, nerede onlar. Bunlarm kilosu olmad,g-, halde o zaman s1rf tehevviirle 
)4 Jcuru~tan 40 kurU§a kadar yukseJiyor. ortaya athgml soy)emesidir. lddiasmm a. 
<;:iinkii (Amasya elmast) gibi suriiJuyor.) sJJRJzJ.gml soyleyince, boyle oldugu ha)de 

Bir sandtktan bir ka~ elma alarak gos- tehdidden dava istidi>~l vermesi, takihah 
terdi: mucib goriilmii~tiir. Muhakeme ba~ka 

«- f§te §U elmalar ... Amasyaya ben- hir giine kalmt§tir. 

zer. Fakat lezzeti degi), §ekli ... Bakm §U Karde§ini oldiirmeg'"" e teaeb-
ayvalara, 6 kuru§tan, bunun bir misli yiik- ~ 
segine kadar sahltyor. Manava gidersen biisten maznun Bahrinin 
yeniJecek ayva 20 kurU§tan a§agi degiJ- muhakemesi 
dir.:t 

- Lakin 1 0 kuru§a da iyi ayvalar sa
ttln.or, diyecek oldum. 

Dostum, tasdik ederek ba§ml salladt: 
«- Manavhkta mant1k yoktur. Ben 

buruda 7,5 kuru§a giden en iyi cins porta
kahn be§ kuru§a da sahldtgmi gordiim. 
Hele ko§eha§ma hir seyyar satlct gelsin 
otursun da bak, o vakit manavm halini 
gar.» 

. Ba§mdan beri bizi alaka ile dinleyen 
btr kabzJmal burada soze kan§tl: 

«- Bunlar bir §ey degil. Ben Akmh
bumunda iki portakal, iki mandalina, ii.; 
armud, iki elma ve bir muzu tam 1 60 ku
ru§a yedim. hte hesab puslasm1 da sak
layorum.:t 

Halden aldtgtmtz dersi kafi gorerek 
Bahkpazarmm o;amurlu yollarmdan Emin
oniine gelirken ilk rastgeldigimiz manava 
girdik. Rafta iistiiste dizilmi§ ve parlatJl
mi§ Laz elmalanm i§aretle: 

- Kao;a bunlar? diye sordum. 
Manavm tok sesi, top gibi g\ir ledi: 

Rami civarmda karde~i Vehbi Ytlmazt 
oldiirmege te§ehbiisten Istanbul ikinci A
gJrceza mahkemesinde muhakeme edilen 
Bahrinin muhakemesine dun devam edil
mi~tir. Maznunun, iddia ettigi ruhi has
tahgma aid raporlann getirtilmesi i.;in 
muhakeme talik olunmu§tur. 

IKTISAD 
Cuval ihtiyac1 

Ticaret Vekaleti son zamanlarda ba§ 
gostermi~ olan .;uval ihtiyacmt tamamen 
kar§•hyacak tedbirler almt§hr. (:uval Li
mited §irketine siiratle .;uval ithal etmesi 
i~in imkan verilmi~tir. Hindistana ve sair 
c;uval getirtilmesi miimkun yerlere sipa. 
ri~ler veriletektir. 

Fmd1k ihracat birliginin 
lstanbul komitesi 

Bu iki kelirne burada en ~ok duyulan 
bir laf. Biz de ayni temenni ile kalabah
ga kan~hk. Ahct mahir bir elle sand1gm 
en dib ko§esindeki elmalan iiste .;1kard1. 
Pazarhk uzun siirmedil Kilosu 17 kuru!l
tan anla§h1ar. Sand1k ortadan uzakla~n
ken boynunda biiyiik bir kayi§la me§in 
~anta as1h katibe sordum: 

- 22,5. Daha iyisi de var; i§te §U kar
§Ikiler, 25 kuru§.:t 

Merkezi Giresunda bulunan fmdtk ih. 
racat birliginin Istanbul komitesi de diin 
te§ekkul etmi~tir. Ticaret Vekaleti Ba§ . 
kontroloru Hakkt Nezihi Erksonun riya
seti altmda hir toplanh yapan ~ehrimiz . 
deki fmd1k ihracat firmalan sahib ve m[i. 
messilleri, komiteye Nihad, ibrahim, O
rner Furtun ve Pepe Danyalseni SCC<mi~
lerdir. Bu komitece tasvib olunmadan fm
dtk ihracah yaptlm•yacakttr. - Ne elmas1 bunlar? 

Meger ne kabahat i::~lemi§im. Bu ceha
letime onunla beraber yanmdakiler de 
hayretle bakhlar. Demek dunya yiizunde 
elmadan da anlamtyan bir adam varm1~ 
gibilerden ... Sonra tenezziilen biri cevab 
verdi: 

Gayriihtiyari motorleri, takalan agzma 
kadar dolduran Laz elmalan, halin tavam
na kadar yubelen ve mii§teri hekleyen 
sandtklar goziimun oniine geldi. 0, ne 
du§undiigiimden gafil maltm methediyor
du: 

~ ........ _.. 
Karagiimriikte iki ev yand1 

Telefonsuz gar 
Bazan yerinde fedakarhklar ve 

kiilfetler ihtiyarile vucude getirdigi
miz umumi binalarm • ufak fakat 
affolunmaz ihmalkarhklarla • kiY
metini kolayca stfua indiriyoruz. 
Bunun yeni ve bariz bir niimunesi 
Sirkeci gandtr. lstanbulun imar pla
nmda ba::~hca mevkii i§gal eden bu 
istasyon biiyiik zahmetlerle eski 
mezbele halinden ktsmen olsun kur
tanldt ve ~ehrin manasile hemen he
men miitenasib modern bir §ekle 

1
) sokuldu. Y eni yaptlan tarafm giri§i, 
\ <;tkl~l, gil?eleri, aydmhg1 a§agt yukan 
~ kusursuzdur. 
( Fakat telefon yok. Evet ne umu-

ml, ne hususi Sirkeci gannda tek bir ) 
telefon ahizesi bulamazsm!Z. Oyle ki 
istasyondan telefon etmek isterseniz 
cttktp civardaki diikkanlara miiraca
at mecburiyeti kar§Ismda kahrsmtz. 

~ Bize gardaki i§ sahiblerinden biri 
~ «eger nobet.;i memurun gonlunu 

edebilirseniz size telefonunu vere
bilir» tavsiyesinde bulundu. 

Modern bir garda telefon ~oyle 
dursun postane, telgrafhane ve sa· 
ire .. bile bulunmahdtr. T elefonun bir 
tane degil on tane, yirmi tane olmast 
§arthr. Herkes telefon etmek i.;in 
gardan cttkmamah, bilakis gara git
melidir. 

l§te kii.;iik bir niimune ki o guze-
1\ lim t~tklan, o zarif binay1 insamn 

1 gO>Uno m•n•"' vo d,g.,,~~' ~•h-~ ~ met ~eklinde gosteriyor .• 

1 Dojra dejil •i t 
- - ~ ----=-- ---=--~ ---=---- ----=--

Ekmek meselesi 

Unun Eski,ehir degir
menlerinden temini 
muvaftk goriilmiiyor 
T oprak Mahsulleri Ofisinin, Istanbul 

ve Ankara degirmenlerine oldugu gibi 
Eski§ehir degirmenlerine de devlet hesa
bma ucuz fiatla bugday vermesi i.;in Ve
killer Heyetine bir kararname projesi ve. 
rilmi§tir. Heniiz Vekiller Heyetince ka· 
bul ve tasvib edilmemi§ olan bu projede 
Eski~ehir degirmenlerine ayni zamanda 
istanbula sevkedilmek iizere gene ucuz 
devlet bugdayt verilmesi hakkmda bir 
kaytd konulmast §ehrimizdeki alakadar 
mehafilde lstanbulun ekmek i§i muvaze
nesini bozacak bir keyfiyet olarak telak
ki edilmi§tir. 
guJ·~arR'\l\m. haT'6. fl.,." .,..,J.,,.atr. b,.~~ t.. ••• 

. ,., "Y <1t1 umnmadtgl gt 1 ~ehn • 
lmzdeki sekiz degirmenden ancak dordii
niin c;ah~mak imkamm bulu~u ve esasen 
hunlann da tam randtmanla l(ah~mama • 
~a:1 Eski~ehir degirmenlerinden istifad8 
I<;m devletin fedak~rhga giri§mesi liizu
mu goriilmemektedir. 

Eski~ehir degirmenletine ucuz devlet 
bugdayt verilerek bunlarm lstanbula sev 
kine de miisaade edildigi takdirde !stan~ 
hul degirmenlerinin rekabeti mii~kiil go
riilmektedir. C::unkii Eski§ehirde muamele 
vergisi mahal!i fiatlar iizerinden verile • 
cegi ictin, lstanbulda 680 kuru~a sahlan u
nun muamele vergisi 68 kuru~ken Eski • 
§ehirde 550 kuru§ uzerinden 55 kuru~ tu
tacakhr. Bu suretle lstanbula unun sevki 
esnasmda navlunun vergisi iizerinden isti· 
fade olunacakttr. Istanbul degirmenleri 
bir vagon bugdaydan 166 C<Uval un ahr
ken Eski§ehir degirmenleri bugday yeri· 
ne lstanbula un gondereceginden ayni 
navlunla 214 l(uval un nakledebilecektir. 
Ayni zamanda su ve huhar kuvvetile ~;a
h~an Eski§ehir degirmenlerinin elektrik 
istihlak vergisi de bulunmamast unlann 
lehine bir vaziyet olarak goriilmektedir. 

Bir taraftan Istanbul degirmenleri u
cuz devlet bugdayile elde edilen unu Is
tanbul haricine C<tkartmaktan menedildi . 
ginden ve Belediye ekmek i~ini tam ma
nasile senelerdenberi ilk defa olarak yo
luna koydugundan yeni ~ekille i~in yeni. 
den ~irazesinden C<tkmasmdan endi~e e
dilmektedir. Bunun ic;in lstanbulun haric· 
den gelecek una iht iyac1 olmadtgJ, eger 
filhakika Eski§ehir degirmenlerine boyle 
bir imkan verilecekoe, navlun farkmm na
zan dikkate almmast irin yiiksek makam. 
lara miiracaat olunaca"'t•r. 

MOTEFF.RR!K 
Koy enstitiileri 

istanbul ilk tedrisat miifetti~lerinden 
alttst koy enstitiisii dir.-ktorliii\'iine tayin 
edilmi~lerdir. Bunlann yerlerine yenileri 
getirilecektir. 

Maarif Vekaloti bu enstiti;Jer icin mu
bayaatta bulunulmak ii7ere, Istanbul Ma
arif miidiirliigu emrine 1 0,000 lira gon
dermistir. 

Diin Uskiidarda ve Ba

latta iki vak' a oldu 
Oskiidarda Fmdtkh iskele caddesinde 

53 numarah evde oturan Mahmud Akpt· 
nar, Istanbul Bahk pazarmdan bir kilo 
beyaz peynir alarak evine gotiirmu§lur. 
Diin sabah evde bu peynirden yiyen ai
lesi efradmdan Hiisniye, Servet ve .;ocuk
lan lhsan, Ziya ve Engin ktsa bir mud
det sonra zehirlenme alaimi gostermi§
lerdir. Tesemmiim alaimi gosterenler has
taneye kaldmlmt§ ve tahkikata ba§lan
mt§tlr. 

Balatta Katibmuslihiddin mahallesinde 
oturan 18 ya§lannda Muharrem ktzt Na
zike, Nazif ktzl 3 ya~mda Fttnat ve Ha
lid ktzl 30 ya§lannda lfakat. yedikleri 
yemekten zehirlenme alaimi gosterdtkle
rinden hepsi Haseki hastanesine kaldm
larak tedavi altma almmt~lardtr. 

SEHIR ISLER/ 
Mecidiye koyiinde yapdacak 

hastane 
Belediye Daimi Enciimeni diin topla

narak Mecidiye koyiinde yaptlacak 800 
yatakh §ehir hastanesinin planlanm ha -
zuhyan Valter'in ke§ifname ve ~artna -
melerinin tetkikine ba§lamt~tu. Encumen 
bunu ikmal ettikten sonra bu in~aata ne· 
zaret etmek iizere Valter"le bir mukavele 
imzalanacakttr. 

Valter, ayni zamanda hastane yaptl -
dtktan sonra bunun dahili servisinin su
reti tanzimine aid de bir proje hazula • 
ml§hr. 

Et fiatlarmda tereffii 
olm1yacak 

lstanbulda istihlak edilen kasabhk hay
vanlann ekserisi zelzele mmtakasmdan 
geimekte idi. Koyun muvaredatl zelzele 
dolaytsile yuzde yirmi nispetinde azalm1~ 
olmakla beraber civardan fa~la miktarda 
kuzu geldiginden mevcud nokaanhg1 iza
le etmektedir. Ayni zamanda hayvan ih
ract eski vaziyette olmadtgmdan bunlar 
dahilde istihlak edilmektedir. Celeblere 
gelen malumata nazaran bu sene bilhassa 
~ark mmtakasmda kuzu dogumu .;ok faz. 
ladtr. Kt§ mevsimi de gectmek iizere oldu
gundan et fiatlarmda tereffii olmtyacak
hr. 

T aksim kazinosu §irketi 
kuruldu 

Taksim kazinosunu i§letecek olan sir
ket te§ekkiil etmi§ ve nizamnamesi noter. 
likC<e tasdik edilmi~tir. 

Belediye lkusad mudiiru Saffet, nizam
nameyi tasdik ettirmek iizere yann An -
' p .. ·t 1 , - • - __ ..]_ t ........ -1... ••••• _ 

ekmek ihtiyacJ i!;in verilen 300 ~;uval u
nun 400 ~uvala ibl~g1 i§ile me~gu) ola • 
cakhr. 

Belediye Taksim kazino §irketini te§ -
kil etmekle hilhaesa halkm ucuzca eg -
lenmesini temin eylemek maksadmt giit
mektedir. 

Memba sular1 hakkmda ha· 
z1rlanan talimatname 

Belediye Sthhat tniidtirliigii, memba 
sulan hakkmda bir talimatname haznla • 
mt~h. Bu talimatnamenin Sthhiye Veka -
letince tasdik edilerek Dahiliye Vekale
tine gonderildigi anla~tlmt~hr. Bu tali • 
matnamenin tasdik1 ikmal edildikten son. 
ra Belediye memba sulan sahiblerine teb
ligat yaparak talimatname mucibince icab 
eden tesisatm yaptlmasmt istiyecektir. 

Belediye, ayni zamanda kendi elinde 
bulunan Hamidiye suyunda da derhal IS· 
lahat yapacakttr. Esasen ~imdiden bu hu
susta bir proje haztrlanmi~hr. Buna na _ 
zaran kaplar el dokunmadan temizlene -
rek sular §i~elere dolacakhr. Belediye, bu 
tesisattan birini Bf'~ikta~ta, digerini $i~li
de yapttracaktir. 

Belediyenin kullamlmas1m menetmesi
ne ragmen Ktrkcte~me ve Halkah sulanm 
baz1 kimselerin, bu meyanda bilhassa ha. 
mamc1larm gizliden gizliye istimal ettik
leri anla~IImt~tlr. Bu itibarla Belediye bir 
kanun layihaeile bu sulann menedilmesini 
1'"1··~metten istiyecektir. 

A vrupamn !!imalinde i~lerin !'otl 
derecede kan§hgt ve ic;indeo 
o;tkmak i.;in de 1skandinavY8 

hiikumetlerinden ii.;unun Hariciye nazw 
lanmn toplandtklan ve umumiyetle pet• 
rol membalanmn Orta ;iarkta bulunma• 
smdan dolay1 yeni biiyiik harbin sl~)~t 
merkezinin §arka kayd1g1 bir snada b•la• 
kis Balkanlarda sulh ve huzur kuvvet 
bulmaktadtr. 

Bulgaristanda kabinenin degi~mesi bi· 
dayette kom~ulan nezdinde ve bahusll~ 
Rumanyada endi§eler uyandtrmi§tl. Yefll 

N '"Bl dse• kabinede Hariciye ezarehm e gra 
firi lvan Popofun deruhde eylemesi u:z:e• 
rine bu endi§eler zail olmu§tur. Evve~c~ 
Biikre§ sefirliginde bulunmu~ olan bu d•P1 
lomatm Balkanlar Balkanhlara aid olrna 1 

ve hi.; bir Balkanh millet buyiik devlet• 
lerin maksad ve menfaatlerine alet olrna' 
mahdtr gibi prensiplere sahib oldugu Ru: 
manyada malum bulundugundan ye~ 
Bulgar hiikiimetinin eskisi gibi bitar~fh 
ve istiklal siyasetinden aynlmtyacagtfla 
kanaat hast! olmu§tur. 

Bu kanaatin ilk delili Rumanya Maliy.t 
Nazm olup ~imdiki harbin askerlikten ;z:l' 
yade ikttsadi mah?'eti .h~iz bulu~IT_~asl:: 
dan Rumanya hiikumetmm en muhtm 
zas1 Konstantinesku' nun Sofyay1 ziyarj~ 
eylemesidir. Rumen nazm Sofyada ya 
mz meslek arkada§ile gorii§mekle kalrn~'' 
YIP Ba:,vekil Filof ve Hariciye Nazm ~~· 
pofla da uzun uzadtya gorii~mu~tllr• 
Kral Boris dahi Rumen nazmm kabul et• 
mi§tir. 

Bu ziyarete biiyiik ehemmiyet atfede( 
Rumanya matbuatt Rumen naznile Bll ' 
gar devlet adamlarmm Balkanlarda de.' 
vamh bir sulhun temini i<tin iki devlet111 

samimi i§birligi yapmalan luzumu hak• 
kmda goru§tuklerinden §uphe etmemek ' 
tedir. 

Bu giin de Sofyaya Yugoslavya Ticll' 
ret Nazm geliyor. Burade tesis ol~niiJ 
Bulgar • Yugoslav ticaret odasmm ku§<l 
merasimi miinasebetile iki Slav memleke' 
tin her sahada beraber yuriimeleri hak• 
kmda tezahiirler yaptlacaW, bekleniyor• 

Rumanya arflk Bulgaristan cihetindell 
emin goriinuyor. Bulgaristanm KafkasYa 
petrollanmn Almanyaya nakline va~~~~ 
olmast Rumanyay1 alakadar etmez. <;:ut1 
kii Rumanyamn kendisi de petrol istih ' 
salatmm en biiyiik ktsmmt AlmanyaY8 

satmakta siyasi bir mahzur gormemekte• 
dir. 

Cenub hududundan siyasi vasttalar .ye 
anla§malarla emin olan Rumanya §ark 
hududlannm muhafazasmda daha ziyll' 
de askeri kudretine guvenmektedir. Fifl' 
landiya harbinin verdigi ders RumanY11' 

mn kendi mudafaa kudretine itimadtJl~ 
§iiphesiz bir kat daha artlrmt~tlr. AyJll 
zamanda Rumanyanm Besarab~a hudllj 
dunda viicude getirmekte oldugu Kr11 

Karol miietahkcm hatb imdi tamamla11' 
mt§tlr. Majino ve Zigfrid hatlanndan j)• 

ham almar~k yap1lan bu hat MannerheiJ11 
hattma ni~petle daha miihimdir. FinleriJI 
hath dar bir berzah uzerinde olup ancf\~ 
yetmis kilometre uzunlugundadu. Hal ' 
buki Karol hath be§ yiiz kilometre uzllt'' 
lugundadtr. Liizumu halinde nehirleri11 

yataklari deiH~tirilerek vasi arazi su alttll' 
da btraktlabilir. Balkanlann karada §ar~ 
kaptst emniyet altmda demektir. 

Muharrem Feyzi TOGAf 

Na vlun fiatlar1 

~ok yiikseldi 

Bu yiizden komiir 
fiatlar1 da arbyor 

Son zamanlarda diinya navlun ucret• 
lerinde oldugu gibi memleketimizde de 
§ileplerin navlun iicretleri miihim rnik' 
tarda yiikselmi§tir. Bunun bilhassa tesif' 
leri komiir nakliyatl iizerinde goriilrniW 
tiir. Evvelce 1 ,5 liraya olan bir ton k0' 
miir navlunu §imdi 3,5 liraya kadar yiik' 
selmi§tir. Bu vaziyet ihrakiye fiatlar1 u:z:e' 
rinde tesir yapmaktan hali kalmami§ .ye 

limammtzda ihrakiyelik komiir fiat! I 0 
liradan 13 liraya kadar yiikselmi§tir. ElU 
vaziyet alakadarlar arasmda endi§e j]e 
kar~tlanmaktadiJ. 

Memleketimizde navlunlarm siir'atle Vali ve Belediye reisi Lutfi Ktrdar 
• yiikseli§inin ha§hca sebebini Turk ~ileP' gazeten,i:tde intisar eden im~r i~inin kuv- 1 

Belediye is tim 1 ~ k i§ine h1z 
verdi 

erinin miittefiklere kiralanmast te~kil et• veden file .;•kab;lmesi ist;mJak muamele- ' 
I mektedir. Hala tamirde veya sefere til' eri,.,in htzla yiirume~i.,e liizum gostermi§ • 6 

hammiilii olmtyan §ileplerden ha§ka I 
ve bu muameleye aid baz1 tehligat ve sa- §ilep sefere salih halde bulunurken bll' 
ire i~lerinin kazalarda ve di'!er dairelerde nun 9 tanesi miittefiklere kiralanmi§ ve~~~ 
tak•hp kalmaw'lsl ve suratle intact i.;in kiralanmak uzere bulunmu§tur. Bu §ekltJl 
Vali muavini Helukun ha•kanl,gmda bit ileride daha dar bir vaziyet has11 etmesiJl' 
komite te§kil etm;••ir. Bu k10rnitede Be _ den korkulmaktad1r. 

Polonyah Museviler Kuduse 
~1kar•ldi 

I!! 

«- fnebolu Amasyast.:t 

K~ndimi tutamadan ikinci bir gaf daha 
yap tim: 

- Ne demek o? 
0 zaman yi.iziime giilerek ktsaca cevab 

verdi: 
«- fneboludan gelen, mii~teriye A

masyanm halis elmas1 diye sahlan §ey de
rock. ne demek olacak? :t 

Ayaklanm auya ermege ba::~layordu. 

«- N~rede boyle elma, hem bu sene 
biitiin mahsul dondu I Bir sandtk almak 
i.;in bir hafta bekliyoru'7 >> 

Faik Giineri 

Limamm•za diin gelen e§ya 
lngiliz handtrah Reed Bol vapurile diin 

limamm1za kemyevi ecza, yiin mensucat, 
kalay, kag1d, makine aksam1, keten men. 
su~a~, pamuk mensucat ve cam i§leri gel· 
mt§tlr. 

Diin gece saat 2 1 , I 5 te Karagiimriikte 
bir y~ng_m olmu§, iki ev yanmt~hr. Ate~. 
Dervi§ah sokagmda Nuriye aid iki kath 
ah~ab evden .;tkmJ§tlr. Havamn futmah 
olu~u dolaytsile ate~. bir anda yandaki 8 
numarah Mustafaya aid ah~ab evi de 
sarml§tlr. 

Yeti~en ltfaiye derhal faaliyete gee • 
mi~. ve yangmm buyiimesine meydan 
vermeden ate§i sondurmege muvaffak ol
mu~tur. 

Yalmz 6 ve 8 numarah ah~ab evler ta
mamen vanmt~tlr. 
Bakzrkoy Bez labrikasznda yangrn 

ba1langrcr 

Ankara Hul·uk Fakiiltesi 
Ankara Hukuk Fakiiltesinin Adliye 

Vekaletinden alm&rak Maarif Vekaletine 
devredilecegi yaztlmt§tl. Mektebde ted • 
risat miiddeti dort seneye .;tkanlacakttr. 
Istanbul Oniversite profesorlerinden ba
ztlan da Ankaraya davet edilecektir. Ma
arif Vekaleti bu hususta Istanbul Oniver
sitesinin mutaleasm1 sormu::~tur. 

lediye muavinlerile Belediye Imar ve Fen 
miidiirleri ve mmtekalannda istimlak va
mhc.,k olan kaymalcamlar bulun,.caklar
d,r. Bu surt'tle imar mmt~l·ahrmda ~iir 
!'ll)e faaliyete geciT't'k i1T'kant olacak ve 
ilkb- '"'a~da b;r C<O~ ii""f h~ro"<otll'•ine J.,;y_ 

den ha•lamak imHmt ha~tl olacakttr. Ko
mite illc olarak T1>him k··l'l•mm etr- '•n
rlaki rJ;;J.:kanlarm hosalttlmast i~ine ba~
hyacakttr. 

~·-·-
Mangala dii§tii 

T ophanede Karabe~ mahallesinde otu· 
ran Salih ktz1 23 ya§lannda Emine, yemek 
pi~irirken birdenbire hastalanarak manga
lin iizerine dii~mii~tiir. Muhtelif yerlerin
den yanan Emine tedavi altma almmt§tlr. 

Polonyadan Rumanyaya iltica etmi~ 0 ' tu 
Ian Polonyah Musevileri Filistine naklet' hi 
mekte olan Sakarya vapuru yolcul<~r!Jll ( 
Filistine C<Ikartmt§hr. 

Sakarya vapurunda yolda lngiliz koll' li 
trolu taraf1ndan stkt bir ara~hrma y<~P 11 " 
m1~ ve bu kontrolda ihtilafh bir va:z:iyet 

hast! oldugundan vapur bir miiddet te~· 
kif edilmi§tir. F akat sonradan f,giht: l:. 
kontrol heyeti vapurun yoluna devarJI111 a. 
miisaade etmi~tir. er. 

ha 

CUMBURiYET Bu muadeleye ben de bir ilave yapum: 
« 17 kuru§a ahmp manavda asgari 30 ku
ru§a sattlan elmalar.:t 

Bu suada koluma birisi yapt§h. Ne ahc1, 
ne satlci olmadJgJm bu yerde benden kim 
ne iaterdi? Bakhm, bir tamd1k: 

c- Ne anyorsun buralarda? .. :t 

-···-Bahk bollugu 
Bogazda evvelki giinku torik akmmt 

miiteaktb dun de Kad1koy sahillerinde 
istavritler karaya vurmu~tur. Sahil boyun
ca herkes tenekelerle denizden istavrit 
toplamt§tlr. 

Dun ak~am saat 1 7 de Baktrkoy Bez 
fabrikasmda bir yangm ba~langtct olmu~
tur Fahrikamn halla<; dairesindeki rna • 
kineden <;tkan bir ktvtlctm, pamuklan tu
tu~turmu~ ve bir miktar pamuk yand1ktan 
sonra yeti~en ltfaiye tarafmdan siraye • 
tine meydan verilmeden sondiiriilmii§tiir. 

(.;ay ithali i~in doviz verildi 
(:ay lthalat Limited ~irketine Ticaret 

Vekaleti tarafmdan 10,000 sterlinlik do
viz verilmi~tir. (:ay ithalat tacirleri arasm· 
da tevzi edilen bu akreditifle derhal sipa. 
rilJler YBPIIacakttr, 

-·-Otomobil ~arph 
$of0r Mehmed Yakann idaresindeki 

otomobil, diin Tarlaba§I caddesinden ge 
~erken Y orgi ktzt Marikaya .;arparak ba 
§tndan yaralanmasma sebebiyet vermi§tir 
Marika tedavi altma ahnmt§, suclu ~ofo 
yakalanml§hr 

====~- =~~====~~ 
Niishas1 5 lruru~tur. 

Abone seraiti { T~~iye 
• ·~Ul 

Senelik 1400 Kr. 
Alh ayl1k 750 » 
o~ ayhk 400 », 
Bir avhk 150 ~ 

Haric: 
i~in 

2700 "r. 
1450 • 
800 • 
Yoktul' 
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Yeni zelzeleler oldu 

CUMHURIYET 

Hfidlseler arasmda 

Vatan ve ink.Jab 
miidafaas1nda matbuat 

SilfiRLi MiiMZEVi 
-Giiriiltii ve medeniyet 

-5-

-- --·-

Saa'atta 
GizeUik 

3 

San' at hiir ve miistakildi 
0 kendi malikanesi 1\.ayseri vilayetindeki 

koylere yardtm 
yer sarsmbsmda }'lkdan 
ekipleri gonderildi 

T iirk gazeteleri bu giinlerde mat
boat hiirriyetinden c;ok bahsedi
yorlar. Bunun bir sebebi, yiiksek 

zeka ve seciye vas1flanna hayran oldugu
muz Ba§vekilin ink!labm en aziz nimetle
rinden biri gibi matbuat hiirriyetini mii
dafaa eden son beyanatJ, oteki sebebi de, 
§U giinlerde gazeteler aleyhine on - on 
be§ dava ac;drnJ§ olmastdtr. 

Ismail Habibden 
allah raz1 olsun ·, be- ""''"'""" §ekkiir ederirn. Ve 

: ••••••·•••••••••••••••••·•••··••••••••• b k · II I • u tii ran borcunu i~inde 
.. Kayseri 22 (a.a. ) - (Gecikmi!ftir) 

Dun sabah Develi felaket mmtakasmda 
tayyare istik~aft yaptmlmt~, bunu miite -
aktb Kayseri Valisi, beraberinde Ajansi
Tntztn muhabiri oldugu halde, zelzele sa. 
hasma hareket etmi§tir. 

1 l•partada 
mm y1 area an ata- :: Yazan •. .: madtglm bir derdi odemek ic;:in kendile-
giizel bir makaJe : W!f ' : rine §Unu soyJerim ki Yazan 

!sparta 23 (a.a.) - Sehrimizde diin 
saat 20,45 te §imali garbiden dogru ge
len ve iki saniye siiren bir zelzele olmu~
tur. 

Tiirkiyede matbuat hiirriyeti var m1, 
yok mu? 

ic;:inde ne iyi hulasa ~ ~fiZI Allmed 1 Avrupanm hie; ben-
etti: Giiriiltii ve me• : ................................................... J zemedigi bir yer var ... 

ALl CANIB YONTEM 
deniyet bahsi... sa o da bizim Beyog-

Te§kilatJesasiye kanununa gore, Ata· E ludu l N't k' lster ,air, ister ressarn, ister heykeltr 
veya musikl§inas olsun, san' atkar i~ 
ideal, cBeautb yani giizelliktir. Ve ge 
san' atkar tek bir metod tamr: "Liberr 
yani hi.truyet. 

Zelzelenin Develi kazast koylerinde 
)rapm1~ oldu~u tahribattn bilanc;oeu ~udur: 

$arki Karahisarda 
.. k" vet edebli bir insanm ilk §artt terbi-~ ~lrntza 1 h d _ 1. r 1 e •m topra 

lur un methur vecizesine ve bir ~ok SOZ• !' b. k " ge.en er eaer 1 ec eb' b' h• 
lerine gore, Milli .$efin bir rok nutuklan- ye • tr va ar ve ba§kaslnl rahatsJz et - olan .. ll'kl . " n I IZe as 

"' mekten korkan dikkatli bir siikundur . Juze 1k en kara§tJnr. Diinyanm her 

Sarstntlntn ,iddetli oldugu Soysalh, 
Sendermeke, K1z1k ve Kulpak koyleri ta· 
rnamen, civannda bulunan diger koyler 
ktsmen hasara ugramt§tlr. Sarsmtmm kt
sa fasJlalarla uzun zaman devam etmesi 
koyliiniin evlerini bosaltmasma fnsat ver
diginden zayiat az ol~u~. biitiin mmtaka. 
da 3 7 kigi olmii§, 800 hayvan telef ol • 
rnustur. 

$. Karahiaar 23 (a.a.) - Diin burada 
b.i.ri . .''laat 16 da ve digeri 16,30 da, iic;iin· 
eusu de gece 22,30 da olmak iizere iic; ha
fif sarsmh olmuRtur. Ha•ar :yoktur. 

na gore ve nihayet Ba§vekilin son temi- £ir §ehrin gene oy1e 1 Hatta koca bi; yenn .e c:
1
e na

1
sa d» ol~rak goriilen adi ve 

nallna gore Tiirkiyede matbuat biirriyeti 1 k · dah' II . b' . umum1 eg ence er en tse ancak .. t 
d f k b 

mem e etm tl. en 1r cemtyette her t' I I mum azl-
var 1r; a at mat uat kanununun, hele uzuv c;alt§acak, fakat hie; bir agiZdan ,.ir- YI e 1 bo m

1 
tya': a~ . zevk ahr. §u sebeblerle 

muharrirler aleybine fena tefsir edilince k' 1" . " stan u un ta tc;mde sabahl · d d 
f
'k' m, uzumsuz ve muacc1z ses c;:1km1ya • eytn an an 

Fakat, once ~unu tayin etmek laznn 
dtr: Umumi hayatta cgii:?:eh denilen ~e 
lerle sal)' atta cgiizeb denilen §eY ay 
midir? Eger bu iki telakki birbirinin ay lzmirde yaz1, 1 IJ', vicdan hiirriyetini biisbiitiin cakttr. En temiz, en sec;kin muhitin j,.ine ~t~n bir t~k1m c;anlann, fabrika diidukle-

zincirlcyen baz1 maddelerine gore, en kii- b b " rmm den zl d k' .. d 1 k ayag1 ir yaygara atm; oras1 bir saniye- b" .. ' 1
• ~r. e ~ motor patn 1 annm 

lzmir 23 (a.a.) - Diin eabah saat 
5 te, 5,50 de ve 6,45 te Tirede garbdan 
§arka doihu orta ~iddette ii<; zelzele ol • 
rnu~tur. Baymd1rda da 5,50 de ve 6,45 
te iki~er saniye siiren iki zelzele olmu§tur. 
Hasar yoktur. 

c;ii vesilelerle s1k s1k IJ~Jlan davalara go- de miizeyyen bir ahn olur. Onun irin A- utun ahah u;m btr azab oldugunu aakla-
re, muharrirleri hatta mukaddes inkdab 1 M k " m1ya!J H k'k b .. 1 d' c:: 

olsayd1, mesela bir tabloda tersim edil 
mi§ buru§uk yiizlii, murdar k1yafetli I) 

dilenci kar§lsmda: cGiizel, giizel•, di) 
hayran kalmazd1k. Ciinkii bu dilenci}' 

rab ar « e amn §erefini rnekin temin d . m. . a .1 at oy e IT • ..,unu da kay. 
mevzuu iistiinde tek kelime yazmaktan d ed1ve I k b k b eden emi§ler. re lm 1 u a a ve nezaketsiz man-

Sarsmtl esnasmda Erceyi~ten bir ka<; 
kava parc;Mtmn yuvarlandtgl goriilmii~tiir. 

bile meneden hakh endi~elere gore Tiir- z · · d · 1 
kiyede matbuat hiirriyeti yoktur. Sakm samlmasm ki bu sozlerimizle ara 

1 ~10 ~ Y~h§en nesi • nezahetin, ileri 
uyu§uk Ve necabetsiz tembe1lige bir me- n:edemye~m bu tak1m niiktesinden haber

Bu tezad ne zamana kadar siirecek? dih kasidesi haznlamak istiyoruz. Kat'iy- stz kalmaktadtr. Ve o sebeble §Uursuz, ve 
Yann memleket milli varh~m dogru- yen hayul Ismail Habibin, eaym Valimi- sayglSlz ~urette §amata etmegi hayat esen 

dan dogruya tehdid eden miithif tehlike- ze hitab ederek ne!lrettigi ac;Jk mektubda :V~ gen:hk ha~k~. sanmaktadlr. Halbuki 
ler oniinde kalabilir. En tesirli miidafaa dedigi gibi mesole tamamen berakistir. l§Jn dogr~su h.c; oyle degill 

umumi hayatta - hasta ve eksantrik mi 
zac;h adamlar miistesna • kimse cgiizf'l 
demez, ve hayran olmaz. 0 halde tabia 
te asia giizel bulmadtgimtz bir §ahsm, b 
manzaramn tab1odaki in'ikasma nid 
meftun oluyoruz, nic;in boyle tablolar .. e 
ben am sa Ionian dolduruyor ~ Bunun ce 
vabm1 Esthetique: Bediiyat ilmi vermek 
tedir: Bir san' at eserinde bizi hayra 
eden, o eserde rniin' akis san' atkar deha 
stdtr. Gene mesela c;tplak ve gi.izel bi 
kadm heykeli kar§tsmda duyulan cPlai~i 
esthetique: Bedii heyecan> asia heykeli~ 
<;1plak ve giizel bir kadmt temsil etmesin 
den has1l olmaz, san' atkar dehasmm mer 
merde canlanmt~ olmasmdan dogar. Ni 
tekim bu heykelin aksine olarak mesel.i 
alii, peri§an bir zavalhy1 gosteren heyke 
de ayni bedii heyecant biitiin kuvvetil~ 
uyandmr. Bilhassa bediiyat meslelerinde 
iistad olan filozof Bergson cSan' at Vet 
san'atkar nazannda !('i.izel olmtyan hie; bi~ 
§ey yoktur.> diyor. hte bunun ic;indir ki 
hic; bir san' at eseri, asia c;irkin ve miis • 
tehcen olamaz. <;irkin ve miisteheen de-

Develi kaza merkezinde sekiz ev YI -
kJlmt~, baz1 evlerin duvarlan c;atlamt$, 

Aydznda 

Postane ve Maliye dairesile orta okul bi- Aydm 23 (a.a.) - Diin sabah Ay
nasmda biiyiik c;atlakhklar hastl olmu~tur. dmda biri saat 5 te t~iddetli, ikincisi 6,5 
P d kl d I te hafif, iic;iinciisii de 6,45 te oldukra 

ostane <;a Ira na e i mi§ ve orta ok.ul · dd 1 1 k " 
silihlarmdan biri say1lan kalemin vatan Ve Avrupanm en kalabahk en faa1 "e- Afrod1t nefisesinin degerini anlayama 
emrinde vazifesini yapmasma mini ola- ' " d - · · b' 

tedrisatl tatil edilmi~tir. fl et i 0 rna iizere ii<; sarsmt1 olmu~tur. 
Bu yer sarstntJlan civar koylerde his-

k d
• I hirlerindedir ki en az patuttya raslamr. 1g.nmz t<;m as1m hayatlmlzda nice has 

ca en lfe er, kencli b~trutumuzu kend't I b 1 d 
I
. Hatta altnmt§ biitiin tedbir1ere rag· men, saJ>~yet er e ir i. San' at dostu eatet ar;ka 

e tmizle Jslatmaktan ba§ka neye benzeye- 1 d I b cek? B d' I k FT k hila ora ardaki ahali ve belediyeler bu a§ anmtzl te rik ederiz. Ayni zamanda 
n f']~ en l§deder. a~J tf1~1: 1Lakn anum~- gun daha ziyade siikun ~areleri aramakta da kendi kendimize eoranz: ~u camm 

Develi halkmm evlerini terkederek c;a- d E 
ara tlkttihm goren Vali, bu sarsmtmm se ilmi§, rbeylideki incir tanm koope-
incan sllhasmdaki zelzelenin buralara ratifinin duvan c;atlamt~ ve gene Erbeyli un, • an rna esmm, 1 an u rasm1n f 1• 1 b 1 1 Bo- · .. 1 •~n det•t t'l f'J' h '·k d f'l' . u unuyor ar. gnz, o guze roman kadar olsun bedii .., a e 1 e 1 an aK m a 1 an Imavt .. .. . . • de- erd h . 

yapmak, bir ~ok tecriibelerile sabit ki f. Kuc;:uk bn h1kaye anlataytm: d g . en rna rum mudur~ Halbuki ytllar 
ve Stnlfteke koylerinde birkar evin ba-

ar vaytlan ihtizaz1 oldugunu soyliye- 1 k 1 y 

rek halkm evlerine donmelerini ve bir- ca an Yl I ffil§ ve stvalan dokiilmiigtiir. 

birll!rini korkutmamalarm1 tavsiye ede- Sokede Ian zamanda filin arkadaKiarm hap 'd'l1 Umumi Harbden hayli evvel bir in'l:i- tr1, bmlerce hakarete ugrar ve nihayet za 
~ se 1 - I' h d K d' . va hnm n 'b "k• k b mege bedel zahmetlerle takibata ugram _ tzce ocam var t. en tsme bir gun de- b. 1 :c~. su ununa a a ve kiistah 

rek siikunet telkin edilmi11tir. Soke 23 (Hususi) - Bu sabah aaat 
Enkaz kalduma, e\l)'a c;tkarma i§i kts. sekizde hafif iki zelzele olmu§tur. Hasar 

rnen ba~anlmt~. Vilayet Klztlay ~ubesince yoktur. 

lar1na, hiirriyetlerini feda etrnelerine a. dim ki cmiimkiinse bir lngiliz kuliibiine m.erce gurultii her giin bir b1c;:ak sapla 
heb olmu,tur. Bunun bir canlt misalini ~= gireyim h ;naktadtr; acaba ned en kimse bir §ey soy 

un, ekmek ve eair g1da maddeleri yollan- Zel:~:ele mrntakas1nda kurulan ge"en giin, kendi siitununda Abidin Da: - Nic;in? e.n;ez;l"yahud arada snada <;1kan aesler 
ver yaz1111§tl. Bir vatan hainine vat - Vaktim oldukc;a ugrar, ingilizee ko- btc~n I akayd makam1artn siikiitu ic;inde 

Tnt~, liizumu kadar para kaza merkezine 
b1rak1lmt§tlr. orman ifletmeleri 

Evleri kamilen ytktlan koyliiler Vila - Stvas, 23 (Hususi) - Zelzele mmta-

haini demekten ~ekinmege mahkum ~ nu~u~~ugu~~ duyar1m. Su euretle kulag1m ogu up k~ln) I§te te~ra~ .edivorum: ~u 
matbuahn vatan miidafaasmda rolii te • ve dthm mumarese kazamr. ~evzuu biz~ hatnlatbgt l<;m Ismail Ha-
kidden korktugu zaman oksiiren adam~n l§te hocarndan a1dtglm cevabm hula • blbe c;:o~ mute~ekkirim ve onun davasm1 yet merkezinden yap1lan yardtmla gece- kalannda devlet orman i§letmesi tesisi 

den evvel tamamen c;ahrlara yerle~tiril • maksadile Koyulhiaar ve Refahiye orman· 
rnis tir. Ac;tkta kimse buaktlmaml~tlr. larmda tetkikat yapmak iizere Rtdvan Ka-

giilunc reaksiyonuna inhisar etrnez mi? sast: me-mnumyet!e pa~la~tyorum. ~imdiye ka-
Gerc;i bu giine kadar vatanperver ve - Pek az ugrayacagm1z bir kuHibde bdar brastlladJglm mce zevk sahibi adamla 

k f I ' ' d · · 1 k era er a a armm •c;• ay 1nl¥c b3zt hakimler, stz mgi izce nasil i§itece siniz) Anlam1 • 
Fazrl Ahmed AYKAC 

lstanbul Valisinin bir 
mektubu 

mek, san' at sahasma girmek imkant olml• 
yan eser demektir, ve bunu ancak alela
de adamlar meydana koyar, san' atkar 
asia .... 

Felaketzedeleri yerle§tirilmi$ olduklan raduman ve Avni Dikcamm riyaseti al
l;adJrlarmda ziyaret eden Vali Sefik Soy- tmdaki orman amenejman gruplan bu ha
er, Cumhuriyet hiikumetinin hiisnii ted - valideki tetkikatlanm bitirerek Ankara
birile hayvan ve e'lya zayiatmm, vtktlan ya hareket etmilllerdir, Mutehass1s heyet, 
evlerln eskiainden daha iyi bir ,ekilde ve· devlet orman i§letmesine e1veri~li olmak 
rine konulaca~mdan emin ve miisterih oL iizere Koyulhisarm lgdu ormanlanm ve 
malannt sovliyerek koyliiyii tatmin ve Refahiyenin Dumanh ve civar ormanlarJ
tesPili etmi~lerdir. m tefrik eylemi§tir. Buralarda i§letme te~-

GeceyarJqlna lcadar felaket sahasinda kilah tesis olunmu,, revir merkezi olarak 
dol"'!!llmt!l, biitiin koyliilerin yerlelltirildiji:i da Zarayt, Koyulhisart intihab etmi~lerdir. 
gi:izle goriilerek .,.}&.kadarlara bu !!'iintin i~ Bu ormanlardan almacak mamul kereste 
tertibl .. Ti hakkmda dire'ktifl,.r verildikten felakl!te ugrayan bu sahada yaptlacak ev
eonra Kayseriye donmii~lerdir. 1erin kereste ihtiyaclanm kar§Jlayacakttr. 

matbuat kanununun en c;etin maddelerini yorum. Mademki kumar oynamtyorsu -
Tetkilabesasiye kanununun ve inktlib nuz; tabii oyun salonuna girmiyeceksi • 
prensiplerinin ruhuna gore gazetelerin niz. Miitalea odalarmda ise herkes gaze
lehinde tefsir ederek hiikii~ vermitlerdir; tesini, kitabm1 okur. Daha sonra iki ki~i
fakat bu beraet karanntn istihsaline k 11 • nin sesini ba§kalarma i§ittirecek derecede 
dar gazetecilerin cektikleri zahmetin bir yiiksek konu~mast nezakete muvaftk ol -
su"SU71i tatbik edilen cezadan fark/ ne- mtyacag1 gibi birbirile gorii~en lerin soy • 
dir? Uatelik bir de matbuat ve ceza ka- lediklerini sizin dinlemege kalkmanlz da 
n_unlarJ, inktlabm ruhuna ve Tetkilihesa- terbiyeye uygun dii§mez. Su halde ingi -
s>ye kanununa aykm bir tefsire ugrar da lizce nas1! duyacaksm1z? .• 

Arkada!!lmtz lsmail Habibin iki ii~ giin 
evvel ne~retmi§ oldugumuz bir a~1k mek
tub~n~ Istan~ul Valisi Lutfi Km;lar diin 
a§agtkl yazun1e cevab vermittir: 

En eski devirlerdenberi statiilerde, 
tablolarda, bronzlarda, duvar nakt§larm
da, vazo iistlerinde canlandmlarak bu 
giine kadar gelen Afrodit (Aphrodite) in 
<;mlc;:1plak heykelleri, tablolan hila 
Louvre'da, Vatikan'da, Napoli'de, Flo -
rans' da ... goz oniinde durmaktadtr. Ve 
hie; kimse bu heykellerin beline pe~temal 
sarmag1, ve yahud tablolann iistiinii ort
megi hatmna getirmiyor. <;iinkii biitiin 
bu bedialann hie; birisi asia c;irkin ve miis
tehcen degildir. Biiyiik edib, biiyiik tis • 
tad, ve biiyiik miirebbi Gustave Lan • 
son'un me~hur bir ilim abidesi olan 
cF ram1z EdebiyatJ Tarihi» nde aynen 
cun bel artiste, si grec, dans son prose si 
francraiee> diyo takdir ettigi Pierre 

__ .......... ., • .,..,.,,.,.,.,,,,,IIIHI!IIIIIIIIIIIIIillliiiiJIII!IIIJIII!iiiiiiJIIIJIIIII!IIilllllllllliiiiiiiiiUIUUo••"""'"'•""""'"'"-

Londrada infilak 

muhllrrir cezalandmbrsa vicdan ve ic;ti- Hocamm sozlerini otuz y1la yakmdtr 
had hiirriyetinin garantisi nerede kal1r? hattrlanm ve bir c;ok yerde ic;imi c;ekerim. 

Matbuat hiirriyeti ya var, ya yoktur. T ekmil bu kibarhk biz de de vard1. Sim
Varsa, bu giinkii matbuat ve ceza kanun- di milli nezahetimizin pek ince bir niikte· 
lan tadil edilinceye kadar, imme vic • sinden hayli §ey kaybettik. Ciinkii bizim 
damntn ve devletin bu kanunlan matbu~ irfantmtzda bir arahk kanser kadar teh
~t lehine tefsir taraftan olduP.unun der- likeli bir ur peyda oldu. Yaztk ki o sere
hal ifade edilmesi laztmd•r. Amme vic- tan hala biiyiimektedir: 1c;imizde bir stmf 
dam .. n!'-mma. ma!bu.at reyini i§te sovliiyor ins an l\.vrupay1 Beyoglu caddesine baka
kilimizin beyanat1 ka i b1r ifare{ sa'Vtlabt- ~~~--"'"rb edebiyatmt da baz• roman ter
lirse de bu ifadenin bazdannca anlastl • smdad1r. Vahim gaflet, ve korKune ce • 

- - madtiJnJ gOsteren emarelere v.Ore daha hil! Unuttuk mu; timdi yava, yava~ kty .. 
Londra 2 3 (a. a.) _ Cumhur1'yetri lr-, Manisa 23 (Hususi muhabirimizden)- k . b' ld k'd' t' · 1 'b' o"r" v b 1 d -~ 

Gordeste heyelan 

irfandahlar, i:ot:h;,_ J..~re. 020 ev vooldL birkaC ev de 
ketinden vazge~miyorlar toprak albnda kaldt 

" ya 1n ve testrli tr yo an te 1 1 §artbr. me m1 an ar g1 1 g unmege ail! a 1g -
Ianda Ordu, su mensublannm yapmt" olduk- Gorde.s kaza. sm.m Cuma mahallesind.e . .11. b d' d b h v " Matbuat hiirriyeti yoksa... mtz mce m1 1 e 1am1z an a setmege 
larJ suikasdlar, diin geceki infilakler haric heyelan nehcestnde 20 ev ytkllmt§, bu b' I k (P' L ') d b' d 

k d k 1 d k I N Fakat bunu b:• t'htt'mal olarak muha " tr ara I •erre oh e e tyatl a ml 
olmak iizere, 7 ki•inin hayatma mal olmu~ ac; ev e topra a hn a a mt~hr. ii - " .. • I d 1 " k H lceme etmemize bile Te•kilaheaasivemiz, veren sayg1s1z cur et er mey ana ah • 
Ve 13 7 ki•inin yaralanmaama sebebiyet fus<;a za. yiat yo. tu.r. e.yela. n devam et· Y V I d k • h b 

y k d V hi k 1 1 1 Ebedl ve Milli Seflerimizin, Ba .. vekilimi- rnt§tt. e sam tyor u i san atm ic; ir 
Verrni•tir. Ge,.en agw ustos aymda Cross· da me te tr. azJyeh te I e I o an ev er "' k hh I I 

y " hl' d'l · · zin teminatJ ve hepsinin iistiinde memle· ere s1 ate, ak a ve terakkiye mani o • 
"t'r ki•i olmii,, 35 ki•i yaralanrnlfhr. Man- ta lye e I ffil§tlr. b' k h II I . 0 .. .. ketin yiiksek menfaati manidir. mtyan 1r ta 1m rna a i §ive eri iizerm-
chester'de bir ki§i olmii§tiir. Dun geceki in- Bolaada•a casasllflll Tiirkiyede matbuat hiirriyeti vardtr; de taassubla tepinmek ileri gitmektir. 
filak, Londranm tam merkezinde vukua f Ji ti fakat bunun daha sarahatle anlaJtlmast Halbuki bu hareket, esef verici bir anla-
gelmi§tir. Bir kadm ile bir polis memuru· aa ye '\'e anlamJyanlara daha aarahatle anla • Yl~Sizhem ifadesiydi ve §ayed tabir ye • 
nun ve bir §ofi:iriin sthhi vaziyetleri endi- Amsterdam '23 (a.a.) _ Gronigen'de tdmuJ, arbk milli varhP.~mtza stm•tkt rinde ise halis bir zevk bol§evikligil. 
!le tevlid etmektedir. Barnes ve Richards casusluk i§inden tevkif edilen altt ki§iden bagl1, birinci derecede ehemmiyetli bir Istanbul - bu kadar dagmtkhgma rag-
admdaki iki lrlandalmm idamlanndanbe- biri Alman, be§i HolandahdJr. Kamptan memleket davas1 heli'le gelmittir. men - giiriiltiisiine dayamlmaz bir yer o· 
ri lngilterede yaptlan suikasdler aerisinin iki Alman askerinin kac;rnasJ iizerine ba•· PEYAMI SAFA luyor. Su iddiam1 Cumhuriyet'te muhte-
k d k · J Y l1'f zamanlarda t'fadeye ral1•t1ktan sonra 

i incisi ba§lamt§ erne hr. Birinci infi ak, layan tahkikat, muhtelif kollart olan bir " y 

Mathie Arch'da ufak bir kuliibeyi y1k- casusluk te§kilatmJ meydana c;tkarmt§hr. !!'---~-------~~~----"""!"'~ «~ehir §UUru:. isimli bir makalede biitiin 

Tnl~, daha §iddetli olan ikinci infilak ise Pazartesi gecesi bu iki asker biiyiik ba· I. ngi·I.·z kontrolu· saym ahalimizle Belediyemizin vazifele -
biraz aonra bir kac; yiiz metre otede Ox- rajda denize dogru ilerlerken bulunmu§· rinden baz1lanm sayd1m. Aziz arkada§l· 
ford Street'te vukua gelmistir. Ortahgm lardtr. Biitiin karakollar otomobilleri kon· mtz Ismail Habib, timdi ayni derdi tam 

•Saym Bay ismaU Habib 
.. cumhurlyet gazeteslnln i9/11/940 tarlhli 

nu.shasmda (Giirtiltii ve medeniyet) ba~ll
~~ altmdakl giizel ve ktymetlt yaztmzt ala
ka 1le okudum. 

i§~r~t .ettlginiz glbl haddlzatmda asia 
giiriiltiicu olmtyan Tiirk mllletlnln mede
niyet_ sevlyesl itlbarl!e en ilerl bir §ehrl 0 _ 

!an Istanbuld.a maaleset giiiU!tiid.en ~ikd
yette hakltytz. 

Mevcud belediye zab1tas1 tallmatname • 
~~~:~.tnAo u-a fl lr,,u,,a+to .a h lt~ 
neticeyl vermemekte idl. m hulnnml>rltlh 

Son zamanlarda hazlrladlglmtz ve ~imdi 
de fi!ehir umumi meclisinln tetkik ve tas
viblne arzetmi§ bulundujtumuz yen1 tali • 
matname, giiriiltu membalan olarak saydt
gmtz mahallere kar~l Belediyeyi daha sa
lah!yetll bir mevkie ~1 1:armaktad1r. 

Bundan sonra alacag1m1z yen! salil.hiyet
lerle §ehr!n siikflnu ve halkm huzuru her 
zamank!nden daha fazla !tina lie daha mii
€Ssir bir §ekilode muhataza edlleceglne emln 
olmamz1 rica eder ve bu vesile lle saygl
lartml sunanm.:t 

Vall ve B. Reist 
Dr. LfJ.ttt Klrdar 

CUMHURIYET: Valimizin lstanbulda 
giiriiltii i1e miicadeleye cdaha fazla itina 
ve daha fazla miiessir bir ~ekilde:. devam 
edecegi vadinin biitiin Istanbullularca 
memnuniyetle karttlanacagt ~iiphesizdir. 

· = 

-··. • • .. .. .. " 'I .. • • 1 ~ 

l,in pedagojik eephesine gelince~ -~
Roussel-Despierres' in cL' ideal Esthe • 

tique» unvanh eserinde dedigi gibi cGii
zel, iyinin cazibeli ve i§tiyakla do1u bir 
feklidir ve bu cazibe bizim ic;:in, ahlaki 
faaliyetin umdesidir. Her ahlaki fiil gii • 
zeldir, ve asia bir guzel yoktur ki bir ah
laki ktymete malik olmasm. (:iinkii gii -
zellik, terbiyevidir. Miirebbi, gencin ru
hunu giizelle§tirdigi zaman, bedii hayat 
ic;inde ah laki hay at, bir itiyad halini al
mt~ olur.:. 

Bir eserin mekteb c;ocuklanna tavsiye 
edilip edilemiyecegi meselesine gelince: 

karanhk jsinde olmasma ragmen yard1m trol emrini a1mt§lardJr. Bir otomobilin bir talakatle umumi dikkate yeniden ar-
i§leri siir'atle tnnzim edilmektedir. Cern· Alman tayyarelerine i§aret verdiginden Bir Amerikan yolcu zetmi§ oluyor. Onun ic;in her §eyden ev- Macaristan ordusu 
an 12 ki~i yaralanrnl§ ve hastaneye kald1- §iiphe edilmi§tir. Holandanm garbmda vel kendisine hem te§ekkiir etmek hem 

San·atkar - ~air veya romanc1 • eserini 
mekteb c;ocuklanm dii11iinerek yazmak 
mecburiyetinde degildir. Bu yazmm ta ba· 
~mda kaydettigimiz gibi, san' atkar tek 
bir metod tamr: Liberte - hiirriyet. 0, 
kendi idealini, yani cgiizellik. umdesini 
ihmal ettigi giin, san' atl kaybetmit de • 
mektir. Her zamamn bir hakikati: cSan• 
at san' at ic;indir.> 

ttlm 1 ~t 1 r. Bu infilakler vukua geldigi sua· bulunan Tilburg sakinleri, gece yarmn- tayyaresinde zorfa de ac;t1g1 yolda onunla beraber yuriimek 
da Be!fast'm ana eaddelerinden birinde dan biraz sonra havada futbol topu bii- isterim. Radyo, (opar1or) fi!an bile ba- Mecburi hizmett"n kabul 
bir pencereden attlan bomba, bir kahve- yiikliigiinde ziyah bir kiire gordiiklerini f h • t Jd zan bir felaket manzllrasl almaktad1r. Bir 

Buraya §unu da ihtimamla kaydede • 
lim ~i pedagoji, yalntz ahlaki enditeyle 
degif. daha binbir tiirlii miilahazayla, her 
eseri mekteblere geli§igiizel tavsiye et • 
miyebilir. Mekteb talebesinin okumast 
caiz goriilmeyen bir eser mutlaka miis • 
tehcen demek degildir. San' at hiir ve 
miistakildir. 0 kendi malikanesi ic;inde 

de miihim huarata sebebiyet vermi~tir. haber vermi,lerdir. Bu hadise ge<;en haf· a arr1ya yap1 1 zaman Adalara giden gemilerin ttkhm ttk-
Fakat ,,'lra11 yoktur. ta Amst~rdam•tn 30 kilometre do~u ba.. - hm salonlannda yolculartn bir taraftan 
' D" k' 1 l hsmda cereyan eden diger bir hadise ile Londra, 23 {a.a.) -Stefani ajanst bil- terledigini, bir taraftan da iic;: gramofonun 

un gece I araf trma ar 1·k d d G d h h diriyor: Bermiid'den bildirildig'ine gore, a a a ar tr. ece ora a avaya mu te- birden bagwud1g~tm gi:iriirdiim. l!imdi o hal 
Londra, 2 3 (a.a.) - Londrada vu· l1'f renkl1' z' k" 1 · t 1 t Nevyork - Liz bon arasmdaki hatta sefer " tya ure en a I mt§ 1. hatmma geldikc;e nasil kendimi denize at· 

ku bulan infilakler iizerine Scotland Yard Tahkikat !:Ok gizli tutulmaktadu. yapan posta tayyMesi kumandam, posta 
1 I ·1· k 1 b madtgm1a §a§acagtm ge1iyorl Bogazid va-

rnak mla b .. t.. · b' ,. k I 1 d I 1 '1 R c;anta annm ng1 tz ontro iirosu tarafm· > a Tl U un gecey1 IT ,o T an a I• Dgl tere • Umanya aras1nda purJarmdan baz1larmm kenarlanna takJJa-
JarJa meskl'in bulunan Londramn §imali den muayenesine miimanaat etmi,tir. An· k k k k• h 1 

Petrol l'§lerl' k ·t•hJ b h ra i i 1ymm sii ununa dogru av ayan 
b• k · kl ca tayynre Sl a I a riye efrad1 tarafm· gar 1 mmta asm1 ztyaret etme e gec;ir- aletler malum... Bunlann "Ok kere nastl 

rn. I d' p 1' " 1 'hb k b 1 l d 23 ( ) p 1 .. dan ku~ahldtktan ve bu efrad tayyare- " 1~ er IT, o tse yuz erce 1 ar vu u u - .on ra, a.a. - etro sanayu ye- miistekreh bir musiki istifrag~ ettigw ini de 
kt d · k 1 f' · · f ye girdikten sonra, kuvvet kars.lSlnda bo-rna a 1r. m ontro o tstmn vazi eaine ve Alman- biliyorsunuz ... Dogrusu igrenilecek §eyl.. 

Ku§ada11 daglarinda kaplan- yaya verilen Rumanya petrolu miktarmm yun egmi~tir. Siivari bu miidahaleyi pro· Hatmmda kaldtgma gore bir arahk Necib 

I 
arttmlmasJ sebeb1erine clair olan Ingiliz testo etmi~ ve bu hareketi Amerika top· Faz1l czurnah vapurlan diye zarif bir yaz1 

ar rogv aldt R ragmm istilas• gibi telakki ettig-ini so>·le- F k · · f ~ notasma umanya hiikumetinin verdigi yazm1,t1. a at thra edeyim: san' atkar 
lzmir 2 3 ( a.a.) - Gazeteler Ku§adas• son cevab Reuter' e gore, Ingiliz salahiyet· mi§tir. arkada~1m1zm pek kuvvetli ifadesini bile 

daglarmda bu sene bir c;ok kaplan tiire • tar rnehafilinde, Rumanya ile Biiyiik Bri- (:ocuk tiyatrosu o Z<~man adeta rniisamahah bulmu§tum ... 
digini ve bunlardan bir ka~mm avctlar ta- tanya arasmdaki ticari miinasebetlerin in- 23 ( ) Camm Bogazic;i. .. Onun su, kiirek ve 
tafmdan oldiiriildiig'iinii yaztyorlar. ki f k d'l . . k I Ankara, a.a. - Haber aldJgtrnl· ~a 1 rna sa I e yem muza ere er yapil- za gore, <;:ocuk Esirgeme Kurumu Gene! yelken seslerinden yapma ic;li sadast. Yap-

Bel~ikada sey]ib masma kafi bir esas telakki edilmektedir. merkezi idare heyeti <;:ocuk tiyatrosu kad- raklarmm, ihtiyar agaclarmm, sinirli riiz-
Briikael, 23 (a.a.) _ Karlann siir'atle Bu hususta her iki hiikumet halen c;ok s1k1 rosunu tasdik etmi§tir. <;:ocuk tiyatrosu garlannm deruni konu§mast. Sonra Is

erimesi Strond ve Liege mmtakalannda t~maata olup memnuniyeti mucib bir ne- temsil heyetine sec;ilenlerin bir k1sm1 Hal- mail Habibin anlathgt taka1ann taktakasd. 
l ~ ·1 h 1 · H ttceye varmakta gecikmiyecekleri kuvvet- kevleri elemanlanndan ve hemen hepsi li· Neredey1'z? Sayfiyede m1' bulunuyoruz~ ugyan ar usu e gehrmi§tir. asarat mii· Ie urnulmaktadtr. imdir se veya benzeri orta tedrisat miiesseseleri Y oksa demirci veya na1band diikkanm-

lrak ordusu siyasetle mezunlarmdandu. Tiyatronun tam te~ki~ da mt? Dogrusu anlamak kabil degill.. 
Graf Spee'yi bahran bahriye
liler Londrada biiyiik tezahU

ratla kar§dand1 
Londra, 23 (a.a.) - Bu sabah Water· 

syonuna Exter ve Ajax kruvazor• 
itan ve miirettebatmdan ve silah
rmdan 760 ki,i gelmi, ve keeif bir 

'tlesi tarafmdan hararetle alk1§lan
Graf Spee'nin galibleri, rnerasim 
asile kruvazi:irlerin bandolan onde 

iizere bir ge~;id resmi yapmt~lar ve 
inster kopriisiine gitmi~lerdir. Bun
ra yollanna devam etmi~ler ve ay-

hiiratla k"lr~•lanmt§lardtr. Denizci
yet Guildhall' a varm1~larda. Ora

flerine Churchill ve §ehremini Lord 
an bir ziyafet verilmi~tir. 

v latile teessiisii iic; senelik bir programla ta• V~tktile yazdJglml tekrarlamak mecbu-
ugra§miyacak hakkuk ettirilecektir. Bir taraftan bu ha· riyetindeyim: Bu taka! ann bir tanesi Ru-

Londra 23 (Hususi) - lrak Naihi znhk c;ah~malan yapthrken, diger taraf- melihisanndan kalksa Anado1ukavajlma 
ordunun siyasete kan~masm1 yasak ede~ tan da oniimiizdeki mart ay1 i~inde Ulus kadar tekmil gece semastmn ensesine c;ivi 
bir emirnarne ne§retmi§tir. Emirname ve S ... s sinemalan binalarmda temsiller c;akthyormu§ gibi oluyorl Ne yaz1k, ne ya
Irakta umumi memnuniyet uyand1rmt~hr. verilmesine de ba~lanacaktu. Tiyatro se- ztk l Hemen ilave etmeliyim: Ne de aytb 

Yeni kabine, ilk i~ olarak erkantharbi- nenin dart aymda memleketin muhtelif ~uursuzlukl 
yeye mensub yiiksek riitbeli bir general1'n J · d 'II k Vll):ifesine nihayet vermi§tir. yer erm e terns! er yapaca ve oniimiiz- Bir aparhmanm bel} katmdan birden 

t deki sene kendi hususi binasma yerle~e- sokaklara muhtelif radyo baguhlan yag-
ngiliz amele heyeti Parise cektir. Tiyatronun ilk aylara aid reportu- duan kimseler, ge~;enl~rin iistiine penre-

hareket etti an icinde tanmmts muharrilerimizin hazu- relerden c;irkef dokmek gibi bir §ey yap
lad1klan piyeslerl~ garb o;ocuk tiyatrosu maktadJr1ar. Arhk bunun farkma vanl

Londra 23 (a.a.) - Sir Walter Cit- e.:lebiyatmm giizel i:irnl'klerinden terciime- mah: herkes kendi sevdigi §eyi c;alsm. Fa-
rine ve W edgwood Benn 'in de dah1'l bu- I d A kl h k I d er var Jr. Yrtca c;ocu ara rna sus on- kat oniindeki aletin diigmesini insafla ayar 
un ugu amele partisi zimamdarlanndan aerier ve resitaller de yaptlacakttr. ro- d k y 11 d h 1 k ·· kk b "<' e ere I o ar a nara atan sar O§ an va -

mu.re e bir heyet Franstz sosyal1'st •ef. k t' t d k" "kl h b' I I v cu 1Y8 rosur a u<;l' ere rna "us tr tile polisler neye c;evirirdi; bu zeminde 
en o yaptlacak bir toplantlda haz1r bu - dans kursu actla kt A k b' k 

I k 
ca tr. n ararun tr c;o konu~urken tuhaf bir hadiseyle kar~tla§l· 

unma iizere diin Parise hareket etmt'" - t 'I 1 · kl b k I lerdir. " anmmt~ aJ e en ~ocu anm u urs ara yorum. Bazt defa bize hie; tammadJklarJ 
memnuniyetle kaydettirmektedirler. Avrnpayt ogretenler var. Lutuflanna te-

edilmesi muhtemel 
Budape§te 23 (a.a.) - Resmi ceride 

bir kararname ne§retmi§tir. Bu kararna
me, normal kuvvetlerin kifayetsizligi ha
linde milli miidafaa ic;in mecburi hizmet 
ihdas etmektedir. Bundan ba~ka karar
namede kadmlarm gi:iniillii hizmetleri de 
derpi§ olunmaktadn. 

Ogrenildigine gore bu giin lerde hiiktl
met, hic; bir Macar amelenin bu sene ec
nebi memleketlerde zirai ieylerde c;ah~ma
masma karar verrni~tir. Hslbuki amelenin 
bu suretle c;ah§malarl son senelerde adet 
halini almt§h. 

Norve~, Almanya ve fng!ltere 
ile hirer ticaret muahedesi 

yapb 
Londra 2 3 (a.a.) - Norvec; Hariciye 

Nazm ile Oslo' daki Alman el~isi harbin 
devamt miiddetince mer'i olmak iizere ti
cari bir protokol imzalamt§lardtr. 

Oslo 23 (a.a.) - Norvec;;le Almanya 
ve Norvec;le lngiltere arasmda harb za· 
mam i<;in ticaret hakkmda bir anla~ma 
has1l oldugu bildirilmektedir. Bu anla§
malann bu giinlerde imzast beklenmekte
dir. ' 

lngH .. erenin Orta~arktaki 
hava kuvvetleri 

Londra, 23 (Hususi) - Orta ve Ya
ktn~arktaki Ingiliz ordulan hava kuv~et
leri kumandant Mare§al William Mithell 
bugiin bir nutuk irad ederek demi~tir ki: 

ya§ar. 
Vesile gelmi~ken soyleyim ki: Flau • 

bert'in Madame Bovary ve Zola'ntn La 
Bete humaine gibi eserlerinden bu giiniin 
F u ns1z k1raat kitablannda parc;:alar go
riiniir. 0 Madame Bovary ki romane"k 
bir kadmm sukutunu anlattr, o La BPte 
humame ki i~inde bir siirii ihtiras ve fe
caat tasvir edilir. Mekteb kitab1 yazanlar 
bunlardan parc;alar almt§lar, hatta mev• 
zulanndan bahsetmi§ler, fakat asia hi~ 

bir kimse bu kitablann yeni yeni c;:tkan 
tabtlannm oniine gec;:mege c;ah§mamto • 
lardJT. 

Garb medeniyet diinyasma girmekle 
miiftehir olan yeni Tiirkiye de ba,ka tiir• 
Iii dii§unemez. 

Ali C a nib Y ontem 

lrak, Y emene miitehasa1slar 
gonderiyor 

Beyrut, 23 (a.a.) - lrak hiikumeti, 
yemen idaresini yeniden tensik etmek u
zere lrakh bir miitehass1slar heyeti gon
dermegi ke bul ettigini Imam Y ahyaya bil-

dirmi§tir. Heyet, baztlan ordu emrine ve· 
rilecek olan I 00 miitehass1stan miite§ekki' 
olacakhr. 

lsve~te bir (':uus mahkum 
oldu «- Ingiliz ve Mtslr, mii§terek hava 

kuvvetleri Orta ve Yakm~arkta vukubula
cak herhangi bir tecaviize kar§l koyacak Oslo, 2 3 (a.a.) - Oslo mahkemesi 
vaziyette bulunmaktadular. Pek yak1nda Richtenberg ismindeki eski bir bahriye za
hava kuvvetlerimize eon derece kuvvetlil bitini muharib devletlerden biri lehinde 
biiyiik bombard1man tayyareleri iltihak e- casusluk yapt1g1 ic;in iki sene hapse mah-
de~f'ktir. • • kum etmi§tir. 
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A . II KUt;Uk ~ 
~ hlkiye ~ Bir 

T renin kalkmasma be§ dakika kalmJ§
ti. 0 gun istasyon goriilmemi§ dereeede 
kalabahku. Gene kadtn inee ve titrek o· 
muzlanm kalduarak yanmdan gec;en bir 
istasyon memuruna sordu: 

- Bu kalabahk nedir boyle? 
- Asker sevkiyatl var. 
- Nereye aeaba? 
- Orasm1 bilmem ... 
Ag1r agu 9iselemeye ba§layan yagmu• 

run alttnda durmadan <;ah§an sut hamal
larmm, yoleulanm ugurlamaya gelen gaz
leri ya§h, kadm, erkek bir y1gm kalaba
hgm c;Ikard1g1 garib ugultular, heniiz iic; 
ay evvel in§a edilmi§ alan bu kiic;iik is -
tasyona biiyuk bir §ehir manzaras1 veri
yordu. 

Gene kadma dogru kalabahgm ara -
smdan iriyan bir adam ko§arak seslendi: 

- Nadide, Nadide nereye boyle? 
- lstanbula. 
- Beraberiz §U halde ... 
- Tabiil 
- Ben size yer ayuay1m, beraber o· 

turahm. 

•• • surpr1z 
Bakl SUha 

nn yuzunu, ne beni c;agnan geee bekc;isi· 
ni, ne de oldugii rivayet edilen kadm1 
gormedim. Bu hikayelerin hepsini, Bele
diye veznedan Hilmi Beyden duydum. 
Ve iic; saat evvel de Belediye reisinin i§i· 
me nihayet verildigini bildiren resmi tez· 
keresini ald1m. Su ufae1k kazada kimsesiz 
ve himayesiz kaldiglm ic;in k1sa bir za • 
manda ba~Jma neler geldi bilseniz. Her· 
kes bana di!l biledi. Ve elinden geleni 
yaptl. Simdi hie; olmazsa lstanbulda an· 
nemin yanmda sakin bir hayat gec;iririm 
diyorum. Siz ne dersiniz? 

- Hadiseye c;ok iiziildiim. Herkes i~i
ni giieiini.i bir tarafa buak1p sizinle ugra~
ml§ demek! 

- Hem de nasii ugra~mak ... 
- lstanbulda yapaeagm1z ba§ka bir 

i§ var m1 bari? 
- Bulmaya c;ah§aeaglm. Belki hasta· 

nelerde c;ah§mm. 
Tren uzun bir ti.inelden gec;iyordu. 

Gene kadm geni~ bir c;antadan kofte, ta· 
vuk gibi yiyeeek §eyler c;1kard1. Doktor 
inee ve korkak bir sesle mmldand1. 

- Ben c;ok haznhks1z c;Ikhm. Miisaa-
Gene kadm Aksarman kazasmm be • de ederseniz sizin yemeklerden c;oplene· 

ledlyesinde ebelik yap1yordu. Karakl§In eegim. 
en insafs1z gunlerinde i§inden <;1kanlmi§ - Aman efendim c;ok memnun olu • 
ve biiyi.ik bir sukutuhayalle lstanbulun rum. 
yolunu tutmu§tu. lriyan adam, kazamn 
birieik doktoru olan Mes'ud Bey, ilk me· 
muriyet yihnm ilk iznini kullamyordu. 

T ren hareket eder etmez inee inee ya
gan yagmur hafif bir kara c;e;rirmi§ti. 
Kompartiman insana 1hk ve mes ud hul
yalar kurduracak kadar rahat ve huzurlu 
idi. Nadide gene doktora anlatmaga ba§
lami§h: 

- llk memuriyet senelerimde ba§lma 
gelen i~lerden tabii haberiniz var. Zaten 
ben c;ok talihsiz bir k1Z1m. Bu kazaya a· 
yak att1g1m giindenberi aksilik ~a§laml~tl. 
tlkonee kaymakam beyle gec;memed1k. 
Vakit vakit beni koylere gondererek do· 

Yemekten sonra hava kararml§ ve iic; 
dort saattenberi yagan kar yiizunden 
tren a!br ag1r yiiriimeye ba§laml§U. Yo! 
kenarmda ufak koylerin belli belirsiz go· 
riinen l~lklan, iizerleri karla artiilmii§ bu
lunan Iatif siloeti ve ii9 dart kilometrede 
bir tesadiif edilen in§aat kuliibeleri bu 
uzun yollann insana unutulmu~ hirer ha· 
yat eseri hissini veren miinzevi dekorunu 
te§kil ediyordu. 

Bir arahk gene doktor ve kabilenin 
bulundugu kompartimana iki ufak 'i(Ocuk· 
lu bir aile gelmi§ti. Bir kac; dakika ictinde 
doktorla aralarmda muhavere ba§lad1: 

g~um vak'alarmda bulunmaml ve dogum 
d k - Y oleuluk nereye? 

i~leri hakkmda nahiye ve koyler e on-
. · B 1 - lzmite gidiyoruz. Bendeniz Daren-feranslar vermemi emretml§tl. u o ur I 

§eY mi allah a§kma? Uzun y1llar !stan • de niifus memuru idim. Simdi zmite nak· 
bulda talebelik yaptiktan sonra en ufak ledildim. 
bir hayati teeri.ibeye sahib olmaksiZm koy - <;oeuklar mektebe gidiyorlar mit 
kay dola§IP kaymakam beyin emrettigi - lkisi de gec;en sene ilkmektebi bi • 
i~leri yapmama imkan yoktu tabii. Bir yo! tirdiler. Fakat Darendede ortamekteb ol
bulup bu emri geri aldnd1k. Bu i§te sizden mad1g1 ic;in bir sene bir marangozun ya • 
evvelki doktor Sadi Beyin c;ok biiyiik mnda c;ah§tilar. Vekalete bir ka'i( defa 
yard1m1 vard1r. Adameag1z kaymakam yazd1m; iki 'i(OCugum var, ortamektebi o· 
beyin bana havale ettigi i§leri kendi iize· !an bir yere nakledin, dedim; nihayet ar• 
rine alarak kay kay dola§tl. Ve olduk'i(a zuma kavu§tum. 
faydah konferansla_r, ogiidler verdi. Ta· !htiyar nufus memuru soniik ve hafif 
bii benim de bu iyilige mukabele etmem bir sesle anlahyor, doktor ve ebe Nadide 
lazimdl. bir yart uyku halinde onu dinleyorlard!. 

Sadi Beyin 90k temiz ve iyi kalbli bir Hafif sarsmtllarla ilerleyen tren s1k s1k 
insan oldugunu di.i§i.inerek, o, koylerde kiic;iik istasyonlara ugrayor, tiz ve keskin 
dola!IIIken ben ihtiyar annesine bakma • bir diidi.ikle, uykuya dalml§ olan yoleu· 
ga ba§lad1m. S1k s1k evlerine giderek bii· Ian rahats1z ediyordu. 
tiin ihtiyaclarml kar§IIamaga c;ah§ttm. Artik her tarah kesif bir karanbk kap· 
Bunun iizerine kazada bir dedikodudur !ami§ ve saat dokuzu bulmu§tu. Gene ka· 
ba§lad1: Yay efendim sen misin doktor dm doktor Mes' udun dizine ba§Inl koy
beyin evine girip c;1kanl Her gittigim yer· mu§ ve derin bir uykuya dalm1~h. lhtiyar 
de sanki kulag1ma fislayorlardl: cGene niifus memuru ve trene bindigi dakika
. . • -- --1·-· ... w-w~-·- --.··-·· ... .. peuen 4;1.Kt<r0l.Klan ncvaJeyJ leSSIZec Yl • 
bana gelmi~ti. lk d~fa derdimi kayma • yorlardi. 
k11m beye anlathm. Ve bu dedikodulu 
hayata tahammiil edemiyeeegimi soyle • 
dim. 0, bana yumu§ak ve teselli ediei bir 
lisanla: 

- KIZim sen daha c;oeuk deneeek bir 
ya§tasm. Ufak yerlerde boyle dedikodu
lar sik s1k olur; diyerek, vaziyeti idare et· 
mek istedi. F akat bu hayata tahammiil 
etmek imkam yoktu. Hergiin yeni bir de
dikodu ile kar!IIla§IYar, geeeleri adeta uy
kusuz kahyordum. 

- Simdi i§inizden n\'i(in c;Ikardilar? 
- Hir dogum vak'asmdan dolay1. 
- Muhakkak benim haberim olmak 

laz1m. 

'1-'1-¥ 

Doktor Mes'ud ve ebe Nadide uzun ve 
zahmetli bir yoleuluktan sonra Haydar
pa§aya gelmi§lerdi. 

Gene doktor. Nadideyi Kopriiye, ora· 
dan da bir otomobille Aksaraya kadar 
gotiirup evlerine buakml§tl. 

Nadide bir giin sonra portmeninin go• 
ziinde ~u mektubu bulmu§tu: 

cNadide, 

20 film bird en 

Londra stiidyolar1nda 
yeniden hummah bir 

faaliyet ba,Iadi 

Yeni ingiliz film!erinden birinde 
b"f TOW oynayacak okm 

Madeleine Carroll 

Londradan yaz1hyor: 
Harb dolayisile burada bir miiddet • 

tenberi ink1taa ugraml§ alan sinemae1hk 
faaliyetine yeniden ba§land1. Bilhassa 
biiyuk Amerikan §irketi lngilterede muh· 
telif biiyiik filimler viieude getirmegi ka
rarla§tirml§lard!r. Bunlardan biri Pa
ramount kumpanyas1d1T ki ba§ rolleri • 
ni Madeleine Carroll ile Leslie Howard'm 
oynayaeaklan bir kordelay1 alti ay zar • 
fmda c;evirip bitireeektir. Paramount' un 
Londra eivanndaki stiidyolarda yapaeag1 
diger jic film in isimleri §unlard1r: 1 • 
c:Yuvarlak masanm §ovalyeleri». Bu fil. 
min ba~J rolunii Douglas Fairbanks junior 
oynayaeakhr. 2 • c:Elmas krah Beman • 
to». Bu bir maeera kordelas!d!r. 3 - cPek 
ala ne var? » Bu da bir komedidir. 

Amerikah M. G. M. §irketinin Londra 
stiidyolarmda ilk sahnelerini c;evirtmege 
ba§lad!gl filim ise protestan papaz1 Nie • 
muller· in hay a tim tasvir etmektedir. Bu 
adam Almanyada Nazi idaresinin tees • 
siisiindenberi gazaba ug~ml§, binbir fe
lakete maruz kalml§hr. Elyevm de AI • 
man hiikumetinin hain telakki ettigi in • 
sanlara mahsus kamplardan birinde bu • 
lunmaktad1r. Bu filmin ba§ roliinii Ro • 
bert Montegomery temsil edecektir. 

M. G. M. §irketinin ikinci filmi Po.«m
edeeektir. Bu kordelanm ba roliinii Ro -
bert Donat'm oynamasJ ve cHiiziin» le 
c:Cenaze mar§I:t bestekarmm §ahsiyetini 
bu biiyi.ik artistin temsil etmesi pek muh-
temeldir. 

Ayni ~irket heniiz mevzuu takarriir et
memi§ olan bir filim i~in de biiyiik lngiliz 
aktorii Charles Laughton ile Bette Davis'i 
angaje etmi§tir, 

Diger taraftan Jngiliz lstihbarat Neza
retinin te§ebbiisile lngilterede on U!f pro· 
paganda filmi viieude getirmek i~in ieab 
eden haz1rhklar ikmal edilmi§tir. Bunla • 
rm bir k1sm1 Alman propagandasmt kar
§llayaeak ve lngilterenin askeri, bahri ve 
tieari membalanm gostereeek tarzda ya • 
p1laeakhr. Diger k1sm1 ise Afrikadaki 
zenciler ic;in viieude getirileeek ve onlara 
Alman hakimiyetinin ne demek oldugu 
biitiin tafsila tile anlatilaeaktir. 

- Evet, siz koylerde tefti~ yaparken 
vilayetin iki doktoru geldi. Civar koyleri 
gezerken bizim kazaya da ugram1~lar ve 
kendilerine hakk1mda bir §ikayetname 
verilmi§. Bu §ikayetnamede, Sed mahal • 
lesinde oturan bir kadm sanc1lar ic;inde 
inlerken imdadma ko§mad1g1m ihbar edi
liyormu~l 

- Hadise dogru mu? 
- Evet, hatta kadmca~z olmii~. 

Sana hayatm miiddetinee asia unuta· 
miyaeagm biiyiik bir siirpriz yaptlm. Ak
sarman kazasmdaki vazifenden seni ayl
ran ben oldum. Bunu aneak mektubla 
soyleyebiliyorum. Evvelee soylemekten 
c;ekindim. Orada gec;irdigin hayatl en in
ce noktalanna kadar biliyorum. Seni o 
muhitten ve o korkulu giinlerden kurtar· 
mak istedim. Ve senelik iznimi alarak 
birlikte lstanbula geldik. 

Yoksa, Sed mahallesinde dogum es • 
nasmda olen kadm ve vilayetten gelen 
doktorlar hikayesi hep yalandu. Bunlarl 
kaymakamla birlikte tertib ettik. Simdi, 
burada seni hususi bir hastaneye yerle§· 
tireeegim. Yann ak,am evinize gelmek is
teyorum. Uzun uzun konu§uruz, gozlerin
den operim. 

Bu propaganda filimleri ic;in 1 00 bin 
lngiliz liras1 tahsis edilmi§tir. l§in garibi 
Hitler'in dostu olarak §ahret bulmu~ ve 
gec;enlerde yaralanm1~ alan Mis Mit • 
ford' un eserlerinin birinden de iktibas 
edilerek bir filim viieude getirileeektir. 

- Nic;in duydugunuz halde gitmedi • 
niz? 

- Doktor bey size ne soylesem inan· 
d1ramam. Bu hadise tamamen yaland1r. 
Ben de herkes gibi size duyduklanml an· 
lat1yorum. Ne vilayetten gelen doktorla-

Mes'ud:. 

BAKI SOHA 

Bu~iin SAKARYA Sinemas1nda 
2 biiyiik ve giizel film birden : 

1- emir Kap1 Arkas1nda 2- Son Bose 
R I C A R'D A D A lU S JEAN GABiN. 

MICHELE MORGAN 
Tarafmdan emsalsiz 

~aheser ..• 

ve GWEN LEE 
Gant!sterler ve haydudlar filmi 

istanbulda ilk defa 

ilaveten: Son FOKS JURNAL diinya havadisleri 

Paul A. Smith 
Amerikan Zenci Tenoru 

KONSERl 

Pang alb 

3 MART PAZAR 

UN YON 

16 da 

FRANS E Z' de 

Biletler: Parkotel, Tokathyan ve Makstmde sat!lmaktadrr. 

AKIN Sinemasmda 
Nt>. seyrine - .. Ne. zevkine ve ne de heyecamna doyulmaz program 
TURK<;E SOZLU ve ~ARKILI HiSSi ve AHLAKI 

ALi BABANIN MiRASI BASKIN 
Aynca son diinya haberleri 

Giindiiz ve gece 8,45 te 2 film birden 

Tiirk~e 

Sozlii 
iSPANYOLCA 

$ARKILI 

lngilterenin askeri kuvvetini gasteren 
ve ayni zamanda bir maeeraya istinad 
ederek viieude getirilmi§ alan cKanadh 
aslanlar:t, c:Sonen alen gibi filimlerin 
Amerikamn hemen her tarafmdaki sine
rna salonlannda biiyiik muvaffakiyetler 
kazand1klarma dair buraya gelen haber
ler lngiliz sinemac1hk mehafilinde biiyiik 
bir memnuniyet dogurmu§tur. 

lngilterede muvakkaten ink1taa ugra • 
fill$ olan sinemae1hk faaliyetinin boyle 
yeniden canlanmas1 burada harbden mii· 
tevellid gayritabii vaziyetin yava~ yava§ 
zail olduguna ve i~lerin normal §ekle gir
mi~ bulunduguna bir delil addedilmekte
dir. * Komik F ernandel yakmda cNeg
resko otelinin Arabi» isminde bir film 
c;evirecektir. Bu filmin harici sahneleri 
Negresko otelinin bulundugu Nice te ee
reyan edeeektir. * Yanm kalmll$ olan cAIIahm dam
gasl:t ismindeki film tamamlanmaya ba!l
lanmi~tlr. Dita Parlo'nun Amerikaya git
mesi dolaYJsile ba!f kadm rolii Annie Du
eaux'ya tevdi edilmi:,tir. * Komik Joe. E. Brown yeni bir ko
medi 9evirmege ba§layaeakhr. Bu eserin 
ad1 «Dikkat, hayalet geliyorl» dur. Ko • 
mik bu filimde bir polis memuru roliinii 
oynayaeakbr. * Bir senedenberi fas1las!Z c;ah§makta 
olan rejisor Ernest Lubitsch son zaman • 
larda cNina§ka:t ve «Ko§eba§mdaki diik
kan:t filimlerini viieude getirmi§ti. F ev -
kalade yorgunluk hisseden sahne vazn 
mensub oldugu §irketten dinlenmek iizere 
iki ayhk mezuniyet alml§hr. * M. G. M. §irketinin viieude getire • 
eegi yeni bir filimde «Broadway' da iki 
gene k1u kordelasmda ba§ rolleri George 
Murphy ile Lana Turner oynayaeaklar -
du. 

Bug iin SARAY sinemas1nda 
Biiyiik bir muvaffakiyetle gosterilmekte olan ve barb ishrablan 

arasmda bir a:jk romamm tasvir eden: 

A~K FIRTINASI 
Frans1zca siizlii biiyiik heyecan, macera ve kahramanbk filmi 

Ba~ rollerde: Sinemanm en giizel yddJzt 

DOROTHY LAMOUR 
LiONEL ATWiLL LEW AYRES ve 

iHiveten: FOKS JURNAL manzaralart arasmda Balkan Konferanst 
ve Bay Saracoglunun franstzca nutku. 

Bu iin saat 1 ve 2,30 da tenzilath matineler 

Bu Pazartesi Ak~am1ndan itibaren 

SARAY SiNEMASI 
izleri hahrlardan silinmiyecek ... Liiks ve ihti~amt ve giizel mevzuu biitiin 

istanbul halkmt celbedecek bir film daha gosteriyor: 

VATANSIZ KADIN 
Ba~ rollerde : Franstz yddtzlarmm en giizeli 

EDWiGE 
JEAN CHEVRIER 

FEUiLLERE 
ve PiERRE LARQUEY 

ZEVK KADINI. .. EBEDl A$IK ... A$K ... iHTiRAS ..• 
Bu Pazartesi Ak~amr i~in yerlerinizi evvelden aldrnmz. 

Be,ikta, SUAD PARK Sinemas1nda 

Allahtn Cenneti Mtl'NiR 
NUREDDiN 

ilfiVeten: GRAF Von SPEE ztrhhsmm Montevideo limamna ka~masr ve 
l••••intihan biitiin teferriiatile, Seanslar: 2,30- 4,30-7 ve 9 da •••ll 
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( TE~EKKOR ) 
Miiptela oldugum mide rahats1zhgml 

bir ay gibi !<Ok kisa bir zaman zarfmda 
tedavi ve tatbik ettigi muvaffakiyetli ame· 
liyatla beni yuvama ve yavrulanma bagW 
layan Devlet Demiryollan Eski§ehir Has• 
tanesi operatorii Bay F erruh Dereliye a• 
lenen tetekkiir ve minnettarhklanmJ sun· 
masJ vicdan vecibesi addederim. 

Devlet Demiryollan duvarc1 us• 
talanndan Mehmed Sertkaya 

(':--____ --:M~E=--V_LI_D _ ___,) 
Esk: Yemen Valisi ve Yedinci Ordu 

Kumandam Divrikli merhum Osman Pa• 
$a k1zJ ve emekli kurmay yarbay Said 
Kozoglu e§i merhume Fikriye Kozoglu 
ruhuna ithaf edilmek iizere 25 / 2/ 940 pa• 
zar gi.inii saat 14 te Kad1koy Osmanaga 
eamisinde Hafiz Rizaya mevlidi nebevi 
okutturulaeagmdan arzu edenlerin te§rif ... 
leri riel\ olunur. 

c OLOM ) 
Deniz Harb Mektebi Yiiksek Makine 

Ogtetmeni Miihendis Kamran Kaftanct~ 
mn kaympederi, T oprak Mahsulleri Ofisi 
Mii~avir Avukah Handan Kaftanemm ba• 
basi Kavalah tiieearlardan lbrahim Dala1. 

I 
kaplan miiptela oldugu kanserden kurtu• 
lamiYarak 23/2/940 cuma giinii vefat et• 
mi~tir. Cenazesi 24/2/940 tarihinde Hey• 
beliadadaki Muradoglu ko§kiinden kal• 
dmlarnk ogle namaz1 Heybeli eamiinde 
kJlmacaktir. 

¥¥• 

Tarablusugarbh Seyhiilbeled Omet 
Gargani k1z1 ve Diyarbakirh Doktor Cev~ 
det e~i Muhibe Hudgil diin Amerikan has• 
tancsinde vefat etmi§tir. Cenazesi bugiin 
ogle namaz1 Me§rutiyet Hamidiye eamiin• 
de k1lmarak F erikoy mezarhgma defnedi• 
leeektir. 

Bugiin Mevsimin 3 iincii Frans1z Siiper Filmi 

DON KAZAKLARI 'nt 
Giirmek ve ho~ iki saat gec;irmek ic;in mutbi.ka 

SUMER • sinemasina 
Girliniz. Milyonlara mal olmu$ ve C::arhk Rusyasantn goz kama$tmct liiks ve 
ihti~amaru ve zamanmuzm Paris hayatuu tasvir eden bir ~aheserin ba$ 
rollerinde : 

Cebeliittarak Casusu 
kahramam 

Ve Komedi Fransez 
artistlerinden 

CHARLES VANEL ve 

ROGER 
VERA 

DON KAZAKLARI 

DUCHENE 
KORENE 

TEGANNi HEYETi 
ilaveten: EKLER JURNAL 

r:EurEK 
Sinemasmda 

Son diinya ve barb haberleri. Bu~iin saat 1 ve 2,30 da tenzil'ath matineler 

Diinyamn en tath sesli Baritonu 

NELSON 
BRUCE ve LiONEL 

$ 
ilaveten: M E T R 0 J U R N A L 

Bugiin saat 1 ve 2,30 da tenzila l1 matineler 

EDDY 
BARRYMORE 

I $ I 

iki 00 d b A gun en eri L A L E salonlarmi 
En tath kah~ahalar, en canh takdirlerle dolduran diinyamn en tatlt sesli yiltbZJ 

GINGER ROGERS 
Amerikamn en sevilim artisti 

J A ME S S T E W A R T' 1n 

ATE$Li KADIN 
Frans1zca si:izlii filmi. 

Haftalarm ... Aylarm ... Hatta senelerin unutturanuya ay b' h 'k d D d "I k k c g1 1r ar1 a J..r,., 

Programa ilave : 1 ) 
2) 

oya oya gu me , ana kana eglenrnek fusatam kac;ll1n 
Diinyanm gozii ve kulaiJ PARAMUNT JURNALDA En h b 1 aytntz ... 
Renkli ~ 1 K 1 Walt Disney son a erer. 

Bugun saat 1 ve 2,30 da tenzilath matineler 

• iSTANBULUN CAN Ci<'iER iKi KOMi(ii 

Ismail Diimbiillii - ~evki ~akrak' 1n 
Ba~tanba&a kahkahalarla dolu CiHAN$UMUL MASAL 

Sozlii Tiirk~e Sarkd1 
Gorii~m.e~i~ biiyiik muvaffakiyetlerle devam e~yor. Mem
lekehmlZln .en ta~mn:I~ mu~i~ iistadlan ve en iyi okuyucu
larmm terhb ethkie;1 musikl krsmr seyircileri ga~yediyor. 

T A. K S I M sinemas1nda 
Bu un saat 1 ve 2,30 da tenzih1th matineler 

BUGON YALNIZ iPEK sinemas1nda 

* Tamnmi§ Macar kadm muh~:~rriri 
Vicki Baum'un veni bir eseri daha Ame-
rikada filme c;ekilecektfr. Bu romamn ad1 ... 1111111••••••••• 
c:Broadway 141 » dir, Seanslar: 12. - 2. - 4.15 - 6.30 ve 9 dad1r. 
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"Afrodit, etrafmda 
en n 

Ese;in mfit~r~imi Nasuhi 
Baydar izahat • ver1yor 

" Cell11let 11e t1111•••P 111 oiiiPIIII 

biiiiJ~IIn lladJ•e biP neul maPIIbll• 
llacJIJII 1ellllnde de1111m etmelltediP, 

(Bat taraf• birinci sahifede) 
metsizlik ederek ahr, Krizis' e getirir. An· 
cak, heyecan ve ihtuas1 artlk nihayet 
bulmu§, san~nn Taberyah' dan sogumu§· 
tur. H albuki Krizis, istediklerini ii~ cina· 
yet pahasma temin etmi~ ve kendisi i<;in 
bunca fedakarhklara katlanmJ§ alan De· 
metryos' a ~tlgmca baglanmt§tlr. Heykel
tra§: cTaragt sa«lanna, gerdanhgl bo;: 
nuna tak, aynayt eline a! ve AfrodJzJ 
bayramt giinii mendirekteki fenerin . te· 
pesinden halka goriin. 0 zam~n ~e~unle 
miistakbel miinasebetimin mahtyehm ta· 
yin ederim:. der. Bunlan yapan Krizis'i 
halk Afrodit zanneder. Kadm yakalamr, 
hapse atJhr ve orada zehirle oldiiriiliir. 
Demetryos onun cesedini ornek tutarak 
bir heykele ba.,lar. eve ... aylar ve y1Ilar 
ge~mil}ti, hala Demetryos biiyiik eserini 
ikmale «ah§Jyordu ... ) 

l§te Konyah Ibrahim Hakkmm reyile 
toplattlnlan eserin mevzuu budur. Dava
nm mahkeme i«inde ve dt§mdaki aafha
lan Ankarada da biiyiik bir alakayla ta· 
kib ediliyor. Kitabt okumu~ olanlardan 
hepsi de toplahlmtl} olmasma §a§mt§lar· 
d1r. Yiiksek tahsil gormii!} bayanlarla, e· 
debiyat ve hukuk mensublarile, meb'us· 
larla gorii,tiim. Onlann inttbalan da 
chayret ve teessiif» kelimelerile ifade 
edilebilir. Konyah lbrahimin cAfrodit:t 
meselesinde oynadtih roliin mahiyetini i· 
yice belirten son marifeti bu infial_ ;e 
istikrah duygulanm nefrete kalbetmt§tlr. 

Bu i§e kar§t fazla bir alaka gostermi· 
yerek, l}imdiye kadar susmu§ olan, Afro: 
dit miitercimini gormek istedim. Bahst 
a~tldJk~a irkilen ve: cMiistehce~v ?ld?~u 
ileri siiriilen bir eseri terci.ime etttgtm •«m 
-miinaka.,aya kanl}tlgJm takdirde· belki 
baztlannca bitaraf telakki edilmem:t di
yen Nasuhi Baydan bu sabah evinde pek 
ne§' eli ve konu§maya miistaid buldum. 
Kitaba cmi.istehcen) damgasmt vuran §ah· 
sm cAfrodib admdan istifade ile bir 
bro§iir ~·karmasl onun da sabnm tiiket· 
mil}: 

c- Cehalet ve taassub i§i olarak ba!!· 
layan had1se koriiklene, §i§irile, mahiye
tini degil}tire d egi§tire nihayet bir tic a· 
ret, hatta bir nevi murabaha i§i §eklin
de devam ediyorl:. dedi. 

Yirmi kadar eseri mahza Tiirk edebi
yatma hizmet etmi§ olmak i~in terciime 
ettigini soyleyen Nasuhi Baydar, Afro· 
dit' i ni<;in ~:tiiini oyl anla.._ •. _ --~ 

c- 6nceden soyleyeyim: Butiin tercii· 
melerden elime ge~en para, iistii~t: !ki 
bin liray1 a§maz. lki sene evvel dJhmtze 
<;evirdigim Afrodit de bunlar arasmda· 
dtr ve tabie kat'i surette sattlmt§ bulun· 
maktadu. Yani, Afrodit faraza yiiz bin 
niisha bas1hp saulsa bile benim bundan 
temin edecegim maddi hie; bir menfaat 
yoktur. 

Bilirsiniz ki Tais'i yirmi sene kadar ev· 
vel ilk defa ben terciime etmi§tim ve gene 
bilirsiniz ki Anadol Frans'm bu maruf e· 
serinin cereyan ettigi sahne lskenderiye· 
dir: Afrodit'te oldugu gibi ... Piyer Luis 
Afrodit' i Tais' e bir mukabele olarak ne§• 
retmigtir. Muharrir Tais'teki tezi begen· 
mez . . Onu tarihi: hakikatlere uygun bul
maz: ¢0 devirlerde hayat, Tais'teki gibi 
degil, benim Afrodit'te tasvir ettigim ~e· 
kilde cereyan ederdi, der. Birc;ok arka· 
da~lar, Tais' e mukabele olan ve edebi 
ktymeti itibarile ondan geri say1lmtyan 
Afrodit'i de terciime etmemi defalarla 
teklif etmi~lerdi. Bu te§viklerin tekrarlan· 
d1g1 sualarda kitabt bir kere daha oku· 

dum ve tesadiife bakmtz, o giinlerde Ak
ba kiitiibhanesinde Semih Liltfiye rast
ladtm. Tais'i de vaktile o basmt§tl. 0 za
mandanberi kendisine ba§ka bir kitab 
vermemi~ oldugumdan §ikayet etti. Af
rodit'i terciime edecegimi soyledim. Mu· 
tabtk ka!dtk. T erciime alh ay, tab1 bir 
sene kadar siirdi.i. Nihayet eser inti§ar 
etti ve biraz sonra da toplatildt. 

c- Miisteh~en iddiasma ne diyorsu· 
nuz?:. 

c- Eserde zerrece hiicnet tahmin et
seydim terciime ic;in kalemi elime almaz
dtm. Onu boyle bir §aibe ile ma!O.l bu· 
lanlarm hangi zihniyette bir ekalliyeti ka· 
lile te~kil ettiklerini, matbuah takib etm i§ 
olanlar ._ak iyi gormiil}lerdir. Esasen, fikir 
meselelerinde tek otorite olan Oniven,i
tenin salahiyetli profesorleri ne diyorlar, 
biliyorsunuz.:. 

Nasuhi Baydar, raporun metnini ne~· 
retmi§ olan Cumhuriyet niishasm1 klitiib· 
hanesinden <;tkartp okudu: cMuhatrir, 
~ehevi ktymetlerle plastik giizellik ktyme· 
ti arasmda bir taaruz dramt aksettirmek 
istemi§tir. Bu dram plastik ktymetin §e· 
hevi: ktymete zaferile neticeleniyor.» Son· 
ra ila ve etti: 

c- Davanm neticesi ne olursa olsun, 
bir tarafta bu rapor, diger tarafta Ibra
him Hakkt Konyalmm cAfrodit» i var· 
ken cmiistehcen» i ba~ka taraflarda ara· 
mak laztm degil midir? » 

c- <;ocuklann bu kitab1 okumalann· 
da mahzur gori.iyorlar?:. 

c- Bence <;ocuklar kendi ders kitab
lanndan ba§kastm okumamahdular. Diin· 
yamn her tarafmda oldugu gibi bizde de 
'<ocuklara ve biiyiiklere mahsus ayn ayn 
edebiyat olmak ikttza eder. cDiinya ~a
heserlerinden terci.imelen ba§hgt altmda 
inti§ar etmi~ olmas• Afrodit'in ~ocuklar· 
ca okunacagma deli! olarak gosterilemez. 
Rasin'i, ~ekspir'i, Gote'yi <;ocuklar m1 o
kurlar? ~unu da soy\eyeyim ki: AfrodiL'i 
lise talebesi okusa zaten anlayamaz. Ya· 
ni eser kifayetsiz tahsilli okuyucularma 
kar§l kendini §iddetle miidafaa edecek 
derecede ag•r yaztlmt§hr: fakat dilan 
ya§takiler okuyabilir:t vehmile her hangi 
bir eseri ortadan kaldumaya to,ebbiis 
etmenin medeni bir cemiyet i~in ne ha
zin neticeleri olacagm• tasavvur etmek de 
gii« degildir. Bu giinlerde okumakta ol
dugum Sigrid Undset' in Nobel miikafa
tlm kazanmt§ alan eserini gozden ge~m
n . ~·vetum onu da hullu~la.u.u.u,~P.u 
ic;eri sokmayabilirdi. » 

c- T erciimede ilaveler oldugundan 
bahsedildi? » 

c- Tabi tarafmdan mahkemeye tev· 
di edilen Afrodit niishasmdan anla§tlaca· 
gt iizere terciimede bir sahr bile ilave 
yoktur. Ben onu Albin Michel kiitiibha
nesi tarafmdan bas•lm•§ alan tam niis· 
hadan terciime etmi~tim. Zannederim ilk 
tetkikte kar§tla§tlnlmt§ alan niisha, hal
km kesesine elveri~li olmak gayesile baz1 
ktstmlan <;Jkanlarak tabedilen ucuz cedi
cion populaire» dendir. Goniil isterdi ki 
ben bu giin bu meselede muhatab saytl
masam bile, hakk1mda ve eser hakkmda 
ulu orta ithamlarda bulunulmadan on
ce, terciimeye esas alan niisha benden 
taleb olunsun ... » 

T erciimeyi cen kor ve en nankor i§» 
olarak tavsif eden Nasuhi Baydar. §im· 
diye kadar bu sahada vaki hizmetile ik· 
tifa ederek. arhk bo§ zamanlannl telife 
hasredecegini de sozlerine ilave etti. 

Mekki Said 

Mahallelerde kul!anthnak ilzere haztr!anan tu!umba a,raba!an 

Sellrimizde bulunan hava miidafaa ko· 
mutant General Hiiseyin Hiisnii Ktlk•~ 
diin Vilayet Seferberlik miidiirliigiine ge
lerek hava tehlikesine kar~t yaptlan pasif 
korunma hazuhklarile me~gul olmu~tur. 
General Hiiseyin Hi.isnii K•lk1§ sah giinii· 
ne kadar §ehrimizde kalacak ve ittihaz e
dilen tertibat i§lerini gozden ge~irecektir. 

Di.in ogleden sonra Vilayette Emniyet 
amirleri toplanmt~. Seferberlik ~ubesi 
mudiirii Ekrem tarafmdan kendilerine pa
sif korunma i~leri hakkmda verilen direk
tif!f"ri teblig etmi~tir. 

Bir gazete martm on be§inde lstanbul
da hava taarruzu denemeleri yap1lacagm1 
YazmJ~tl. Umumi mahiyette boyle bir de. 
neme §imdilik mevzuubahs degildir. Bu 
hava taarruzuna kar~1 miidafa postalanm 
idare edecek alan ve halen kurs gormekte 
hulunan alakadarlartn vazifelerinin ifast· 
na miiteallik bir tatbikattan ibaret olup 

daha ziyade askeri mahiyettedir. 

Tulumba arabalarr haztrlamyor 
Yangm «tkaran bombalara karo~1 §ehri

mizin pasif miidafaasmda kullamlmak ii
zere, mahalleler arastndaki ekiplere tevzi 
edilecek tulumba arabalan peyderpey ha. 
zulanmaktadn. iki tekerlekli ve elle tah· 
rik edi)en arabalardan I I 0 taneei ltfa • 
iye miidiir\iigiine teslim edilmi~tir. Diin 
bunlann tecriibeleri yapJlml!l ve nas•l kul
lamlacaklan hakkmda, mahalleler arasm
da hfaiye ekipine aynlan vatanda~lara, 
grup amiri tarafmdan izahat verihni§tir. 

El tulumbalan ihtiyac nispetinde, «O· 
galtxlarak, mahallelere tevzi edilecektir. 
Her tulumba 12 ki~i tarafmdan kullaml
maktadn. 

Halk ekipleri falrftyor 
Halkm ltfaiye temasm1 ve itfaiyeye 

yardu:l!Jnl tem.in maksadile te§kil edil -

, 

n1zam bir • Yeni 

CB~makaleden deoom) 

Ianmast lazimsa sosyal bir degi~iklik i~in 
de oylece bir taktm unsurlann bir araya 
gelmesine ihtiyac var. 

Ve bugi.in bu unsurlann gittik~e mey· 
dana cJktJklanm, elle tutulur bir ~ekilde 
maddele~tiklerini gori.iyor gibiyiz. 

- Y arm, diyoruz, yann yeni bir diin

ya dogacak herhalde I 

F akat, hadiselerin tabii inki~afma ba
karak vardJglmlz bu dogru gori.i~. hayali
mizin si.izge~inden ge~erken hakikatle ala
kasJm kaybediyor, ri.iyala~1yor. Y armki 
diinyay1 hemencecik hakikate benzetive
riyoruz. Bu yalmz bugiin degil, diin de 
boyle oluyordu. Jacques Bainville'in Vic
tor Hugo'ya atfettigi ~u sat!rlara bir goz 

atJDIZ: 

<< Yirminci astrda fevkalade bir millet 
kurulacak. Bu millet biiyiik ve hiir olacak. 
lime ktymet verecek, insanltga kar§t sulh· 
~u emeller bdeyecek, bir biiyiik karde~ 
~efkali ta~tyacak. M ermilerle kazamlan 
zaferlere hayret edecek ve bir ordu ku
marulanile bir kasab arasmdaki farkt kav· 
ramak hususunda gii~liik duyacak ... Mar· 
silyaltlarla Parisliler arasmda bir harbi 
biz nastl imkanstz goriiyorsak, ltalyanlar
la Almanlar, lngilizlerle Ruslar, Fran· 
stzlarla Prusyaltlar arasmda bir muhare· 
beyi de bu millet oylece tasavvurun fev
kinde sayacak ... «~imdi gogdeleri imha
ya yarayan bartti, yirminci astrda daglan 
devirmege kullamlacak. Yirminci astrdaki 
millet cehaleti o kadar ileriye gotiirecek 
ki 1866 senesinde yirmi ii~ ton agtrltgmda 
toplar imal edildiginden haberi olmtyacak. 
Zamantmtzm diger harikalan da unutu
lacak: Mesela bu adamlar ~imdiki Fran· 
sa11m agtr, yiiklii biit!;derini giirmiyecek· 
ler. 

«Bu milletin payitahtt Paris olacak, fa
kat adma Fransa degil Avrupa denecek.» 

* Victor Hugo'ya aid oldugu me~hur 
tarih~i Jacques Bainville tarafmdan te
mio edilen bu satnlar, Parise varmcaya 
kadar beni zaman zaman dii~iindi.irdii. 
Hayalin hakikat kar~ISlnda gosterdigi ay· 
km ve giiliinc manzaraya bundan daha 
kuvvctli bir misal bulamazd1m. Hugo'nun 
cennetten bir ko~e olarak ballandtra bal

landtra anlatmaya ~ah~hg1 yirminci asrm 
i~tc ortalanna yakla~ml~ bulunuyoruz. 
Milletler arasmdaki c;ukur, dolmak ~yle 
dursnn, uc;urum kadar derinle~mi~. bakan
lann gozlerini kararnyor. Barutun ehem· 
miyeti azalm1~. fakat onun yerine dina· 

mit gec;mi~tir. Muhayyilesi kuvvetli, yiik

sek fikirli, dahi Hugo'nun altm1~, yetmi~ 
sene evvel tasavvur bile edemedigi silah
lar, ~imdi insanlan seri halinde bic;mek ic;in 

mi.itemadiyen c;ogahyor, ~e~idleniyor. Bun· 
!ann tahribatmdan kurtulmak iimidile ~e
hirlerimizin altm1 kostebek yuvalarma ben· 
zetiyoruz. Y etmi~ sene evvelki F ransanm 
milli miidafaa biit~esi, bugiinkii F ransa· 
mn yalmz hava kuvvetlerine bile kafi gel
miyecek kadar hafif say1hr. 

Fa kat biitiin bunlar, bizi iimidsizlige 
dii~iirecek hirer sebeb mi? Bir taktm idea
listler tarafmdan masa ba~mda tasarlanan 
cemiyet nizam1 bir tiirlii teessiis edemiyor· 
sa, hayat1 mutlaka karanhk m1 gormemiz 
laz1m? Esasen JstlrabtmlZln biiyiik bir kts· 
m1 dehalarma hiirmet ettigimiz baz1 bi.i-
yiiklerin bu gibi hayallerine fazla bel bag
lam!~ olmam1zdan ileri gelmiyor mu? 

Her Diin, her Yarm'a pembe giizellik
lerle bakar. 18 inci aSlr 19 uncuyu cennet 
olarak gormii~tii. 19 uncu, biitiin ba~ka
hgma ragmen ayni ,Sey olmakta.n kurtula
madJ. 0 kadar ayni ~ey kald1 ki, bizi sey
rederken kullandtgl gozliiklerin rengini bi
le degi~tiremedi. 0 da bizi pembe gordi.i. 

V e ~imdi biz, sac;aklan saran yangmm 
ktzilhgt ic;inde ilerimizi gormege c;ahw
ken gozlerimizi biiriiyen pembe 1~1ktan sa· 
mimi olarak kurtulabiliyor muyuz? Biitiin 
yeniliklere ragmen ne kadar Diiniin ~o
cuklanytzl 

Y annki nizam1 pembe gormemeye ah 
bir ah~abilsek I 

NADIR NADI 

mekte alan halk ekiplerinden Kad1koy 
mmtakasmdakiler ii« haftadanberi faa· 
liyete ge .. mi§ bulunmaktadular. 

Kaymakamhk«a sec;ilen ve adresleri bir 
liste halinde tespit edilen §ahtslar ltfaiye 
kumandanhgma verilmekte, kumandan • 
l1k'<a da bu adamlar ~agmlarak vazifeye 
davet edilmektedirler. 

Bunlann ic;inde tiiccarlar, serbest mes. 
lek sahibleri, i§sizler, lise ve yiiksek mek
teb talebeleri de vardtr. ltfaiye kuman • 
danhgmca postalara terfik edilerek 
semtlere ve mahallelere taksim edilmi§ 
bulunan bu adamlar haftada iki giin ol
mak iizere senede 30 saat c;ah~acaklar
dtr. Grup amirligine celbedilenler burada 
evvela nazari: dersler gormekte, sonra da 
miisaid havalarda tatbikata .. 1k1p ltfaiye 
efradile beraber ameli olarak ._ah§mak • 
tadtrlar. 

Kad1koy itfaiye~i halk ekipine !limdiye 
kadar !50 si Kad1koyden, 44 ii KtzJltop· 
raktan, 3 7 si Erenkoyden olmak iizere 
2 3 I ki~i kaydedilmi§tir. 

yapmay1n1z! I ik· . 
* Sert kabuklu yemi§leri di§lerinizle I ClftS ve 

kumaya kalkx§maymtz. <;unkii di§leriniz 
hazim hazineniz midenizin anahtarlan ve 
tath tebessiimlerinizin en ktymetli siisle
ridir. Bu suretle onlann sade minelerinin 

zedelenmesine sebeb olmakla kalmaz, bel
ki koklerinden oynay1p sallanmak tehli
kesine ugramalanna bais olmu§ bulunur
sunuz. * Dekolte elbiselerinizin oniine fazla 
<;i«ek koymakta miibalaga gostermeyiniz. 
Bir elbiseye, bir mantoya, bir tunike tek 
<;i~ekle bazan can verilebilir. F akat bu 
fikri suiistimal ettiginiz takdirde bir tak1m 
bocek kabuklarmdan viicude getirilmi§ 
gerdanhklarla boylartm siislemege kalkan 
vah§i kadmlanna donmii§ olursunuz. * Ka§larmlZI kazttlp i.izerlerine rasttk 
veya ,.li ;;er boyalarla sun'i ka., resmetme· 
ge k maymtz. Kirpiklerinizi <;ok siyah 
ve ~ok yagh maddelerle boyamaymtz. 
Dudaklanmzm kenarlarmdan ruju ta§tra· 
rak agzmtzm bic;imini degi§tirmek hevesi
ne kap•lmaymtz. Aksini yaparsantz belki 
yiiziiniiz bir bebeginki gibi boyah ve sun'i 
olur, fakat ruhsuz ve canstz bir bebeginki 
tarzmda . ., * Jimnastik yaparken yiiksek ok~eli 
ayakkabtlar giymeyiniz. ldman hareketle
ri esnasmda viicudiin heyeti umumiyesinin 
ve biitiin uzuvlann tamamile serbest ol
mast laz•md•r. Yiiksek topuk bacaklanm
za ve viicudi.iniize sthhate muz1r yanh§ bir 
istikamet verecegi cihetle bu jimnastikler
den fayda yerine zarar goriirsiiniiz. * ~apkalanmzm iistiinii giil ve saire 
demetlerile miibalagah §ekilde siisleme
yiniz. Gene goriinmek bu gibi ekzantrik 
hareketlerle temin edilemez. Giizellik ve 
§tkhk ancak insanm ya§tna, <;ehresinin ve 
viicudiiniin §ekline uyan elbiseleri, §apka
lan se<;mekle elde edilir, * Alt goz kapagmtzm etrafmt bazJta· 
nmn yapttklan gibi mor renge veya siya· 
ha boyamaymtz. Otuz sene evvelki kadm-

!ann icad ettikleri bu i§in «oktan modast 
ge~mi§tir. Zaten aynaya baktJgmtz zaman 
da boyle bir vaziyetin sizi ya§Jmzdan fazla 
gostermege sebeb olarak adam aktlh ih
tiyarlattlgmt goriirsiiniiz. * Elbiselerinize, §apkalanmza liizum
suz garnitiirler ilave etmeyiniz. Kadnu, 
k1yafetinin iistiindeki fazla teferriiat hi~bir 
zaman giizel ve §Jk gostermez. Eteklerde 
bir ~ok volanlar, suta§lar ve saire olmast, 
belden a§ag• k•smtmzm §i§man goriinme
sine sebebiyet verir. Viicudiiniiziin te§ek
kiilatma gore yani belinizin iist veya alt 
ktstmlarmm fazlahgma gore tek gamitiir 
kullanabilirsiniz. 
•••••••••••••• lilt ••••••••••••• It Ill •••• •••••••••••••••••••• 

Ek11ek art1klar1 
" Saklanarak bayatlamt§, yahut da sof. 

iki renkli 
ku11asdan 
elbiseler 

r----~- ............... -

1 
Soldan itibaren: 1 - S!yah 

satenden bir elb!se. On ve a.rita 
kJSmm orta.smdan dik.i~l!. n:or

·~ sajm ii.st kJSml ve omuzlar 
. yuva.rlak bir par~;a lie ortiilii

diir. Siklamen satenden kor
sajmm i:iniinde ve kol kenar
Iarmda tezy!nat1 vardtr. 2 -
Bordo rengi yum~ak yiinliiden 
elbise. Etekl!k k1sm1 kal~;alar
dan itlbaren pel!selidir. Kor
sajm arka.s1 diigmelidir. Yuk:l

rlllt da ayni renkte satenden par .. alldtr. Tiirkuvaz krepten b!r kemeri ve k!lavatl 
3 - Slyah yiinlti krepten bir elbi.se. On taraft bastan a§agtya diigmelidir. Belde 
bir parl(a lie yap1~1k bir hale getirilmi§tir. Kollar omuzda lkl parca ile '""muccJJuL' '" 

Yaka da incecik bir ktravat tie siislenmi§tlr. 4- Koyu kahve rengl diyagonal ~<mm:o<~ 
<lii~meli go~iislii~li havi bir elbise. Muz rengi !pekliden Drape geni$ bir kemeri ve 
l(iik blr yaka.s1 vardtr. Kollarm omuz klsmt hafifc;e kabarJktli ve nihayet klll!mlart 
diigmelldlr. 

Devamb ve rahat uyumak 
* Yatak odasmda saba ve mangal 

yakmaymtz. Kaloriferli evlerde ise ya
tak odalannm hararetini 1hk bir dereceye 
indirecek derecede radyatorlerin musluk· 
lanm ktstmz. Yani harareti mutlaka 14 de
receden a§agt indiriniz. * Ak~am yemeklerinizi daima hafif 
§eylerden intihab ediniz. Alkol almaym•z 
ve kahve i~meyiniz. Y emi§ olarak iki el
ma yemenin de rahat uykuyu temine ami! 
olacak en mi.ihim bir esast te§kil edecegini 
de unutmaytmzl * Ziya altmda yatarak uyumak uyku· 
n-.n. o. .. lt. ... dn1;e;;u.._. .u.t.Aol vlwa. 0-w..-- ;.,.;.,. 1.:.--. 
ba yakmadan, hatta gece kandili kullan
mtyarak uyumay1 itiyad ediniz. * Y a tar ken yiizi.iniizii, ellerinizi iyice 
y1kamak, hatta miimkiin olursa bir thk 
banyo yapmak pek faydahdtr. Baztlan 
uykulanmn a~tlacagmt bahane ederek yiiz· 
lerini y1kamaktan «ekinirler. Halbuki bu 
nazariye hi~ de dogru degildir. <;unkii 
y1kannsamz mesameler al(thr, iyi teneffiis 
ederler ve sizin rahat uyumamz1 temin e· 
derler. Eger ytkanmazsamz giindiiziin 
topladtklan kirlerle ttkah olduklanndan 
nefes ahp veremezler ve uyumamza bir 
mani te§ikl edebilirler. * Yatarken ahnacak vaziyetler her ke
se gore degi§ebilir. F akat arka iistii veya 
ytiziikoyun yatmak pek tavsiye edilecek 
bir §ekil degildir. Sol omuzunuzun iisti.ine 
yatmak da midenizin kalbinizin iizerine 
tazyik yapmasma sebeb olabilir. Onun i~in 
sag tarafa yatmak daha miinasibdir. A· 
yaklan hafif«e biikmek de sthhidir. Lakin, 
tortop kaplumbaga gibi yatmak iyi de· 
gildir. 

* Eger yataga yattiktan bir 
sonra uykunuzun gelmedigini 
sakm hiddetlenip asabile§meyiniz. 
lenirseniz uykunuz bi.isbiitiin ka«ar. 
enaleyh me§hur cCoue usulii:~~ 
say1 saymaya veya zihninizi hali haz•r 
§iince, endi§e ve i§lerinizle alakas1 
yan havai meselelerle me§gul 
ba§laymtz. <;ar~abuk uyursunuz. * Giindiizleri yatak odalannm 
relerini a~arak oraya bol hava gJJrmesl 
temin ediniz. Tahammiil edeouen•er 
kt§ geceleri de pencereleri a~tk 
J;rJ-.-.'-' I.I.C ffiUduf. "\rollu~ ~a.u..l-J...: -ri 

penceresini ve yatak odamzm kapt!ant 
;;xk buakarak meseleyi bu suretle 
dinizl * Uykusuzluk bilhassa 
kinle§tiren en miihim amillerden 
Onun i~in kat'iyyen uykusuz kalmta)l'm) 
Bu iddiamtzm ne kadar dogru o~<>ul~u~ 
uykusuz ge-;en bir gecenin sabahmda 
namn kar§tsma ge«tiginiz zaman pek 
zel anlarsmJZ. Renginiz kac;mt§, R;o;otc:nll 

zin parlakhg1 kaybolmu§, yiizi.iniizde 
hatsizlik ve ihtiyarhk ~gileri peyda 
mu§tur. Bundan maada uykusuzluk 
da mi.ithi§ bozar. Huyunuz degi§ir, 
hi§ sinirli olur, her kesle kavga eder, 
ytflamaya ba§larsmJz. * Belleri s1k1 entariler ve pijamalar 
sanm rahat uyumasma mani olur. 
i«in geni§ ve bol entarileri tercih 
F akat bunlann omuzlanmn kapah 
sma bilhassa dikkat ediniz. <;i.inkii 
geceleyin bilmeden a .. thr. Dekolte 
gomleklerile yatmt§ olursamz soguk 
Sln!Z. 
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lki bu .. uk veya 
metrelik kadife 
dela ile kolay ve 
~abuk viicude 
lebilecek bir yaka 
yinatl. Evvela p 
lar viicude ~etJrJidJkl 
ten sonra v:oK"'"' 

kif edecek rada ufalanarak veya par«a halinde kai
m•~ ekmek artJklanm ziyan etmeyiniz. 
Bunlar bir ~ok §eyler i~in kullamlabilir. 
Eger bah«eli bir evde, sayfiyede bir ko~k-
te isek ekmek artJklanmn ba§mii§teri -
leri hi~; §i.iphesiz kiimes hayvanlandtr. • 
Boyle bir vaziyette degilsek, onlan yiye. 
cek ba~ka agtzlar yoksa, o zaman ba~a 
§eylerde istimal edehiliriz. Alelade ek • 
meklerin kesilmi§ yerlerden kuruyup zi
yan olmalannt menetmek i<;in en iyi usul, 
kesik noktalanm a~ag1ya getirerek temiz 
bir tabagm iistiine dikine koymak ve iizer
lerini ortmek kifayet eder. ~ayet ekmek 
uzun zaman duracaksa, o vakit bir teneke 
kutuya veya bir tencereye gene ayni va. 
ziyette koyup kabm kapagmt kapamak 
laztmdtr ki, i~eriye hava girmesin ve ek
megin ._abuk bayatlamasma mahal bnak Kiifiill iPtiile• 

ve saire intihab 
lebilir. Bununla 
ve laciverd e•m:se11:1 
re bambal)ka bir 
zellik ve yenilik 
rebilirsiniz. 

masm. 
!nee kesilmi~ dilimler halinde kurumu§ 

ekmekler gevrek gibi ~ayla yenebilecegi 
gibi ~orbalara koymak i«in de kullamla
bilir. 

BayatlamJ§ ekmeklerle tirid yapthr. 
Bunlar kiit;iik kiic;iik dogranarak yagda 
kavrulduktan sonra unlu ve yagh c;orba. 
!ann ic;ine at1larak yenebilir. Keza mev • 
siminde ekmekli vi§ne i~n de bayat ek
m,ekler tercih olunur. Hatta sabah kahval
hlannda iizerlerine tereyag, rec;el siirii • 
niip yenecek ekmekleti de biraz bayatla· 
mt~lardan intihab etmek §ayani tavsiye
dir. 

Evde evvelce kulland•gmtz muhte· 
!if renkte keten veya patistlerden art· 
mJ§ parc;alar varsa bunlardan kii .. iik ve 
orijinal ortiiler viicude getirebilirsiniz. 
Yukandaki 70 santimetre murabbaxn· 
daki beyaz keten ortii i~in ortasma 30 
santimetre murabbamda koyu pembe, 
havai mavi veya diger renk ketcnler· 
den parc;a gec;irir, etrafm1 gordugiiniiz 
§ekilde kii«iik yapraklarla siisler ve son· 

ra beyaz k1sm1 tamamen keser «•kanrsmtz. Oiger daha kii<;iik 
ortiiler ic;in bir veya iki kenanna ayni usulii takib ederek renkli 
ketenler gec;irir, sonra yapraklan viicude getirirsiniz. aprak· 
lann dahQ biiyuk mikyasta niimuneleri sol tarafta gosteril· 



6 CUMHURIYET 

Alman harb ge~nileri heyelin 

bontbardJtnan edildi V aziyet endi~eli 

bir sekil ald1 Ingiltereye de tayyareler hiicum etti, 

denizaltt-

, 

Simal 
. ' denizinde Alman 

JariDID faaliyeti artt1 

Toprak kaymasi netice
sinde havagazi borular1 

da patlad1 
Londra 23 (a.a.} - Resmen haber 

verildigine gore, lngiliz tayyareleri sah • 
.- r,amba gecesi, Heligoland yakmmda 
harb gemilerini bombalamt~ttr. Hava Ne
zaretinin bir tebligi bu hususta diyor ki: 

Sah gecesi, hatta c;ar§amba sabaht tay
yarelerimiz Heligoland korfezi iizerinde 
~ok faaliyet gostermi~ler ve ada yakmm· 
cia gordiikleri harb gemilerini bombardt· 
noan etmi~lerdir. Sahil bataryalan ve harb 
gemileri tayyarelerin ate§ine mukabele et· 
mi§lerdir. Oct Alman harb tayyaresi, tay
yarelerimizden birine ate~ ac;mt~sa da mu· 
vaffakiyetli bir netice alamamt~tu. AI • 
man tayyarelerinden birinin dii~iiriildiigii 
zannediliyor. Tayyarelerimizden hi~ biri· 
si hasara ugramamt~ttr. Bir lngiliz tayya· 
re•inin iissiine avdet etmemesi havanm 
c;ok fepa olmasma atfedilmektedir. 

Bohemya u:zerincle UfUf 
Londra 23 (a.a . ) - Hava h leri Ne· 

zareti, evvelki gece lngiliz tayyarelerinin 
yeniden Avusturya ve Bohemya iizerinde 
ke5if uc;u~lan yapmt§ olduklanm bildir • 
mektedir. 

H ava muharebesi 
Londra 23 (a.a.) - Kraliyet bava 

kuvvetlerine mensub tayyareler diin ce· 
nubu ~arki sahili ac;1gmda silah sesleri 
i•iterek denize ac;tlmt~lardiT. Tayyareler 
bir miiddet sonra, tahmin edildigine gore, 
Alman tayyarelerine hiicum edip geri 
piiskiirttiikten sonra avdet etmi§lerdir. 
Duvulan silah seslerinin vapurlara yerle§• 
tirilen tayyare defi toplannm ate§inden 
ileri "'eldigi zannedilmektedir. 

DufurUlen Alman tayyareleri 
Londra 2 3 (a. a.) - Diin dii~iiriilen 

iki Alman tayyaresinden biri ~imal deni· 
zinde Northumberland sahillerinin 10 mil 
ac;1gmda goriilerek lngiliz tayyareleri ta· 
rahndan 30 millik bir mesafede bulutlar 
arasmda takib edildikten sonra tahrib 
edilmi~tir. Ahlan kur§unlarla delikdetik 
olan tayyare tepeustu denize du~mii~tur. 

cHenkeh markah olan diger tayyare 
ise lsko~ sahiline du§mu§tiir. cSpitfires» 
tipindeki tayyarelerin takibine ugrayan 
Alman tayyaresi motoriinde husule gelen 
bir anza dolaytsile yere inmi~tir. Miiret -
tebatl esir olmadan evvel tayyareyi yak
m•~t t r. 

A manya 110 tayyare kaybetti 
Londra 23 (a.a.) -Almanlarm hava 

za) iah hakkmda muhtelif gazeteler ve ez· 
cumle Evening Standard gazetesi bir ta
ktm hasablar n e§rettikleri ic;in, salahiyet· 
tar kaynaktan Reuter ajansma a§agtdaki 
sarih rakamlar teblig edilmi§tir: 

cA 1 Alman tayyaresi muhakkak suret· 
te ve 9 tayyare de muhtemel olarak iis • 
lerine donmemistir. Bu rakam yalmz ln
giliz adalan i.ize indeki bolge ic;indir. Mu· 
harebelerde In ilizler bir tek tayyare da· 
hi kaybetmemiq]erdir. 

fn,.,i1iz sahilleri Heli~oll'lnd ve ball cep· 
hesi de dahil olduuu ha1de cephenin bii
tiin bolgelerinde Almanlar muhakkak o· 
larak 110 tayyare kavbetmi~lerdir. Bu 
rakamda F ranatzlann dii~iirdiigii tayya 
reler dahil degildir. 

lngiltere a~tk!artnda Alman 
tayyareleri 

biiyuk bir faaliyet goriilmii§tiir. Apach' a 
kar~t yaptlan karakol faaliyetleri ve A -
eydt Waldes garnizonuna kar§t yaptlan 
bir taarruz esnasmda bir c;ok esir aldtk. 
Karakollanmtz, zayiata ugramamt§ltr. 

Tayyareler, $imal denizi, lngiliz ada • 
Ian ve '!arki F nmsa tizerinde ke§if faali
yetlerini arttrmt,Iardu. 

llri Alman tayyaresi, lngiltere iizerinde 
uc;tuktan sonra iislerine donmemi§lerdir. 

Messerschmidt sisteminde bir Alman 
tayyaresi Wincker • 'W'edlington sistemin
de bir lngiliz tayyaresini dii§iirmii~tiir. ln
giliz tayyaresi, Alman korfezi uzerinde 
uc;mu~ olan bir grupa mensub bulunuyor
du. 

Cephecleki vaziyet 
Paris 23 (a.a.} - 22 ~ubatta havanm 

giizel olmast dolaytsile cephede ke~if kol· 
Ian daha buyuk bir faaliyet gostermi§ler· 
dir. Sarre'm ~3rkmdaki mmtakada topc;u 
faaliyeti de daha biiyi.ik olmu&tur. 

Havalarda daha c;ok uc;u§lar yaptlmt~
tlr. Bilhassa ke~if uc;u§lan yapllmt§ ve 
foto !l;raflar ahnmt~hr. 

Alman hava kuvvetleri Fransantn ~arkt 
iizerinde he§ veya altt defa buyiik ke§if 
uc;u~lan yapmt!)lardtr. 

F ranstz deniz mahfillerinde hast! olan 
kanaate gore son gunler zarfmda Alman 
tahtelbahirleri bilhassa $imal denizinde 
eskisinden daha biiyuk bir faaliyet gos • 
tPTrr>ektedirler. 

Holancla iizerincle mefhul tayyare 
LaHaye 23 (a.a.) - Resmen bildi • 

rildigine gore bir tayyare defi bataryast, 
bu gece Amsterdam'm cenubunda tabii
yetleri mec;hul bir veya bir kac; tayyareye 
kar§l ate~ ac;mtl!ttr. 

Bir lngiliz vapuruna taarruz 
Londra 23 (a.a.) - Evvelki gece Ji. 

mandan hareket eden lngiliz cHothi:. va
puru, Alman tayyarelerinin taarruzuna 
ugrad1g1 i~<in iki saat sonra limana don· 
mu§tiir. Vapurun kaptanile zabitlerinden 
biri mitralyoz kur:;~unlarile yaralanmt§lar• 
dtr. Diger cihetten Alman oldugu zanne· 
dilen bir tayyare, bu sabah §ark sahili a
c;tgmda goriilmii~tiir. lngiliz tayyareleri, 
denize at;tlmt~ ve biraz sonra uzaktan mit· 
ralyoz se~leri gelmiRtir. 

Balrk~t gemilerine taarruz 
Londra 23 (a.a.) - cGardew:., 

cEmulator» ve cCn·stab isimlerinde lie; 
bahkc;t gemisi diin limana gelmi~tir. Bu 
gemilerin miirettebatt Alman tayyarele • 
tinin mitralyoz atetine maruz kaldtklan
nt beyan etmifle rdir. 

cAcubu iaminde silahh bir bahk~ ge· 
misi , dii§man tayyarelerine ate§ at;arak 
kao;mlmt§ttr. Solon admdaki miisellah ba
bkc;l gemisi, Alman tayyarelerinin taar • 
ruzuna ugramt~hr. Aneak dii~man piis • 
kiirtiilmu!l ve Solon limana donmi.i§tiir. 

Avustralya on bin pilot verecek 

Heye!4nm vuku buldugu m\ntak4dca 
tetklkat 1/apd•yor 

Kad1koyunde, Moda burnunda bir he· 
yelan oldugunu yazmt§ttk. Hey elan 50 
metrelik bir saha dahilinde vuku bulmu§, 
bu mmtakada bulunan havagazi borulart 
patlamt§tlr. 

Bunun uzerine Kad1koy Belediye he· 
yeti fenniyesi vaziyetten haberdar edil
mit, vak' a mahalline giden miihendisler 
tetkikat yaparak hazuladtklan raporu Is
tanbul Belediyesine gondermi§lerdir. Bu 
meyanda bu cadde uzerinde bulunan 18, 
20, 22 . numarah evlerde de bazt c;atlak· 
hklar, bilhassa mermer merdivenlerin bi
nalardan aynldtklan goriilmii§tur. Hadi· 
se mahalline gelen fen heyeti topragm 
hala kaymakta olup olmad1gtnt anlamak 
iizere yollara ve evlerin baz1 kiSimlarma 
i§aretler koymu§tur. Dun bu i§aretlerden 
binalann dahilinde bulunanlara bir §ey 
olmaml§, fakat yollara dokiilen o;imento
lar yeniden c;atlamt§ttr. Belediye tekrar 
vaziyetten haberdar edilmifl, miihendis
Ier araziyi bir daha gozden gec;irmi§ler• 
dir. Hadisenin son iic; gundenberi devam 
eden f1rtmamn tesirile oldugu zannedil
mektedir. Bununla beraber, alakadarlar 
heyelanm mevzii kalmay1p da topragm 
muntazaman l<aymaa1 halinde bornun o
nunde Sa bur Saminin yaphrml§ oldugu 
duvann bu o;okuntuyii onleyemiyecegini 
soylemektedirler. 

Abluka 'iddetleniyor 
(Ba~tarata 1 tnct :saiUJede) 

tatbikmt kabul etmi§ti. 
Londra, 2 3 (a. a.) - Times gazetesi- lngiltere hiikumeti, ablukamn miies • 

nin Canberra muhabiri, askeri tayyareci- siriyetini haleldar etmeksizin bu muame
lik sahasmda lngilterenin sarfettigi mesa· lenin temdidi imkam olmadtgl miitalea· 
iye Avustralyanm i~tiraki derecesine dair smdadtr. 
yazd1g1 bir yaztda Avustralyanm 10.400 tyi malumat almakta olan mehafil, iic; 
pilot, I 5 .600 mitralyoz ve 30.000 miis· giin Romada kalacak olan Bastianini'nin 
tahfaz efrad vermegi taahhiid ettigini soy· bu meselenin halline miiteallik baz1 tek • 
lemektedir. Bu dominyon niifusunun 7 lifleri Londra kabinesine tevdi etmesi ve 
milynn raddesinde oldugu dii§iiniilurse bu hali hazuda Romada bulunmakta olan 

Londra 23 (a.a .} - Bu sabah Nor-
taahhiidiin azameti anla§thr. Miirebbile· lngiliz mubayaat komisyonunun hareke • 

folk sahili ac;1klannda, c;ok yuksekten u-
o;an bir Alman tayyaresi goriildiigii ha- rin ve talim tayyarelerinin say!Sint c;ok I tini tehir etmesi muhtemel oldugunu be • 
her almmt hr. lngiliz avct tayyareleri der- fazla arttumak maksadile talim merkez· yan .. tm,..ktedirler. 
hal havalanarak du§man tayyaresini ta- lerinin buviitiilme!>ine ve geni<letilme~ine Welle1 yarrn ltalyacla olacak 
kibe koyulmu~lardtr. Bir miiddet sonra, mahsus nlanlar halen bir te~ekkiil tarafm· Roma, 23 (a.a.) -Summer Welles'in 
sahilden bir taktm bomba ve mitralyoz dan tslah edilmektf'dir. Ilk tayyare mek· P- Zar gunii Napoli'ye gelmesi beklenil-
infilaklan i~itilmi~tir. tebi nisanda at;tlacakttr. mektedir. !yi malumat almakta olan me· 

Bombardtman tayyaresi olmaa1 muh· - hafile gore mumaileyh, Romada ancak iki 

temel diger bir Alman tayyaresinin, ke- Bir barut fabrikasinda infilak giin kalacak ve Mussolini'ye miilaki ola-
za bu sabah, Sunderland yakmmda kain cakhr. \Velles, aah gunii Berline gidecek-
Roker mevkiine yakm bir mesafeden uc;· Londra 23 (a.a.} - Dun ak,am, tir. Myron Taylor'un da ayni vapurla gel-

1 Waltham'daki barut fabrikasmda bir in-tugu gorii miistiir. mcsi beklenilmektedir. Mumaileyh, pa· 
Al filak vuku bulmu~tur. lnfilak oldukc;a u· man tebligvi zartesi giiniinden itibaren kendisinin Pa-

zaklardan hissedilmi1tir. 
Berlin 23 {a.a.) _ Umumi karargah Teslihat Nazm, kimsenin yaralanma· pa tarafmdan ilk defa olarak resmen ka-

tebJi;;_ ediyor: d " f b k d I bulunun te~rifata miiteallik teferriiahm tea-.., tgmt ve sesin a ri a a pat aytct madde 
Garb cephesinde Moselle ile Palatinat birikintilerinin yakllmasmdan miitevellid pit maksadile Kardinal Maglion ile temas-

ormanlan arasmda istihkamlar oniinde oldugunu bildirmi~tir. lardn hulunael'lkttr. 
MuttP-Iikler muvacehesincle 

Norve~'in vaziyeti 
P1<ris, 2 3 ( a .a.} - Y an reemi bir su

rettr- teblig edilmektedir: 

Sovyet · ingiliz 

gerginligi 
<Baf tarat• 1 tnct :sahtfede) 

saade eder etmez Almanyaya hareket te
§ebbusiinde bulunmalannm muhtemel ol
masile izah edilebilecegini kaydeylemek· 
tedirler. 

Stokholm 23 {a.a.} - Aftonbladet 
gazetesinin Moskova muhabiri, Bahriye 
komiseri Kuznetzov' un tayyare ile Mur
mansk'a hareket ettigini bildiriyor. Sov-
yetlerin' biitiin Kutub donanmast faaliyete 
ge<;mege amadedir. 

Potsamo civannda anstzm lngiliz filo
su;nun goziikmesi, lngiliz gemilerinin Sov· 
yetler Birligine kar~t her hangi bir hare· 
kette bulunacagt zannedilmemekle hera· 
b"er, Moskovada endite ile kar§tlanml§ • 
br. Moskovada zannedildigine gore, bu 
gemilerin hedefi Murmansk yolile AI -
man • Rus ticaretine mani olmakttr. 

Ruslarla Almanlarm enclifeli 
Londra 23 (a.a.) -Sima! Buz deni· 

zinde Finlandiya sahilleri ac;tgmda mii· 
him lngiliz deniz kuvvetleri bulunduguna 
dair verilen haberler Moskovada ve Ber· 
Iinde endi~e uyandtrml§tlr. Bitaraf mem· 
leketlerde bulunan lngiliz gazete muha· 
birleri bu endi§eleri tebariiz ettirmekte ve 
Skandinavyada hadiselerin buyuk bir sur· 
atle inki~af ettigini kaydeylemektedirler. 

Vipuri civarmclaki muharebeler 
Helsinki, 23 (a.a.} - Vipuri limamna 

10 kilometre mesafede kain mmtakada, 
harb gitgide §iddetlenmektedir. Sovyet 
tayyareleri, bugiin bu mmtakaya sirayet 
dairesi geni§ bombalar atmt§lar ve tet;hi
zath para§iito;iiler indirmi§lerse de Vipuri· 
ye varamamt§lardu. K1z1lordunun buyuk 
limena girebilmek hususundaki tahminle· 
rinin yanh~ t;tkttgt §imdi daha muhakkak 
olarak goriilmektedir. Muharebe Kareli 
cephesinin biitiin uzunlugunea ayni tid
detle devam etmektedir. Ktztllar Manner· 
h~im hattmm uzak §arkmdaki Taipale 
mlntakasmda hic;bir kat'i netice elde ede
memi§ler ve 3000 olii, ehemmiyetli mik· 
tarda tank ve ztrhh ktzak buakmt~lardtr. 
Sovyet ktt' alannm Koivista kalesine gir· 
diklerine dair olan haberler, Helsinki' den 
kat'i surette tekzib edilmektedir. 

Kareli'cle Finlerin yeni miiclalaa 
hatlarr 

Stokholm 23 (a.a.)- Finlandiya resmi 
tebligine gore, Kareli berzahmda demir· 
yolu boyunca ilerleyen Sovyet ktt' alan 
Vipuri'ye 13 kilometre mesafeye varml§· 
lardu. 

Bu teblig, Fin ktt' alarmm Mannerheim 
hatmm yeni mevzileri iizerinde hangi nok· 
taya c;ekildiklerini gosteren ilk resmi i§' ar· 
dtr. Sovyet ktt' alanmn vardtklan en de
rin nokta Summa'mn garbmda ve bu veh· 
re bir miktar mesafededir. Sovyetler bu 
bolgede taarruzlarma ba'lladtklanndanbe· 
ri buyiik insan ve malzeme zayiatt muka
bilinde 8 kilometre ile I 7 kilometre ara· 
smda arazi kazanmt§ oluyorlar. Finler. ye· 
ni rnevzilerinde kuvvetli olarak teessiis et
~J . ol~uklarml temin etmekte iseler de 
Sovyetlerin Finleri §iddetle tazyik ettikle
ri B§ikardu. Sovyet tazyikt §imdi biitiin 
berzah geni§ligince yaytlmt§hr. Fakat, do
guda Ruslann gelen kuvvetlerini ileri ei.ir
diikleri T aipale yakmmda bu tazyik mu· 
vaffakiyet gosterememektedir. Bu bolge
deki zayiatm gec;en hafta 25,000 oldugu 
soylenmektedir. Helsinki resmi tebliginin 
miitebaki ktammda §Oyle denilmektedir: 
Berzahta dii§man Unolajervi ile Vuoski a
rasmda Kaemir demiryolu istikametinde 
ve Taipale' de hiicumlarda bulunmu§, piis· 
kiirtiilmii§tiir. Dii§man Taipale' de 2000 
zayiat vermi§tir. Pitkaranta' da 200 ara· 
bayt ihtiva eden muhtelif Sovyet ia!}e 
kollan tahrib edilmi§tir. Fin bombardt
man tayyareleri gece, gundiiz muharebe 
etmektedir. Sovyet tayyareleri de faali
yetlerine devam etmi§lerdir. Berzahta 
4 40 • 4 50 tayyarelik Sovyet te~ekkiilleri 
gordilk. I 3 Sovyet tayyareai di.i§i.iriilmii§· 
tiir. 

« Yarcltm eclilirse Mannerheim 
hattr clu~mez» 

Briiksel, 23 (a,a.} - Mannerheim 
hattmm in§asmda miihim bir payt olan 
Belc;ikah General Badou yakmda Fin hu
kum~tinin daveti iizerine Helsinkiye gide· 
t:ektir. General, bugiinkii harekatm inki
§aft hakkmda nikbin goziikmekte ve Fin· 
landiyanm kurtulmast miimkiin ve laztm 
oldugu kanaatini gostermektedir. Gene
ral Badou, Le Soir gazetesine beyanatta 
bulunarak her taraftan insan ve maize· 
me yardtmmm bilhassa Botni korfezine 
varmaga ba§laml§ oldugunu, fakat bunla
nn kafi olmadtgmt bildirmi§ ve demittir 
ki: 

«- Mare§al Mannerheim' e uzun men· 
zilli aibr top, tayyare ve her turlu mii
himmat Hl.ztm,hr.» 

Sovyet tebliii 
Moskova 23 (a.a.} - 22 §ubat ta· 

rihli Leningrad tebligi: 

24 Subat 1940 

Denizlerdeki f1rt1na 
Karadeniz, Marmara ve Adalar denizinde o&uu"V•~·~ 

ftrtlna 

Karadeniz, Marmara ve Adalar deni-, na donerek iki giindiir vapurda ka 
zinde birkac; giin evvel ba§lamt§ olan §i· yolculanm c;tkartmt§br. 
mal ftrtmast devam etmektedir. Vapur· lmroza stgmmt§ olan Mersin vapuru 
ler el'an eefer yapamamakta ve seferde h giinii limammtza gelecekken diin 
olanlar limanlara stgmmt§ bulunmakta- bilmi§tir. lmroza stgman Kade§ de 
du. Alman malumata gore §imdilik hie; limana gelmi§tir. Kade§in de 48 
bir Tiirk vapuru tehlikeli bir vaziyette de- rotan vardtr. 
gildir. <;artamba giinii Ayvaltga hareket 

Diin saat 19 da Karabigaya sefer yap- Kemal vapurundan bir turlii malumat 
mast laztm gelen Seyyar vapuru bu seferi namamast endi§e uyandmyordu. Diin 
yapamamt~IIr. T rak, saat 1 5 te Mud an· mal vapurunun <;anakkalede 
yaya hareket edeeekken edememi§, Ma- lattlmt§ttr. Gene c;ar§amba gunii """'""-'"'l 
rakaz sabah 8,1 S te Bandumaya hareket nize hareketi laztm gelen Tan vapuru 
etmi§se de bir miiddet sonra Marmaradaki el'an harr·\et .. dem,.mi'<ti~. 
ftrtmamn viddetinden geri donmu,tiir. Trenler cle ge~ gelcli 

Diin Erzurum vapuru Mersin hattma B lk 1 d 'dd 1' • kl 1 k 
h k · l d . . a an ar a §t et 1 sogu ar a ar 

arro et etmJ!j ve yo una evam etmt§hr. 1 '1 11 k k k 
D .. b h 1 0 d B d I aylst e yo ann st s• ap .. n:m.,,151 ~1 u~"~ 

un sa a saat a artm an ge • d" k k 1 d'" d · b kl 01 un e spree ve onvansvone or er mes1 e enen gen vapuru ve gene sa- .. I s· .. . 1 ·, '1 · · 
t 16 d 1 'tt 1 . b kl U" at rotar a ITl'",.etye pe '"nt mtllhr. a a zmt en ge mest e enen gur , • , 

vanuru gelmemi~tir. l:zmtrcl e flclcletlr ltrttna 
lki giin evvel limandan Bandtrmaya lzmir 23 (Hususi) - .Sehrimizde 

hareket edip Ahtrkap1 onlerinde demirle- detli futma devam etmektedir. Ufak 
mege mecbur kalan Antalya vapuru diin tahribat vardtr. Bergamada elektrik 
bir tecriibe daha yapmt!J, fakat bir miid- trait, bazt evlerin bacalan, camilerin ku 
det Marmarada bocalad1ktan sonra lima· beleri ut;mu!Jtur. 

AsdsJZ haber 
(B~ to.raf\ 1 frtcl salttfede) 

Bundan maada Tiirkiye, hudud yaki -
ninde hangarlar in§a ettirmi§ olup bu 
hangarlarda, yeni olmak iizere 500 tane 
lngiliz, F rans1z ve Amerikan tayyaresi 
bulunmaktadtr. 

Anadolu ajanstntn notu: 
Anadolu ajanst bu haberin kat'iyyen 

ash o1madtibnt beyana mezundur. 
Karadenizde i us d anma11n n 

manerJralart 
Moskova 23 (a.a.) - Reuter ajanst 

bildiriyor: 
Stvastopoldan alman bir telgrafta Ka

radenizdeki Sovyet filosunun uzun rna -
nevralardan sonra iislerine dondiikleri 
bildirilmektedir. 

Deniz kumanda he:vetine gore, manev
ralar tam bir muvaffakiyetle bitmi§tir. 
Manevralara i§tirak eden gemilerin iic;te 
ikisinin tamamen yeni ve eon zamanlar· 
da in~a edilmilf oldugu soylenmektedir. 

Sahil muhafaza gemilerile tayyareler 
de manevralara i~tirak etmi~lerdir. 

lzmirde Esad - ibsao 
Kiic;iik Sahleb<;loglu Han 

Cumhuriyet gazetesinin ve biitiin 
nesrfyatmm tzmir ba$bavillltidir 

(}sKERLlK t~LERD 
Tiitiin ikramiyeleri 

Kartal Askerllk §Ubesl ba.§kanlJ~dan: 
§ubemlzde kaytdll olup tlittin 

almakta olan malftl subay ve 
yetlmlerlnln 940 ytlt 24/2/940 
ltibaren ba$lanaca~mdan ellerinde Jllt,vt:u~ 

tevz!ye cUzdanlar!le tubeye 
ll~n olunur. 

~ ) 
Saglam ~ocuk 

Bu lslmdeki zeng!n mUnderlcatll n ......... u.., 
c:ocuk gazeteslnin !kine! sayiSt ~tkmt~tll'. 

Yaz1hane nakli 
Avukat SUAD ZiYA KANT 
Sirkeci Palastaki yazthanesini Bah. 

c;ekapt Kutlu hana nakletmi~tir. 

Doktor Rilnti Ko,ar 
Cild ve ziihr~vi hastalaklan 

miitebusm 
Kad1koy: Pazaryolu Direkli apar. 

Telefon: 60898 

Klrsehir Nal1a Miidiirliigiinden: 

Altmark vapurile miirettebatmm mev· 
kuf tutulmas1 hakkmda Lord Halifaks ta
rafmdan Norvec; sefirine verilen protesto
ya heniiz diplomasi yolile cevab gelme
mi,tir. Cumartesi glinkii Kopenhag kon
feransmm, Norve~ Nazmna lsvec; ve Da
nimnrka naztrlannm fikrini almak imka
mnt verecegi zannedilmektedir. Naztrlarm 
Almanya iizerinde musaid bir teair yapa
caklan temin ediliyor. 

.$imal devletlerinin Sovyet tehdidi ve 
Alman matbuau oniindeki, mu~kiil vazi
yetleri Pariste tamamen teslim edilmekle 
beraber miittefikler muhariblerden birine 
cemile gosterilmesi ic;in hakiki bitarafh
!l:m tahrif edilmesine miisaade edemezler. 
Buna binaen Norvec;in kendi karasularm
daki tabii menfaat, hak ve imtiyazlarm
dan bilfiil saktt oldugu kal''~:tti mevcud
dur. Bu hususta lngiltere ve Fransa muta
hlktular. 

Carelie berzahmda Sovyet k1taatt, dii§· 
man! puskiirtmu§ler ve 2 I miistahkem 
mevzi i§gal etmi§lerdir. Bunlann 15 i be
tonarme topc;u istihkamlandu. 

Son derece §iddetli alan kar ftrttnast, 
hava faaliyetlerinin istik'(laf u<;u§lanna in
hisar etmesini mucib olmu~tur. 

1 Devlet DelllryoUan l1let11e ·u. Mi.irlijindea: 

§ofiirlerin dunkii. i~timatnda bulunanlardan bir ktsmt 

Motorlii kara nakil vasttalan esnaf ce· 
miyetinin senelik to plan ttst diin yapllmt§· 
tn. Toplant1ya idare heyeti raporunun 
okunmasile ba§lanmt§tlr. Raporda bu se· 
ne zarfmda cemiyete bir bina satm alm
dlgl, askere giden azaya ve muhtac es· 
nafa yard1m edildigi, plaka resminin ten· 
zili i~;in yiiksek makamlardan vaid alm
dlgt, bu meyanda plaka almak it;in c;ok 
uzun olan muamelatm da baaitle~ecegi. 
toforlere verilen cezalar, bilhassa Maliye 

cezalarmda hassasiyet gosterildigi zikre
dilmekte idi. 

Raporun okunmasmt miiteak1b verilen 
bir takrirle heyeti idarenin icraahmn tas
vibi isteniyordu. Soz soyleyen birkac; aza 
da ayni miitaleada bulunduktan sonra ra· 
por aynen kabul edildi. 

Hesabatm tetkikinden sonra yaptlan in
tihabda kur' a ile c;ekilen iic aza gizli rey
le yeniden sec;ilmi~ler ve kongre iyi bir 
hava ic;inde nihayet bulmu§tur. 

hte diin M. Champetier de Ribes, Pa
risteki Norvec; elt;isi ile yapttgt miilakatta 
hie; §iiPhesiz bu noktai nazan izah ve te§· 
rih e"lemi~tir. 

Halk Opereti 
Bu ak~am 9 da 

(0<; KUYUMCU) 

ZOZO Dalmasla 
Yazan: 

Yusuf Siiruri 

Fransacla Finlancliya giinu 
Paris 23 (a.a.} - Meb'usan Medisi, 

Finlandiyayl muttefikan takdir ve tek
rim ederek hiikumeti bir cFinlandiyaya 
yardtm milli giin\il) ihdasma davet eden 
bir teklif kabul etmi§tir. 

ltalyan Maarif Nazirl 
Belgradda 

Belgrad 23 (a.a.) -ltalya Maarif Na
zm Bottai cltalyaevi» ni ziyaret ettikten 
sonr::o diin Harici}'e Nezaretine giderek 
Naztr Markovic; tarafmdan kabul edil
mi§tir. Saat I 3 te Naib Prens Paul, Bottai
nin ~erefine Beyazsarayda bir ogle yemegi 
vermi~tir. Ogled en sonra Belgradda Fa· 
§ist ki.ilturu enstitiisii merasimle a!<tlrnl§tlr. 

l\Tuhammen bedell 8500 lira olan 500,000 aded tugla 11/3 / 1940 pazartesi gi.ini.i saat 15 tc 
kapah zarf usulile Ankarada Idare btnastnda satm ahnacakhr. 

Bu i~e girmek istiyenlerin (637,50) lirahk muvakkat teminat ile kanunun tayln ettiii 
vesikalar1 ve tekliflerini aynl giin saat 14,30 a kadar Komisyon Reisligine vermeleri laztmdtr. 

:;lartnameler parastz olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Haydarpa§ada Teselliim ve 

~·· •;:;.;;;
1

";~ Direktirlili iiUlart 
1"'"1 

Ayhk kiras1 Cinsi Semti ve mahallesi SokaA-1 No. 
Lira K. 

6 Diikkan Boiiazl~i Beykoz Yahki:iy 7 

3 lt • • Ekmek~l Baym 32 
5 • • • 34 

1 " Pa§abah~e Tepe Cami 1/i • 
2 5 • • • 3 
9 Ev Kadtki:iy OsmanaA"a Ku§d.ili 44 

15 Bostan i~erenki:iy Ham am sokak 
jl• Yukartda cins ve mevkileri yaztlt gayrimenkuller 31(5 :941 sonuna kadar kiraya ver 

mek i.izere a91k artt1rmaya ~'kartlml§hr. ihaleleri 7/31940 pertembe g\inii saat 14 tee!~) 
istekblerin Kadtki:iy Vaktflar Miidtirli.igtine miiracaatleri. (142 



24 Subat 1940 et.JMHURIYET 

MAZOR MEYVA TUZU 
Miiferrih ve Midevidir 

iRKIBAZ, BAZIMSIZLIK, MiDI BULANTI ve BOZUKLUGUNDA, 
BARSAK TI-ELLiGiNDE, MiDE EKSiLiK ve Y AMMALARINDA 

Emniyf'tle kullarulabilir. MiDE ve BARSAKLARI temizler, ahljhrmaz ve :o;ormaz. MAZON isim ve BOROS markasma dikkat 

kl$ REZLE • SIZ, GRiP siz, OKSURUK bir •• suz VALDA Pastilleri sayesinde kabildir. 
HAKiKI PASTiL V A L D A ismi iizerinde tsrar ediniz. Her eczanede bulunur. Yalmz toptan sab~ i~in MAZON ve BOTTON ecza deposu, Yeni Postane arkas1 No. 31. 

AKLINIZDA KALSIN! 
Et ve sebzelerin iyice pitmemesinden meyvalarm giizelce y1kanmamasmdan, i~ilen sularm 

temiz ve saf olmamasmdan has1l olan solucan dedigimiz barsak kurtlar1 en muz1r hayvanlard~r. 
Bunlar; ince barsagm i!r zarma yaplfarak ve kan emerek yetitir ve iirerler. Ekseriyetle ~ocuklarda 
bulunur. 

Halsizlik, kanstzhk, haz1mS1 zhk, karm agnlart, karm ,i,meleri, burun, m 'kad katmmast, ishal, 
oburluk, bat donmesi, salya akmast, sar'aya benzer sinir halleri, gece korkular1, gormede ve itil
mede bozukluk ... Hep bu kurtlarm tesiridir. 

Bir kutu 84nl4 
0 

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

DIKKAT: Kulland1ktan 24 saat sonra solucan dii,mezse !rOcugunuzda solucan olmadtgma 
itimad ediniz. Sthhat Vekaletinin resmi miisaadesini haizdir. Tarz1 istim·lli kutularm i!;inde yazdtdu. 
Fiall her eczanede 20 kuruttur. 

• • ISIIIIDe ''SANTA,, 

istanbul Elektrik, Tramvay ve Tiinel 
i,Ietmeleri Umum Miidiirliigiinden : 

24 /1/940 farihinde eksiltmesi yap1lacajt1 ilan edilen Silahtar fabrikas1 kazan dairesi elektrik 
tesisai.ma talib zuhur etmedijtinden ~in kapah zarfla fiat istemek suretile itmamma karar 
veriimi§tir. istekliler §artname, ke~ifname ve p!Anlan bedelsiz olarak Levaz1m Miidtirliigiinden 
temin edebllirler. 

Fiat vereceklerden maktuan 150 lirahk muvakkat teminat ahnacakhr. 
riat verebilmek !~in isteklilerin birinci veya ikinci smlf ehliyeti haiz olmalar1 §arthr. 
Fi~tlarm kapah zarfla ve azamt 10 gUn zarfmda idarenin Levaz1m Miidtirliigiine v~·ilmi§ 

olmas1 icab edecegi ilan olunur. (1375) 

Alatorka Alalrauga 

YEMEK pTfs~~ KiT ABI 
Yazan : FAHRlYE NEDIM 

Et sular1 - Konsomeler - ~orbalar - Bahk ve 
deniz hayvanatl !;orbalar1 - Siitlii ve §ekerli <;or
balar • Tiritler - Deniz oocegi ve ballkh tiritler • 
Dovmeler • Yumurtalar - Sal~alar - Pelte ve el
rnasiyeler - Ragular - Gamitiirler - Ce~id.li meze 
ve hordovrlcr - Piireler • <;e§id.li etler - Av etleri -
Ku§"lar ve kiimes hayvanlar1 - Bahklar - Sebze
ler - Pilavlar - Makarnalar - Tavalar - Tepsi 
tathlar - Hafif tathlar - Kompostolar - Ho§aflar -
Siitliiler - Kremler - Meyva ezmelerl - Murabba
lar - Re~eller - <;evirmeler - urublar - ~erbet
lcr - Dondunnalar - Pastalu - ~ekerlemeler • 

-t!:ltatalar - Taratorlar - Tur§ular - Et vfo unlu 
i§ler - Siitlii i§ler olm11k iizere 1000 den fazla 
yemek. tatl1, pasta ve ~erez ~;~idi bulacaksm1z. 

H£r ev kadantna aaz1m b:r kitab 
Flat1 : Clltslz 100 • Clltll 125 kuru• 

Toptan ve perakende satl~ yeri : iukllftb Kitabevl 
Istanbul • Ankara cad deal No. 155 

dikkat 

iZMiR ve KASABA 
Temdidi 

Demiryolu TUrk ~irketi 
l(:TlMA lLANI 

Alelade surette i!rtima edecek olan 
hissedaran heyeti umumiyesi 

fzmir - Kasaba ve Temdidi Demiryolu 
Tiirk §irketi hissedaram ticaret kanu _ 
nunun 361 inci ve nizamnamei dahilisinin 
24 i.incij maddelerine tevfikan 28 mart 
1940 tarihine musadif per§embe giinii saw 
at on bir bu~;ukta alelade surette ir;;timaa 
davet edilmektedir. 

Alakadann tarih ve vakti mezkurda 
§irketin lstanbulda Galatada Giiven ha
nmdaki idaresinde hazu bulunmalan rica 
olunur. 

Ruznamei miizakerat 
- !dare meclisi raporu. 
- Murak1b ve hesab mi.ifetti~leri ra-

poru. 
- 1939 senesi hesabahnm tasvibi ve 

idare azalanmn ibrasl. 
- Nizamnamei dahili mucibince tev

ziat. 
- I l"'"'o-of' :cl-..-. --!l-.:Jo :9".:6..,...} ~Jen ._ 

azalardan her birinin i.icretlerinin tayini 
z1mnmda meclise salahiyet itast. 

- ldare meclisi azalanmn intihabt. 
- Muraktb ve hesabat miifetti,lerinin 

intihabile bunlann iicretlerinin tayini. 
- Diger ,irketlerde dahi aza bulunan 

idare meclisi azalann1n mezkur tirketler
Ie cereyan edebilecek alan muamelatm 
takibi ir;;in salahiyet itast. 

I • I Asaleten ve yahut vekaleten yirmi his-
• Jstan•al Beledlyesi ilaalal'l se senedine malik bulunan her hissedar, 

•••••••••••••••••••••••••••••••••• heyeti umumiye ir;;tiamma hrtirak etmek 
Uskiidar 1tfaiye binas1 bahge istinad duvarmm temel k1smmm tahkinti i~i 2490 numarah hakkmt nizamnamei dahili mucibince ha-

kanunun 46 nc1 maddesinin B f1krasma tevfikan pazarhga konulmu§tur. Ke§if bedeli 904 lira izdir. 
13 kuru§, teminatl 135 lira 62 k~tur. ~artname Zab1t ve Muamrlat Miidi"trliigu kaleminde ir;;timaa i§tirak edebilmek ir;;in, hisseda· 
g6riilecekt.i.r . ihale 27/ 2/940 sah giinti saat 14 te Dainli Enciirnende yapJ.lacaktu. Taliblerin temi- ran ve yahut vekilleri haiz bulunduklan 
nat makbuz veya mektublar1, 940 ytlma aid Ticaret Odas1 ve Fen hleri Miidtirliigiinden alacak- hisse senedlerini biT bankaya tevdi ettik. 
Jar• fcnni ehliyet vesikalarile ihale giinii muayyen saatte Daimi Enciimende bulunmalart. (1329) lerini ir;;timadan laakal bir hafta evvel -

istanbul 
Dort 

Belediyesine Miisabaka imtihanile 
Miifetti~ Muavini Ahnacakbr. 

i mtihana girebilmek i~in: 
1 - Tiirkiye Cumhuriyeti tebaasmdan olmak, 
2 - Sinnen 35 ten yukan olmamak, 
3 - Her ttirlti s1hhi ve bedeni anzalardan salinl bulunmak, 
(Belediye tarafmdan tayin edilecek olan s1bhi heyetten raper ahnacakhr.) 
4 - Hiisniihal esbabmdan olup fena bir ~i:ihreti baiz bulunmawgm1 polis 

tevsik eimck 
5 - Askerlik vazifesini filen ifa etmi§ olmak, 

tahkikatile 

6 - Askerlik vesikas1 ile niifus teskcresinin ve hiisniihal varakasmm as1llanru veyahud 
Belediyece tasdikll suretlerini ve 6/9 eb'admda iic; aded fotograf vermek, 

7 - Yuk.~ek bir mekteb mezunu olmak, 
Yukanda zikredilen vas1flar1 haiz olup inltihana girmek, arzusunda bulunanlar 2/3/940 

tarihine kadar istida ile istanbul Belediye Reisligine miiracaat etmelidirler. 
imtihan 6 ve 7/3/ 940 ~al"§amba ve per§embe giinleri saat 14 te ~ehir Meclisi salonunda 

yap; lacakhr. 
imtihan program1 : . 
1 - Hukuki ve iktisadi malfunat, 
2 - Devlete ve Belediyelere dair mal! mevzuat. 
3 - Belediyelerin §ahsiyeti hiikmiyeleri ve hakkt kazalar1, 
4 - ~ehircilikten maksad ve gaye, Belediyeci gozile §ehir ~Jeri hakkmdaki dii§iinceler, 
(3 sua! tahriri, dordiinciisii siizliidiir.) 
imtihanda muvaffak olanlar arasmda miisavat vukua geldigi takdirde garb lisanlarma 

vuktJfu olan tercih edilecektir. 
:M:iifetti§ muavinligine tayin edilecek olanlardan ikisine maa~ ve dlger ikisine ucret verl

leccktir. Maa§ ve iicret miktarlar1 devlet memurlar1 aybklarmm tevhid ve teadiiliine dalr olan 
3656 numarab kanun hiikiimlerine gore tespit edilecektir. (1442) -istinl1.1kinin umumi menfaatlere uygunlugu tasdik edilip kanunen 1500 lira klymet tak-
dir "edilmi§ bulunan Beyaztd Camel Ali mahallesinin Beyaz1d meydanmda 170 eski 25 yeni 
kap1 583 ada 14 parse! No.h gayrinlenkuliin sahib ve alakahlar1 olarak Tapuca bildirilen 
Osman oglu Ahmed Rasinlin ikametg&h1 olarak gi:isterilen Beyaz1d Hasan Pa§a fmm kar
§tsmda Ariyel apartlmanmda bulunamawg1 noterlikQe bildirilmi§ oldugundan 3710 No.h ka
nunun 10 uncu maddesine tevfikan icab eden teblig varakalarmm bu gayrinlenkule, Belcdiye 
dairesinc ve umuma mahsus mahalline 20 giin miiddetle talik edildigi ilan olunur. (1443) 

EREGLi KOMURLERi iSLETMESi 
Geael Direktirlagiiadea: 

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

t~Ietmemizin in~aat miidiirliigii emrinde ~ah~mak iizere bu sahada tec
riibeli isteklilerin 1 mart 1940 tarihine kadar ~artlarile bitlikte: 

Zonguldakta Eregli Komiirleri i,Ietmesi 
Direktorlii w tine miiracaatleri. 

ispat etmelidirler. 
Bu babda imla edilecek alan varaka ile 

numaral bir bordroyu hissedaran §ir • 
ket idaresinden ve yahut Osmanh Banka
smrlan istihsal edebilirler. 

Her azaya nama muharrer bir duhu -
!iye varakasl ita olunacaktu. 

· ldare Meclisi 

Tasfiye hAlinde bulunan 

istanbul R1hl1m Dok 
V e Antrepo Tiirk Anonim 

~irketi 
21 mart 1940 tarihinde toplanacak 

hissedarlar umumi heyeti i~in 
davetname 

Tasfiye halinde bulunan Istanbul Rth. 
Urn, Dok ve Antrepo Tiirk Anonim ~ir· 
ketinin hissedarlan ticaret kanununun 
45 5 inci maddesi mucibince 21 mart 1940 
tarihinde lstanbulda, Galatada, Osmanh 
Bankas1 Tiirkiye umum miidiirli.igii bina
sma, saat 14 te, umumi heyet halinde top. 
lanmaga davet olunur. 

Miizakerahn ruznamesi 
Tasfiye heyeti raporu. 

Murak1b raporu. 
31 birincikanun 1939 tarihinde kate. 

dilen bilanc;o ve hesabatm tasvibi. 

Bir murak1b tayini. 
Ticaret kanununun 323 ve 324 iincii 

maddelerine tevfikan tasfiye memurlanna 

mezuniyet verilmesi. 
Sirket dahili nizamnamesinin 2 7 nci 

madesine tevfikan hissedarlar tarafmdan 

tevdii icab eden hisse senedlerinin ticaret 
kanununun 3 71 inci maddesi mucibince 
umumi heyetin toplanacag1 tarihten laa
kal bir hafta evvel tevdi edilmi§ olmast 

icab ettigi ve mezkur hisse senedlerinin 

hissedarlann tensibine gore Osmanh Ban
kasmm Istanbul, Paris ve Londra mer • 
kezlerinin her hangi birine tevdi edile -
bilecei!:i saym hissedarlara ilan olunur, 

, J."!!~fiy£ Hey~ti 

Her ak,am 
Beyoglunda 

BestekAr MUHLIS SABAHADDIN'In yazd1§1 ve best~ledljil 

BiR MASAL REVUSU 
Pek biiyiik hir muvaffakiyetle devam ediyor. Mntlaka goriiniiz. 

Bu Reviide Mualla Ashv•, Salabaddin 
P1oar Keremi temsil etmektedir. 

Revii i~inde o devre aid ko~ek oyunlart, Mazay Baleti yalmz salonu• 
muzdadtr. 34 arttstin i~t1rakile sabnemizc:l.e akrobat, varyete ve baletleri 

Her Pazar saat 3 te biittln programla Ailelere Cayh Mat.ne 
giindenberi rahats1z bulunan SALAHADDIN PINAR kesbi afiyet ederek 

reviiye i~ttrak etmektedir. 

MOJDE: M1s1r1n lkl bU?bUIUnden blrl alan me,hur mugannlye FETHIYE AHMED'! heyetlle 
blrllkte salonumuzda yak1nda dlnllyece kslnlz. Tel: 43776 

YENi 

Pudraya tam tenimize 
en uygun rengi veren 
Kolorimetrik yeni bir 
makine icad edilmittir. 

Bu makine sayesinde §im
diye kadar goriilmemit em
salsiz bir giilellikte yeni pud. 
ra renkleri icad etmektedir. 
Bu yeni pudra 4:SU ger;;men 

PUDRA 
RENKLERi 

onunde 

KADINLARIN 
HAVRETi 

*--Sihramiz kolorimetrik 
bir makina vas1tasile 

istihzar edilmektedir 

*------' 
TENtN GOZELUGiNl 
iKi MtSU ARTIRIR 

cinsindendir ve yagmurlu ve 
riizgarh bir havada bile sabit 
durur. Burnunun parlamast· 
na mani olur. En a1cak bir sa
londa dans ederken bile teni
nizin tazeligini ve sevimliligi
ni muhafaza eder. Hemen bu 
giinden bu yeni T okalon pud
rastm tecri.ibe ediniz ve her 
giin biraz daha gene goriinii· 
niiz. 

Karadeniz : Eregli Komiir 
Saghk Komisyonu 

Havzas1 
Ba~kanbgmdan : 

Doktor Aramyor 
Zonguldakta saghk te§kilah hastanesinin (300) lira iicretli dahiliye miitehass1shg1 miin

halclir. 
Talib olanlarm cliploma, ihtisas ve s1hhat sicil numaralarm1 gosterir klsa bir terciimei hal 

varakasile bir k1t'a vesika fotograf1m 1/ 3/ 940 tarihine kadar Zonguldakta Sagltk Komisyonu 
Ba§kanhgma gondenneleri. (1322) 

istanbul Defterdarbg1adan : 
Muhammen bedel Muvakkat teminat 

Defterdarhk ambarmda bulunan kolsuz bir aded latarna 
Defterdarhk binasmda bulunan miistamel Fort kamyonet 
YJ..!dv.da !;ini fabrikasmda mevcud Kaolen toprag1 Beber tonu 
istinyede Kirec; ocaklan mevkiinde biri 70 santinl kutrunda 
7 metre irtifamda diger dordi.i 50 santinl kutrunda ayni irtifada 
be§ kuru agag 
<;engelkOyiinde Uziimozii sokagmda 11 numaralt diikkanda 
bakkalhk eden Nikolinin yarunda emaneten bulunan bir masa, 
iki kanape ve ii~ koltuk 
Galata Kalafat yeri muhafaza mevkii yanmda yedi sekiz sene
denberi metrOk bir hal de bul unan pervane ile zincirler 
Ayakab1 iskelesinde Migonun ardiyesinde emaneten mahfuz on 
!;UVal un. ' 

Lira K. Lira K. 
5 00 50 

300 00 
50 00 

15 00 

4 00 

60 00 

79 50 

23 00 
20 00 

1 50 

50 

4 50 

6 00 

Yuk~r1da mevki ve miktar1 yaz1h malzeme ve e§ya hizalarmdaki muhammen bedeller iize
rinden satilinak iizere agtk artbrmaya konulmu.~tur. Sah~ bedeli nakten ve pe§inendir. ihale 
11/ 3/ 940 tarihine musadif pazartesi giinii saat 14 te Defterdarhk Milli Emlak Miidiirlugiinde 
toplanacak olan Komisyonda yaptlacakhr. Taliblerin yukanda yazth muvakkat teminatla 
muayyeu giin ve saatte komisyona mtiracaatleri. (1430 

izmir incir Oziitn T ar11n 
Sat11 Kooperatifleri Birligi 

Genet Direktorliiginden: 
Birligin Manisadaki Darphane, hletme ham iizerinde in~a ettirilecek 

Miidiriyet biirosunun avan projeleri nezaret ve murakabe i~leri kapalt 
zarfla miinakasaya ~Ikarllm1~hr. 

Taliblerin Nafta i~lerinde en az 300,000 lirahk proje veya in~aat yap· 
hklarma dair vesika ibraz1 ~artbr. 

$artnameler en ge~ 29 ~ubat 940 per~embe giiniine kadar izmirde 
Birinci Kordonda t~ hanmda Birlik Merkezinden ahnabilir. 

Taliblerin 4 mart 1940 tarihine musadif pazartesi giinii saat 15 te 
Birlik merkezindeki in~aat Komisyonuna teklif mektublarmt tevdi et
meleri ilan olunur. 

D '' TABIBI --·~~~ 
ERiB ZEKi 

GONEBAKAN 
Be§ikta§ Servet Gi§esi yanmda 

ERIB Apt. No. 1. Telefon: 49366 

1 Ace•e 
Sat11lk veya kirahk 

Pendikten iki kilometre, deniz sa
hilinde garajt, bag1, sebze ve meyva 
bahr;;elerini havi ko§k. 
44036 No. ya telefon edilmesi. 

istanbul asliye 
ikinci ticaret 

mahkemesinden: 
Emlak ve Eytam Bankas1 Istanbul §U• 

besi tarafmdan miinfesih K1rzade $evki 

ve §urekast kollektif §irketi §iirekast lmam 
zade Mustafa, K1rzade Hiiseyin, Yusuf 

Ktran ve kerimesi lhsan aleyhlerine zim

metlerinde Manizade deposu muamela

hndan miitevellid alacag1 olan 33885 lira 

36 kuru§un protestonun tebliginin tekem
mi.il tarihinden itibaren faiz, vekalet i.ic• 
retile birlikte her birinden kefaleti mute

selsile sur .. tile tahsiline dair ikame olu
nan davada: mi.iddeaaleyhlerden Beyoglu 

$i§hane karakolu civannda T ozkoparan

da K~rzade apart1mammn 6 No. h daire

sinde ve Osmanbeyde Kuagt sokak No. 3 I 

de Knzade Hiiseyne 29 / 9/9 39 tarih ve 

939/452 say1h dava arzuhali sureti gon

derilmi§se de mumaileyhin mezkur apar• 
hman hissedarlanndan olup yaz1h adreste 

ikamet etmedigi gibi halen bulundugu ika

metgaht da bilinemedigi mi.iba§ir tarafm

dan verilen me§ruhattan anla§tlmasma bi

naen mahkemece, i§bu arzuhal suretinin 

ikametgah1 mer;;hul alan Ktrzade Hiisey

ne ilan yolile ve usuliin 141 inci maddesi 
hi.ikmiine tevfikan tebligine ve 20 giin 

mucldet tayinine karar verilmi§ oldugun· 

dan keyfiyet teblig makam1na kaim ol
mak i.izere ilan olunur. (24689) 

Kiral1k 
Biiyiikpostane kar~nsmda yeni ya· 

p1lan Valide ham ittisalinde Kazas
ker ham altmdaki 2 magaza ve ir;;e
risindeki bo§ odalar kirahkt1r. Han 
odabas1sma miiracaat. 

Dr. Horhoruni } 
Hastalanm ak~ama kadar Sir· 

kecide Viyana oteli yamndaki mua· 
v .. ., .. h,.ne•inde tedavi eder. 

Telefon: 24131 -~ 

ittihadt Maadin 
Tiirk Anonim tirketi 

idare Medisi reisliginden: 

Sirketimiz hissedarlan heyeti umumi • 
yesi 18 mart 940 pazartesi giinii saat 14 
te Galatada Bankalar caddesinde Sark 
hanmm 5 inci katmda 8 numaradaki 
merkezir>de adiyen i~timaa davet olunur. 

Miizakere ruznamesi 
1 - ldare meclisi ve murak1b rapor

lannm okunmast, 

2 - 939 hesaba!lm gosteren bilan~o· 
nun kabuli.i, idare heyetinin ibrast. 

3 - Miiddetleri biten idare meclisi a

zasmm yeniden intihah1. 
Hissedarlann hisse senedlerini veya 

mi.ilkiyet vesikalanm ir;;tima gi.inunden en 
az bir hafta evvel §irketin idare merke • 
zine ve yahut her hangi bir banka veya 
miiesseseye teslim eylemeleri gerektir. 

7 A Yl - Beyoglu Niifus dairesinden 
ald~1m hiiviyet varakam1 ve Trabzon As
kerlik §ubesinden ald1g1m terhis tezkere
mi zayi ettim. Y enilerini alacag1mdan hii
kiimleri yoktur. 

Trabzonlu 325 dogumlu Hilmi og· 
lu Mehmed Salih Stalar 
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K1r1khk 

Giimriik Muhafaza Genel Komutanbg1 istanbul 
Levaz1m Amirligi Satmalma Komisyonundan: 

1 - Giimriik koruculan i~in sahn almacak 150 aded mll§ambanm 29/ 2/ 940 pel"§embe 
giinU saat 11 de ac;tk eksiltmesi yaptlacakbr. 

"- 2 - Tahmini degeri 3112 lira 50 kuru~tur. ilk teminab 234 liradtr. 
3 - Niimune ve §artname Komisyondadtr. Goriilebilir. 
4 - isteklilerin giin ve saatinde Galata Mumhane Caddesi ibrahim Rifat hamndaki Ko-

mlsyona gelmeleri. (1158) 

NED EN 
Biitiin miitehass1s di~ tabibleri 

RADYOLiN 
Di~ macununu tovsiye ediyorlar. <;iinkii: 

RADYOLiN 

ve butun · 
agr1lar1n1z1 

derhal 
keser. 

Liizumunda 
giinde 3 ka~e 

ahnabilir. 

Majik Sae Eksiri 

Sac;lanmz1 dokiilmekten, kepek
lenmekten korumak ic;in muhakkak 

Majik sac; eksirini kullanmtz. Derhal 
tesirini goriirsiiniiz. Sac;lan biiyiitiir, 
koklere yeni kayat verir, Bir tecrii
beden sonra neticeye hayret edecek. 
slniz. .................... 

Munakasa il8n1 
ATAY 

(;-tkar! 
• 

,...-----. Kurnaz hi1' saticmm lafla
PHIUPS 
~ rma kap1lm•~ bile olsamz 

~ yine ergec; Philips' e ba§ 

vuracaksm1z. Sag lam ve 

hassas 1940 Philips ahizeleri fir· 

mam1za biitiin d ii n y ad a §Ohret 

kazand1ran radyolarm tam hale

fleridir. Bu .Philips 1940 ahizele• 

rinin ucuzu da pahahs1 da miikem· 

mel, c;ok hassas, mute n a hirer 

teknik § a h e s _e r i d i r. 

Tip 206 A: 4 lam&alr S6per ciTiab • ..:..f6,?-: 
51 m, 186-585 ve 708-2000 m, olmak ii:er~ 
3 dalga snhan, - Br.ilun dnlga atthalarrnda 
yiiksek bir hasasiyel, - Netriyalrn pek gii: .. l 
a lr m r ~ - M ii k e m m e l cz y' r t kabiliyl!ti. 
Pek 1rk ve gii;el bir mahfaza, 

Taksltle...: 110 P..e.sln_99_Lira 

~ " . ' -· .. - . .. . . - . ' . -
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Di~leri beyazlabr. Di~ etlerini 
kuvvetlendirir. Di~lerin 

~iiriimesine rnani olur. 

Ag1z kokularmt 
defeder 

Elektrik i~letmeleri M. TEVFiK BAYKENT 
MUdiriyetinden: Pe,•~=e~~::·~;3:0• 73 

dalma kullamn1z. 

Sabah. ogle ve ak~am her 
yemekten sonra giinde 

U~ dela fn~alayJOJZ. 

Muhtellf serg·lerd ~n 

18 diploma, 24 altm 

madalya kazanmJ,tar. 

Antakya elektrik santrahm•zm 

tevsii i~in 150- 160 kilovat takatin

de bir Dizel elektrojen grupu satm 
almacaktJr. Bu husustaki f&rtname 
ler Ankara, Istanbul, lzmir Naf1a 

komiserliklerinden ve Hatay elek

trik ifletmeleri mudiriyetinden ah

nabilir. Teklifler en k1sa bir zaman 

zarfmda Hatay Elektrik idaresine 

gonderilmelidir. (1000) 

Mide, Barsak ve lc: bl!stahklan 
muayenehanesi METALLUM 

Tavzih 
Bed en T erbiyesi Gene) Direktorliigii 

Or. Y. Hallacyan AMPULLERi 

I Taksim (eski Talimhanede) Ab·l Dol .,.~, ueuz 
dii.lhak Hamid caddesi, Sabiha J'Jk teWID eder • 

apart. No. 12, daire No. 4 

t,te bunun i~in dudaklara gene• 

lik, tazelik ve cazibe temin eden 
GUITARE Rujunu kullammz. 14 
parlak ve feffaf rengi meyamnda 
esrarengiz siyah RUJ GUITAR 

son modadu. Her tarafta araymiZ• 
Biiyiik model 100 kuruf, retanji 
70 kuru,, ufak model 35 kurut• 

Hususi sureti istima
line dikkat ediniz. 

• istanbul Bolgesi Ba~kanbg1ndan : 
27/1/1940 tarihindenberl ilan edilmekte olan 755,894,03 lira k~if bedelli Dolmabah~e 

stadyom in§aah eksiltmesine girmek isteyen talibler en az bir taahhtidde 400.000 lirahk bu i§e 
henzer bir yap1 i§i yapmt§ olduklarma dair ibraz edecekleri vesika ile eksiltme tarihinden 
en az sekiz giin evvel istanbul Vil!lyetine mtiracaatle ehliyet vesikas1 alml§ olmalar1 ve ayni 
zamanda 194Q yuma aid Ticaret Odas1 vesikasm1 da hamil bulunmalar1 il!ln olunur. (2297) 

Cebelibereket Sulh Hukuk Mahkeme
sinden: 

Cebelibereketin Cumhuriyet mahalle
sinde oturan lslahiyeli Kadiroglu Hiiseyin 
Kahveci tarafmdan Adanada ~eyhcami 
civarmda Agamehmed sokagmda 76 nu
marah hanede ikamet eden Mes'ud e§i 
Meziyet Benli aleyhine ikame eyledigi 
arazi tesc;il davasmm cari duru~masmda 
clava olunan Meziyet Benlinin lstanbula 
nakli hane eylediginden namma <;tkanlan 

1940 iLK B AHA R 

ViYANA SERGiSi 
10 •·•a .,.., mart 19 Alo davetiye varakasJ tebligsiz iade kthnml§ 

• ':It ve lstanbulun hangi semtinde ikamet et-

T f •1 At • • tigi malum olmtyarak mec;hul bulunmu§ 
a Sl a l~ln : oidngundan tebligatm ilanen icrasma ka-

K. A. M U .. LLER ve ~k il". Iar verilmi§ oldugundan miiddeaaleyh Me-
~ ziyet Benlinin muhakemenin 6/ 3/940 

per§embe giinii saat 9 da Cebelibereket 
Minerva han, Galata • Istanbul, Tel: 40090 Sulh Hukuk Mahkemesinde ham bulun-

~---••••••••••••••••••••••••••11 madtgJ ve bir vekili miidafi dahi gander-
istanbul Elektrik. Tramvay ve Tiinel medigi takdirde muhakemenin gJYahmda 

r devam edecegi ilan olunur. (24634) 

i,Ietmeleri Umum Miidiirliigiinden : 
19000 kilo 16 mm. murabbat maktamda ~tplak bak1r kablo tel 

5000 kilo 10 mm. murabba1 maktamda ~tplak balm kablo tel 
Yukartda miifredau gosterilen malzeme satm almacagmdan alakadarlarm §artname almak 

iizere idaremiz Levazun Miidtirltigiine mtiracaatleri liizumu ilan olunur. (1452) 

Sahib ve B~muharriri: Yunua Nadi 
Umumi ne§Tiyatl idare eden yan ~Leri 

Mii.dii.rii.: Hihmet Miinil Olgen 
Cumhuriyet Matbaas& 

E,siz FRANSIZ miistahzart. 

TORKiYE ANAPIYOdEN 

DEMiR ve (:ELiK F ABRiKALW 
Miiessesesi Miidiirliigiinden: 

Dr. lhsan Sami 
tstreptokok, fstafilokok, pnomo
kok, koli, piyosiyaniklerin yaptl~ 
c;1ban, yara •. akmti ve cild bastahk· 
!anna k3.1'§1 c;ok tesirli taze S§Idu. 

Haddehane Ustas1 ve i,~isi Abnacakbr. 
Yakmda i$letmeye a~;llacak olan haddehanemiz i~;in tecriibeli hadde 

ustas1, hadde tav ocakcisJ, hadde tornacisi ahnacaktrr. 
Sabhk karnyon 

265• lira k1ymet tahmin edilen 
$evrole marka bir kamyon 29 §Ubat 

940 per§embe .giinu saat 1,30 da 
Sandal Bedesteninde miizayede ile 
satJ!acakttr. 

Evvelce memleketimizde veya haricde bir haddehanede ~;ahsm1~ tecriibcli 
hadde is~;isi ve ustalanmn ellerindeki hi21llet vesaiki ve polis hiisniihal $e
hadetnamelerile 15/3/940 tarihine kadar dogrudan dogruya miiessesemize 

miiracaatleri iUm olunur. 

Mavsimir\ GRiP, OKSUROK, NEZLE ve BOGAZ olmada~ci~e~irmak 
PASTiL KATRAN HAKKI kulla,•n•z. Bunun yerlne ba,ka ~eyler vermek 

·.llii~rlerse aldanmaytr;uz lsrar edlnlz. 

Akhisar Belediyesinden: 
Akhisarda muhtelif yerlerde yaptmlacak ve mecmuu (13990) liraltk mecra ln§aSJ ihaleye 

!;tknnimt§tlr. Ihale kapah zarf usulil~dir. Mecra ~ine aid plan, proje, §artname ve k~ifler 
her zaman B~lediyemizde gori.ilebilir. 

Bu gib• i§leri yapttgma dair kanunen Uztm gelen vesikalar1 haiz olanlarm ke§if bedelinin 
% 7,5 u nisbetinde tcminat gostermck iizere Akhisar Belediye dairesinde 4 mart pazartesi 
giinii saat on be§te yaptlacak eksiltmeye i§tirak etmeleri ilan olunur. (1319) 

Bir OPERA TOR Ahnacakttr 
Ergani Baktr Sirketinin madende tesis eyledigi yeni modern hastanesi 

i~;in bir. ope~a~ore ihtiyac vardu. $imdiye kadar ~ah~mi$ olduklan yerle. 
bonservislermt ve 3 aded fotograflarile, teshin, tenvir ve ibate ~irkete aid 
olmak iizere isteyeceklcri as~~:ari iicreti ~irketin Ankarada Ulus Meydamnda 
Ko~; hamndaki merkezine veyahud dogrudan dogruya a~ag1daki adrese tab· 
riren miiracaatleri. Adres : 

GELMiSTiR. HER YEilDE ABA YINIZ. Ergani Bak1r1 i$1etmesi Direktorliigii, MADEN 
• .... 1 


