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Sulh i~in gayretler 
II 

a ev enn1n Yl onumu 
Diin Ankaradaki merasimde 9emberlagn gerginligin 
Cumhur Reisimiz de bulundu azaldzjznz, sulha ~alz~mak 

Diin miihim bir nutuk soyleyen Ba,vekil Doktor Relik S aydam ve Beyoglu 
Halkevinde radyodan nutku dinleyen azalar 
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te osyologlara gore milletlerarast 
;;;;;;;J} nizammm bozulmu~ ~ekline harb 

dcniyorsa da harbin de kendine 
mahsus bir nizamt olduguna inanmak 
mecburiyetindeyiz. Hatta askerlere sorar· 
sak harb nizarnstzhgm degil rni.ikemmel 
bir nizamm ifadesidir. Hayat, devarnh 
bir mi.icadeleden ibaret degil mi? Har
bettigimiz zaman bu mi.icadelenin kanun
lanm, teknik kaidelerini tatbika ~ah~mak
tan ba~ka bir ~ey yap1yor rnuyuz? Sosyal 
uzviyetin kendini koruma gayreti en ~u
urlu bir ~ekilde ancak harbde gori.ilmiiyor 
rnu? 0 halde ~uurla~an cemiyetlerde ni
zamstzhktan nastl bahsedilebilir? 

Bu iki iddia arasmdaki aynh~n -bir 
~ok rnevzularda oldugu gibi- kelimeler ve 
tarifler i.izerinde bir tiirlii uyu~ularnam1~ 
olmasmdan ileri geldigini, Majino'ya gi
derken yolda bir daha anlad1rn. Dunyada 
ne kadar din varsa o kadar allah oldugu 
gibi, yeryiiziinde ne kadar sosyal nazari
ye varsa bunlann hepsine gore de ayn 
ayn nizamlar var. Sosyalistlere gore mi.is
tahsil stmfm ba~a ge~medigi bir cemiyette 
nizam mevcud degildir. Korni.inistlere ka
lma, kaytdstz ~artstz istimlak · rni.isa
vatmt ternin eden bir otorite kurulmadtk
~a nizamdan bahsedilernez. Anar~stlere 
gelince, ne ~ekilde olursa olsun nizamt 
korumaya ~ah~an devlet bizzat nizarnstz
ltgm korkunc bir semboli.idiir. 

Halbuki hayatm rnezheb ve nazariye 
tammiyan oyle iisti.in bir kanunu var ki. 
biiti.in ~Irpmmalanmtza ragmen bizi bir 
y1gm hamur gibi rniitemadiyen yuguruyor. 
Bu kanunun emrinde olarak giiniin ~art
lanna uygun yeni kahblara giriyoruz ve 
bu giine sigmJyar.ak yanna · dogru ta~an 
bir ya~ama istegile, yan memnun, yan ~i
kayet<;i. yan sabtwr., ge~inip gidiyoruz. 

* Askeri otomobillerle seyahat ediyor-
Bizim arabamn ~oforii sivil hayatta 

imi~. Asfalt yo! i.izerinde 
rasburg' a dogru yi.iz yirrni kilometre 
Ia u<;arken, 8eyaz1d kahvelerinden bi

nargile i<;en bir adam rahathgile ko-

- Y a ban(") memleketlere hi~ gitme
. fakat i~im icabt Fransay1 kart~ kan~ 

Diyordu. 

NADIR NADI 
( Arka&t Sa 5 sutun 4 te) 

Yazan 
CELALEDDIN EZINE 

Yarmld ailhualtla 

nutku 
Refik Saydam « Yirmi senelik istiklal ve inkdab 
sava~1 hayatunJZda diinyayt gtpta ettirir mer
halelere varan milletimizin bu miiesseselerden de 
bekledigi haYJrlt, · feyizli neticeleri behemehal 

alacagJZ, kanaatimiz vard1r » diyor 

Ankara 25 (Hususi) - Halkevlerinin 
sekizinci y1ldoniimii, bu giin Ankara Hal
kevinde biiyiik bir heyecan ve ne§" e i,.in
de kutlulandt. 

Cumhur Reisimiz lnonii, refikalarile 
birlikte tam saat 15 te Halkevini §eref
lendirdi ve merasimi sonuna kadar takib 
etti. (Arkast Sa. 5 autun 1 de) 
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Sobranya diin a~ldt 
Kral Boris, Tiirkiye ile mevcud •• muna· 

ebedi dostluk sebetin 

miilhem 

muahedesinden 

tasrih etti bulundugunu 
Sofya 25 (a.a.) - M~b'usan meclisi· 

nin alelade 25 inci toplant181, diin biiyiik 
merasimle yaptlmt§tJr. 

Kral ve Krali,.e, i'<tima salonuna girer· 

lerken ve salondan ~tkarlarken, ayaga 
kalkan biitiin meb'uslar tarafmdan heye· 
canla a!kJ§Ianmi§lardJr. 

(ArkaSt sa II stltun 5 te) 
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Helsinki ile Moskova 
aras1nda miizakereler 

Sulh g AbaanyanJn 
tavassut ettiginde asrar olanuyor 
Biitiin cephelerde muharebeler aynt ~iddettedir; 

Finlerin cenubda iki ~ehri tahliye 
ettikleri teyid edilmektedir 

--~•r ·# 
.... ~" /!': 

Lado.:a. cephe.rinde, onnankl1· araamc:la bi? Fm topu faa.!iyet halhtde 

. (Yaz;uc 5 inci aahilede) 

fzrsalz bulacajznz sOgliigor 
SuiUer Welles diin Romaya geldi 

italya Hariciye Naz•n 
Kont Ciano 

[ Amerika Reisicurnhuru Mister Roose
velt'in, ltalya, Almanya, Fransa ve lngil
terede gayriresmi sulh istitareleri ve tet· 
kikler yapmak iizere Hariciye Miistetart 
Mr. Sumner Welles'i Avrupaya gondcrdi
gi malumdur. Bu zat diin Romaya gel
mi~tir. Son telgraflar kendisinin Berlin
de de biiyiik iimidlerle beklenmekte ol
dugunu ve Almanyamn hila sulh i~in ta· 
vassutta bulunabilecegine inand1gmt bildi· 
riyorlar. 

Diger taraftan evvelki giinkii nutkunda 
biitiin milletlerin hiirriyeti ve tethit aiyase-

Almanyada 
sabirSIZIIk 
Berlia ltir salll 
iiiiWmua hila 
iillid bajbyor 

Londrada akisler 
Amerikan miistetan Welles'in seya· 

hllti dola}'lsile Londra muhabirimizin 
lngiliz diplomatlart arasmda yapbg. 
dikkate Jayan anketi bugiin ikinci sa· 
hifemizde bulacakstmz. 

tinin lagvi i~in harbeden lngilterenin, bu 
esaslar dahilinde samimiyetini ispat eden 
her devletle bir tesviye tekli bulmaga ha
Zlr oldugunu soy)eyen ~emberJayn diin 
biraz miiphem ve fakat ~ok manidar kuu' 
bir nutuk soyleyerek timdi sulh i~in -;ah· 

AmeTika Hariciye Milste§art 
Mr. Sumner Welles 

tahilecek vaziyette bulundugunu bildi 
miitir. Amerikan miistetarmtn muvasala 
giir>iinde bu sozler ~ok manahdu-. y 
giinlerin bant yolunda miihim haberl 
getirmesi beklenebilir.] 

Londra 25 (a.a.) - <;emberlayn, Bi 
mingham' da bir te§ekkiire cevab verere 
demi§tir ki: 

«- Belki de tezadh goriinebilir am 
hissediyorum ki, harbden evvel ve b 
harbin c;tkmasma mani olunabilecegi ta 
min edildigi sualardaki mevcud gerginli 

( Arka&t Sa. 5 sutun 3 te> 

····!c:~~~~:~::~ .. ··r"TU~k····;iy;·~~ti~d~ .... hiC ..... bi~ 
Romada bir p;otokoi gayritabiilik yoktur! 

imza edildi 
Roma 25 (a.a.) - Tiirkiye ile ltalya 

arasmda bu seneki ticaret miibadelelerini 
tayin maksadile toplanan muhtelit ko • 
misyon mesaisini ikmal etmi§ ve bir pro· 
tokol imza edilmil,ltir. 
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Seyhan ta~b, alb koy 
sular albnda kaldt 

Adana 25 (a.a.) - Dun gece 4,5 
metre yiikselerek tehlikeli bir §ekil alan 
Seyhan, alb koyii sular altmda btrakmt§ 
ve Adanamn §ark mahallelerinin bir kts
ml da sularm istilasma ugramt'lhr. Giden 
imdad ekipleri mahsur kalan koyleri kur
tarmt§tlr. Seyhan sulan in~ege ba§la
mt§tlr. 

~oeulllaP 

Bugiin 7 nci sahifemiz 

Belgraddan Reuter, 

hududu haberlerinin 

gandas1 oldugunu 

• 1saa edilen Ru 
' 
Alman propa 

ediyor tasrih 
Londra 25 (a. a.) - Reuter bildiriyor: Reuter ajansintn diploma 

tik muharririnin ogrendigine gore, Londra resmi mahlillerinde, Tiir 
kiyede siyasi vaziyette her hangi bir gayritabiilik mevcud oldugun 
teyid edecek hi~ bir malUmat mev cud Jegildir. 

Ankaradan fimdiye hadar alrnan resmi lngiliz raporlarznda, Ru 
huduJunda Tiirk - Sovyet musade meleri vuku buldugu hakkrndak 
Belgrad haberleri teyid edilmeme ktedir. Londrada vazile ve salahi 
yet sahibi bir zat bunlarrn sansasyon yaratmak ve korkuluk gibi kul 
lanmak isteyen haberler oldugunu soylemi,tir. 

Reuter ajansrntn diplomatik muhabirinin oifrendigine nazaran 
Tiirk - Sov.vet hr1dudunda telcis v ,.,..;d hftJiseler hakkrndaki Belgra 
haberi, son haltalar zarlznda biitiin BalkanlarJa ve yahrn farkta hii 
kiim siiren Alman harb propagand astntn mahsulii olabilir. 

( Arkas1 a 3 siitun 6 dal 
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Diinkii spor ·hareketleri 

Tehir edilen lik ma~larrna dii n ii~ stadyomda Jevam edilmi,tir. Ayni zamanda Beyoglu Halkevin. 
de de miisabakalar yapdmrfltr. Yu karzki resim, Beyoglu HalkevinJe gene kzzlar arasrnda varnlan jim· 
nastik hareketlerini gostermektedi r. Diinkii miisabakalarrn telailatl 6 ncr aahileJedir. 

Yuna• Nadi 
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S. Welles Avrupaya gelirken 
Londr · iyasi mehafilinde 

muh in anketi 
bir Runciman'In impa· «Arbk, yeni 

ratorluk menafiini 

miisaade asia 

ihlal • etmes1ne 

etmiyecegiz!» 

.huzve!t'in sureti mah . .usada Avrupaya gonderdigi Hariciye Muste§ar• Sumner Welles, 

rag•nda Harlciye Ncmn Cordell Hull 11e so!unda Hususi k8t!bi Adolphe Berele 

Londra (Hususi) - Roosevelt tara
fmdan Avrupaya gonderilen Sumner Wel
les' in bu seyahati dolaytsile Londra siya
si mehafilinde bir anket yapmay1 dii§iin
dtim. 

Bir sulh mtijdecisini kollarm1 at;;arak 
kar~tlamak Anglo - Saksonlann zihniyeti
ne tamamile uygundur. Bu sebebden do
lay! Sumner Welles, Londrada mesai sar
fettigi suada birt;;ok sempati celbedecek
tir. lngiliz naznlanmn kaffesinin kendisi
ne arzu ettigi malumah vereceklerine e
min olabilir. Amerika Reisicumhuru Roo
sevelt' in mutemedi olan bu zat, vazifesi
nin hit;; olmazsa haber ve malumat alma
ga taalluk eden ktsmmda btiytik bir mu
vaffakiyete nail olacakllr. 

Ancak miittefiklerin gayeleri tespit e
dilmi~ oldugundan ve bunlarm sarstlmasl 
imkam kat' iyyen mevcud olmad•gmdan 
Londranm siyasi mehafilinde hit;; kimse, 
Amerikanm sulh ic;in yapacag1 tavassut 
teklifinin miispet bir muvaffakiyete ikti
ran etmesine ciddi olarak giivenmemek
tedir. 

Gene bir muhafazakar meb'usu bu me
sele hakkmda isticvab ettim ve: 

-Mister Sumner Welles' in Avrupa 
it;;in yeni ve ba§ka §ekilde bir Lord Run· 
ciman olmasmdan korkmuyorsunuz? de
dim. 

Muhatabtm, §oyle cevab verdi: 
- Buna kat'iyyen imkan yokl lngilte• 

re lmparatorlugu Lord Runciman'a i~ ha
vale etmi§ oldugundan dolay1 pi§man ol
mu§tur. Binaenaleyh bir ba§ka Runcima
nm lngilterenin menafiini ihlal etmesine 
miisaade etmemiz miimkiin degildir. 

- Bu meseleyi biraz daha ac;1k ola
rak izah lutfunda bulunur musunuz? 

- Ba§iistiine. Eger lngiltere, harb ga
yelerini tahakkuk ettirmiyecek yani Po
lonya ile <;:eko • Slovakya yeniden mey
dana getirilmiyecek olursa her hangi bir 
ittifak akdetmemize imkan yoktur. Bize 
kar§l diinyanm esasen sarstlmt§ olan iti
madJ biisbiitiin ortadan kalkacakllr. Hat
ta fazla olarak boyle bir zaaf dominyon
lann ve miistemlekelerin itimadm1 selbe
<!lecektir. 

- Bu miitalea, sizin §ahsi miitaleamz 
mtdtr? 

- Haytr. <;:ok ya§h bir zatm etrafma 
toplanml§ bir grup miistesna olmak iize
re btittin meb'uslarm mtitalealar1 bu mer
kezdedir. (Bu ihtiyar zattan maksud olan 
§ahts, vaktile Ba§vekilken takib ettigi §ark 
siyasetile lngiltere ve mtittefiklerini yakm 
§arktaki en kuvvetli istinadgahmdan mah
rum etmi11 olan Lloyd George' dur.) 

Bu gene meb'usla yapml§ oldugum go-c Aatalyada yo liar 

rti§meden sonra Avam Kamarasmda bir
c;ok siyasi tecriibeler gormii§ olan liberal 
bir meb'usla gorii§tiim ve kendisine §U 
suali sordum: 

-Mister Sumner Welles' in «emniyeh 
ve <tPolonya ile <;:eko • Slovakyamn ye
niden meydana getirilmesi:. mefhumlarl 
hakkmda etrafh izahat isteyecegine ihti
mal veriyor musunuz? 

- Bu suretle hareket edecegini iimid 
ediyoruz. ;iu noktaya mim koyabilirsiniz: 
Bizce «yeniden meydana getirmek1J mef· 
humunda metafizik bir mahiyet yoktur. 
Almanyanm c;erc;evesi ic;inde muhtariye· 
te benzer bir idare ile sulhu temin etme
ge imkan yoktur. Bohemya, Moravya ve 
Slovak devleti protektorlerinin yan ko
mik. yan faciavi ve her halde kanh va
ziyetleri biitiin diinyaya ~ok ac;1k ve c;ok 

mtithi§ bir ihtardu. Bizce cyeniden mey· 
dana getirme~ demek, htiki.imranhk hak
lanna sahib iki devletin yeniba§tan tesisi 
demektir. 

Bu suada, son gtinlerde kendisinden 
c;ok bahsedilmi§ olan bir amele meb'usu, 
yamm1za yakla§h ve §oyle dedi: 

- Amele fnkas1, harb gayelerinde as· 
Ia inhina kabul etmiyecektir. Bu gayeler, 
Polonya ile <;:eko • Slovakyamn tekrar 
meydana getirilmesi, Avusturyahlarm 
kendi mukadderatlan hakkmda serbest
t;;e karar vermeleridir ... 

Bu mtithi§ sinir harbinden sonra sulh, 
ancak birkac; giin veya birkac; sene ic;in 

degil, hie; olmazsa bir nesil ic;in garanti 
edildigi takdirde mtizakere mevzuu te~kil 
edebilir. Milletimiz, bo11 yere fedakarhk
lara katlanamaz. Fakat her ~eyden evvel. 
ya§amak, htirriyet ve sulh ic;inde c;ah§· 
mak arzusunda bulunan biittin milletlerin 
hakikati halde §eytani bir tak1m kuvvet
ler olan ve dinamik denilen kuvvetlerden 
tahlis edilmeleri icab eder. 

Bu giin Almanyada htikiim stirmekte 
olan sistem, bir siirii ahde vefasizhklarla 
bizi hayrete dti~tirtimti~tiir. 

Bizim arttk Alman hiikumetine itimad 
etmemize imkan mutasavver degildir. Bi
zim ic;in Alman htikumetile mtizakereler
de bulunmaga ihtimal yoktur. 

Alman milleti, kendisini idare eden 
hiikumet adamlanndan kurtuldugu zaman 
Amerikah bir sulh mutavassttlna ihtiyaci· 
m1z kalmlyacaktlr. Ondan sonra eski ha
talan tekrar etmiyecegiz ve Almanyaya 
onun goztinti doyuracak bir §ey verme
ge <;ah§acai:bz. 

Dtinya nimetlerinden ancak ve ancak 
halas bulmu§ Almanya miistefid olacak
ttr. » 

tamir ediHyor ) 

Antalya (Hususi muhabirimizden) Son j;(tinlerde ~ehrin ana yollan ve 
kopri.ileri mu:iyycn bir program dahilinde imar '\"e 1slah edilmektcdir. 

Gi:inderdigim resim, yeniden tamir ecl.ilen Antalva - Serik yolu iizerinde 
Aksu kopriisiinu gostermektedir. 

CUMHURIYET 

( ~3ehir ?T~et Memleket Haberlerl. ] 
Siddetli 
' 

bir 

musademe 

Portak_a_I_satr~lari j KOmiirden zehirle· 

Antalyada bu sene hara· nenler ~ogahyor 

Otomobil otobiisle ~ar· 
pt,tt, 3 ki,i yaralandt 
Evvelki gece saat 2 de Taksim stadyo

mu ontinde hususi bir otomobille bir 0· 

tobiis ~arpl§mt§, bir ki§i agn ve iki ki§i 
hafif surette yaralanml§ltr. 

Ttirkku§u mensublarmdan Abdullah ve 
banka mtidtirlerinden Sermed diin gece· 
yartsmdan sonra §ofor lrfanm idaresin • 
deki hususi otomobille Taksimden Altm
bakkal istikametinde giderlerken, lrfan 
Taksim stadyomu civarmda onden giden 
~ofor Ekremin idaresindeki Kurtulu§ • 
Beyaztd otobiistinti gec;mek istemi§tir. Bu 
•trada otobiis caddenin hemen ortasmda 
oldugundan, one gec;mek isteyen otomo· 
bil §iddetle otobtise c;arpnv§ ve bu c;arp· 
rna netice•i otomobilin yan taraf1 hurda· 
ha§ olmu§tur. 

Bu §iddetli c;arpt§ma neticesinde Ser -
med, Abdullah ve §Ofor lrfan yaralan -
ml§lardtr. Otobtis yolculanna bir §ey ol
maml§hr. 

Yarahlar, stir' atle Beyoglu hastanesine 
kaldmlm•§lardlr. .5ofor lrfanla Abdullah 
ilk tedavileri yap1ldtktan sonra hastane • 
den c;•kmt§lardlr. 

Y aralan ag1r olan Sermedin evvelki 
gece ifadesi ahnamaml§ ve dtin sabah da 
Alman hastanesine nakledilmi§tir. 

Zabitantn yaphgl tahkikatta hadise es
nasmda §ofor lrfamn sarho§ oldugu an· 
la~•lmt~hr. 

MOTEFERRIK 

Naf1a Vekili Ankaraya gitti 
Bir kat;; gtindenberi §ehrimizde bulun

makta olan Nafla Vekili Ali F uad Cebe
soy, dtin ak§amki ekspresle Ankaraya 
donmii§tiir. 

Kimyahanelere gonderilen 
g1da maddeleri 

retli alt~ veri' oldu 
Antalya (Hususi muhabirimizden) 

Portakal ve umumiyetle narenciye mah
sullerinin bitmek iizere bulundugu bu 
mevsimde Antalya ve havalisinde hara
retli sah§lar yap1lmaktadJr. Bu y1l, umu· 
mi rekoltenin yiizde altml§l memleket 
dahilinde istihlak edilmi~tir . 

Birinci derecede mti§teri olan Istanbul, 
Ankara, Bursa, lzmir ve Edirne gibi hii
yiik vilayetler, bu y•l get;;en senelere nis
petle bir misli fazla ah§veri§ yapmi§l!r. 
Antalyanm en verimli bir kazas1 olan A
lanyada yeti§tirilen portakallar birinci 
planda Istanbul ve Ankaraya geni§ mik
yasta sevkolunmu§tur. 

Gec;en sene ihdas1 mukarrer olan na
renciye kooperatifi hentiz faaliyete ge~
memi§tir. Bunun ic;in alakadar makamlar 
icab eden kolayhg1 ve yard1m1 gosterdigi 
halde portakal, mandarin ve limon bah
c;elerine sahib ulan bahc;1vanlarda en ufak 
bir hareket dahi yoktur. 

Milli ihrac maddeleri arasmda cenub 
bolgemizin en yiiz gtildtirticti bir mahsu
lii olan portak!!l. bu sene Avrupadaki i§· 
tahh mti~terilerini maalesef bulamaml§tlr. 
F akat memleket dahilindeki memnuniyet· 
bah§ istihlak, Avrupah mti~terilerin bu y1l 
a~1k bnakllklan yeri doldurmu§ bulun
maktadtr. 

Zeytincilik 
Antalya ve havalisinde birka~ sene· 

denberi ihya edilmege ba§lanan zeytinci
lik, hentiz istenen rekolteyi veremem.,k· 
le beraber. kalite bakimmdan bariz bir 
iisttinliik gostermektedir. 

Vaklflar idaresine aid olup Antalya • 
Korkudeli yolu tizerinde geni§ bir sahay1 
i§ga) eden yabani zeytin ormant, k1s1m 
k1s1m tslah ve 8§1 ameliyelerine tabi tutul
maktadJr. 

Devletin son zamanlarda haztrladtgl 
czeytin nizamnamesi» Antalya koyliile· 
rini t;;ok memnun etmi§tir. <;:iinkti, nizam· 
nameye gore yabani zeytinleri 1slah eden· 
ler mahsul elde edildikten sonra ngaclar 

B;lediye, kazalara bir tamim gonde • iizerinde bir mtilkiyete sahib bulunacak· 
rerek §imdiye kadar Belediye kimyahane- Iard•r. Bu itibarla, Korkudeli kazasmdan 
sine gonderilen pashrma, sucuk, salam ba~layarak Antalyaya kadar uzanan sa
ntimunelerinin tahlilinden alman netice • hadaki koyler halkl devletin bah~ettigi 
leri sormu§ ve yeniden niimuneler gon - bu nimetten yava§ yava§ istifade <:tmege 
derilerek tahlil ettirilmesini istemi§tir. ba~laml~lardu. 

Alameti farika nizamnamesi ;iimdilik Kepez, Kukgoz, Venice, Mar· 

Tiirkiyede imal edilen mamulat ve 
masnuata ay ytldz alametile cTiirk mah~ 
ibaresinin konulmas1 hakkmdaki karar
uamenin tatbikattna aid nizamnamenin 
haznhklan ikmal edilmektedir. Nizamna
me ne~redilir edilmez tatbikata gec;ile • 
cektir. 

Kolonyacilarm itirazlar1 
tetkik ediliyor 

lnhisarlar idaresi gec;en sene yeni bir 
kolonya imal ederek piyasaya c;•kard1g1 

zuman gibi birinci s1mf yabani ze~·tin a· 
gaclan yeti§tiren ormanhk mmtakalarda 
koyliiler tarafmdan ufak mikyasta faali
yet ba§lanu§tn. Oniimiizdeki y1llar ic;in
de. bunlardan ba§ka hiikumetc;e tespit e
dilen ve raporlarla aid oldugu makam· 
lara bildirilen sahalarda fenni usullerle 
faaliyet ba~layacaktu. Yeti§tirilmesi ,.,}. 
dukc;a zahmetli ve mahsulii c;ok ge'> ah
·nan yabani zeytin ormanlan Antalya mm
taka•• icin tabii bir serve! sav1hnaktadtr. 

$ehirdehi i~me suyu ihtiyact 
zaman kolonya amilleri bir hay)i itiraz • Antalya, cenub memleketlerimiz ic;in
lar ileri siirmti§lerdi. 0 zamandanberi de- de en c;ok ve en geni§ sulara malik bir yer 
vam eden bu itirazlar nihayet Ticaret Ve. oldugu halde, maalesef ic;me suyundan 
kaletinin de nazan dikkatini celbetmi§ ve mahrumdur. Sehirde ic;ilen sular kirecli 
bu mevzu iizerinde yaptlan tetkiklerden ve gayristhhidir. Bunun ic;in zaman za
sonra bir san' at ve ticaret §Ubemiz i<;in man ettidler yap1lm1§ ve ~ehre ii,_. saat 
zararh olmak istidadmi gosteren bu i§in uzakhkta bulunan bir membadan su ge
tetkikine karar verilmi§tir. tirilmek istenmi§tir. Bu gtin i<;in yanda 

Ticaret Vekaleti bu hususta Ticaret 0- kalan bu haynh te§ebbiis pek yakmda 
dasm1 tetkikata memur etmi§tir. inhisarlar tatbik mevkiine konacakttr. Bunun ic;in 
idaresi ve kolonya amillerile temas eden icab eden borularm bir klsml temin edii
Ticaret Odas1, yarm bir toplanh yap1l - mi~tir. Sadece Hususi Muhasebenin ve 
masma karar vermi§tir. Yarm Odada ya. Belediyenin himmet ve faaliyetine intizar 
ptlacak ic;timada kolonya amillerile bir - olunmaktadn. Bu giin, §ehirde ic;ilen SU• 
Jikte lnhisann da bir miimessili buluna - larm ytizde sekseni kirecli oiJugundan 
cakhr. mide, barsak ve bobrek hastahklar1 c;ok-

Kolonyac•lar esasen kedilerinin 11?-hi • tur. 
sarlardan ispirto almalan dolaytsile lnhi- KITkgoz mmtakasmdan getirilmesi mev
sarla bu vadide rekabete imkan bulun • zuu bahsolan su bu mmtakanm kabili 
madtgml, inhisarlar idaresi bugiinkti §ek. §tirb olan en temiz suyudur. 
linde faaliyetine devam ederse serbest B. S. 
§ekilde kolonyacthk yapmaga imkan bu- c 
lunmadtgml iddia etmektedirler. Yann bu 
mesele tenvir edilmi§ olacak ve bir tedbir _ 
aranacaktn. 

AdHye VekiB din 

Zelzeleden zarar gorenlere 
verilecek avanslar 

Erzincanda ve diger yerlerde yer sar
smhsmdan miiteessir olan memur ve mtis
tahdeJTllerle miitekaid ve yetimlere veri· 
lecek avanslar hakkmda Maliye Vehale
tinden Defterdarhga bir tamim gelmi§ • 
tir. 

Bunlardan malen ve bedenen ehemmi· 
yetli zararlara ugrad1klan mahalli idare 
heyetlerince tasdik olunanlara m.~a~ ':'e 
iicretleri tutar1nm iki mislini ve mutekatd 
ve yetimlere maa§lan tutarmm iic; mislini 
gec;memek iizere avans verilecektir. 

Bu avanslar 1 haziran 940 senesinden 
itibaren azami iki sene zarfmda maa§la • 
nndan kesilmek suretile odenecekf:·. 

Tamimde bu hususta yapJlacak mua -
meleye dair uzun uzadtya izahat veri! • 
mektedir. -···-

Diin 'ehrimizde birka~ 
vak'a oldu 

Edirnekaptda Kaleboyu caddesi 5 I 
numarah evde oturan Kaztmm kans1 Ad
viyc, ytkamrken yanmda bulunan man -
galdaki yanmaml§ komiirtin ba§ma vur -
mast neticesi bayJ!mt§tlr. 

Fakat Adviye bu bay1lma hadisesi es
nasmda mangalm tistiine dti§ttigtinden 
vticudtintin muhtelif yerlerinden yanml§· 
tlr. Bir miiddet sonra vak' ay1 ogrenenle • 
rin yard1mile Adviye hastaneye kaldml
ml§tlr. 

Tarlaba§mda Ttiyzade sokaifpnda Gii • 
zel apartlmam kapJcisl Receb, odasmda 
bulunan mangaldaki yanmamt§ komiir • 
den zehirlenmi§, Beyoglu hastanesine kal
dmlml§tlr. 

Kastmpa§ada Hocaahmed sokagm'da 
oturan I 0 ya§lannda Aziz, yatllgt odada 
bulunan mangaldaki yanmam1§ komtir -
den zehirlenmi§, .5i§li Etfal hastanesinde 
tedavi altma ahnml§hr. 

~¥¥ 

Belvii bahc;esinde c;ah§an Rifatin 6 
ya§lannda k1z1 Hikmet, evde kimse bu
lunmadtgl bir s1rada mangahn yakmmda 
oynarken entarisinin tutu~mas1 neticesi 
gogstinden yanml~tlr. Hikmet, Etfal has· 
tanesine kaldmlmt§tlr. 

SEHIR ISLER/ 

ltfaiyenin bir talebi 
ltfaiye mtidiirliigii Belediyeye mtiraca

at ederek yeni yaptlacak belediye zabt -
tas1 talimatnamesile biiytik ah§ab evlerin 
oda oda kiraya verilmesinin online gec;il
mesini istemi§tir. Belediye bu hususta tet· 
kikat icra etmektedir. Bu talebin kabulii 
halinde !stanbuldaki bir ,.ok biiyiik ko • 
naklar bo§ kalacakur. -···-T okat Vilayetinde maarif 

i§leri yoluna girdi 
Tokad (Hususl) - Zelzele felaketi 

dolay1sile hasara ugrayan mmtakalarda -
ki butiin mekteblerde tedrisat muntaza -
man devam etmektedir. Niksarda y1k1 -
Ian mekteblerin bir k1sm1 tamir ettiril • 
mek, tamiri miimkiin olmtyanlann yerine 
ise miisaid binalar kiralanmak sure tile: 
Erbaa ve T okad merkezinde de c;ifte ted· 
risat usulti tatbik edilerek, tek bir talebe 
ve muallim at;;tkta kalmam1~tu. Tedrisat 
normal ve verimli bir hal almt§tlr. 

Takdire lay1k olan Maarif miidtiriintin 
bu gayret ve ba§artst ayni zamanda efka
numumiyenin de heyecan ve tela§ml tes
kin etmesi baktmmdan §ayam §ukran ve 
tebriktir, 

Verilen bir emirle, Turhal nahiye mer· 
kezinde toplanan, Turhal bolgesi egit -
menleri, Maarif mtidiirti F az1l Gtinenin 
ba§kanltgmda, T urhal ilk okulunda bir 
mesleki toplantl yap•lml§tlr. 

Ilk tedrisat miifetti§i Fikret Ozgoneno;; 
ve bolge seyyar ba§ogretmeni Ali Kema· 
lin de hazn bulundugu bu toplantl, onar 
dakika fas1la ile tam tic; saat devam et • 
mi§tir. Bu mtiddet zarfmda Maarif mti • 
diirti ve mtifetti§ tarafmdan, ayn ayn ii'> 
mevzu etrafmda ve c;ok faydah mesleki 
konferanslar verilmi§tir. Konferanst mii
teakJb, enspektor Fikret tarafmdan gotti
rtilen ve mevzula ilgili bulunan kitablar, 
parastz olarak egitmenlere tevzi edilmi~-
Lir. ..... .-

Metresini yaralad1 
Kastmpa§ada A§tklar caddesinde 39 

numarada oturan tesviyeci Sami oglu 
Sermed, I 4 senedenberi beraber ya§a • 
d1g1 do stu Rei inay1 btt;;akla yaralamt§tlr. 

Sermed yakalanml§, Rejina tedavi al· 
tina ahnmt§ttr. 

dindi 

Oylat kaphcalar1 1slah 
ediliyor 

Adliye Veki!i Fethi Okyar, i%mirde Belediye Reisile gori.i§iiyor 

Bursa {Hususi) - Kanser hastahgtntn 
tedavisi mevzuu bahsolan Oylat kaphca
lannm tslaht i§ine ba§lanmt§ttr. Valimiz 
Refik Koraltanm verdigi emir ve direktif 
iizerine lnegol kaymakamhgl ve Belediye 
riyaseti meseleyi tatbik sahasma k~ymul$
lardir. Ilk is olarak Ankaradan lkttsad 
Vekaleti mUhendisi getirtilmi§ ve kaphca
nm hududlan tespit ettirilmi§tir. Vekalet 
99 sene miiddetle buray1 lnegol Beledi -
yesine icara verecektir. 200 bin lira sar
file bu e§siz membam civanm vatanda~
lann hertiirlii s1hhi ihtiyaclarma cevab 
verecek §ekle kalbedecek olan lnegol Be
lediye•i §imdiden faaliyete gec;mi11 bu • 
lunmaktad1r. lnegol Belediye reisi An • 
karaya giderek resmi muameleyi ikmal 
ettirecektir, 

Eski§ehir 25 (Hususi muhabirimiz-1 okutulacagmt ve lsvio;re usuliine gore Es
den) - Adliye Vekili F ethi Okyar, bu ki§ehirin kadastro planlarmm ikmal edi
gtin saat dokuzda, yanmda Vekalet tef- lecegini ve bu suretle tapu sicillerinin ku
ti§ heyeti reisi Sezai, Kadastro umum mii- rulmu§ olacagm1 i§aret etti. 
diirti Halid Ziya ve hususi kalem miidii- Vekil §erefine, Belediyemiz tarafmdan 
rti oldugu halde Eski§ehire geldi. Vekili, Porsuk otelinde bir ogle ziyafeti verildi. 
Mtiddeiumumi ~erif Dikba§, Alayunt is- Saat 14 te Halkevini te§rif eden Vekil, 
tasyonunda kar~tlad1. Sehir garmda as- resim sergisini bizzat ac;u: c;ah§malardan 
keri m1Z1ka ve bir ktt' a asker selam res- memnun oldugunu soyledi. 
mini ifa etti. Ba§ta Vali olmak tizere bii
ttin Adliye ve htikfimet erkan ve memur
larile Parti ve diger te§ekkiiller riiesas1 
tarafmdan istikbal edildi. Vekil; Vilayet, 
Parti ve Belediyeyi ziyaretten sonra Ad
liye ve cezaevini tefti§ etti; memnuniye
tini bildirdi ve cezaevindeki imalathanc
nin geni§letilecegini vadetti. Kadastro 
miidiirliigtinii tefti§inde, Eski§ehirli bir ta
lebenin Kadastro mektebi fen §ubesinde 

cCumhuriyet:. namma kendilerini gor
diim. Bana, Eski~ehirde gormti~ olduk
lan inki§aftan pek memnun kald•klaTinl 
beyan ettiler. $ehrimiz ~eker fabrikasm1 
ve ba§hca miiesseselerini gezen Vekil, sa
at 16, I 5 te T oros ek.presine baglanan 
hususi vagona binerek Ankaraya gitti ve 
ayni zevat tarafmdan te~yi edildi. 

Bahaeddin YurdseQer. 

26 1940 

Siyasi icmal. 
Diinyantn tabii servetleri 

A merika Cumhur Reisinin goll' 
derdigi Hariciye Mtiste;8 

Welles'in Avrupaya geli§i iiZ~ 
rine ortaya o;1kan sulh meselesi diger h 
dise ve meseleleri §imdilik geri plaPd 
bnakml§tlr. Muharib devletlerin siyaset· 
lerinden mes'ul belliba§h adamlan beY8 

nat ve nutuklannda ne Fin - Rus harbi~ 
den, ne lskandinavya memleketlerinin bl 
tarafhk vazifelerinden, ne de Balkanla. 
dan ve yakm ve orta §arktan bahsetmeY1 

munhasuan harbin ne gibi §artlarla nih8 

yet bulabilecegini ve sulh devrinin na51 

kurulacagm1 uzun uzadtya serdetmekte 
dirler. 

Hatta muharib memleketlerin matbU 
at1 da sahifelerini harb gayeleri ve sui 
nizam1 io;in elzem gordtikleri esaslan te~· 
rih ve izaha hasretmi§ bulunuyorlar. Bii. 
ttin bu gayretlerle Amerika hi.ikfimetill 
ve bunun arkasmda bulunan efkan umu 
miyesini bu veya §U muharib devletill 
noktai nazarma ve davasma imale ederek 
taraftar yapmak maksadt giidiilmektedir· 

lngiltere Ba§vekili, sulh §artlan 11e 

harbden sonraki nizam hakkmda lngilte' 
re htikumetinin neler dii§tindtigtinii izah. 
ederken ayni zamanda Hitler de uzun bit 
nutukla Almanyamn ayni §eyler hakktll" 
da neler istedigini anlatmt§tlr. lngilit • 
Ba§vekili Almanya hiisntiniyetini ispat et• 1 

tigi takdirde harbden sulha intikal de"' 
rinde lngilterenin kendisine yard1m ede• 
cegini soyleyerek en ziyade ikhsadi saha• 
da mtispet §eyler soylemi§ti. 

Hitler de Alman davasm1 te§rih eder• 
ken daha ziyade ikttsadi mevzu iizerinde 
durmu§ ve her§eyden evvel Almanyantll 
kendisine bir hayat sahas1 istedigini ve 1 

boyle bir sahada ba~kalanmn tehdidde 
bulunmasma yahud Almanya aleyhi11e 
siyasi tertibat yap1lmasma asia mtisaade 
edemiyecegini kat'i bir lisanla ifade et• 
mi§tir, 

Almanyamn istedigi ikinci ~ey vaktile 
kendisinden ahnan ve §imdiki sahiblerine 
de belliba§h bir faydas1 bulunm1yall 
mtistemlekelerinin iadesidir. Almanyll 
Avrupanm muayyen mmtakalanndan ;k• c 
tl•adi cihetten istedigi gibi ve hie; bir til" 
raftan tehdid edilmiyecegi de temin edil• 
mek tizere istifade etmekte serbest kal• 
mak ve iki milyon kilometre murabbsl 
arazisi ve on iic; milyon ntifusu bulunall 
eski Alman mtistemlekeleri oldugu gibi 
kendisine iade edilmek §artile sulha razl 
olacaktu. 

Hiller, nutkunun bir ktsmml beynelmi• 
lei vaziyetin 19 I 4 senesine benzemeyiP 
Almanyanm lehine oldugunu ve ltalya ile 
Almanya arasmdaki dostluk yaln1z i!d 
taraf rejimlerinin arasmdaki karabete ve 
ba~mda bulunanlarm §ahsl dostluklanns 
degil, ayni zamanda Alman ve ltalyaP 
milletlerinin birbirine ihtiyacma dayan• 
dtgtnl ve Alman ve Rus rejimlerinin ken• 
di aralarmda anla§ma yapmalarile iki til' 
rafm halklarma haytrh olduklanm ve 
Japonyanm da s1k1 bir dostlukla Alman' 
yaya bagh bulundugunu soylemi§tir. lkt• 
sadi cihetten Almanyamn harbe iyice 
haznlanml§ oldugunu da ilave etmi§tir. 

Amerikah devlet adammm Avrupays 
geli§i yalmz muharib devletleri degil, 
§imdilik gayrimuharib bulunanlan da 
miinaka~aya sokmu§tur. ltalya kendisiniP 
ba§hca ne~ir vasttast gazete ile lngiltere. 
Fransa ve Amerikanm biittin diinyanll1 
ham madde menabiine sahib olmalan sa• 
yesinde siyasi ve mali hegemonya yaptJk• 
lanm ve vaziyetteki miisavatsizhgm eP 
iptidai adalet kaidelerine uymadJgtnl 
ilan etmi§tir. ltalya bir gtin harbe girmek 
suretile §imdiki ftrtmanm sonunda biiytik 
istifr..deler temin etmegi dti§undtigii gibi, d 
i~ sulh ve anla§ma ile halledildigi takdir• 
de d,. hissesini almakta tsrar edecegi11i 
Amerikanm kulagma i§ittirmek istemi§' 
tir. Bu gibi mtinaka§alar daha bir miiddct 
devam edecektir. 

Muharrem Fi!yt:i TOGA 1' 
- --~ 

Kadm kavgasmm sonu 
Diin nobett;;i ciirmti me§hud mahke , 

mesi, iki kadm arasmda vukua gelen bit 
dogme ve hakaret davasma bakmt§tlr. 

Hadise, T ahtakalede Sam dan sokagm• 
da I 3 numarah hanede vukua gelmi§tir. 
Bu evde kirac1 Fahriye gene ayni evde o• 
turan Zehray1 sopa ile adamaktlh dog • 
mti~ ve hakaret etmi§tir. 

Muhakeme esnasmda dinlenen §ahid 
ler Fahriyenin Zehray1 ne §ekilde dogdii• 
gtinii anlatmt§lardlr. Fa kat sut;;lu F ahriye. 
§ahidlerin ifadelerinin tamamen aksini 
soyleyerek kendisinin dogtildtigtinii id , 
dia etmi§tir. 

Fa kat neticede §ahidlerin ifadeleri ve 
doktor raporile Zehranm dogiilmii§ ve 
tahkir edilmi§ olduguna mahkemece ka• 
naat getirildiginden Fahriye 3 giin hapse 
ve 26 lira para cezasma mahkfim edil • 
mi~tir. 

HAVA RAPORU 
Ye11ilkoy Meteoroloji istasyonundan a• 

!man malumata gore diin hava yurdun 
Karadeniz klyilarl ve dogu bolgesinde 
kapah ve mevzil yag1§h, Ege ve AkdeniZ: 
klyJlannda bulutlu, diger yerlerde c;ok 
bulutlu gec;;mi§, rtizgarlar Karadeniz ktYl" 
larile T rakya ve Marmara havzasmda ce• 
nubdan, diger yerlerde ~imali istikamet• 
ten orta kuvvette esmi§tir. 

Diin lstanbulda hava bulutlu gec;mi~· 
riizgar cenubu garbiden saniyede 3 • 5 
metre stir' a tie esmi§tir. 

CUMBURiYET 
Niisbast 5 lruru,tur, 

Abone ~eraiti { T~~iye or •c;m 
Senelik 1400 Kr. 
Alb ayhk 750 :t 

Oc; aybk 400 • 
Sir ayhk .150 • 

Haric 
ic;in 

2700 Kr. 
1450 lt 

800 lt 
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Hava faaliyeti artt1 
r ~:: ingiliz tayyareleri Heligolanda ve Almanya 
anda k I ) r k Sl k d aset• iizerine a mar yapiyor ar, ~e 0· ova ya a 
~~:: Skoda fabrikas1na beyannameler attdar 
h bi· 
nlar• Londra 25 (a.a.) - lngiliz tayyare-~li ltalyan mecmuas1, Almanyanm once 
,eyipleri tarafmdan Almanya iize. ;ne yaptlan Polonyaya taarruz etmekle hata igleyip 
iljha· bir akm esnasmda tayyareler Kiel, Ham· i§lemedigini ara§ttrarak, Almanyanm miit 
nastl burg, Bremen ve bazt <;eko-Slovak §ehir· tefiklerin seferberligine engel olabilecegi 
, te ,Jeri iizerinde u~mutlardtr. lngiliz bombar· eonbahar mevsiminde Rhin iizerinde kah-

dtman tayyareleri halkt mevcudiyetlerin· har bir taarruza ge~memeei, siir' atli ve 
tbu·den haberdar etmek iizere aehirlerin iize· kat'i bir darbe. in~irece~-~~dar kuvvetli 
sulh tine me~· aleler atmtglard1r. olmamasmdan tlen geld1gm1 yazmakta • 
te~· lngiliz tayyareleri Heligoland dir. 

Bii: ii:zerinde 
tin! Londra 25 (a.a.) - Hava Nezareti 

rnu· teblig ediyor: 
un lngiltere hava ordusu tayyareleri diin 

er~k:gece gene Heligoland iizerinde ve bu sa· 
ld1r• bah Almanyanm gimali garbisi iizerinde 

ve u~mu§tur. lngiliz tayyareleri 6 defa hava 
li te' defi top~usunun ate§ile kargila§hktan son
ize.h ra iislerine donmii§lerdir. 
bitf:eko. Slovakya ve Skoda ii:zerinde 

kill' Londra 25 (a.a.) - 3 giindenberi 
gilit lit;iincii de fa olmak iizere lngiliz R.A.F. 

et• sa mensub tayyareler Almanya iizerinde 
le'l' muvaffakiyetli uo;u§lar yapmtglardtr. 2 3 
~de· §ubatta lngiliz tayyarecileri A vusturya ve 
he.• <;eko-Siovakya arazisi iizerinde ut;mug-

lardtr. Gene bunun gibi bir seferi 12 ilk
er• kanunda muvaffakiyetle yapmt§lardt. 
de 23 §Ubatta lngiliz tayyareleri Alman

nlll yamn .,imali garbisinde ve Prag iizerinde 
ve de ke§if ut;u§lan yapmt§lardtr. 
de Cuma ve cumartesi gecesi yaptlan bu 
· ne U<;u~larda <;eko-Siovakya ve bilhassa 
de Skoda miihimmat fabrikalan civarma !l
et• aen iizerinde beyannameler attlmtsttr. 

j]e 
Kolombiya karasularrnda 

tahtelbahirler? ne 
11 Bogota 25 (a.a.) -Eitiempo gazetesi, 

; 8 hazt denizalttlann Kolombia kar.asul~rm
•g• da ve limanm ac;tklannda seyretttkl~n .~a
s' yiasmt tekzib eder haberler negretmt~tlr. 
il• Bir Portekiz gemisinde yakalanan 

a l• Almanlar 

Balan veya hasara ugrayan 
Bel~ika gemileri 

Ostand 25 (a.a.) - cz, i§aretli Bel
o;ika bahko;t gemisi Sima! denizinde, mil
liyeti meo;hul bir tayyare tarafmdan mit
ralyoz ate§ine tutularak limana donmii§· 
tiir. Zeebruge limanma mensub diger iki 
bahkt;t gemisi kaybolmw:~tur. Bunlann 
mayine o;arparak batttklart, yahud esir 
almdtklan tahmin ediliyor. 

Briiksel 25 (a.a.) - 23 aubattanberi 
haber ahnam1yan Heyst 78 bahkt;t ge
misi, diin sabah telsizle bir lngiliz deni
zalttsJ tarafmdan t;evrildigini ve Harwick 
limanma gotiiriildiigi.inii bildirmi§tir. Ge
mi serbest bnaktlmt§tlr. 

Filistinin yeni Ba~kumandam 
Kudiis 25 (a.a.) - General Giffard 

diin Filistine gelmigtir. 
Giffard, Filistindeki lngiliz k1taat1 ba~ 

kumandam General Barkeri'yi istihlaf e· 
decektir. 

Bir lngiliz gemisi bath 
Londra 25 (a.a.) - lngiliz bandtral. 

45 44 tonluk ]evington Court vapuru ;ii· 
mal denizinde batmt§tlr. Miirettebat In • 
gilterenin §ark sahilinde bir limana ~1k • 
mt~tJr. 

Vapur I 2 §Ubatta bir Alman tayyare
sil"in taarruzuna ugrarnt§sa da hit; bir ha· 
sara u~rl\maml§tl. 

Fransadaki Leh orJusu 
Londra 25 (a.a.) - Reuter Ajansmin 

Fransadaki muhabiri bildiriyor: 
Lizbon 25 (a.a.) - Bir Fransiz harb Polonya Ba§vekili General Skersky bu-

l~b~ gemisinin Asoo adalarile Madera arasm· giin ilk defa olarak Leh ordusunu tefti~ 
da cLima:. ismindeki Portekiz vapurunda 

;tl etrnil)tir. Bu ordunun giin geo;tikc;e art • 
ara~ttrmalar yaptlgi ve askerlik ya~mda makta olan mevcudu ekserisi Fransada 
buluaan iki Almam tevkif ettigi bildiril-

i• ~nlt,an Polonyalt maden ve ziraat i§t;ileri 
mektedir. arasmdan kaydedilmektedir. Polonvndan 

Dort lngili:z Mare,alr cephede kac;rnnga muvaffak olan Lehli zabitler bu 
Paris 25 (a.a.) - Dort lngiliz Mare- efrada modern Franstz harb usulleri ta· 

e ~ah Lord Birdwood, Sir Claud Jacob, Sir lim ... diyorl:u. 
Montgommery Massingberd ve Sir Cyril Almanlar bir basktn yapttlar 

ll Deverell diin cephedeki lngiliz mmtaka- Paris 25 (a.a.) - 25 §Ubat ak§am teb-
11 sma gelmi§lerdir. Bu giin ve yann Gort livi: 

hattJN ziyaret edeceklerdir. • 
Du,man Rhin ile Vos~es arasmdaki 

Almanya aonbaharda hudim karllkollanmtzdan birine b"'•km yapmak 
I etseydi?.. te~ebbiisiinde bulunmu§sa da derhal za-

Roma 25. (a. a.) -Vile del Asia isim· yif<t!a piiskiirtiilmii~tiir. 
_ ............ _,,,,.,,,,,.tnmllllllllllllllllll!llll/1/llllllllllllll/lllllllllllllllllllllllllllllllluunuuumu•u• ............. --

e Komiir havzas1nda Kopenhag kongresi 

miikellefiyeti diin toplandt • 
IS 
' 

Kararname bugiinlerde 
Vekiller Heyetindeu 

~1kacak 
Ankara 25 (Telefonla) - Mill1 Mii

dafaa, Nafta, Maliye, Ticaret, lkttsa.d ve 
Ziraat Vekillerinden miirekkeb Koordi • 
nasyon heyeti, Ba~vekil doktor Refik 
Saydamm riyasetinde ilk toplantlstm ge
c;en cuma giinii yaparak Eregli komiir 
havzasmda i~ miikellefiyetine, komiir satt§ 
i§lerinin tanzimi ic;in birlik te~kiline, hav• 
zada komiir i§letmesinin kontroluna ve 
istihsal malzemesinin ihtiyaca gore i~let· 
meier araemda tevziine karar vermi§ti. 

Havzada i~ miikellefiyetine dair karar· 
namenin bu giinlerde Vekiller Heyetin • 
den o;tkacagt anla§lhyor. Bu sure tie 3 780 
numarah kanunun 9 uncu maddesinin 
tatb ikma ge<;ilmig bulunmaktadtr. 

M addeye gore hi.ikumet sanayi ve ma
adin miiesseselerinin istihsallerini ve di • 
ger i§ yerlerindeki mesaiyi bu kanunla 
derpi§ edilmi§ olan hadde c;tkarmak i<;in 
i§ miikellefiyetini tatbika salahiyettardtr. 

Eregli komiir havzasmda miikellefiye
tin ta tbikile y1lda 3 50 bin ton fazla ko
miir istihsali yaptlmast kabil olacakttr. 

Koordinasyon heyetinde tetkik edile • 
rek Vekiller Heyetinin tasvibine konul • 
mu~ olan karamame projesi 20 madde • 
liktir. 

Ankaraya giden lzmirli heyet 

Kararlara Bel~ika ve 
Holandan1n da i'tirak

leri istenecek 
Amsterdam 25 (a.a.) - Danimarka, 

lsveo; ve Norve" Hariciye Naznlanmn 
konferanst bu giin, 24 saat teahhurla l<o
penhag' da toplanacakttr. 

Gazetelere gore, gorii§meler, Altmark 
meseleei, bu meselenin avak1b1 ve deniz 
harbinin vahimle§mesi etrafmda cereyan 
edecektir. 

Politiken gazetesi, Altmark meselesile 
alakadar olmak iizere, gimal memleketle
ri bitarafhk kaidelerine bir zeyl ilavesi 
keyfiyetinin de miizakere edilmesi ihti
malinden bahsetmektedir. lcabmda Ho
landa ve Belt;ikanm, geni§letilen hiikiim
leri tasdik etmeleri istenec.ektir. 

Norvef Altmark meselesine dair 
cevabtnt verdi 

Londra 25 (a.a.) - Londrada diplo· 
matik mahfillerde bugiin ogrenildi~ine 
gore, Norve<; sefiri di.in Lord Halif~tks'a 

Altmark hadisesi hakkmdaki cevabtm 
Vermi§tir. 

Sefir ayni zamanda Lord Halifaks ta
rafmdan 1 7 ~mbat miilakatmda kendisine 
sorulan bazt suallere de cevab vermi§tir. 

Ruzvelt'in miimessili 
Vatikanda 

Vatikan 25 (a.a.) - Ruzvelt'in hu
susi miimessili Myron Taylor bugiin bu
raya muvasalat edecektir. Taylor, elo;i ol
madtgt io;in itimad mektubu vermiyecek, 
fakat 12 marttaki tac; giyme ytl doniimu 
merasiminde hazu bulunacak ve bu hadi
se ile diplomatik miinasebetler tekrar te
essiis etmi~ olacakttr. 

CUMHURlYET 

cm.'"!~t.T-~YET 3 

Hfidlseler arasmda 

Halkevi ve miinevver 
GO NON MEVZULARI HEM NALINA 

MIHINA 

H ergiin, kotemizin bll§mdaki 
Eminonii Halkevinin oniinden 
gecterken, gozlerim altkat pence

relerine dogru bir an kayar: l~teride, yii
ze yakm gene, uzun masalann etraftm 
c;evirmi§, kitab okumaktadtr. Batlar one 
dogru sarklk, almlar ktrt,tk, bak1§lar iki 
knrt§ otede bir kitabm sayfalanna ~tevrili, 
fakat kaitdm maddesini ge~ten gizli fua
lar halinde, kimbilir hangi hayal ve dii
tiince sahrasma dogru alabildigine uza
myor. Bu okuma odast ancak dttartdan 
bakanlar i ~:in bir odadtr; i~tindekiler ic;in 
kimbilir tarihin hangi biiyiik barb mey
dam, hangi krahn sarayt, hangi roman 
kahramammn hummab §UUru, hangi tiirin 
elektrikli me~thulile dolu bir gok parc;ast· 
dtr. 

Harbin 
• • sir a yeti 

yurdumuza da 
muhtemel mi? 

Sinirlerimizi 
~elikle~tirelim 
iz, harb halinde degiliz ama, Av· 
rupada be§ devlet harbetmekte· 
dir. Biz, kimseye tecaviiz etmek 

Taarruza ugramazsak bugiin i~in boyle bir tehlike 
yoktur. Lakin her ihtimale gore hava miidafaas1na 
haztrlanmamJz her zamankinden daha C10k lazJmdir 

niyetinde degiliz ama, io;;in it;in bize taar· 
ruz etmek niyetini besleyenler bulunabilir. 
Bugiinkii karmakan§tk siyasi vaziyet ve 
bazt sevkiilcey§i dii§iinceler ve icablar, 
bilmedigimiz bir tak1m gizli ittifaklar, Tiir· 
kiyeyi de harbe siiriikleyebilir. Boyle teh· 
likeli bir zamanda, Tiirkiyenin de, baskt· 

Bu Halkevi ve biitiin Halkevlerimiz ol
masaydt, bu oday1 dolduran gencler nere
ye gideceklerdi? Besbelli: Mesela ~ehza· 
debatmda ve biitiin Tiirkiyede bir suru 
igrenc kahve var; bi~;imi, havast, kokusu 
igrenc, kirli duvarlan arasma banndtrdti{l 
tembel, m1ymmt1 ve pppl ruh igrenc, 
fiskosa inhisar eden sohbeti, yJhttk ve Ia· 
iibali muatareti igrenc bir siirii kahve. Q. 
ralara gideceklerdi. Halkevlerimiz bu 
kahvelerden bir tek genci kurtardtk .. a bir 
meydan muharebesi kazanmtf saytlmalt. 
Jstanbulda ve Anadoluda gozlerimizle 
gordiik, biliyoruz, Halkevlerimizin kurtar
d!i{l gencler bir degil, bin degil, on bin 
degil, .. ok daha fazladtr. 

Y erli ve yabanct gazeteler harbin Y a
km ve Orta Sarka sirayeti ihtimallerinden 
stk s1k bahsediyorlar. Yiiriitiilen miitale
alarm baztlan hava siyaseti baktmmdan 
pek de yabana attlacak §eyler degil; ma
demki Almanya petrola muhtacdtr, emin 
bir petrol kaynagma dayanmak zarure • 
tindedir. 

na ugramamak it;in daima uyamk, daima 
jeopolotik bir ilim olarak kabul edildigi hazultkh bulunmasmdan tabii bir l}ey ta· 
di.i§iiniiliirse Cumhuriyet hi.ikumetin.izin savvur edilemez. Herhangi bir gaf!et, her• 
tuttugu siyaset de evvel zamanlarda ol • hangi bir zaf, herhangi bir haznhkstzhk, 
dugu iizere geli§igiizel hissi bir karar ne- harbi biz den uzakla§tnmaz; bilakis yak· 
tic~si degil bilakis tarihi, !kttsadi, siya~i, IB§hrtr. Devlet ve milletin mukadderatt 
cografya ve hatta hava cografyast ve ilah .. · d d · k d.kk ]' b' · hb 
b . k ·11 · h 1 1 k k uzenn e, atma o;o 1 at 1 tr mge an n c;o amt erm mu assa as1 o ara a-
bul edilmi§ ilmi ve yerinde bir karardtr. olan Biiyiik Milli ;iefin yiiksek idaresi al-

Muhterem Batvekilin nutku bize Hal· 
kevlerinin, kiic;iik ve vasttastz yerlerde 
aynca 141 Halk odas1 yavruladtgmt ha· 
her veriyor. Bunlar, tehirlerdeki Halkev
lerimizin geni~ kiiltiir nehirlerinden kii~tiik 
kazalara ve koylere dogru kol salan tr· 

maklard1r. Suyu ayn1 inktlab ve kiiltiir 
kaynagmdan, ayn1 hayat ve tifa terkibini 
susuzluktan ~tatlayan ruhlara yetittirecek. 
Zorlugu tepeleyen ne tabii ve ne ameli 
te,ebbiis! 

Milli Sefin ilhamlarile mnmtt nutkunun 
sonunda, muhterem Refik Saydam, mem
leket miinevverlerine hitab ediyor ve on· 
lardan daha canh bir alaka bekleyor. 
Memleket miinevverleri miisaade ederler
se onlar namma k1sa bir cevab vereyim: 

Muhterem Ba§vekill 
Pedagojinin bir miitearifesi olarak he

pimiz biliyoruz ki terbiye betikten meza· 
ra kadar siirer. Kiiltiir mektebde bitmez; 
biitiin memleketi dolduran hava halinde, 
vatandatm her aldti{l tuur nefesile birlik
te zekasmm koklerine itlemesi tart olan 
bir diitiince iklimi i~tinde gelitir ve serpi
Iir. Bu havay1 mekteblerden batka ve 
mektcblerden fazla Halkevlerinin serbest 
kiirsiilerinden esen hiir dii§iince riizgi.rla
ri dagttacak. Her fikir adamt, her san'at· 
kar, her miitehass1s bu kiirsiiniin tayin ve 
azledilmez hocastdtr. Halkevlerinin en 
giizel taraflarmdan biri de bu kiirsHe din
lcyici arasmdaki miinasebeti kiiltiirle in· 
san tecessiisii arasmdaki ihtiyari sempati, 
hatta atk ali.kasma yiikseltmesidir. Tiirk 
munevveri hu atkla Ha1kev1erinde kiitle
nin ruhile temasa gelmege haztr oldugu· 
nu, muhterem Batvekil, size temin etmek 
i~in bizim mutavasstt kalemlerimizi fuzu
li bir ·kahya tel~kki etmiyecek, sanmm. 
En azt ben, kendi payuna, bu giine kadar 
Halknlerimize yapbg1m hasbi fikir yar· 
dtmml arbrmaga heztr oldugumu size te· 
min etmekle Jeref Jr ...... ..,d,i"Jmt baivorum. 

• 1~ PEYAMI SAFA 

Bulgar ·Yugoslav 

miizakereleri 

Yugoslavya Ticaret Na
Zirl da Sofyaya geldi 
Sofya 25 (a.a.) - Yugoslav Ticaret 

Nazm Ivan Andres, Yugoslav ekonomisi 
miimessillerinden miirekkeb 40 ki§ilik bir 
heyetle di.in ak~am Sofyaya gelrni§tir. HI' · 
yet, Bulgar • Yugoslav lkttsad Odasmm 
mi•afiri olacakttr. 

Rumen Maliye Na:zm Bi~kre~te 
Biikre~ 25 (a.a.) - Maliye Nazm ve 

Milli Banka direktorii Kostantinesko dun 
ak§am saat 20 de Sofyadan Bi.ikre§e gel
migtir. 

lstasyonda, Hariciye Nazm Gafenko, 
Bulgar maslahatgiizan Peo;ef, ata§emili
ter albay Nedef, matbuat ata§esi ve Bul
gar elt;iliginin diger erkanile, Maliye Ne
zareti ve Milli Banka yiiksek memurlan, 
biro;ok §ahsi dostlan ve gazeteciler tara
fmdan kar~llanmt§ttr. 

Arnavutlukta zelzele 
Tiran 25 (a.a.) - Berat ve Avlonya 

mmtakalannda §iddetli bir zelzele 'olmu§· 
tur. Zelzele bazt hasaratt mucib olmu§sa 
da insanca zayiat yoktur. 

Miilkiye mektebi talebeleri 
Antakyada 

Antakya 25 (a.a.) - Mulkiye okulu 
talebeleri diin Antakyaya gelmig ve Be· 
lediye tarafmdan misafir edilmi~lerdir. 

Pek mubalagah rakamlan bir tarafa a
tarak bunlardan dogru olabilmesi muhte
mel rakarnlan ele alnsak Almanyamn 
harb esnasmdaki petrol ihtiyact senelik 
12 milyon ton kadardtr. Biz geni~ mik • 
yasta tutarak Almanyada istihsal edilcn 
sun'i benzinin miktannt 1.5 milyon ve 
Galic;ya kuyularmm istihsalau artmlmak 
suretile yanm milyon ton ve nihayet Ru
manya ile yaptlan anla~ma neticesini en 
azami hadde o;tkararak 2 milyon kabul 
edersek 4 milyon benzin eder. Geriye ka· 
lan 8 milyon benzin de Baku • Grozni 
kaynaklanndan temin edilmek laztm ge· 
lir. Yalmz §Urastm da unutmamahdtr ki 
bu benzinlerin nakli de muazzam bir i§tir. 
Biiyiik haztrhk ve zaman ister. Knk ~a
gonlu bir tren 400 ton nakleder. Bu tse 
en dar hesablarla bir bomba boliigiiniin 
bir ayhk ihtiyactdtr. 

Bu rakamlar bize Almanyamn benzin 
hususunda nazik olan vaziyetini gosterir. 
Ancak Almanyanm elbette bir benzin 
stoku vardt. Polonyadaki sarfiyahm §im· 
diye kadar telafi etmi§ olacakttr. Biiyiik 
kara ve hava muharebeleri ba§lamadtgl 
io;in benzin sarfiyatt elbette azdtr. Yalmz 
bu biiyiik muharebeler bir kere ba~ladt 
m 1 benzin stoklan o;abuk erir. Buna kar§t 
da Batum, Novorosiski limanlanndan 
benzinlerin sarntt;h vapurlarla ya Tuna 
agtzlarma ve ora dan gene Tuna t~rikile 
ve yahud sarmc;h vagonlardan murek • 
keb benzin trenlerile Almanyaya sevket
mek i~;in Karadenizde miikemmel bir 
benzin ikmal yolu haznlamak ve bu yolu 
Almanyaya kadar gene muntazam bir 
ikmal yolile birle~tirmek icab eder. AI • 
manlarm motorlii birliklerile, deniz kuv· 
vetlerinin ve hava kuvvetlerinin faaliye
tini idame ettirecek hayat daman Kara
denizden geo;er. 

Majino ve Zigfrid hatlan zorlamp ~e
c;ilmez bir mahiyettedir. Bi.iyiik zay1at1 
goze aldnmadan bu hatlara hiicum et • 
mege her iki tara£ cesaret edemiyor. B\1· 
nun ic;indir ki bekliyorlar ve bu hatlardan 
birbirini vurmak io;in <;are ve imkanlan 
di.i§iiniiyorlar. Garb cephesinde karada 
kat'i netice almak tiipheli; denizde netice 
almak it;in timdi her iki taraf ugra§mak
tadlr. Hangi tarahn sabn ne zaman tiike· 
necek belli degil. lngilizlerin denizde ha
kimiyeti ve kuvveto;e faik olmalan ve ni
hayet tarihteki misaller Almanlann de • 
nizde netice almalanna ihtimal verdir • 
mez. 

Havadan netice almaya gelince buna 
Almanya karar veremez. Mukabelebilmi· 
sil korkusu kendisini durdurur. Biiyi.ik 
Britanya adalarJ kadar Almanya da ha· 
va hiicumlanna kar§l o;ok hassasbr. AI • 
manyanm her kan~ topragt fabrikalarla, 
smai muesseseler ve niifuau kalabahk ~· 
hirlerle doludur. Eger Almanya mi.itte • 
fiklerin ikhsadi ablukasma kar~t Rusya • 
nm geni~ ve zengin olan iptidai malzet~.e 
ve iage kaynaklanndan istifade edeceg~
ne inanmt§ ve bunlann Almanyaya nakh
ni ba§arabilecegini hesab etmi~se §imdiki 
vaziyeti devam ettirecektir. Siyasi faaliye· 
tini de arbracakttr. Fakat harb sahasmt 
geni~lettirmiyecektir. Eger Rusya kay • 
naklanndan askeri ve milli ihtiyaclamn 
tatmin edemiyecegine kani ise Buyiik 
Britanya lmparatorlugunun paro;alamnast 
io;in diger hassas cepheleri ara§Uracak ve 
oralara taarruz haztrhklanm yapacakhr. 

Biiyiik Britanya lmparatorlugunun a • 
mudihkarisi Basra • Kudiis • Kahire ara
smdaki sahadu. Burast Asyadaki miis • 
temlekelerle ve dominyonlarla ve Afrika 
ile tredonyondur. ;iarkta Basra korfezin · 
de lngiliz donanmasma ve garbda da Ak
denizdeki lngiliz donanmasma dayamr. 
Bir ucunda lrak ve Iran petrol kaynaklan 
diger ucunda da lrak petrol kaynaklann•, 
Akdeniz sahilinde Pip Laynlerle Hayfaya 
getiren petrol limanlartm muhtevidir. 

Bu kaynaklar lngilterenin donanmasmJ. 
motorlii vasttalanm besleyen en miihim 
petrol sahalandn. lngiltere petrol cihe • 
tinden zengin bir mernleket telakki edi • 
lemez. Bahreyn adalannda ve Hindistan
daki petrol kaynaklan senede ancak 
2,188,000 ton benzin verir. 

Bir de Amerikada T rinite Tiriniat ada
lanndaki petrollar vardn ki bunun da se· 
nelik has1latt 2,490,000 tondur. 

Bu sahadaki hakimiyeti sayesinde In 
giltere Arabistan ve Afrika iizeriudeki 
hakimiyetini idame edebilir. 

AI B lk I d t .. I tmda, bi.itiin kuvvetlerile bir sulh amili ol· 
manya a an ar an ecavuze geo;· k b h' . k'b 

R I d b . · ·• k I' rna tan a§ka 1<;;btr hedef ve gaye ta 1 mez ve us ar a tZI <;1gnemeye a .- • . . . • 
mazlarsa barb de bizim memleketimize etmnren T~rkt.ye, s:'.l~un .an~-~k.s~lahla ':"u
sirayet etmez. Buna bir de cltalyanlar h~:aza ed,leblle~egmt btldtgl tt;m, datma 
~imdiki durbin siyasetlerini degi§t.rmez • muteyakktz, da1ma hazudu. F akat uya-
1 k dl k k · t · N t ' H mk ve haznltkh olmak, Tiirkiyenin harbe erse:t ay m oyma ts enz. e •ce a- . w· • H I 
· · V k'l ' · · .. 1 d ' " · h"k gtrecegt manasmt, asia tfade etmez. a • nctye e 1 tmtz.n soy e tg1 u me vanr. . . .• . . 

.:Bize taarruz edilmezse ve taahhiidleri • bul<~ bazan herhang1 pek tabn btr ~e~btr 
mizi icraya mecbur kalmazsak barb hari- daht, • bazt propagandalann da tesmle • 
ci kalacagtz.:. Hulasa harb harici kalma· yersiz bir heyecana sebebiyet veriyor. 
mtz bir tak1m !fartlara baghdtr. Ordu, seferber edilirse ihtiyat zabitleri 

Astl kasdtm bu miitalealardan ziyade de tabiatile silah altma ahmrlar. Bu itibar
harb ihtimalinin olmad1gt hakkm-:l<t 1s • Ia vedek subaylarm da, muvazzaf arka
tanbulda gordiigiim emarelerdir. <;unkii da~lart gibi, her an harekete haur olma• 
1stanbulda biiyiik bir imar hamlesi var • Ian laztmdtr. Bunun io;in de, ihtiyat zabit· 
dtr. Bu hamlenin yanmda bir koruuma lerinin iiniforma ve teo;hizatlan da eksiksiz 
hamlesi goziikmemektedir. 3502 numa- olarak ellerinin altmda bulunmak gerektir. 
rah cHava taarruzlanna kar§t korunma Yedek subaylara, bir muhlira kabilinden, 
kanunu~> 5 inci maddes1le ~ehtrlerin eksikleri varsa tamamlamalan bildirilince, 
korunmasile valileri mllkellef tuttui;u dii- bunu chaznhkh bulunmak:t liizumundan 
§iiniilurse deruhde edilen agtr mes 'uliyet ba~ka bir manaya almamn elbette manast 
kar§tsmda imar io;in mi.ihim masrnflar ve yoktur. Bu veya buna benzer herhangi bir 
emekler sarfedilirken '§ehrin kalabahk ihtiyat tedbirini, bir endi§e ve asabiyet 
yerlerinde umuma mahsus stgmaklar i<;in havast yaratmaga vesile tutmak, ancak 
hi~ bir §ey yaptlmamast ancak hatb ihh· boyle dumanh havayt seven kurdlann i§i• 
mali olmadtgt hakkmda kat'i bir kanaat dir. Saik ve amilleri, ya propaganda veya• 
olmasiie izah edilebilir. hud da menfaat olan•boyle sun'i heyecan• 

Harbin nekadar devam edecegi rna • lara kulak asmamak, her Tiirk vatanda
lum degildir. Belki senelerce devam ede- ~mm, bu miihim anlarda, en birinci vazi
cektir. Biz ki geri kalmt'i bir milletiz, imar fesidir. 
i§lerimizi harbin sonuna btrakamaytz, Her tiirlii ihtiyat tedbirlerinin almmast, 
fikri dogrudur. Ancak i§itiyoruz ve re • Turk vatanda§lan i~;in, bilakis emniyet ve 
simlerde gori.iyoruz ki §ehirler bombalan· huzur yarattJibndan dolayt, siikun ve mem
makta ve bir o;ok k1ymetli ve tarihi bina- nuniyet uyandmct bir mahiyeti haizdir. 
lar ytblrnaktadtr. Bir harb olursa Istanbul Uzun siirecegi anla§llan Avrupa harbi
da ayni tehlikelere ve hatta daha fazla • nin devamt miiddetince, kimbilir, kao; defa. 
sile maruz kalacakttr. 0 takdirde emekler boyle heyecanlar yarattlmak istenecektir. 
ve paralar heder olacak, yeni imarlarm Bu, sinir harbinin bir tabiyesidir ki ona 
yanmda eski asar da tehlikeye ugraya • kar§t ancak sinirlerimizi kuvvetli bulun· 
cakttr. Bundan sarfmazar niifuso;a zayiat durmakla mukabele edebiliriz. Sinirleri 
da korkunc olacakhr. Helsinki hllftada kuvvetli olanlar, kolay kolay asabiyet ve 
bir kao; defa hi.icuma ugrayor. Binalar YI· heyecana kaptlmazlar. Asabma hakim ol• 
kthyor. Ve haberlere gore insan zayiah mak, ferdi ve milli baktmdan faydah bir 
o;ok degil; sebebi tedbirlerde kusur etme· meziyettir. Sinirleri bozulanlar, dogru dii-
mi§lerdir. .. · · 1 h §unemez, tyt o;a t~amaz ve ra at ya§aya• 

cCumhuriyet:. in Majino hattma gon • mazlar ki dii~manfanmtz da bundan ba~
derdigi muharrir Pariste gaz maskesinden ka bir ,ey istemiyorlar. 
ziyade stgmaklara ehemmiyet verildigini 
yaztyor. Almanyadan gelenler halO. 51g1• Sinirlerimizi de, silahlarlmtz gibi t;elik-
nak yaptlmakta oldugunu soyli.iyorlar. le~lirelim. 
Fin hava miidafaa komutanmm cSovyet 
tayyarelerinin koylere kar§t da mdkineli
tiifekle hiicum ettiklerinden §ehirlerden ~-~- ~--~~- ~:----.....,-..... ---~=~ 
koylere dagilan halkm muhafazast ic;in st· Turk siyasetinde hir bir 
gmak yapmak mecburiyeti hast! oldugu • '3:' 

nu» soyledigini gazetelerde okuyoruz. • b ..• ik k ' 
0 halde biz neye duruyoruz? Ne ya • gayr1ta II YO tur • 

pahm serden mi ge~;meli, yar dan m1} 
!mar mt? Korunrna m•? aence en maku
lii her ikisi de birden. 

Geni§ meydanlar ve ye§il sahalar ko
runma io;in de muvaf1k bir tedbirdir. An
cak umumi stgmaklann da yaptlmast ve 
bunun ic;in de yiizbinlerce para sarfmdan 
t;ekinilmemesi laztmdtr. Burada ortaya 
ikinci bir mesele o;tkar. Bu s1gmaklann 
amme hizmeti it;in de sulh zarnanmda da
hi faydalt olmasmt temin etmek meha • 
retini gostermeliyiz. 

Sehrimizin iman io;in bir miiteha!sts ta
rafmdan plan yaptldtgmt biliyoruz. Y al • 
mz bu planla yaptlan iman bir <;eyrek asn 
sonra ya~ayacaklar, yeniba~tan de~i~tir
mek mecburiyetinde kalmasmlar. Sovle • 
mek istedigim §udur ki: Tayyareler var • 
dn. Ve ileride ortadan kalkmtyacaklar • 
du ve bilakis daha ziyade tekemmi.il ede
ceklerdir. 0 halde ljehir plammtzda ilk 
ba~ta bulunacak §art hava hiicumlauna 
kar§t masuniyet olmaltdir. 

Istanbul planmda yeraltt teokilatina 
ktymet verilmemi~se korkanm ki ~onra • 
dan daha fazla masraflarla bunlan yap
mak mecburiyetinde kalm1yahm. Herhal
de sehir planile miinasebettar olmak iize· 
re halkm korunmast io;in umumi slgmak
larm yaptlmast ve yapthrken de bunlann 
yalmz tehlike zamanlart it;in degil. sulh
ta faydah ve liizumlu i§ler it;in de kulla
mlmast imkanlarmm ara§tmlarak iki mak
sadm telif edilmesi Va§adJgtmtz zarnanm 
realitelerine uygun olur. 

Havaya kar~t korunmada paraya te • 
vakkuf etmeyen basit tedbirler almak ve 
nihayet bunlan ktrtasi muarnelelere dok
mek sure tile korunrna i~ini ba~ardtgtrr lZI 
zannetmek deveku§una benzemek olur. 
Kanun ve nizamnameler yapill\c.&k i~leri 
sarahatle tayin etmi§tir. lmar edeTken ko
runmaYJ ihmal etmek mes' ulivete kar§I 
biiyiik bir ce•aret veya hakika!l~rden 

<Ba~taratz 1 tnct Ball.tfede) 

Miittefiklerin Ti.irkiye ile ittifakmdan 
ve Yunanistanla Rumanyaya verilen ga
rantilerden korkan ve nefret eden AI ., 
manlar, Balkanlarda propaganda yapa • 
rak kiic;iik devletlerin, miittefiklerin en • 
trikalan yiiziinden, harbe si.iriiklenmek 
tehlikesine maruz kaldtklan korkusunu 
yaymak ic;in ellerinden geleni yapmak • 
tadnlar. Alman propagandactlan, bfl 
memleketler harb sahnesi haline geldib 
leri ve emperyalist menfaatlere hizmet 
ettikleri takdirde ne vaziyete di.i~ecekleri• 
ni korku ve tela~ verici bir §ekilde anlatt• 
yorlar. Alman propagandast bu gayretin• 
de bazt Sovyetler Birliginin taarruz ha ., 
reketlerini haber vermekte, bazan d" 
miittefiklerin kiic;iik devletlerin haki • 
miyetlerini tehdid ettigini iddia etmekte 
ve Yakm $arktaki mi.ittefik ordulan Kt· 
ztlorduya karst bir pandominanm kukla. 
lan §eklinde ileri siirmektedir. 

Reuter'in diplomatik muharriri devam 
ediyor: 

lyi ma!Umat alan mahfi\ler bu sinir 
haorbinin Tiirkiyeye taalluk eden cihette 
tamamen neticesiz kalmH,I olmasmdan 
dolayt memnundurlar. Tiirk milleti lngu• 
tereye kar§t dostluguna sadtk kalmakta, 
aldanmamakta ve tela§a dii§memekte· 
dir. Turk milletinin Alman propagandasJ 
kar: tsmda gosterdigi lakaydhgma, zelze• 
le mmtakasma gonderilmi§ olan heyetin 
reisi Sir Wyndham Deeds §ahid ohnu~ • 
tur. Bu hafta Ankaradan donen Sir 
\Vyndham Deeds, Tiirklerin harbin miit• 
tefikler tarafmdan kazamlacai\'mdan e • 
min olduklanm bildirmi§ ve lngiltere ile 
Frrmsanm Tiirklerden daha ince ve daha 
•t-dtk dost bulamtyacaklanm ilave etmi~-
tir. ---·-·--

lzmir 25 (1-lususi) - Vilayet ldarei 
Hususiyesinin biit<;e irnkanstzltgt i<;inde 
bulundugunu, geo;;en ytllardan odenmesi 
laztm gelen 800 bin liraltk bir borcu ol
dugunu bildirmi§tim. Bu vaziyet etrafm
da alakadar makamlarla te::naslarda bu
lunmak ve Vilayet ic;in hiikumetin yardt
mmt istemek iizere Vilayet Umumi mec· 
lisi azalarmdan miirekkeb ii<; ki§ilik bir 
1-eyet Ankaraya gitmi,tir. Beledive reisi 
Dr. Beho;et Uz da belediye ve fuar i~
le rine aid baz1 i~leri gorii§mek iizere An
karaya gitmi~tir. Beh<;et Uz Ankaradan 
rloni.ifiinde lstanbula ugrayarak Mmtaka 
Ticaret miidiirlugile fuar hakkmda temas
larda bulunacakhr. 

lngiltere - Letonya 
miizakereleri 

Riga 25 (a.a.) - lngiltere ve Leton
:va arasmdaki ticari miizakerelere gelecek 
haftanm ba.,mda Londrada ba~lanacakhr. 
Bu miizakereler esnasmda lngiliz bahri 
kontroluna aid bazt meseleler de gorii~i.i
lecektir, 

Myron Taylor Ramada 
Roma 25 (a.a.) - M. Ruzvelt'in hu

susi miimessili M. Myron Taylor Romaya 
gelmi§ ve §ehrin biiyi.ik otellerinden birine 
inmi§tir. 

Zagrebde patlayan bombalar 
Zagreb 25 (a.a.) - Diin ak§am, bir 

di.iziine kadar telefon kuliibesinde bomba
lar patlami§Sa da insanca zayiat olma • 
mt!;ltn. Baz1 tevkifat yaptldigi §ayidir. 

Hadise, Huvat miifritlerine atfedilmek
te ve bu bombalann ge<;en sonbaharda, 
bir tak1m suikasdler yapan iki miifrid Htr· 
Vahn hakkmda Zagreb mahkemesince ve
rilen karan protesto makammda attldtgt 
tahmin edilmektedir. 

Talebeler §erefine Belediye ktrk ki~i
lik bir ziyafet vermi§tir. Ziyafette bir nu· 
tuk soyleyen Vali Sokmensiier Hataya ilk 
defa gelen yiiksek tahsil gencligini takdir 
ve gencligin memleketi, bilhassa Hatayt 
tammalarmm c;ok faydah olacagma i§aret
le kendilerine ho§ geldiniz demi§tir. Ta
lebeler Valiyi makammda ziyaretle gor
diikle:i alakaya te§ekJ..Cir etmi§, Vali ken
dilerine Hataym her baktmdan vaziyeli 
hakkmda mufassal izahat vermi§tir. 

Buyiik Britanya da ancak bu sahadan 
vurulacak muvaffakiyetli bir darbe ile 
paro;alanabilir. Buraya ise ancak Iran ve 
Ti.irkiye o;ignenerek gidilebilir. 

uzakla§mak olur. 
M.S. 

Bir tarafta Baku • Batum, diger tarafta · ---~-------------~ 
lrak • Filistin • Mts1r sahast her iki taraf 
io;in hayat ve memat sahalartdtr. 

Baku • Batum sahast Rusya ic;in askf'ri 
bak1mdan miihim oldugu kadar Rus 7i • 
raat te~kihltmm motorle~mesi yi.iziinden 
180 milyonluk Rus halkt io;in a~; veya tok 
kalmak meselesidir. 

Bu sahaya Iran ve Tiirkiyeden ve Bo

Rumen genclik kumandam 
Romadan dondii 

Biikre§ 25 (a. a.) - Rador ajanst bil
diriyor: 

Rumen geno;lik te§kilatt kumandam M. 
Sidorovi!ii Ramadan donmii~ ve istasyon· 
da hararetle kar§tlanmt§tlr. Sidorovi~;i yap
tlgJ beyanatta ltalyadaki ikameti zarfmda 
gordiigii hiisnii kabulden t;ok miitehassis 
oldugunu sovlemi§ ve her tarafta Kral 
Karol' a ve Rumanyaya kar~t tesadi.if et
tigi takdir ve hay ranhk hissiyatlm bilhas
sa kaydeylemi§tir. 

Al•aa • italyan . 
iktlsati aalq .. a 

Roma 25 (a. a . ) - Alman • ltalyan 
iktJsadi anla§rnasmm imzasmt miiteabb 
bir teblig ne~redilmi~tir. ltalya ile Alman· 
ya arasmda yaptlacak miibadelelerin tan
zimi io;in te~ekkiil eden bir komisyon Rent 
io;inde yap1lacak miibadeleleri tespit .. v 
mek iizere Ramada toplanmt~tlr. lki mem• 
leketi alakadar eden bazt mali meselelet 
de tetkik edilmi§tir. Mi.izakereleri taki~ 
etmi~ olan Mussolini bizzat mi.idahale e· 
derek bazt direktifler vermi tir. lki mem• 
leket arastr.da avni zamanda hudud mii 
nakali.tma dair .bir mukavelename imza 
edilmi§tir. 

T okadda zelzele 
Tokad 25 (a.a.) - 25 §ubat gecesi 

saat 4,50 ve 5,30 ge<;e iki sarsmtt olmu§ 
Belediye binasmda ve bazt evlerdeki du
var o;atlaklan artmt§hr. 

gazlardan ge<;ilir. 
Almanlann bize kar~1 hiddeti ve mi.it

tefiklerimizin sernpatisi sebebleri anla~t
labilir. Milletlerin yekdigerlerile mi.ina -
sebetleri bir -;:ok amillerin muhassalas1 ne
ticesinde dogdugu ve bundan dolay1 da 



4 

[lKU~Uk 
hlkaye Modern gene k1z 

Cellll J 
- Beni r;:agutmi§SlnlZ halaeagtm, der-1 da beni gormekten ho§lanmadtgml soyle

hal ko§UP geldim, zaten ben de sizinle u- di. Daha ger;:enlerde Belkisin karde~i Ma
zunboylu derdle§mek ir;:in giinlerdir ftrsat eid i<;in bu r;:oeukeagtzm iyi bir miihendis 
bekleyordum. olup olmadtgmt bilmem ama tango figiir-

Genc ktz giizel siyah gozleri hafif bir lerinde ve kadmlan budalaea fikralarla 
endi§enin golgeleri ic;inde halasmm dizle- giildiirmekte birinei oldugu muhakkak, di 
rinin dibine sokulmu§, onun elini tutmu§· yordu. Onun gibi nazik bir adama boyle 
tu. lhtiyar kadm: konu~mak yakt§lr m1? Sonra medeni bir 

- ~efikaetgtm, dedi. Ni~anhn hakkm- insana yakt~mtyaeak kadar ktskane, bii
da biraz konU§mak isteyordum yavrum. tun erkek arkada§Janml bana a§Ik zan• 
Bugiin onunla uzunboylu senden bahset- nedivor. Kadmla erkegin arkada§hgmdan 
tik.. anlamazmt§. Dans ettigim zaman nastl sa-

Gene ktzm bakt§lan degi§iVermi~ti. ranp ofkelendigini gormelisin. Ger;:en giin 
Hiddetle: agzmdan ka«trdt. Dans erkeklerin herke-

- Benden §ikayet mi etti~ dedi. sin oniinde kadmlarla kueakla~mast i«in 
Halas! dogrudan dogruya eevab vermi- iead edilmi~ bir maskarahkmt§. Oh bu 

yerek: kadarma tahammiil edilir mi? Bununla 
- Bilirsin seni nekadar sever.. beraber §imdiye kadar aramtzdaki biitiin 
Diye, giiliimsedi. miinaka§alar hie; bir zaman eiddi bir sa£-
- Fakat kapt kapt dola§tp derd yan- haya girmemistir. Eger onu bu kadar sev-

maga ba~larsa halimiz tamam olur hala- mesem tenkidlerine tahammiil etmeme 
etgtm. Halbuki astl on dan ben §ikayet et- imkan m1 vardu? $urast da garibdir. 
meliyim. Kendi arkada~lanm bana takdim etmek-

Bunu soyledi. Ve birdenbire ayaga kal- ten. hatta onlarla beni ba§ba§a buak
karak odanm ortasmda isyankar bir ta- mRktan hie bir zaman c;ekinmez. Onlan 
vnla dimdik durdu. daim>~ metheder. Bunlar hakikaten :va~tnt 

lhtiyar kadm da §imdi eiddile§mi§, du- ba~tm almt§ akh ba~mda adamlar. Fakat 
daklanndaki tebessiim silinmi§ti. Kar§t· hepsi agtr, durgun .. lnsan yiizlerine bak
smdaki koltugu i§aret ederek: ttgt zaman sovleyecegi §eyi ~a§myor. Hem 

- Otur, ~efika, dedi. Fazla heyecana oyle geliyor ki onlar bana biraz istihza 
liizum yok. Cemille aram:zda bazt anla§a· ile b>~ktyorlar. Ben de Cemilin hattn ir;:in 
mamazhklar oldugunu anhyorum. Bana hu~urlanna tahammiil ediyorum dogrusu. 
her§eyi ac;tkc;a anlat. Ni§an}anmadan ev- Buna ragmen o benim ahpablanm, dost
vel sevi§tiginiz hepimizce malum. Simdi lanmla act act alay etmekten geri durmu
ne oldu, araya ne gibi sogukluklar girdi? yor. Hatta benimle de .. Evet, benimle de 
Bilmek isteyorum. Cemilin senden §ikayet gizli gizli alay ettigi muhakkak. Okudu
etmedigine emin olabilirsin. Yalmz onu gum kitablan c;oeukr;:a bulur, fikirlerime 
biraz siikuti ve mahzun buldum. Nikahm itiraz eder. Stk stk da benim fikren ol
biran evvel yaptlmast i<;in delalet etmemi gunla~mam laztm geldigini sayler durur. 
ricaya gelmi§. Bir arahk senin son zaman- Beni c;ok sevdigine eminim, fakat yalmz
larda degi§tigini, kendisine kar§t lakayd ken o kadar ate§li bir a.,tk oldugu halde 
bir tavu aldtgtnt agzmdan kar;:udt, Ma- hariede, yammda nazik bir yabanct gibi
demki boyle olacaktt, daha evvel birbiri- dir. hte sinirlendigim taraflanndan biri 
nizi tammaya «ah§saydmtz da hie; birle§· de bu.. Nic;in a,ktm gizlemek liizumunu 
miyf'ydiniz bari.. duyuyor? Herkesin oniinde sevi§mek iste-

Bu sozleri dinlerken evvela yiizii hid- mezmi~. Biitiin dostlanm bu halile onu 
detle bir gelincik gibi ktzaran ~efika, c;a- bana kar§t soguk buluyorlar. Farkmda de
buk kendine hakim olmu~tu. Halasmtn gil. Kadm arkada§lanmm yiiziine bak
kar§ISina ge<;ip oturdu. Bir an dii§iindiik- maz. 0 nazik adam onlan bozaeak oyle 
ten sonra gayet makul ve sakin: hareketler yapar, oyle sozler soyler ki 

- Halaetgtm, dedi, §imdi snast gel- hayrette kahrstmz. Daima da §Unu ima 
misken sizin bir soziiniizii tekrar etmek ediyor: Evlenince ba§ba§a kalmah imi§iz. 
ist~yorum: A~km be§iginde sallamyorduk. Sakin. tenha bir evimiz, kedilerimiz, ko
Sarho~tuk .. Birbirimizi tetkike vakit mi peklerirniz ve kitablanmiZ olacak. Diinya
kaldt?. Zaten ben Cemili kaybetmek tela- dan elimizi etegimizi <;ekip ya§ayacagtz. 
~~ i<;indeydim, babamt ni~ana razt edince- <;ocuklanmtzt biiyiitecegiz. Halbuki ben 
ye kadar neler c;ektik, biliyorsunuz. cOl- hayatt, hareketi seviyorum. Hele r;:ocuk 
man diye tutturmu~tu. Ne o, Cemil ben· makinesi olmak niyetinde hie; degilim. Es
den on sekiz ya~ bi.iyiikmii§. Dii~iiniin kisi gibi koeamla §uraya buraya gidebil
Cemil gibi yirmi ya,mda gencleri bile gal- meli, erkek, kadm biitiin arkada§lanmla 
gede btrakacak kadar dine, ho§, gi.izel bir gorii§meye devam etmeliyim. Salonum 
adam ic:;in boyle ~ey soylenilir mi? Ne ise onlara ac;tk olmahdtr. Biitiin bunlar Cemi
ben ai"ladtm, <;trpmdtm, sizse Cemili tam- li sevmeme ni<;in mani olsun? Bilakis 
yordunuz, ona muhabbetiniz vardt. Araya Cemille hergiin dizdize gozgoze olursak 
~irdiniz, ni,anlandtk. Altt aydtr ni§anltytz. belki birbirirnizden pek daha «&buk usa
Bilivorsunuz ki Cemil ni•anlandtgtmtz mp b 1kanz. Buna da eminim. Biitiin bun
giindeuberi evlenelim, diyor. Fakat ben Jan ona anlatmaya kalksam hakarete ug-
uz~tlyorum. ramt~ gibi irkileeeginden eminim. 0 iste-

lhtiyar kadm ka~lanm r;:atmt§tt: yor ki tamamile tahakkiimiJ alttna gire -
- Nic;in uzattyorsun? yim, biitiin arzularma boyun egeyim. Fa-
Gene ktz act bir tebessiimle ic;ini c;ekti: kat biz arttk erkek kadm ayni miisavi 
- <;iinkii korkuyorum, evet korkuyo· haklara malik degil miyiz? Boyle geri ka-

rurn. Neden mi? Bakm halaetgtm, bir c;o- fahhk olur mu? Onun beni hareketlerim
cuk tasavvur edin ki elde etmek istedigi de serbest btrakmast laztm. 0 zaman ara

Perlde 
Gozlerini odamn bir ko§esine dikerek ya
va§r;:a: 

- Babamn hakkt varmt§ diye, mml
dandz. Anlayt§ farkt, sen ba§ka bir alem
densin, Cemil ba,ka bir alemden.. Hem 
onu zannettigin kadar sevdigin muhak
kak mt? ~imdi ben bundan da pek emin 
degilim. <;iinkii seven in~an, sevdiginin 
biitiin arzulanna zevkle boyun eger. Ben 
boyle bilirim. 

Gene ktz boynunu biikmii§tii: cSiz de 
Cemil gibi mi dii§iiniiyorsunuzl dedi. Ne 
kadar hakstzsmtz. lnamn bana Cemili c;ok 
seviyorum. Biitiin bu sozleri ona soyle
mek isterdim. Fakat eesaret edemiyorum. 
Onu kumaktan, biisbiitiin kaybetmekten 
korkuyorum.~ 

lhtiyar kadm agtr bir hareketle ayaga 
kalkmtstt. Gene ktza dikkatle baktt: 

- Sana demin soylemedim, dedi. Fa
kat §imdi arttk her§eyi soyleyebilirim. 
Cemil kendisi hakkmdaki dii§iineelerini 
ogrenmeyi de pek merak ediyordu. Bu
giin buraya geldigi zaman bana §oyle de
di: «Sefikayt seviyorum. Fakat onun iz
divactmtzt uzatttgmm, garib bir tereddiid 
ve endi~e ic;inde bulundugunun da farkm· 
daytm. Nesi var, nir;:in o kadar sinirli ve 
iizgiin anlamaltytm. Fa kat biitiin bunlan 
onunla konu§amam. F azla c;ocuk tabiatli. 
Ne zaman boyle bir bahse girmek istesem 
iirkek bir tavu ahyor. Sozii kan§tmyor. 
Onun nic;in boyle degi§tigini anlamam 
ic;in bana yardtm etmelisiniz» Cemil bu
nu soyledi ve bana bir§ey teklif etti. 

Gene ktz yerinden kalkmt§lt. Merakla 
halasmt dinleyordu. Halast hafif bir te
reddiid ge<;irdikten sonra kaptya dogru 
bakarak devam etti: 

- T eklifi §Uydu: Ben seni <;agtrtaeak
ttm. lzdivac meselesini ar;:aeakttm. 0 yan
daki salona ge~eeek ve kaptyl arahk btra
karak bizi dinleyeeekti. Bu suretle senin 
fikirlerini de ogrenmi§ olacaktt. 

- Nastl §imdi burada, biti§ik salonda 
mt? 

Gene ktz bu suali gozleri hayretle bii
yiiyerek sordu. 

Halast ba§tnt evet, demek ister gibi 
sal!ayarak kaptlardan birini i§aret etmi§ti. 
~efika onun i~aret ettigi kaptya cCemib 
diye, bagtrarak attldt. Fakat odaya girme
sile <;tk';nast bir olmu~tu. Halasma dogru 
ko§arak, yiizii sapsan, gozleri akmaya 
haztr yal~arla dolu: cGitmi~. dedi, odada 
yok I.:. Gozleri halasmm gozlerile kar§t· 
la&mca birdenbire oldugu yerde kaldt ve 
sustu. Hakikati, ni§anltsmtn biitiin o soz
leri dinledikten sonra bir daha donmemek 
iizere gittigini anlamt~tt. Bunu daha evvel
den tahmin eden halast ir;:ini c;ekerek: 

- Boyle daha iyi oldu, diye, mmldan
dt. Sen onun yiiziine kar~t soyleyemiyeee
gin §eyleri soyledin, 0 da belki yiizyiize 
oldugunuz zaman yapmaga eesaret ede
miyecegi hareketi yaptt. 

Gene ktz hto;ktrarak: cAllahtm ikimiz 
de birbirimizi o kadar sevdigimiz hal
de!:. diye, soylendi. Ve ko~up halasmm 
gogsiine kapandt, ihtiyar kadtn yegenit1in 
g;ozya§larmt, kederini ktsa bir zamanda 
kendi muhitinden, kendi kafasmda gene 
bir adamm dindirecegine emin tela§SIZ, 
hevecanstz onu teskine c;alt~tyordu. 

bir oyuncak vardtr. Ona biran evvel sa- mtzda hic;bir anla§amamazltk kalmtyacak. Yugoslavya kag"td satmak 
hib olmak i~in trptmr, didinir, haykmr. Halbuki §imdi korkuyorum, evet korku· 
Oyuncagt eline verdiginiz zaman ne ya- yorum. Cemilin evlendikten sonra daha istiyor 
par? Derhal susar, tela§I, heyecam, goz- miitehakkim bir koca olmtyacagt, beni Yugoslav kagtd fabrikalan sanayii 
ya§lan durulur ve elindeki §eyi sakin sa- daha bir c;ok §eylerden mahrum etmiye- umumi katibi doktor $tonka§ifler'le mii -
kin tetkike ba§lar degil mi? l§te ben bir cegi ne malum?.. hen dis Krenyard diin sabah ~ehrimize 
r;:ok farklarla kendimi biraz bu c;ocuga Gene ktz d~rin bir nefes aldt. Ve i§te gelmi~lerdir. Bu zevat memleketimize her 
benzetiyorum. Sakm, yanh§ anlamaym. boyle demek ister gibi ellerini ac;arak ha- nevi kagtd vermek, mukabilinde yapagt 
Oyuncagt elde edip de kmp ko§eye atan lastnll baktt. 0 di.i~iinceli goriiniiyordu. almak iizere te§ebbiisler yapacaklardtr. 
r;:ocu~a demek istemiyorum. ~unu anlat- jUiillilllllll•••lllli•llll•lllii.•lllii•l•••••••••illl•••lllillli•••••• .. 
mak istiyorum ki Cemille ni§anlandtktan 
sonra kafamdaki ftrttna olduk~a duruldu. 
Kendime geldim. 0 kadar sevdigim ko
cam olaeak adama daha siikunetle bak
maga ba~ladtm. Zaten dikkatimi r;:ekecek 
har~ketlerde bulunmaya ba~layan o oldu. 

SOMER ve TAKSIM Sinemalannda 
Pek yakmda 

- Kusurlannt anlat baka!tm. 
Gene ktz halasmm sesindeki istihzantn 

farkma varmtyarak hararetle devam etti: 
- Haytr, kusur demek istemiyorum. 

Cemil miikemel bir insandu. Bunu her za
man itiraf ederim. Y almz acayib bir ta
ktm fikirleri; yalmz fikirleri degil, yaptl
masmda tsrar ettigi arzulan da var. Oh 
siz benim nekadar miistakil, serbest ya~a
maga alt§mt~ bir ktz oldugumu bilirsiniz. 
Cemil daha §imdiden beni bir taktm l}ey
lerden mahrum etmege kalktyor. Evvela I 
arkada§lanmt tenkidle i§e ba§ladt. Niha
yet bir giin bu deli dolu genclerin arasm-

Tefrika No. 35 Nakleden : HAMDI VAROGLU 
Ytiziime, bir maske gibi orttiigiim ve-~ den, huysuzluk diyebileeegim hallerini, 

da hiiznii arkasmda, bir tiirlii zaptedeme- hakh degil~e bile fazla §iddetli hiikiim 
digim sevincimi gizleyerek lstanbuldan I vermege degmez buluyorum. 
aynldtm. Bir par<;a insaflt dii~iini.ince, kendimi 

Ve yartm giinliik tren seyahati aca- de biisbiitiin suc;suz goremiyorum. 
ba beni nereye gotiiriiyor? Unutmak iyi §ey. Yurek rahatltgma 

Yasstkaya ko§kiiniin lo§ koridorlann- ka vu§mak ic;in bundan iyi <;are yok. 
da, geni§ odalannm duvarlannda, onun ~u dakikada kalbim oyle ferah ki. Bir 
ciddi sesinden bir akis; bahc;e yollarmda, zamanlar beni iiziintiiden harab eden o 
onun adtmlanndan bir iz bulacak mlytm manastz dii§iinceler meger ne kadar za-
aeaba? rarhymt§. 

Ko§ke gider gitmez, ilk i§im selamltk Selim Sekban Beyi, kibir, gurur, hod-
tar>~fmt dola§mak olacak. binlik telakki ettigim o kendine mahsus 

lstanbula gelirken yalmz kaptsmdan tabii hallerinden ayn muhakeme edince, 
bakmakla iktifa ettigim o karanhk kori- onun, gordi.igiim gibi fena bir adam ol
dorlu yeri, ~imdi belki biraz daha t§Jklt madtgmt anlayorum. 
goriiriim. Onu §imdi Yasstkayada bulmayt ne 

Hakktmdaki siirgiin karanntn verilme- kadar isterdim. Hakkmda besledigim ko
sine §ahid olan 0 odalar, yiiregtme ay- tii kanaatten dolayt kendisinden oziir di
dmltk dolduran mektubun da yaztldtgmt lemek ic;in sabtrstzlamyorum. 
gordii. Maalesef buna imkan yok. 

Ge<;mi~ §eyleri unutmak, yalmz, gele- Mektub yazmak imkam bile yok. Ev-
<"egi dii~i.inmek isteyorum. ,.,la adresini bilmiyorum. 

Selim Sekban Beyin, bir zamanlar, Acaba adres btraktt mt? 
benligimi unutturacak derecede ileri gi- f!uaktlysa bile, pi.iyiikannem bu !\4re-

si gizli tutmtyacak mt} 
lhtiyarstz giili.imsemege ba§layan du

daklanma, gene hararet c;izgileri yerle§ti. 
Gene bir siirii istifham kar§tsmdaytm. 
Belki hepsi de cevabstz kalmaga mah

kum sualler. 
$ahsiyeti etrafma kahn bir esrar per

desi gerilen Selim Sekban Bey, elbette ki 
Yasstkayadan aynhrken adres buakma
mt§tiT. 

Yahud btrakmt~ttr da, biiyiikannemden 
ba§ka hie; kimse bunu bilmiyeeektir. 

Her zaman oldugu gibi, gene hiisniini
yetimi ispat imkanmdan mahrumum. Se
lim Sekban Bey, eger Yasstkayaya bir 
daha avdet etmiyecekse, Istanbul tecrii
besinin netieesi gibi, hakkmdaki kanaat
lerimin ugradtgt bu istihaleden de haber
siz kalacak. 

Buna, kendi hesabtma <;ok teessiif edi-
yo rum. 

Tren istasyona girdigi zaman, Be§ir 
Aganm orada beni bekledigini gordiim. 

Avdetimden duydugu memnuniyet, yii
ziiniin biitiin c;izgilerinde okunuyor. 

<;antamt, kompartimantn filesinden ka
pareasma ahp onden ko§a ko§a arabaya 
gotiiriirken, ihtiyar bacaklanna taptaze 
bir kuvvet gelmi§ gibi canlt adtmlarla yii
riiyordu. 

Kamc;tstnt kolunun biitiin kuvvetile. 
§aklattp arabayt yiiriittiikten sonra, ko
nusmaga ba§ladtk. 

!len, durmaqan sual soruyorum, o heJ: 

Junie ·Astor italyadan dondu 
Frans1z artisti Romada «Her 'ey kad1n i~in .. » 

isminde bir film . ~evirdi ve bu vesile ile 
Alplerdeki kayak .eglencelerine i~tirak etti 

Paristen yazthyor; 
Buradaki kadm artistlerden hemen ek

serisi harb dolaytsile muhtelif Franstz as
keri ktt' alanmn «marraine» i sec;ildiler. 
cMarraine:. i tiirkc;eye «eieianne» diye 
t~reiime edebiliriz. Gaby Morlay, Vivi
ane Romance, Marie Glory, Louise Car
lo, Colette Darfeuille, Franstz askeri ktt
alan «marraine» lerinin ba§tnda gelmekte
dirler. Bunlar zaman zaman o ktt' alara 
muhtelif hediyeler gondererek erlerin go
niillerini ahrlar. Ktt' alarm kogu~larmda 
da «eicianne» lerin resimleri astltdtr. Er
ler cephede, o manevi annelerin §efkat 
ve iltifatlanm yalmzhk ve hicranlanna 
kar~thk bir teselli sayarlar. 

]unie Astor da bir Franstz askeri ktt· 
asmm «eicianne» sidir. Pariste olmamast
na, Romada bulunmasma ragmen c;ocuk
lanm unutmamt§, onlara ltalyadan, r;:ok 
memnun olacaklan hediyeler gondermi~
tir. 

ltalyamn siyasi ve askeri vaziyeti he
niiz tevazzuh etmemi~ olmasma ragmen 
F ransa ile ltalya arasmdaki san' at miina
sebeti <;ok stkt bir rabtta ile baglt bulun
makta devam etmektedir. Son giinlerde 
Junie Astor, ltalyanm me§hur jonpromi
yesi ve cBeyaz miifreze» filminin kahra
mam Antonio Centa ile birlikte «Tutto 
per Ia donna - Her §ey kadm ic;in» filmi
ni c;evirdigi gibi Tino Rossi ile Mireille 
Balin de gene ltalyadaFiesta isminde bir 
kordela viicude getirmek ic;in haznlan
maktadtrlar. Maamafih Mireille Balin' in 
bu eser, ltalyada ilk yapacagt bir film 
degildir. Altt ay evvel de cVenedik kar
navalt:. kordelasmda me§hur bir opera 
artistinin ktzt roliinii temsil etmi§, keza 
diger bir eserde cUn Mare di Guai • Bir 
kan§tkltk okyanusu» admdaki komedide 
de miihim bir rol deruhte etmi§ti. 

«Her §ey kadm i<;in:o> filmini bitirdik
ten sonra gec;en giin buraya donmii~ alan 
]unie Astor: 

- Bu eser, dedi, benim ltalyada bii

j 
Junie ARtor 

makltgtma sebebiyet verdi. Roliim, cid
den giizel ve nefisti. Kadm hareketlerinin 
ba~mda bulunan asri bir amazonu temsil 
ediyor, kadmlann ic;timai: miieadelelere 
i§tirakine miibalaga ile taraftarhk eder go
riiniiyor, fakat neticede bir a§ka maglub 
olarak gene hakiki: kadmltgtma doniiyo
rum. Filmin harici sahneleri Alplarda r;:ev
rildi. Bu vesile ile orada tertib olunan ka
yak egleneelerine i§tirak ettim. Ayni za
manda italyancamt da kuvvetlendirdim ve 
dag sporlanndaki meharetimi ziyadele§
tirdim. ~imdi bir miiddet istirahat edeeek 
ve cephedeki manevi evladlanma yiin 
ceketler ve <;orablar ormekle me~gul o
lacagtm. * Wallace Beery yeni r;:evirmekte ol -
dugu .-Atlas Okyanusundaki panik:. fil -
minde evladltgt Caroll Ann'm bir rol der
uhde etmesine muvafakat etmi§tir. Bugi.in 
sekiz YMtna basmt§ olan Carol Ann vak
tile Clark Gable ile miiteveffa Jean Har
low' un c;evirmi§ olduklan cSingapur' daki 
kadm» filrninin temsiline figiiran olarak 

yiik bir §ohret ve muvaffakiyet kazan- istirak etmi~ti. 

~---------------------------, GtijUslerlnl vatanlar1na slper eden blnlerce harblyellnln 
kahramanhklar1nm destan1 olan 

UC HARBiVELi 
BugUnUn en bUyUk Frans1z askerl fllml 

Bu filim Fransanm Umum ~ark ordulartntn i~tirakile yaptlmt§hr. 

Pek yak1nda L A L E sinemastnda 
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Dalga uzunlull11: 
Tiirkiye Radyosu 1648 m. 182 Kc/s. 120 KW• 
Ankara • T, A, P, 31.70 m. 9465 Kc/s. 20 KW• 

12,30 Program, ve memleket saat ayar1, 
12,35 Ajans ve meteorolojl haberleri, 12,50 
Tiirk miizig!: (Pl.) 13,30 - 14,00 Miizlk: Ka
rt§tk miizik (Pl.) 18,00 Program ve memle
ket saat ayan, 18,05 Mi.izik: Radyo Caz or· 
kestrast, 18,40 Konu$ma (Umumi terbiye 
ve beden terbiyesi) 18,55 Serbest saat, 19,10 
Memleket saat ayan, ajans ve meteoroloJl 
haberlerl, 19,30 Ti.irk miizigl: 20 kl§llik rad
yo saz heyetl konserl. 19,55 Tiirk miizii:\1: 
Yenl §arktlar. <;:alanlar: Vecihe, Ru~en 

Kam, Cevdet Kazan. Okuyan: 8adl HO§Ses. 
20,15 Konu§ma (Fen ve tablat bllgileri> 
20,30 Tiirk miiz!gl. <;:alanlar: Kemal N. sey
hun, Fahrl Kopuz, Reflk Fersan. I - Oku• 
yan: Azize Tozem. 1 - Arif Bey - Kiirdili
hlcazkar §arkt: (Srrma sa~ll yare kim ha
ber verslnl 2 - Artakl - Kiirdilihicazkal' 
~arkt: <Daglandt goniil> 3 - Arlf Bey • 
Kiirdllihicazkar ~arkt: (Dii~r ml §amna) 
II - Okuyan: Semahat Ozdenses. 1 - Se· 
nlha Kambay - Nihavend ~arkt: (Gonliimiin 
cbed! b!r yaresi var) 2- SaHl.haddln Pmar• 
N!havend $arkt: (Hala ya§tyor) 3 - Nasi
bin Mehmed - Ra.st §arkt: (Oyle yaktm ki 
benl) 4 - Salahaddln Pmar - Rast $arkt: 
(Yalmz ben!m o]). 21,00 Tiirk miiz!g!: Ka• 
radenlz havalari. Rlzell Hasan. 21,15 Mii
zlk: Kiio<iik Orkestra (~ef: Neclb ~lunJ. 
22,15 Memleket saat ayart, ajans haber• 
leri; ziraat, esham - tahvllat, kamblyo • 
nukud borsasz (flat) 22,30 Miizlk: Cazband 
(Pl.) 23,25 - 23,30 Yai:mkl program ve ka• 
pam§. 

Misafirlerinize 

<;IKOLAT CEMIL 
KARAMELA CEMiL 

ikram ediniz. 

Beyoglunda 

Franstz tiyatrosunda 

Fevkalade musamere 
Y arm ak,am saat yirmi bu~ukta 

<;ocuk oyunlan, c;ocuk ~arktlan, r;:o
cuklar tarafmdan caz konseri, kty
metli artistlerimizden Bedia, Haztm, 
Vasfi tarafmdan temsil, monologlar, 
Eminonii Halkevi temsil kolu tarafm· 

dan komedi. Gregor ve arkada~la~t. 

Halk Opereti 
Bu ak§am 9 da 

ZOZO Dalmasla 

U~ Kuyumcu 
Yazan: 

Yusuf Siiruri 

<lnumuzdeki <;ar~amba ak~am1 M E L E K sinemas1nda 
A§ktn ve sadakatin zaferi ... Genclik ve giizellik filmi.,, Emsalsiz derecede muazzam sahneler. 

ERi 
-JOAN GRAVFORD -JAMES STEVARD 

Bu lllmln milyonlar harcanarak vUcude getlrilen, gozleri kama,taran 
muhte,em sahneler, tabll renkll ve gUzelllgin blr tlmsalldlr. 

Numarah koltuklar bug!lnden aldmlabilir. Tel: 40868 

, Bu ak~am. SA R A Y sinemasznda 
En bUyUk Fransaz yaldazlarman en gUzell o1an 

E D W I G E F E U I L L E R E S' • In 
JEAN CHEVRIE.R ve PIERRE LARQUEY 

lie beraber yarattl!i• en son ve en muhte,em 

VATANSIZ K AD IN 
FUmlnl takolm ediyor. BUyUk BIR MA:;iUKANIN ROMANI ••• A~i\TAN 

KAf;AN KADIN ••• BIR CINAY£liN GuLGESiNDE BIR KADIN ••• 

ilaveten: FOKS JURNAL diinya ve barb haberleri 

sualimi cana minnet bilircesine memnun, 
cevab yeti§tiriyor: 

- Hepimiz iyiyiz, kiic;iik hamm. Ko§k
te hre §ye, bildiginiz gibi. Yalmz, siz git
tikten sonra, ko§k pek lSStzlandt. Herke
se bir kasvettir r;:oktii. 

- Selim Bey buradaydt ya. Yalmz sa
Ytlmazdmtz. 

- Evet ama o da sizden sonra c;ok 
kalmadt, gitti. Bir iki hafta ancak otur
du. Zaten, biliyorsunuz, misafirimiz pek 
oyle ne§' eli bir adam degildi. Her zaman 
dalgm, dii§iinceli... Hele sizden sonra 
biisbiitiin sesi sadast <;tkmaz, yiizii giilmez 
oldu. 

- Ya I Demek ben gittikten sonra bile 
ne§' esi gelmedi oyle mi? 

- Ne miinasebetl Eskisinden beter so
murttu. Bazan bahc;ede dola§maga c;tkar
dt da goriirdiim. Elleri eebinde, ba§t ye
re igik gezer dururdu. Hasth, sizin ko§k
te bulunmadtgmtz besbelliydi. 

Daha Yasstkayaya varmadan, istasyona 
ayak basttgtm dakikada Be§irin agzmdan 
dinledigim bu sozler kalbimi birdenbire 
ferahla doldurmu,.tu. 

Selim Sekban Beyin, beni ko§kten u
zakla§ttrdtktan sonra, zaten pek az olan 
ne§' esini biisbiitiin kaybetmesi, muhtac 
oldugum teselliyi bana fazlasile vermi§ti. 

Be§ir, arabanm ic;ine, bizim bah<;eden 
topladtgt c;ic;eklerden bir biiyiik demet 
yerle§tirmi§. 

Goziim o demete ili§ir ili§mez, kendimi 
,y~viUila. kavugmug Kihi mes'u4 hissetti~. 

Bahc;edeki ki.ic;iik giilistantm, biitiin giizel
ligile goziimiin oniine geldi. 

Be§irle konu§urken, ara stra demeti eli
me ahyorum, yi.iziimii c;i<;eklerin muattar 
yumu§akltgma gomerek, Yasstkayamn bu 
canlt kokusunu cigerlerime dolduruyo
rum. Bana oyle geliyor ki, Yasstkaya top
raklarmm OZUnu bagnnda ta§tyan bu de
meti koklarken, biitiin ko§kii, ir;:indekiler
le beraber kucaklayorum. 

Bol giine§li bir hava var. Arabantn mu
§amba perdeleri, bu yolu tersine olarak 
ger;:tigim 0 yagmurlu giinkii gibi ortiilii 
de gil. 

Ruhumdaki geni§lik mi tabiate sira
yet etmi§; yoksa, gokten knlara dokiilen, 
ktrlardan semaya ft§ktran bu t§tk eiimbii
§U mii yiiregimi aydmhkla dolduruyor? 

Nereye baksam gozlerime giizel §eyler 
aksediyor. 

Be§irin ara stra §aklayan kamc;tst; bey
girlerin nal sesleri, tekerleklerin giiriiltii
sii, adtm adtm Yasstkayaya yakla~ttgtmt 
haber veren bu miijdeciler, nazanmda gil 
gide biiyiiyen ktymetler ahyorlar. 

!stasyonla kasaba arasmdaki uzun yolu 
bitirip c;ar§tya girdigimiz zaman, ic;imdeki 
sevinci zaptedemiyecek bir hale geldim. 

T enha sokaklardaki insanlann arasm
da tesadiif ettigim a§ina c;ehrelerle goz 
goze geldikc;e, elimi sallaytp uzaktan se
lamlamak, «Ben geldim I Benim i§te I Ge
ne aramza dondiim I» diye bagtrmak, se· 
vineimi, saadetimi hayktrmak isteyordum. 

Begir, bir saattenberi !!urma4_an yol a-

lan hayvanlan sulamak ic;in c;e§me ba§m• 
da mola verdigi zaman arabadan indim. 

Kasabanm girintili c;tktntth ta§lan iize• 
rinde, ayaklanmm uyu§uklugunu gider~ 
mek ic;in, be§ on adtm yiiriidiim. 

lstanbulun eaddelerine c;abucak alt§an 
gozlerim, kasabamn sokaklannt §imdi oy~ 
le daraetk goriiyordu ki I 

F akat diinyamn servetini verseler, b1.1 
dar sokaklan Istanbul caddelerine degi§• 
mezdim. 

Sokaklar gibi, o sokaklardan gelip ge• 
c;en §U saf yiizlii, saf bakt§h, kimi <;ankh, 
kimi poturlu, sade giyini§li insanlan da: 
Istanbul magazalanntn aneak vitrinleri 
geni§ligindeki §U ufactk diikkanlan da ... 

Bavulumda, !stanbuldan almmt§ diizi• 
nelerle tuhafiye e§yast var. Fakat, ayak• 
lanm, camekam pembeli ye§illi yiin c;i• 
lelerile; giine§ten rengi solmu§ pudra ku• 
tularmm yamnda irili ufakh ta§ bebek• 
lerle; haztret i§i gelin entarilerile, ueu:t 
lavanta §i§elerile siislii diikkana dogru 
ilerleyor. 

Buradan, hi<; ihtiyaetm olmadtgt halde 
bir siirii ufaktefek satm aldtm. Bunlarl 
belki hie; kullanmtyacagtm, dolabtmm bit 
ko§esinde tozlamp kalaeak. Lakin, bu se' 
vincli giini.imde, kendi saadetimden her' 
kese bir hisse ayumak isteyorum. Ah§ ve· 
ri§i giinde bir iki lirayt gec;miyen bu ufa• 
ctk di.ikkan sahibinin yiiziinii giildiirmek 
beni bir kat daha mes'ud ediyor. 

(A!>kasz var). 

a 

ve 
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1 Halkevlerinin yddOniimii 
Diin Ankaradaki merasimde 

Cumhur Reisimiz de bulundu 
CBa.$ taraft 1 tncf &ahttede) I verin hissesi bulundugu gibi. inki~aflar1 • 

Merasime lstiklal mar§ile ba,landt. Ba§- mn geciktigini haber verdigim Evlerin 
vekil Dr. Refik Saydamm nutkundan son- ba§mda bulunan arkada~Ianmtzm da bu 
ra Halkevi amatorleri, Nureddin Sevin geri kah§tan bizim gibi muteessir olduk • 
tarafmdan yaztlmt§ olan Kervan isminde Ianna eminim. Bu vesile ile, Halkevlerin· 
muzikli bir piyesi muvaffakiyetle temsil de hizmet gorebilecek her vatanda§ ic;;in. 
ettiler. en ac;;tk ve samimi bir ikaz olan Milli Se-

Reisicumhur, merasimden sonra Hal- fimizin gec;;en ytllarda bu kiirsiiden irad 
kevi Ar §Ubesindeki azanm bir sene zar• buyurduklan nutkun bir parc;;astm tekrar
fmda hazlrladtklan 122 eseri ihtiva eden hyorum: 
resim ve heykel sergisini ziyaret etti. Milli Sef diyor .ki: .... 

Reisicumhur, Halkevini te§rifinde bii- .. «- H'!lkevlen butun :va~':nda§1a~m 
''k t h'' lerle kar~11and1 . Halkevinden mu~terek mahdu. Halkevlenmtzm, tem1z, 

yu eza ur Y f · 1' 'I I b' h ld I b ·· ·· 
I k d k "iddetli tezahurler ve eytz 1 ve 1 er er 1r a e o mast utun 

ayn IT en e c;;o ,. d 1 1 d k' b'' ·· 
Ik 1 l ~ 1 d ev et memur anmn, vatan a 1 utun en-

a I§ ar a ugur an 1. ll k .. l f b'' ·· ·1 1 k · 
R · · · d C f T er1· E•ref te e tue sm1 m, utun 1 er erne 1steyen es1m serg1sm e a er any • Y •• 1 ·· k 

0 lh C I K · B krt Mah- unsurun mu§terek rna 1, mu§tere vas1tas1 
ren, san ema ' enm ll(a " , I H Ik 1 . . h h . b' 

d Ak k M l.k Ak 1 M d'h Delil- o mu~tur. a ev ermm er ang1 1r mu-
mu o ' a I se ' e I a ff k' . ~-~· d - d ~ k h h . 
b M ''b 1 0 I' ~I M 1 Duy- va a 1yets1z 1gm en ogaca er ang1 a§l u ecce nye JOg u, uecce b' , 1. h . . h · · b 

'N "h N dd' E ·· N dd' tr mes u tyet epsmm, epsmm oynun-gu ezt e ure m rgoren, ure m d d 
' ' . a u.:. 

Sevin Nureddm Manyas, Nusret Karaca, A . d' I . 'I . 
• R b R f B k .R ztz m eytct enm, 

Pertev Boyar, agt • e et a§o c;;u, .. e- Halkevlerine muzaheret ve hizmet et-
fik Epikman R1za Beyaz1d, Sad1k Gok- k k"' d b 1 b'"t'' ·· . ' . . S J•h d me mev nn e u unan u un muesse -
tuna, Sa1b, Samt Karab~tt, Sami, a a a : selerimize, butiin vazife ve mes'uliyet ar-
din T eoman, Seyfe~d-~n T_ora~, Surun kada~lanmtza buradan bir daha tekrar 
Tay1an, Serif Renkgorur, Smast Barutc;u, etmek isterim: 
Turgud Zaim ve Turgud Canseverin tab- Sizlerin muhitinizdeki Halkevi ve 
lolarile Cafer Tanyeri, Hakkt l~zet, Is- Halk Od;s1 faaliyetinden §eref ve dur -
mail Olcay, Mahmud Akok, SaJb. Tuna gunlugundan mes'uliyet hisseniz vardtr ve 
ve Ziihtii Muriidoglunun heykellen var- bliyiiktiir. Halkevine ve Halk Odasma 
d1r. maddi ve manevi mumklin olan muza • 

Ba§vekilimizin nutku 
Ankara 25 (a.a.) - Halkevlerinin ku

rulu,unun 8 inci ytldoni.imii miinasebetile 
bu gun Ankara Halkevinde yap1lan me
:rasimde Ba§vekil doktor Refik Saydam 
yeni alb Halkevinin ve I 4 1 Halk Odast· 
m a§ag1daki nutkile ac;;mt§hr: 

«- Aziz Reisicumhurumuz, 
Saym dinleyicilerim, . , • .. 
Bu giin, Halkevlerinin sektzmcl yt1do· 

heret, sadece bir hamiyet icabt ~e him -
met eseri degil, bir memleket ve rejim 
borcudur. Bir yerdeki irfan, heyecan, te
sanlid varhgmm en buyiik delili oradaki 
Halkevinin ve Halk Odasmm manzarast· 
d1r, c;ah§masldtr, verimidir. Bu muhim 
noktay1 boylece tebariiz ettirirken, bu gli
ne kadar aldtklan, neticelerle bizi mem -
nun eden Halkevleri muhitindeki amir • 
Jere, munevverlere bir daha te§ekkiir ve 
tekdirimi huzurunuzda tekrarlamadan ~e· 
c;;emiyeceiHm. 

Miinevverlerin vazilesi 

niimunli kutluyoruz. Y eniden ac;tlan altt 
Halkevi, 141 Halk Odasile §U anda 
memlekette 520 tam§ma, ogrenme ve 
ilerleme merkezi Turk vatanda§lannm Turk miinevverleri, 
emrine amade bu1unuyor. Bulundugunuz yerlerdeki Halkevlerini 

Halkevlerinin ilk ac;;1h§ giinii olan 19 ve halk odalanm sizlere gi.ivenerek ac;;ml§ 
§Ubatt takib eden tatil gunli, her ytl ~u ve sizlere emanet etmi§ bulunuyoruz. Mea· 
eaatte Ankara Halkevinden, bu evlerm ud, mi.itesanid biiyuk Tiirkiyeyi munevver 
milli hayatta gordi.ikleri hizmetlerin va • halk ve halkc;;t munevver birligi ya~ata
tanda~lara hesabmt veren h.ir hasbth~l cak ve ilerletecektir. Bu ugurda hepimiz· 
yapmak ve bu arada yenilen at;mak btr den feragat ve hizmet, fikir ve emek bek
an'ane olmu§tur. Bu gun de, bu kuts~1 lenmektedir. Muastr medeniyeti yaratan 
vazifeyi yaparken, bi.itiin memleket ~u- zihniyetle bu memleketin tabiatlm, bu mil
nevverlerine bu sahada yapmakl~ m~ : letin kiiltlirlinii i§lemek ve bu suretle Tiirk 
kellef olduklan yliksek milll vaztfelenm varhgmda yeni k1ymetler belirtmek her 
hattrlattr ve bu Evlerin slcak ainesinde Turk munevverinin kafasmda, vicdanm
toplanarak millett;e ylikselmek ideali ic;;in da yer almast laz1m ge1en ve bu cihetle 
ogrenmege ve ogretmege ~O§~U"· o1an Halkevlerinde, halk odalannda belli ba§h 
yurdda,Iara sevgi ve te§ekkurlenml su ' tatbik sahas1 bulan bir vazifedir. 
nanm. Milletin dii§iincelerinden ve duygula • 

Koylere kadar niifuz eclen nndan, hit; §a§mayan selim hissinden il • 
yenilik lflgl ham ve enerji almak it;in onun y1gmlan 
d I u;ine girrnek, onlarla kayna!frnak, onlar-Saym vatan a~ anm, 

Bu ytl, halka hizmet yolu~da Cu~~~ • la beraber yiikselmek laztmdtr. Boyle mi.i· 
riyet Halk Partisinin yeni b1r te§ebbusl~e temadi, samimi temaslar neticesindedir ki, 

geldigimden dolayt, ayn b1r san' atkar, edib, ~.lim, idareci ... hulasa he
duymaktaytm. Bu. koylerimize ka· pimizin bu millete daha faydah olacagtml· 

ar niifuz edebilecek bir biinye ta§tyan za inamyoruz ve sizden bu tlirlii c;ah§ma· 
1~1k kaynaklan, Halk Odalandtr. lar bekleyoruz. Binaenaleyh her Halke-

Rejimimiz, blitlin vatanda§1an duyu.~- vinin, Halk odasmm i§lemesi, geli§mesi 
dii!!i.inii~te, inktlabt anlayJ§ta elele yu· yolunda o muhitteki biitiin munevver ar· 

ur bir cemiyet halinde gormegi en esash kada§lanm1zm, ba§ta devlet ve parti va
bilir. Bu itibarla, hirer kiiltiir kay • zifedarlan olmak lizere, daima dikkatli, 
ve halk iiniversitesi namzedi olan mlite11ebbis olmalanm hararet ve tsrarla 

§ehir ve kasabalanmtzl rna· tavsiye ediyoruz. 
aydmlattr ve oldururken, vasltalan " Saym yurdda§lanm, 
azhgt ve muhitlerinin darhgt yuzun· Yirmi senelik istiklal ve ink1lab sava§t 

en Halkevi ac;maga mi.isaid bulunmtyan hayatlmtzda her sahada diinyayt gtpta 
mahalleleri hu giizel te~ebbiisten ettirir merhalelere varan milletimizin bu 
buakmamak, ve yiiksek idealini miiesseselerden de bekledigi hayuh, fe· 
nda oralara da ula§tumak ic;;in, 

yi:rli neticeleri behemehal alacagma kanaki.ic;iik hirer niivesi olan 
atimiz vardu. Simdi 3 7 3 Halkevine ila

Odalarile huralara da girmegi mu- veten 6 Halkevini ve I 4 I Halk odasmt 
gordlik. Gec;;en biiyiik kurultaydan 

alan bu karar, bu giin ilk o1a- ac;;1yorum. Milletimiz i~in kutlu olsun. 
14 1 Halk Odasile tatbik sahasma gir- Aziz Reisicumhurumuz, 

Huzurunuzla bizi §ereflendirdiniz. T a • i~ bulunmaktadtr. 
h • 1 • · 'b '1 zimle egilirim. Bizce hizmet ve rna JYet en ttl an e 

' Halk Odalan arasmda hie; Hepinizi hi.irmetle selamlanm.) 
fark yoktur. lkisi de memleketin te ¥¥¥ 

kisi, inktlabm benimsenmesi, irfan sev
beslenmesi, halklmlZin ktymet 

kabiliyetlerinin yukselmesi hususunda, 
limidlerle aym hizmetleri bekleyip 

muz miiesseselerdir. 

Halkevlerimizin mesaisi ~ok 
fayanr memnuniyettir 

Aziz yurdda~lanm, . . 
<;ah§ma esaslan, dil, tanh, edeb1yat, 

temsil, spor, sosyal yard1m, halk der
ve kurslan, kitab saray1 ve yaym, 

mlize, sergi gibi ba§hklar al • 
Halkevlerimizin umumi 

bu giine kadar gosterdi~ler~ mesai 
aldtklan neticenin memnumyetl mu • 
olduguny bu vesile ile biiti.in vatan -
ara i§tttirmekten en bi.iyiik hazzt duy

Bunudla beraber, henliz tama
etmemi~ baz1 Halkevlerinden 

oa.nseune,g1, bu umumi muhasebe has
de yerinde ve faydah gorlirlim. 

kadar ac;;•lml§ olan 3 7 3 Halke • 
en biiyiik k1sm1, bizi memnun 

ecek §ekilde .,:ah~mt~lar ve gelecek se· 
Jerde. daha biiyiik inki~aflar gosterecek 

tutmu~lard1r. Henliz kendilerinden 
faydalan verici hali alama• 

olan Halkevlerimiz de vardu. Onda 
bile tutrn1yan bu geri kalml§ Evlerin 

millet huzurunda soylememek 
bu senelik miisaade isterim. F akat 

oTnnn•7rl" bilhassa tebariiz ettirmek is• 
ki, bu Halkevlerimizin de, yann 

•~"'v"""" olan yeni c;;alt§ma senesi zar • 
diger arkada~lanna yeti§melerini 

eki biitlin vasttalarla takib edece • 
Bu, yalmz bir Parti i§i oldugu i<;in 

hie; bir itinay1 esirgemedigimiz bu 
muhitlerine faydah olmalarmm, 

yormayan metodlu bir c;;ah§ma ile da-
mlimkiin olduguna kani bulundugum 

$elimizin samimi bir ikazt 
Arknda!ilar, 

mliesseselerin muvaffakiyetinin haz 
§erefinde o m"uhitlerdeki her miinev • 

• istanbulda meras1m 
Ha1kevlerinin kurulu§unun sekizinci ytl

donumli memleketin her tarafmda oldu
gu gibi !fehrimizde de hliyuk tezahiiratla 
kutlulanmt§tlr. Her Halkevinde giindiiz 
ve gece toplanttlar yap1larak, biitlin va
tanda~lar it;in bliylik bir kiiltur kaynagt 
olan bu te§kilatm vazife ve hizmetlerini 
tebariiz ettiren nutuklar eoylenmi'!, kon
serler ve miisamereler verilmi~tir. 

Sarzyer Halkevi a~rldi 
Bu sene Istanbul yeni bir Halkevi da

ha kazanml§tlr. Sanyerde ac;;1lan bu Hal
kevinin kii§adi i<;in biiyiik bir merasim 
yaptlmt§tlr. Merasimde Vali Dr. Lutfi 
Kndar, C.H.P. baskant Fikret S1lay, meb
us Cevdet Kerim, Sar1yer ilk ve orta mek
teb talebeleri, muallimleri hazn bulun
mU!;tur. lstikla1 mar§ile merasime ha§lan
ml§, Ba~vekil Dr. Refik Saydamm nutku 
dinlendikten eonra Halkevi ba§kam T ur
han ve ilk tedrisat mlifetti~1erinden Mus
lihiddin Okyay hirer nutuk soy1emi~ler· 
dir. Bilahare zeybek oyunlan oynanmt'?, 
taJebeJer mekteb §ark1Jan soy}emi§Jerdir. 
Gece de halka, evin ealonunda sinema 
gosterilmistir. 

Diger Halkevlerinde 
Eminoni.i Halkevinde yaptlan merasim 

c;;ok parlak olmu§tur. Halkevi orkestras1 
tarafmdan c;;alman lstiklal mar§ile mera
sime ba.,lanm•~. saat 14,45 te Ba§vekil 
Dr. Refik Saydamm, Halkevlerinin kiy
meti ve faaliyetleri etrafmda soyledi!1;i 
nutuk, salonda bulunanlar tarafmdan nla
ka ile dinlenmi~tir. Muteaktben Halkevi 
ha•kam Agah S1rn bir nutuk soylemi~tir. 

Halkevi azalarmdan lhsan ve Kayahan, 
Halkevlerine aid giizel 1>iirler okumu§lar
dJr. Bilhassa, evin orkestrast tarafmdan 
verilen konser, haztr bu1unanlar tarafm
da'l biiyiik bir takdirle kar§Jlanml§ttr. 

Merasimi miiteak1b, amatorlerin i~tirak 
ettigi resim ve fotograf sergisi ac;;dmJ§, 

CUMHURIYET 

Sulh • • 
l~ID 

Gayretler 
(Ba, ta'l'a" I incl aahifede) 

hali haztrda mevcud degildir.:t 
Ba§vekil §U sozleri ilave etmi§tir: 
«- Oni.imde miisaid zaman vardtr ve 

timid ediyorum ki, su1hun davast ic;;in e
nerjimi kullanmak firsatmt bile bulaca
gtm.:t 

Rumanya H ariciye N azm 
Romaya gidecek 

Londra 25 (a.a.) - Times gazetesi· 
nin Biikre!f muhabirine nazaran Gafenko 
Macaristanm Balkan bloku te§kili hakkm
daki hattl hareketini miizakere etmek ii
zere mart bidayetinde Romaya gidecek
tir. 

Roma 25 (a.a.) - Amerika Hariciye 
mi:stesan Sumner Welles, cRex) vapuri
le Napoliye muvasalat etmi§ ve Kont Ci
ano'nun bir mlimessilile Amerika buyuk 
el.;is1 tarafmdan selamlanmt§tlr. 

Ruzvelt'in Vatikana gonderdigi ,.ahsi 
miimessili de ayni vapurla gelmi§ ve Pa
pa namma Monsenyor Husley tarafmdan 
kar§tlanmi§tlr. 

St•mner Welles bir c;ok yabanct ve ltal
yan gazetecilere beyanatta bulunmaktan 
imtina etmi§, sadece vazifesini c;;abuk ve 
iyi gorecegi limidinde oldugunu soylemilf• 

• n1zam Yeni bir 

Pesinde 
' 

(8a.$ma1caleden devam) 

Ge~tigimiz yerler askeri mmtakaya da
hil oldugundan s1k s1k kontrola tabi tutu
luyorduk. Fakat hayat her zamanki nor
mal seyrini takib ediyordu. F ransanm 
sars~lmaz temeli olan koyler tath bir k1~ 
uykusuna dalm1~ gibiydiler. hina ile si.i
riilmii~ tarlalar ye~ermek ic;in iistlerindeki 
ince beyaz yorganm kalkmasmi bekleyor

lardJ. <;ah~kan ve fed a kar F rans1z kadJ
m, mtma yiikledigi yeni vazifeyi seve se
ve ta~Iyordu. Hie; bir yerde ne~esizlik 
yo~tu. Biitiin yiizlerde emniyetli baki~lar
la kar$1la~Iyorduk. 

Bu emniyet hissi, Alman hatlanna yir
mi kilometre kala konakladJglrnlZ top 
menzili altmdaki kiic;:iik kasabada bile 
kaybulmaml~tl. 

* Bize refakat eden erkamharb binba~J-
Sl: 

- Simdi size Strasburg'u gezdirecegiz. 
Alt! ay evvel i<;inde iki yiiz yirmi bin nii
fusu bannd1ran bir ~ehrin bo~alm1~ halini 
goreceksiniz. 

tir. Dedigi zaman, ~ocuklugumdan kal-
lk, miimessil, Napoli civanm gezdikten ma bir hayalin bir an olsun tahakkuk ede

sonra Romaya hareket edeceklerdir. 
Sah giinii Amerika sefaretinde bir ogle bilecegini dii~iinerek sevindim. Kiiciikken 

ziyafeti verilecektir. Ziyafette lngiliz ve dii~iiniirdiim: Diinyada herkes birden 
Frans~:• elc;;ileri de h"ztr hnlunacaktiT. oliiverse, benden ba~ka kimse kalmasa, 

Sumner Welles Romada ic;indeki oyuncaklarile magazalar, came-

Londra 25 (Hususi) - Amerika Re- kanlarmdaki c;:ikolata ve ~ekerlemelerile 
isicumhuru tarafmdan hususi vazife ile tathctlar, her~ey, her~ey yalmz benim ol
Avrupaya gonderilen Hariciye Mliste§an sa, acaba nas1l ya~ardtm ~ 
Mr. Sumner Welles buraya gelmi§, istas- Y azJk ki o anm bende uyandtracagt 
yonda Hariciye Nezareti protokol ve ka-
lerni mahsus mlidiirlerile Matbuat umum hisleri olc;:ebilecek ya~1 c;:oktan a~m1~1m. 
miidiirii ve Amerika sefareti erkam tara- Mars<"illaise'in vatam koca Strasburg uc
fmdan kar~Jlanmt§tlr. Mliste§ar gazeteci- suz bucaks1z sokaklan, yiizlerce senelik 
ler~ §imdilik hic;; bir §ey soyliyemiyecegini cicili bicili evleri, biiyiik kiic;iik herkesi 

bevRn etmi~tir. tatmin edecek bir biiyiik ~ehir hazinesile 
. Miiste,arr, Berlin sabzrsrzlrkla bombo~ olarak oniimde durdugu halde 

l bekleyor ben, Amerikah bir turist'in hi~ bir ~ey ifa-
Amsterdam 25 (a.a.) - Telegraf ga- de edemiyen manas1z gozlerile etraf1 sey-

zetesi yaz1yor: retmekten ba~ka bir ~ey yapamtyordum. 
«Sumner Welles' in ziyareti, Berlinde ~urada bir tiitiincii diikkant; camekanda 

sabtrstzltkla beklenmektedir. <;unkii AI- a!tJ av evvelki hadiseleri biiyiik man~et-
manya henliz tavassutta bulunulmasm- - .. 
dan umidini kesmemi§tir. Soylendigine !erie bildJTen sararm1~ gazeteler. Otede 
gore Welles Almanyada iyi kar§Ilanacak- bir lokanta; giiniin listesi yerine kiic;:iik bir 
ttr. Hitler, mumaileyhi kabul etmek iize- ilan yapJ~hrmt~lar: «Zaferden sonra gene 
re Berline donecektir.~ buyurunuz». Biraz ileride bir sinema; ~e
Hitler'in nutkunda zikredilmiyen hir tahliye edilmezden evvel gosterilen 

noktalar son filmin yaftalan, fotograflan. Ve i~te 
Londra 25 (a.a.) - Reuter ajans1, opera. Eger harb ba~lamasaym1~ o ak~am 

Fuhrer tarafmdan diin soylenilen nutkun I T annhauser'i oynayacaklarmi~. Ti:yatro· 
D. N. B. ajanst tarafmdan zikredilmiyen nun kapiSindaki program, artistlerin is~-
b "t mim k 1s1mlanm ne§retmekte- 1 · k d b b 1 azt mu em erme varmcaya a ar u a~an am1yan 
dir. Bu ktstmlar §Unlardtr: · b. b'ld' · ' 

cBiiyiik Harbden sonra, Almanya suvareyl IZe 1 myor. 
muazzam ve cihan§i.lmul bir dolandmct· Fa kat biitiin bunlar ben de turist'ler i"in 
lrga kurban olmu§tur. Vakta, yegane kur- saklanmi~ bir rnanzara tesirinden ba~ka 
ban biz d¢gildik. Daha ha§kalan da var- bir intJba btrakarnadJ. Bir an i"in kavu
dJ. ltalya, Hindistan ve Arablar da k~r-
ban olmu§lardt. <;iinkii lngilizlerin vatd- ~acagtmt sandtgJm c;:ocuklugumu Stras-
leri mucibince bunlann sahib olabilecek- burg'da bulamadJrn. 

Jeri topraklar, Yahudilere vadedilmi§ti. 
lngiliz ve Frans1z milletleri hayal suk~tu
na ugrad1lar, c;iinki.i bek1edikleri mev ud 
ada let devri tahakkuk etmedi. :t 

Reuter ajansmm ne§rettigi diger nutuk 
parc;;as1 da §udur: 

cChurchill bana kin besledigini soy • 
!iiyor. Bu iltifattan dolayt kendisine te -
§ekki.ir ederim. <;emberlayn bana inan . • 
mad1gm1 soyliiyor. Bundan dolayt bahti
yartm. <;unku, beni, Alman miiletine i~a
netle itham fusatmt bulamtyacak. Edenm, 
Hoare Belisha'nm ve digerlerinin bana 
kaba adam demelerine son derece mem· 
nunum. <;i.inki.i beni kendi dostlanndan 
addetmiyorlar demektir.:t 

Hitler, A1tmark hadisesinden bahset
memi~tir. 

Londra mehalilinin telakkisi 
Londra 25 (a.a.) - Londra resmi 

mehafili Flihrer'in nutkunu tefsire lay1k 
telakki etmemektedir. 

sergi Vali Lutfi Kudar ve birc;;ok merak
hlar tarafmdan gezilmi§tir. 

Gece de ayni §ekilde merasim yaptl
mt§, Halkevi orkestrast bir konser ver
mi§, mi.iteakthen de T emsil kolu azalart 
tarafmdan cSeriat.;esi» piyesi temsil e
dilmi11tir. T emsil kolu azalan bu piyeste 
c;;ok biiyiik bir muvaffakiyet gostermi~
lerdir. 

Beyog1u Halkevinde de merasime sa
at 1 5 te ha§lanmi§, Ba§vekilin nutkundan 
sonra Halkevi ha§kam da bir nutuk soy
leyerek evin bir senelik faaliyet bilanc;;o· 
sunu gozden gec;;irmi§tir. Sonra orkestra 
heyetinin konseri dinlenmi§ ve tertib edi
len spor mlisameresi seyredilmi§tir. 

~i§li Halkevinde Ba~vekil ve Halkevi 
ba~kanmm nutuklan dinlendikten soma 
Bayan Jiilide bir konser vermi§tir. Bu kon· 
ser, haztr bulunanlar tarafmdan c;;ok alki§· 
lanm1~tu. Miiteaktben cMahc;ublar» ko· 
medisi temsil edilmi§tir. Gece saat 21 de 
telli sazlar orkestrast tarafmdan bir kon· 
ser verilmi§ ve bunu dansh c;;ay takib et· 
mi§tir. 

Fatih Halkevinde de bir konser veril
mi§, tertib edilen spor miisabakast alaka 
ile takib edilmi!ltir. Fatih Halkevi aynca 
bir «Karagoz gecesi:t tertib etmi11tir. Sa
at 20,30 da evin tiyatro salonunda evve
la Karagor hakkmda bir musahabe yapll
mi§, miiteak1hen de Safa Yurdamgiil ta
rahndan iki saat Karagor oynatJlmt~tir. 

Sehrimizdeki diger Halkevleri, haztr
ladtklan programa gore kutlulama mcra
simi yapmt§lardlr. Halkevlerinin ekseri
sinde giindliz mutad rnerasimden sonra 
resim ve fotograf sergileri ac;;tlmt§, spor 
mlisabakalan tertib edilmi§tir. Gece de 
konser ve temsiller verilerek dansh c;ay 
vc eglenceler tertib edilmi§tir. 

NADIR NADI ---· .. ···-T arihi bir kiip 
Bursa (Hususi) - l§iklar Askeri lisesi 

civannda bir buc;;uk metre irtifamda ve 
bir metre geni§liginde tarihi bir kiip bu
lunmu§tur. Bir tepe iizerinde yanst top
raga gomiilii olarak bulunan bu kupiin 
Cinevizlilere aid oldugu tahmin edilrni~ 
ve ic;;inde ta§la topraktan ha§ka bir §ey 
bulunmad1g1 goriilmu§tlir. Ki.ipiin c;1ka • 
nlmasma Mlize mi.idlirli Naci Kumla, 
Ktsmt ldari reisi $erefeddin, Sedha§t ic.o
miseri Hilmi ve Maliyeden bir memur ne-
zaret etmi~tir. • 

Kiipun Miizeye nakline karar verilmi§
tir. 

Amcasm1 oldiirdii 
Bursa (Hususi) - Seymen koyi.inde 

bir delikanh amcasmt tabanca ile oldiir
mi.i§tlir. Vak' a §oyle olmu§tur: Adapaza· 
rmdan Bursaya yerle§mek lizere gclen 
Kadir isminde biri, Seymen koyunde bu
lunan yegeni Hasanm evine misafir o\ • 
mu§tur. F akat bir gun Hasan, amr.as1 Ka
diri bir bahane ile alarak ha§ka koye go
ti.iriirken yolda tabanca ile oldi.irmii§tiir. 
Bundan ba§ka amcasmm ev yaptumak 
lizere yanmda bulundurdugu parasmt da 
cebine indirmi~tir. Kadirin cesedi da~da 
kar altmda kalml§, bir miiddet soma o
radan gec;;en c;;ohanlar tarafmdan gorii • 
lerek koye nakledilmi§tir. 

Vak'a yerine Miiddeiumumi muavini 
Re§ad Tiirel gitmi§ ve tahkikat yapmt§• 
hr. Bu tahkikata nazaran; Hasan amcas1 
Kadiri oldurdligiini.i ikrar etmi§tir. Ay • 
nca tabanca almak iizere kendisine amca
smm metresi Fatma tarafmdan para ve
rildigi ve onu oldiirdiikten sonra melresi
le birlikte ya§amaya karar vedikleri, 
Hasanm yolda amcasma be§ kur§un attl-
gt anla§Jlmt~tlr. · 

Metresi Fatma ile amca katili Hasan 
tevkif edilmi§lerdir. --·-Bir Danimarka vapuru 

Okyanusda batti 
Kopenhag 25 (a. a.) - Danimarka 

band1rah «Aase:t vapuru lngiltereden ls
panyaya giderken Atlantik denizinde bat
ml§tlr. Vapurun neferlerinden birinin ve 
c;;avu§unun cesedlerini ta§tyan bir sal ev
velki gun Plymouth'ta karaya vurmu§· 
tur. Vapurun mi.irettebatmdan 15 ki§i 
kaybolmu§tur. 

Karaya oturan Estonya 
vapuru batt1 

Oslo 25 (a.a.) - Hustadvika ac;;Jgm
da kayaya oturan ve tayfast bir Nor· 
vec;; vapuru tarafmdan kurtanlan Eston
ya banduah Barghild vapuru .-liin bir in
filak neticesinde batmJ§tlr. 

6 

Helsinki ile Moskova 
aras1nda mtizakereler 

Sulh gori1D1elerine Almanyamn 
tavassut ettiginde asrar oluauyor 
Biitiin cephelerde muharebeler a yn1 'iddettedir; 

tahliye Finlerin cenubda 
ettikleri teyid 

Londra 25 (a.a.) - Sunday Dis
petch'm siyasi muharriri Almanyanm .Fin
landiya ve Rusya arasmda dopa! bir 
sulh, tesis etmege c;ali§tlg1m yaztyor. Bu 
mabad ic;in Moskova ve Helsinki arasm
da muzakerelere ba~lanml~hr. Almanya
nm bu tarz1 hareketi Hitler' in siyasi mii
~avir:eri ve Alman erkamharbiyesile yap
tlgl konu§malann neticesidir. Muharrir 
Rusyamn bu plam sempatile kar§Jladtgmt, 
fakat evvela Finlandiyada vaziyetini kur· 
taracak bir galibiyet istedigini ilave edi
yor. ;iayed Moskova bu galibiyeti elde 
edincey~ kadar dugii§mege devamda ts· 
rar ederse Rusyaya bu galibiyeti biran ev
vel temin ic;in. A1manya gerek karadan ve 
gerekse denizden lskandinavya tarikile 
gonderilecek goniilliilerin Finlandi,·aya 
Varmalar•na mani olacRkttT. 

Ruslarrn sulh ~artt 
Be1grad 25 (a.a.) - Politika gazetesi

nm Berlin muhabiri yaz1yor: 
Resmi tekziblere ragmen, Alman mat

buatmm tavn Finlandiya ihtilafmda bir 
tasavvut haztrlandtgtnl gostermektedir. 

<;ok iyi malumat alan bazt mahfiller, 
So~-yetler Birliginin bu harbin tasfiyesi 
io;in esas itibarile mutab1k oldugunu bildi
riyorlar. Mlizakerelere ba,landtgl takdir· 
de, Sovyetler Birliginin yalmz harbden 
evvel Finlandiyaya kar§l ileri siirdiigu is
tekleri idame edecegi haber verilmekte-
dir. 

Harb tebligleri 

iki sehri • 

edilmektedir 
takasmda ke§if kollan musademe1eri ol • 
mu§tur. Du§man 350 olli vermi§tir. 

~imal cephesinde Salla istikamdinde 
Finlandiyahlar Sovyetlerin taarruzlanm 
akim btrakmt§lardtr. 

Fir.landiya tayyareleri ke§if ve hom • 
bardtman uc;u§lan yapmi§lardn. 

Sovyet tayyarelerinin faaliyeti Finlan • 
diya §imaline ve Petsamo mmtakasma 
munhasu kalrr,I ~hr. 

Rus tebligi 
Moskova 25 (a.a.) - Leningrad as

keri mmtakas1 genel kurmayt tebligi: 
2 4 ~ubatta, Kareli berzahmda §iddetli 

kar ve sis askeri harekata mani olmu§tur. 
Sovyet k1taat1 cephede 26 aded mus

tahkem mevki i~gal etmi§lerdir. Bunlar • 
dan 1 9 u toplarla mlicehhez beton istih
kamdJr. 

KttaatJmtz, muharebe neticesinde Koi• 
visto, Bjorke, Tiorinsaari ve Piisaari a • 
dalanm kuvvetli beton istihkamlarile be
raber i~gal etmi~lerdir. Adalarda, 12 si 
1 0 ve 6 pusluk ag1r sahil topu olmak iize• 
re 22 top, sahil ve hava defi toplan, kiil
liyetli miktarda mitralyoz, mi.ihimmat ve 
tec;;hizat depolan elimize gec;mi§tir. 

Cephenin diger mmtakalannda ehem· 
miyetli degi§iklik yoktur. Havanm tena
hgt yiiziinden tayyare faa1iyeti ke§if Ut;U§• 
Ianna inhisar etmi§tir. 

Koivisto. Bjarka tahliye edildi 
Fin hududu 25 (a.a.) - Taipala'dan 

Viborg korfezine kadar Sovyetlerin ta -
anuzu devam etmektedir. Bu taarruzlar 

Helsinki 25 (a.a.) - Finlandiya res- Taipala, Kaemerae ve Uuras mmtakala -
mi tebligi: Kareli berzahmda Fin k•t"a- nnda bilhassa §iddetlidir. Taarruzlar. 
Ian Finlandiya korfezi1e Noulajaervi ara- ~imdiye kadar hemen hemen her tarafta 
smda yaptlan taarruzlan geri pliskiirtmii§· piiskiirtiilmii§tiir. Finlandiyaltlann Bjarke 
lerdir. Sovyet ktt' alan Koivisto ve Kais- ile Koivisto 'yu tahliy~ ettikleri teyid o -
Iahti' den Viborg korfezindeki adalarda lunmaktadtr. 
bulunan Fin mevzilerine taarruz etmi~ler- Amiral Kuznetsol Murmansk'a 
dir. Salmen Kaita ve Tapale'de ve Lado- gitmemi~ 
ga goliinun •imali •arkisinde Sovyet ta -" " Moskova 25 (a.a.) - Evvelki giin 
arruzlan tardedilmi§tir. Du§man hiiyiik Amiral Kuznetsof K1ztlordunun yirminci 
zayiat vermi§ ve mlihim miktarda maize· yildoniimii mlinasebetile beyanatta bulu
me lerketmi§tir. narak Murmansk'ta bulunduguna dair 

Helsinki 25 (a.a.) - Finlandiya teb- ecnebi membalardan verilen haberleri 
ligi: tek:ril) etmistir. 

Kareli berzahmda, Finlandiya golli ile lsve~ Finlandiyaya yardtmt 
Moajaervi arasmda evvelki giin Sovyet-
ler tarafmdan yap1lan taarruzlan Finlan· tabii sayzyor 
diyaltlar piiskiirtmu§lerdir. Stokholm 2 5 (a.a.) - lsvec; Ba,veki· 

Dii§man, Kioivisto' dan ve Kaislahti- li Honsson irad ettigi bir nutukta ezclim· 
den Viborg korfezi adalarmda Summa, le demi•tir ki: 
Nayki_iaeric ve Kalmaere' deki Finlandiya «-- lsvec;: tarafmdan ilan edilen bita• 
mevzilerine taarruz etmi§tir. KtzJllar agtr rafhgm hadbinlik veya ataletle hie; bir ala
zayiata ugrami~lardu. 6 tank, 6 top ba· kas1 yoktur. lsvec;in imkanlan musaade 
t;lryast ve hatlanmtza giren iki Rus miif- etti~i takdirde Finlandiyaya yard1m etme· 
rezesi imha edilmi~tir. Sovyetler, Sala • si laztmdir. • 
m.ankaita' da piiski.irtiilmii§ler ve 1 00 olii Mi.idahale taleblerine gelince, lsvec; si· 
hlrakmi§lardtr. Finlandiyaltlar kiilliyetli yasetini lsve.,:in beynelmilel ~iyaseti c;erc;;e
mitra1yoz ve sair silahlar igtinam etmi§· vesinden miitalea etmelidir. lsvec;in biiyulC 
lerdir. devletler ihtilafmda kan§makla maruz 

T aipale' de Finlandiya k1taah Sovy~tle- b lacag• tehlike a§ikardtr. :1o 

rin miiteaddid taarruzlAnm, miitekabil Ba~veki1, Finlandiyaya muzaheret ic;;in 
taarruzlarla piiskiirtmii!llerdir. Bir c;ok en iyi !lartlan ihdas etmekle beraber lsve<; 
Sovyet tankt tahrib edilmi tir. menfaatlerini de en iyi bir tarzda koru • 

Ladoga goliini.in §imali §arkisinde Kt- dur.un~ •--,ni J-. •• 1. .... • ·· · ·~•t ~""'•mi•tir. 
Zlllann taaarruzlan keza tardedilmi§tir. Vipuri'de 85 ki~i oldii . 
Sovyctler takriben 1000 olu hirakmt§lar Rcma 25 (Hu•u•i) - Bugun Sovyet 
ve bunlarm tanklanndan 15 tanesi tahrib tayyareleri Vipuri'yi ~iddetle bombardt
edilmi,tir. man etmi~lerdir. Halktan 85 ki~i olmu§· 

Finlandiva merkezinde, Kuhmo mm • tiir. 

Sobranya diin a~dd1 
(Ba, tarat• birinc! sahifede) 

Kral nutkunu okudugu suada, sozleri 
bi.iti.in meclisin !liddetli alki§larile stk stk 
kesilmi§tir. Kral nutkunun, Bulgaristan 
tarafmdan, sulh ve bitarafltk siyasetine 
inhirafs1z devam edilecegi ve vukua 
gelen hiikumet tebeddiiliiniin, Bulgarista
ntn harici ve dahili siyasetini degi§tirme
digi yolundaki flkralannt, sesini yliksel
terek bilhassa tebariiz ettirmi§tir. 

Kral nutkunun okunrnasmdan sonra, 
ic;;tima salonunda ruhani ayin yapllmt§ ve 
miiteak1hen meb'uslar yemin etmi§lerdir. 

Bundan sonra divan sec;imi yap1lmt§, 
Nikola Legofetof sec;ime i~tirak eden 160 
meb' ustan 1 21 in in ittifak eden reylerile 
riyasete ve Niko1a Zakaharif'le Dirnatr 
Pe§ef reis vekilliklerine intihab olunmu§· 
lard1r. 

Kralm nutku 

tlirli.i mesaiyi sarfedecektir. ..,u!hcu bit 
ruhla ittisaf eden bu siyaset memlekete 
huzur getirmekte, millet ve devlet haya
hntn her sahasmda haytrh neticeler ver
mektedir.:t 

Kral, bundan sonra, mali tslahati ve 
biitc;;enin tevazliniinii hattrlatarak, bu ga· 
yelere varmak ic;;in Bulgaristanm muhtelif 
meml.,ketlerle anlasmalar akdettiglni ve 
bu anla§malarm istihsalata yeni bir ham· 
le vermege, harici ve dahili ticareti kuv
vetlendirmege matuf oldugunu soylemi§· 
tir. 

Krahn nutkunda bundan maada, Bu1-
garistamn umumi rdaht baktmmdan ((Ok 

liizumlu olan sulhun ve memleket i.,:i hu• 
zurunun, mevcud kanunlar c;;ero;evesi da
hilinde ve kanuni ve mlistakar asayt~tn 
muhafazast sayesinde temin edilmi~ ol • 

Sofya 25 (a.a.) _ Kral diin ~aat 16 du;;u sovlenmektedir. 
da yeni meclisi merasimle a<;mt~ ve soy- Kral bundan sonra, yeni kabine degi • 
ledigi ac;1h§ nutkunda ezciimle demi~tir •ikliginden bahsederek, ~oyle soylemis • 
ki: tir: 

«- ;limdiye kadar takib edilen sami- «- 15 .~ubatta vukua gelen hiikumet 
mi !!ulh ve bitarafhk siyasetinin, her ta- tebdili Bulgaristamn dahili ve harici siya
rafta, hakh bir tasvible kar~ 1Iandtgm1 de- : setinde hie;; bir degi~iklik yapmtyacakttr, 
rin bir memnuniyetle gorliyorum. Vahim Bu ~iva<et avnen bakidir. Ve bu itibarla 
aklbetlerle mahmul bulunan ~u giilerde, hiikumete tam muzaheret gosterecegimiz
milletin arzularma ve memleketin mt-n- den :!!liphe etmiyorum. Ta ki, mi.i~terek 
faatine uygun olan bu vuzuhlu ve muay- gayretlerimizle biitlin mii~ki.illeri yenme • 
yen yolu Bulgaristanm hie;; inhiraf etmc- ge muvaffak -:>lahm.) 
den takib edecegini, millet mlimessilleri Kral sozlerini !!U ciimle ile bitirmi~tir: 
olan sizlerin huzurunuzda tasrih etmek «- Mesainizde verimli ve muvaff~ki· 
isterim. Yugoslavya ve Tiirkiye ile olan yetli bir faalivet temenni ederken mecli· 
samimi munasebetlerimiz mevcud ebedi ~inizin 25 inci ic;;timamm ilk celsesini ac;t· 
dostluk muahedelerinden miilhemdir ve vorurn. :t 
diger kom§U devletlerle miitekabil itimad I 
ve gitgide daha biiyiik samimi an1a~ma 1 } 
miinasebetJeri idamesine ((ah§lyoruz. SpanyO 0 niversi telil erinin 

askerligi Hiikumet keza biiylik ve kii11lik diger 
biitlin memleketlerle olan c;ok iyi mlina
sebetlerini idame ettirmege azimlidir ve 
Bulgaristamn sadece dost kazanma~J ve 
menfaatlerine geregi gibi hiirmet edilme
si ic;;in, milletin ruhi haletine uyarak her 

Madrid 25 (a.a.) - lspanya 
siteler sendika~I, butiin iiniversite talebe
lerini askeri hazuhklanm yapmaga icbar 
edecektir. 
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Dnnkii spor hareketleri 

Galatasaray: 8 Hilcil: 0 
Metodik bir oyunla <;abuk oynamaga 

ba~layan Galatasaray kolay bir hakimi • 
yetle Hilali kendi kalesi i.;ine <;ekilmege 
mecbur etti ve I 4 iincii dakikada Bodu
r;nin pasile Cemil vas1tasile birinci golii 
yapt1. Cemil biraz sonra topu kalecinin 
e•tne atmak suretile muhakkak bir say1 
kac;1rd!. Hiicum iisti.ine hiicum yapan Ga
latasaray, Salahaddinin hi~t umulmayan 
§iitlerinin di§an gitmesile iki mi.ihim gol 
kac1rd!. 

Hilal miidafaasl ic;ine yerle,en Gala -
tasaray, 28 inci dakikada Salahaddinin 
kafa vuru~ile ikinci golii yapt1. Biiyiik flf-· 
satlara ragmen Galatasaraym fazla sayt 
yapamamas1, sahamn c;ok kaymas1 dolayl
sile oyuncularm miitemadiyen dii§mele • 
rinden ileri geliyordu. Buna ragmen Ga
lata~aray hiicum hath ve bilhassa Sala 
haddin pek c;ok ~iit <;ekti. Bunlann miihim 
bir k1smm1 da kaleci Murad kurtard1. 

Ga!atasaraym yakalad1ih biiyiik fuHt
lara ragmen devre 2-0 Hilalin maglubiye
tile bitti. 

lkinci devreye ayni hakimiyetle ba~la
yan Galatasaray, Cemilin fazla lakaydisi 
viiziinden ilk dakikada bir gol kac;ud1. 
Cemilin bir hiicumu penaltt ile neticele· 
nince Boduri be~inci dakikada iic;iincii go· 
Iii yaph. 

Galatasaray gev~ek, tutuk, ve isteksiz 
hir oyuna bo~uldugundan Hila! tak1mmu1 
muvaffakiyetli oynamaga bile ba,ladlgl 
bir snada atllan avutu yakahyan Cemil 
18 inci dakikada dordiincii golii yapnbil
di. 

c~mil kuvvetli bir hiicumla 21 inci da 
kikada he§inci, 29 uncu dakikada Sala
haddin altmc1 golleri yaptilar. 

Hilal miidafaasmm tamamile durdugu 
30 uncu dakikada Salim yedinci saytyl 
yapll . Oyunda yegane ~iit c;eken Salahad
din 3 7 nci dakikada sekizinci golii attl ve 
bu suretle hafif bir taktm kar§tsmda miim
kiin oldugu kadar bozuk oynayan Gala
tz-sari' v 8-0 ~alib geldi. 

F enerbah~e: 14 T opkapu: 0 
Fenerbahc;enin diizgiin ve hesabh oyu

nu kar,tsmda on iki' dakika mukavemete 
~ah~!m . T opkap1, yap1lan biitiin hiicumla
n onlemege muvaffak olduysa da Fikre· 
tm u:wn bir ,iitii birinci golii ilan etti. 

F<:nerbahc;enin uzun pash oyunu kar§t· 
smda bocalamaga bavlayan Tapkapl 
1 6 net dakikada Fikretin giitile ikinci go· 
Iii yedi. 

H .. r ftrsatta go! vaziyetine giren Fe • 
nerbahc;e K. Fikretin bir §utile 2S inci 
dakikada iic;iincii golii kolayltkla yaptl. 

Fcnerbahc;e taktmt miimkiin oldugu 
kadar c;ok §iit c;ektiginden hemen her hii
cumlan go! ile sona erecek vaziyette idi. 
Nitt·kim Fikret 31 inci dakikada dordiin
cii, kac;an bir ~tok fusatlardan sonra 3 7 n· 
ci dakikada Melih bariz ofsayd vaziye • 
tmde be§inci go Iii yapttlar. F enerbah~te· 
nin bu siir'atli oyununa dayanam1yan 
T opkapt 40 mc1 dakikada K. Fikret;n 
§iitile altmcl say1dan sonra 6-0 devreyi 
maglub bitirdi. 

Kaleci Cihaddan maada F enerbah<;e 
takumnm antrenman yaptlgt ikinci dev· 
rcde oyun yalmz T opkap1 miidafaas1 o
niinde oynand1. F enerbahc;e kalesine avut 
bile olmamt§, Cihada dogru yap1lan iki 
hiicum yan yolda kalmi§hr. 

120 yardahk bir sahada oynanmas1 
lazJm olan oyun, her yapilan golden 
sonra top ortaya getirildigi zaman ancak 
n•s•f sahaya intikal etmiotir. 

Bu §erait i~tinde oynanan ma~tm ikinci, 
be§inci, on yedinci, yirmi sekizinci, otu -
zuncu, otuz be§inci ve 4 3 iincii dakikalar· 
da Melih 7, oyunun bitmesine bir dakika 
kala da Rebii bir gol yapmt~ ve malf 
14-0 gibi miithig bir saY! farkile Fener -
bahc;enin galibiyetile bitmiotir • 

T aksim Stadmda: 

Vela: 5 Siileymaniye: 0 
Taksim stadmda yegane birinci kiime 

mu21\bakas1 olan bu malfl hakem Sazi ida
re etti. Ma~t umumiyetle lfOk durgun ve 
bozuk bir futbol kar§tla§masl halinde gee; 
ti. Birinci devre Vefanm kolayhkla ka
zand!gl gol!erle 3-0 Vefa lehine neticelen
di. lkinci devrede Siileymaniye daha iyi 
oynadt. F akat ftrsatlardan daha lfOk isti
fade eden Vefa Hakkt vasttasile ikt go! 
do1ha yapm1~ ve mac;1 5-0 kazanmt§tlr. 

~eref Sahasmda: 

Betjiktaf: 6 Istanbul spor: 0 
Istanbul vampiyonlugu iizerinde giden 

Be~Jkta§, lstanbulspor mac;;mm ilk devre• 
si iki tarafa da iimid verecek bir §ekilde 
kar~1hkh hiicumlarla gec;;ti. Ilk devrenin 
sonlarma kadar hafif bir hakimiyet tesis 
eden lstanbulspor 42 nci dakikada Hak
kmJU yaphg1 bir say1 ile 1-0 maglub ola
rak devreyi bitirdi. 

lkinci devrede Be~ikta§ htzh bir oyunla 
yavas yava~. lstanbulsporu tazyika ba§· 
ladt. Bir miiddet boyle devam eden oyu
nun 22 nci dakikasmda Rifat uzaktan bir 
§i.itle ikinci say1y1 yapmca oyunun §ekli 
tamamile Besiktas lehine dondii. 

Biraz sonr~ Ru:ivan iic;iincii, ve arhk Sl
ra ile $'!ref dordiincii, Hakkt be,i:'lci, 
Rvlvan da altmcJ ve son saylYI yaphl~r. 

lstanbulspor ikinci devrede tamamile 
bozulmu§, Be~ikta~ da miisaid vaziyet -
lerde bu saytlan yapmtshr. 

Fatih Halkevi tarafmdan hazulanan 
sokak ko§USU Edirnekapl ile T opkap1 a
rasmda yapilmt§hr. Takfur (Kalespor) 
2 6, 01 birinci, Lefter (Biiyiikadasf>or) 
26,38,2 ikinci, Ya§ar (Biiyiikadaspor) 
26,5 7 ii<;iincii gelmi~lerdir. Miisabakaya 
31 atlet i~tirak etmi§tir. 

Bisiklet yarl§lari 
Balkan bisiklet yan§tna haztrhk mak

sadile tertib edilen birinci yan§ diin 42 
kilometrelik bir mesafede gidi§, geli§ ola
rak Hac1osman baym yolunda yaptlml§· 
ttr. 

Miisabaka neticesinde: 
Baret (Kale) 1.30 saat. 
Ohanes (Kale). 
Halim (Topkapt). 
Niyazi (F enery1lmaz). 
Miisabaka giizel ve heyecanh 

tur. 
olmu§ • 

Beyoglu Halkevinde yaptlan 
miisabakalar 

Halkevlerinin y1ldoniimii miinasebetile 
tertib edilen spor ~enlikleri diin Beyoi;lu 
Halkevi salonunda biiyiik bir kalabahk 
oniinde yap!lml§hr. Klz sporculann aletli 
ve aletsiz j imnastik hareketleri pek c;ok 
alki§la kar§ilanml§ ve umumi takdiri mu
cib olmu~tur. 

Milli Giire§ tak1m1 tesbit 
edildi 

Balkan giire§ §ampiyonasma girecek o
lan milli taktmlmlz, Giire§ F ederasyonu 
tarafmdan tespit edilmi§tir. 61 kiloda 
Suad, 61 kiloda Ya§ar Dogu, 72 kiloda 
Celal Atik, 79 kiloda Mersinli Ahmed, 
8 7 kiloda Biiyiik Mustafa, agnda <;oban 
Mehmed giire§eceklerdir. 56 kilo i.;in Ke
nan Ia Hiiseyin bu ak§am ikinci bir mii • 
sabaka yapacaklardu. Bu miisabakadan 
sonra 56 kiloda kimin miisabakaya gire
cegi anla§!lacaktu. 

Stad Spor mecmuasi 
Stad mecmuasmm 1 6 net saytsl bu giin 

1 
zengin miinderecat ve giizel resimler!_e 
<;lkml§ttr. Bu niisahada aynca Balkan gu
re§ §ampiyonasma aid Giire~ federasyo
nu reisi Tayyann beyanah vard1r. Tav
siye ederiz. 

c OLOM ) 
Bafra e§rafmdan ve Yahya ogullann· 

dan Celal Birenin evvelki giin Bafrada 
vefat ettigi teessiirle haber ahmmqt1r. 
Merhum, iyi kalbliligi ve ftkaraperverli
gile tantnm1gt1. Tiitiinciiliikte <;ok biiyiik 
ve derin bir ihhsas1 vardt. Cidden bir zt
ya say1lan vefah, kendisini tamyanlan 
miiteessir etmi§tir. Kederdide ailesine sa
mimi · taziyetlerimizi beyan ve merhuma 
rahmet ve magfiret d ileriz. 

*** Bayan dul Stana Saltic, Ray ve Bayan 
G. Dumezic, Bayan dul , Sa !tic ve keri
mesi, s,.Jtic Vickovic, Gromanic, Dume
zic ve Babic ailelerile akraba ve taallu
katt, oglu, biraderleri, eni~teleri, daytla
Tl ve amcazadeleri; MIT AR SAL TIC' in 
2 5 sub at giinii fiic' eten vefat etmi~ ol
dng~nu bildirir ve 26 ~ubat pazartesi 
giinii saat 1 0, 30 da Beyoglunda Ste. Ma
rie Draperies kilisesinde icra edilecek o
lan cenaze merasiminde hazu bulunulma· 
Slnt rica eder. 
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Maarif V ekaletinin nazar1 
dikkatine 

Adanada okuyuculal'lmlzdan M. Ermek 
lmzasile aldlglmlz bir mektubda den!Jiyor 
kl: 

c939 - 940 ders ytll bltmek iizere oldugu 
halde Adana erkek llsesinln 4 - B smlfmda 
heniiz fizik hocas1 yoktur. Miihim olan bu 
ders hccasmm blr an evvel temlni ic;in a
lakadar makamm 'nazar1 dlkkatinl celbet
menlzl rica ederlm.:~> 

GiilriiN BULMACASI 
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Soldan saga : 
1 - Haklkat olmayam soyleyen (iki kell

me). 2 - Yere !;i:ikmii§ olarak, nota. 3 -
Akdenlzde blr tak1mada, clft dogan. 4 -
:islm, ara. 5 - Gellnin ~ma§lf ve e~~as1. 
6- Zaman zaman (miirekkeb kellme). 7-
Qok durmu~ bir cins blskiivi (!ki kcllme). 
8 - Kii§ad e:lllen, ballk. 9 - Damarlan -
m1zdaki suyun tersl, eski blr mabud. 10 -
bir slgara cinsi. 11 - Nefesi kesilen. ~I 
!;OCUk. --·- - - - -

Yukar1dan a§agJya: 
1 - Seyahate ba~layan (!ki ke!lme). 2 -

A~ag1da, kiilhanbeyi. 3 - Bir cins adese, 
kesik yer. 4 - Genl:;; toprak par!;as1, blr 51-
fat edatmm tersl, blr hayret edat1. 5 - B!r 
yeml:;;, bir cln.s kopek. 6 - Her :;;eyl cabuk 
anlayan, giizel. 7 - Uzaktakl §eyler l!;in 
kullamlan bir tablr, aptal, geni§llk. 8 -
Sesin doniip gelmesl, zehir. 9 - Cilveli ha
reketler yaparak. 10 - Bir hayvan, yol, b!r 
s1fat edatl. 11 - Fena bir tesadii! neticesl, 
fazla ikram. 

Evvelki buhnacanm haUedilmit fekli 

!I fl 
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Divanii Lugatit - Turk 

terciimesi 
Tiirk~emize dalr bu me§hur eser, Tiirk 

Dil kurumu azas1 ve Kiitahya meb'usu Be
slm Atalay tarafmdan muvaffakiyetll bir 
tarz-:1~ terciime ve forma hallnde ne§redll
mege ba~lanml§hr. Arabcaya oldu!1;u kadar 
muhtelif Tiirk lehc;elerlne de vukufu kuv
vetli alan Beslm Atalay, tiirkc;emlz ve tah
slsan dil lnkllablan !~tin klymetll blr me -
haz teskil etmcst tabli bulunan bu eserl 
muvaffak bir tarzda nakletmege muvaffak 
olmu:;;tur. Divanii Lugatit-Tlirk ayni !tina 
lie bastlarak forma forma sati§a c;1kanl -
maktadtr. Kendisinl tebrtk ederken guzide 
eseri hararetle tavsiye ederiz. 

• 

Yaz1hane nakli 
Avukat SUAD ZtYA KANT 
Sirkeci Palastaki yazthanesini Bah. 

c;ekap1 Kutlu hana nakletmi~tir. 

Doktor HiiJPi Ko1ar 
Cild ve ziihrevi hastalddan 

miitebes1111 
Kad1koy: Pazaryolu Direkli apar. 

Telefon: 60898 

Mnhtasar Frengi 
Frengiyi k1saca fakat deriden maada 

iskelet, ic; ve dt~ biitiin aza ihtilatlan, ir. 
siyet, kanser ve diger hastahklardaki rol
leri, yani tam kadrosile miitaleada tiirk
c;ede ilkligi kazanan b~ eser, saglamlan 
ir~ad, ~iiphelilerle musablan ikaz eder. 
Yazan: Deri, sac;. frengi, belsoguklugu 
miitehas~1eu, 

bayat 
s1hhatini 

yavrunuzun 
koyarSIDIZ. 

ALLAHIN YARATTI{H GiBi SAF VE TABit HUBUBATTAN YAPILMI$ 

HASAN OZLU 
Unlarini 

ViTAMiN 
KALORi 
KUVVET 
KUDRET 
SIHHAT 
NES'E 

' 
ENERJi 
ZEKA .. .. 

«;oculdarlniZa yediriniz. 

PiRiNC 
YULAF 
iRMiK 
PATATES 
MISIR 

T0RL0 
MERCiMEK 
BEZEL VA 

BAD EM 
«;AVDAR 

OZU diinyada mevcud «;ocuk gidalarJnin 
en miikemmelidir. 

HASAN DEPOSU: Bahc;ekap1, Beyoglu Tramvay dura~ kar$IStnda. 

I Devlet Daizyollan illetae U. Midirliii ~ 
26 ~ubattan 4 Marta kadar muhtelif hatlara 

kalkacak vapurlar1n isimleri, kalk1' gun ve 
saatleri ve kalkacaklari r1htunlar: 

KARADENiz HATI'INA 

SARTIN HATTINA 

izMiT HATI'INA 

MUDANYA HATTINA 

BANDffiMA HATTINA 

KARABiGA HATTINA 
iMROZ HATTINA 
AYVALIK HATTINA 

izMiR SUR'AT HATTINA 
MERSiN HATI'INA 

Sah 12 de (izmir), PeT§embe 12 de (Cumhuriyet) ve Pazar 
16 da (Ankara). Galata Rthtumndan. 
Sal! 18 de (Ulgen), Cumartesl 18 de (Antalya), Sirkeci 
rtht1mmdan. 
Salt, Per§embe ve Pazar 9,30 da (U~ur), Tophane rthti
mmdan. 
Pazartesi; Sah ve Pazar 9,50 de Ca~ba. Pe11embe ve 
Cuma 15 te (Marakaz), Cumartesi aynca 13,30 da (Sus). 
Galata rthttmmdan. 
Pazartesi, CaiJamba ve Cuma 8,15 te (Sus), Galata nhtl• 
mmdan. Ayr1ca <;ar§amba 20 de (Antalya), Cumartesi 
20 de (Ulgen). Tophane rthtnnmdan. 
Salt ve Cuma 19 da (Seyyar) Tophane r1htmundan. 
Pazar 9 da (Tayyar) Tophane r1httmmdan. 
Car§amba 15 te (Kemal), Cumartesl 15 te (8aadet). Sirkecl 
r1htlmmdan. 
Pazar 11 de (Kadeij). Galata rthtlmlndan. 
Sah 10 da (Canakka!e), Cuma 10 da (Konya). Slrk:ecl rth-
tlmmdan. 

NOT: Vapur seferlerf hakkmda her tiirlil ma11lmat, a§a~1da telefon numaralan yazili 
acentalanmtzdan ogrenileblllr: 
Galata Ba~ Acentah~ Galata nhtun1, Limanlar Umum MU

diir!Ugu blnast altmda 
Galata ~ube Acentalt~ - Galata nh!tmt, Mmtaka Lim.an Reisligl 

blnast altmda 
Sirkecl Sube Acantah~ - Sirkeci yolcu salonu 

42362 

40133 
22740 

I Devlet Dmiryollan ifletae U. MWirliijiiadea: I 
Mvhammen bedeli 8500 !~a olan 500,000 aded tugla 11/3/1940 pazarte~i giinii saat 15 te 

kapah zar£ usulile Ankarada Idare bmasmda satin almacakttr, 
Bu i.:;e girmek istiyenlerin (637,50) lirahk muvakkat teminat ile kanunun tayin ettigi 

vesikalar1 ve tekliflerini ayni giin saat 14,30 a kadar Komisyon Reisligine vermeleri lhtmdir. 
$artnameler paras1z olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Haydarpa§ada Tesellfun ve 

sevk ,:Sefliginden dagitllacaktlr. (1435) 
~ 

D. D. Y~llan 2 nci i:jletme Arthrma ve Eksiltme Komisyonundan: 
2 nci Iiletme mmtakasmda lrmak - Zonguldak hath Uzerinde olup ke§if ve muhammen 

bedellerile miktar ve yerleri a§agtda yaZllt ve ayn ayn hirer eksiltme mevzuu te§kil eden 
ii~ ocaktan ~tkanlacak balastlar kapa!t zarf usulile eksiltmeye konulmu§tur. 

8/3/940 tarihine rashyan curna giinU saat 15 te Ankara istasyonunda ikinci i§letme 
binasmda toplanan Komisyonda ihalesi yaptlacakbr. Bu i§e girmek istiyenlerin muvakkat 
teminat makbuzlarile kanun ve §artnamenin tayin ettigi vesaikle birlikte teklif mektub
larmt ayni giinde saat 14 e kadar Komisyona makbuz mukabilinde vermeleri laznndtr. 

$artname ve mukavele projeleri Ankarada 2 nci ve Haydarpa§ada 1 inci l§letme Komis
yonlarile Tefen, Zonguldak, Karabiik ve c;anlon istasyonlarmdan parastz verilmektedir, 

<;:atalaitzt 
Bahk1slk 
Tefen 

Kim. si 

406 + 300 - 500 
319 - 320 
347 

Miktar1 
M3 

3000 
3000 
6500 

Beher M3 
Muhammen bedell 

Kuru; 
150 
150 
120 

c783~ (1346) 
Yekun Muvakkat 
bed eli teminat1 
Lira J.ira K. 
4500 337,50 
4500 337,50 
7800 585,00 

en Kiimiirii Al1nacak 
Ankara Elektrik ve Havagazi 

T. A. Sirketinden : , 
1\fcvcud komiir stoklartmJZa ilavcten mart ve nisan aylan zarfmda behe. 

mehal tcslim cdilmek !jartile 7,500 ton 0/10 ve 10/18 cesametinde y1kan~ 
Zonguldak Maden Komiirii satm ahnacakhr. 

Taliblerin :jartnameyi Sirket Miidiirliigiinden almalan ve tekliflerini 

Dr. HAZIM PEKIN -=====================~ Beyoglu lngiliz sefareti kar§ISI No. 26,, ~ 
muayenehanesinde 2 liraya sat1lmaktadu., 

en gee; 29 :jubat 1940 tarihine kadar Miidiriyete vermeleri lazimdtr. (688) 

Dahill konforu alakadar eden en 1 

giizel ve ,,k mobilyalar ve bil
hassa yatak, yemek, ~tah§ma oda
lan ve salon takunlan, Bril( oyunu 
icin Amerikan mobilyalar1, her 
yerden miisaid §artlar ve ucuz 

fiatlarla 

BAKER (Eski Hayden) 
Magazalarmda bulacaksm1z. 

Sahib ~ H~u.harnri: Yunu.s Nad1 
Umu.mi ne~yntl idare eden yaZ1 ~leri 

Mi.idvril: Hikmet Miinil Olgen 

Cumhunyct Matbaa.n 

Ekskavator Makinisti Aran1yor 
istanbula yakm bir yerde .-.;ah~mak iizere bir EkskavatOr makinisti 

aramyor. Talib ohn bu gibi makinede c;ahstlgma dair bonservislerile is
tanbul Asmaalh 12 numarada Temel Sunar yaz1hanesine miiracaatleri. 

Radyo Almanag1 
M. Rag1b Ulug - Orhan Salih Nur 

1940 niishast zengin miindericatla 
-.•kh. Bu ktymetli esere aynca mii
kemmel bir RADYO Lugatile Lam
ba cetvelleri, saat farklan haritasJ 
ve biitiin diinya istasyonlannm tulii 
mevcleri ilave edlimi~tir. 

Her radyosu olamn bir RADYO 
Almanagt tedariki elzemdir. 19 39 
niishas1 kalmamt~ttr. Fiat! 60 kuru~. 

KANAAT KITABEVI 

l PETROL NiZAM 
SAC BAKIMI 

Giiltelliiin en birinci tarhdrr. 

On bet senedenberi on binlerce 
kimse tarafmdan 
kullamlmaktadu. 

memnuniyetle 

26 SuJ;at 1940 

1- GENCLiK 
2- GUZELLiK 

3- SIHHAT 
iste yiiksek b!r kremde aranan 

bu meziyetlerin hepsini size 

KREMPERTEV 
temin edebilir. 

1- KREM PERTEV: ~ir tualet 
miistahzar1d1r. !nee bir itina 
ve yap1hsmdaki hususiyeti 
itibarile yiizdeki c;izgi ve bu
rusukluklann te~ekkiiliine 

m~ni olur. Deriyi gene ve 

,l:ler,l:lin tutar. 

2- KREM PERTEV : Bir giizel
lik vas1tas1d1r. Genislemis me

samatl Slklstlrarak cilddeki 
piirtiik ve kabarc1klan gid.e
rir. en ve lekeleri izale eder. 
Teni mat ve seffaf bir hale 
~etirir. 

3- KREM PERTEV : Bir cild 
devas1d1r. Deri ~ddelerinin 

ifrazahm di.izeltir. Sivilce ve 
siyah noktalarm tezahiiriine 
m~nl olur. Cild adalesini bes
liverek Iruvvetlendirir. Kuru 
cildler i.-.;in yaitb, ve yags1z 
cildler i.-.;in vags1z hususi 
tiip ve vazolan vard.Ir. 

Haseki hastanesi 
Dahiliye Miitehassislanndan 

Dr. Hiiseyin Usman 
Aksamlan 17 - 19 a kadar 

U.!ell Ordu caddesl Lfituf apart1man 
No. 3. Telefon : 22459. 

L .. TORK 
ANONlM 

KROM 
~lRKETl 

Hissedarlara ilan 
Ticaret kanununun 361 inci maClde5i~ 

ne ve 1irket esas mukavelenamesinin hii~ 
kiimlerine tevfikan, §irketin yilhk umumi 
hey~t toplantlst 21 mart 1940 per~embe 
giinii saat 11 de, Birinci Vaktf handa, 46, 
numarah odada bulunan §irket merkezin~ 
de, sureti adiyede akdedilecegi, hisseda .. 
ranm malumu olmak iizere ve esas mu1 
kavelenamenin 57 nci maddesine gore 

bir hafta evvel §irket merkezine miiracaat 
ederek hisse senedlerini tevdi edip du, 
ht!llye varakalan almalan liizumu ilan 
olunur. 

1.-

2.-

Miizakerat ruznamesi: 
!dare meclisi ve murak1b raporla1 
rmm okunmasJ. 

19 39 senesi bilanlfO ve U.r ve za1 
rar hesablanmn tetkik ve kabulii 
ile idare meclisi azalanmn ibras1. 

3.- Esas mukavelenin 25 inci ve 26 nci 

maddelerine gore idare meclisin~ 
aza se~ilmesi. 

4. - Muraktb tayin ve iicretinin tespiti. 
5.- Ticaret kanununun 323 iincii mad~ 

desine tevfikan idare meclisi aza, 
Ianna salahiyet verllmesi. 

ldare Meclisi 

Dr. JHSAN SAMI 

BAKTERlYOLOJl 
LABORATUARl 

Umumt kan tahl!l!l.tl, frengl nok
tal nazarmdan Vasserman ve Kahn 
teamilllert, kan tilreyvati sayllmasl, 
Tlto ve 'lltma hastallk!an te~h!.s1, 
tdrar, balgam, cerahat, kazurat ve 
su tahl!lil.tl, tiltra mlkroskop1. hususf 
asJlar lstlnzart. Kanda tire, §eker, Klo
riir, Kollester!n mtktarlarmm tayJ.nl, 
Otvanyolu No. 113, Tel: 20981. 

"KURTULUS, 
Bi~ki ve Dikis 

Derr.ane$l 
Miidiresi: Bayan Papazyan 

Haftada dart giin kadtnlara giindt 
ii«er sa at F ranstz usulile bic;ki ve diki1 
dersi tedris edilir ve 4 ayda Maarifc;e 
J;l'IUsaddak diploma verilir. F erikoy T e< 

peiistii I L6 No. Papazyan aparttmam, 



UN HiKAJrB 

K1rm1z1 derilinin k1z1 
[ Ge~en defalar {I· 

kan kzszmla rm hulti
sast: 17 nci asrm ip· 
tidalannda A merikada 
Virginia havalisindeki 
yerli kabilelerin reisi 
Pawlwtan'a bir esir ge· 
tiriyorlar. Bu esir fa· 
mes ·Town miistahkem 
mevkii zabitlerinden 
:riizba~t 1 ohn Smithtir. 
Powhatan maiyetile 
mii$at•ere ederek ]olzn
un idamzna karar ve· 
riyor. Fa kat yerli rei· 
sin km Pokahontas'm 
yalmrmast neticesi i· 
damdan kurtuluyor.Bir 
miiddet sonra reis ile 
mii~ann l'apawzuu: 
beyazlan aldatmak i
t;in yiizba~z 1 ohn Smith 
ile arkada~t yii zba~J 
Newuort'u bir ziyafe· 
te dat·et ediyorlar. 0· 
rada bazt esra miiba· 
delesini kararla~tzn
yorlar. Yerliler ver
dikleri bugdar• lzileli 
hesabla beyazlara dort 
misline mal etmek is· 
tPyorlar. Yiiba~ z John 
Smith de arkada$zna i· 
$in farkznda olduii,unu 
ve onlara bir sii r priz 
hazzrladzgzm soyleyor] 

Z iyafe tin son1arma 
d ogru yi.izba§l Newport bizzat ta§tYIP ge· muayene ediyor ve ok§ayordu. Nihayet 
tirmi~ oldugu bir sand1g1 bin bir ihtimam dayanamadt, kiZl Pokahontas'z da c;agt· 
v e itina ile ortaya koydu. Bu sandtkta bir rtp onun da bir daha tema§asma mUsaa· 
c;ok cam e~ya ve mavi incilerden viicude de etti. 
geti rilmi~ bir gerdanhk vard1. Yi.izba§J Tam o saada Yapawzaw tela§h bir ta
cam e~yalardan baZilanm kendi yakmm· Vtr ve bozuk bir yi.izle ic;eriye girdi. Paw· 
da bulunan Pokahontas ile diger )'erli hatan birden ku:dt. 
kadmlara dag1tt1. Pawhatan, lngiliz za· -Gene. dedi, muhakkak bir ugursuz 
bitlerinin hie; bir hareketini giizden ka· haber getirdin I 
c;amad1gt ic;in gerdanhgm sandtgm ic;in· Yapawzaw reise bir i§aretle kendisile 
de kald1gmt gordu. Yuzha§t Newport'un yalmz goru§mek istedigini anlattz. Paw· 
bundan sonra birdenbire sandtgm kapa· yatan hiddetle bagudz : 
gmz kapadzgma tabid olunca: - Yalmz goru§me{j~ luzum yak... Bi-

- Dostum, dedi, o.rada daha bir gey liyorsun ki ben kzzzmdan hie; bir §ey sak-
varl lamam. Dilinin altmdaki baklay1 hemen 

0 vakit hemen yi.izba~1 John Smith o;zkarl 
a tzld1: Y apawzaw miiteessir ve maho;ub: 

- Evet, var ama, dedi, o;ok nadir ve - 0 iki yiizba~z. dedi, bizi diin gece 
kzymettar bir miicevherdir. Hele incile- aldatm1~lar ... Adeta hepimizi aptal yeri
rinin renkleri pek fevkaladedir. Gok ren· ne koymu§lar ... De; yiiz o;uval bugday mu· 

'd' kabili bize buaktzklan bu mavi incilerin gz IT . .. 

Bu cevab Pawhatan'z biishiiti.in rnera· be§ parahk bile k1ymetleri yokmu§l .. 
ka di.i~i.irdu : Pawhatan sandzktan mavi inci gerdan· 

- Kzymettar olsun ne zarar1 var, de- hgz c;ekerek havada l;>ir iki defa salladz: 
di, bir kere gorelim I - Ha... ha... diye cevab verdi, §a§a· 

-Pekala ... Buyurun goriinl nm akhna ... Bunlarm m1 hie; bir k1ymeti 
Yi.izba§t tekrar sand1g1 ac;tz. Mavi in· yokmu§ ... Azizim, onlan ancak diinyamn 

cilerden viicude getirilmi§ gerdanhgz ahp en biiyi.ik hukumdarlan takar ... 
yukan kaldzrarak: Yapawzaw ezilip biiziilerek efendisini 

- Bunlar, dedi, dunyanm en buyuk tekzib etmek mecburiyetinde kaldz: 
hukiimdarlanna lay1k ta~lard 1 rl - Yalan efendim, yalan ..• Esas yerin-

Pawhatan' m deminki merak ve teces· den tahkik ettim. James- Town mustem· 
stisii bu sefer o mavi incilere sahib ol- lekesinin adamlarmdan iigrendim. Bu 
m ak hevesine kalbolmu§tu. 6y!e ya, rna· mavi inciler o civarda fevkalade bolmu§. 
d emki bunlar di.inyamn en buyuk htikiim· Hatta bilya gibi oynamalan ic;in c;ocuk· 
darlanna lay1k ta§lardJ, nic;in Pawhatan lara verilirmi~ I 
da onlan takmasm ... Hemen mavi inci· Pawhatan bu sefer Yapawzaw'm soz· 
Jeri de bugday mukabili almaya kalkz§tl. lerinin dogru olduguna kanaat getirmi§· 
Yiizba§l John Smith ellerini havaya kal· ti. Hemen inci gerdanhgzm hiddetle yere 
dnarak: attl. Sonra tisti.ine c;1k1p ayaklarile onlan 

- Bilmem ki, dedi, bu kzymettar in· ezdi, paro;a parc;a etti. Yapawzaw' a do· 
cilere kar§lhk ka~; o;uval bugday verme- nerek: 
n iz laz1mdu ~ - lntikam 1.. lntikam 1.. diye bagudz, 

H emen incileri gene sandzga koyar gi- biliyorsun ki ben onlara bazz nadir ve 
h i bir hareket yaph. Yiizba§J roltinii o nefis yemekler yaptmp gondermeyi va· 
kadar giizel oynaml§tl ki Pawhatan he· detmi§tim. Bu yemekleri giiti.irmek ic;in 
m en Yapawzaw ile mu§avere ederek iic; adamlanmzzm en cesurlanndan birc;ok 
yuz c;uval bugday teklif etti: delikanh sec;ilsin... Beyazlar yemek ye· 

John Smith, evvela nazlamr gibi dav- mege, keyfetmege daldzklan esnad~ on: 
rand1. Sonra raz1 oldu. lki taraf birbi~in· lar hemen silahlanna davramp hamlen 
d en son derece memnun vaziyette aynl· ba§tan a~ag1ya kzhcdan gec;irsinlerl 
dtlar ve pek yakmda bir ittifak muahe· Kabile reisile mii§aviri kurduklarz mel
desi imzalamak temennisini izhar ettiler. unane projenin teferriiahm ko~u§arak c;a· 

Ertesi gi.in Pawhatan ancak dunyanm dndan c;zkarlarken Pawhatan m tahtmm 
en b iiyiik hi.ikumdarlan~a !ayzk olan ma·l arkasma saklanml§ alan Poka_hontas i~it
vi incileri defalarca sandzktan o;•karzp tigi sozlerin deh§et ve fecaahle heyecan 
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~OCUK POBTRILERi 

pazar giinii ii~ ya,ml dolduran 
~evlmli Okta11 Sa11dam 

Ve korkudan tiril tiril titreyordu. 
IV 

SUIKASD HAZIRLIKLARI 
Pawhatan bir §eye karar verdi mi, onu 

sur' atle tatbik sahasma koymadan mhat 
edemezdi. Ertesi giin, hemen sabahtan 
itibaren yiizba§l Smith ile James • Town 
mtistemlekesinin ba§hca zabitlerine giin· 
derilecek yemekleri hazirlatmaya ba§la
dt. Onlan giitiirecek muharibleri de biz· 
bat sec;ti. James - Town kalesi erkamna 
yemeklerle birlikte alum de dagztiiacak
h. Gene Pokahontas suikasd hazzrhk1an· 
m endi§e ve zstzrab ic;inde seyir ve tema· 
11a ediyordu. Beyazlann bu suretle haber· 
Jeri olmadan bir tuzaga du§Uriilmelerini 
c;ok hakszz buluyordu. Belki onlar, kn· 
mzzz. derilileri aldatmakla fena bir hare· 
ket yaprnz§lard1; fakat ktrmiZI derililer de 
bugday hesabmda beyazlara katakulli et
memi§ler miydi? 

Pokahontas, eesaretini takdir ettigi be
yazlar reisini bir defa iiltimden kurtar
rnt§tl. 6nce, babasma yalvanp bu zali

.mane fikrinden vaz gec;mesini rica etmek 
istedi. Fa kat hu defaki istirhamlannm pek 
de fayda etmiyecegini peki iyi biliyordu. 

Yapawzan'a gelince onun ne katz yu· 
rekli oldugu otedenberi malumdu. Diger 
muhariblere muracaat etse onlarm da re· 
isin emrine kar§J gelmek cesaretini goste· 
remiyeceklerine kani idi. Vakit ilerliyor, 

SEYAHATLER 
Havai adasmdaki volkanlar 

Havai adalan bilirsiniz ki, Biiyiik Ok
yanusun ortasmda Birle§ik Amerika dev• 
letlerine aid bir takzm adalard1r. Bazz yer• 
Jerde manzara fevkaiadedir. Yerlilerin 
§arkzlan ve rakzslarl da pek gi.izeldir. 0-
nun ic;in Birle§ik Amerika devletleri hii· 
kumeti oranm giizelliklerini gormek iste· 
yen seyyahlara, ziyaretc;ilere bir c;ok ko
laylzklar goste~mektedir. Ayni zamanda 
Havai adalarmm yanardaglan da me§hur· 
dur. Hem bu yanardaglar dunyanm hic;bir 
tarafmdki volkanlarla kzyas edilemez. Bir 
c;oklarmdan akan litvlar binbir tiirli.i, bin· 
bir renkte ziya ve panltzlar ne§rederek 
akzp gitmektedirler. Bilhassa Oahu ada· 
smda Mauna - Loa, Kilauka ve Haleaka· 
!a yanardaglan ehemmiyetlidir. 

Hele Mauna • Loa volkam di.inyanm 
en buyiik yanardagz sayzlmaktadu. Yi.ik· 
sekligi 4000 metredri. Haleakala'nm yiik· 
sekligi 3300 metredir. Agzmm geni§ligi 
12 kilometreyi ve derinligi de bin metre• 
yi bulmaktadu. Yanmda s1ra ile diger kti· 
c;iik yanardaglar da dizilmi§tir. Araszra 

Haleakala yanardagmm aterten. bir nehir 
gibi aklp giden. lavleri 

hiddete gelen Haleakola yere §elaleler 
§eklinde alevler gondermektedir. Bu va· 
ziyet kar§lsmda Havai adalan yerlilerinin 
yanardaglan hirer mabud telakki ettikle· 
rine §a§mamalzdu. Onlar Mauna • Loa ya· 
nardagmm ic;inde Pele isminde bir ilahm 
ya§amakta olduguna kanidirler ve bu ila· 
hm rahiblerine, eihirbazlanna kzymettar 
hediyeler vermiyenlere kafir nazarile ba· 
kzlmaktadu. Eskiden i§ sade bu hediye
leri vermekle kalmaz, zavallzlar ayni za
manda yanardaglara canh insanlar da kur· 
ban ederlerdi. Aksi takdirde o ilahlann 
gazabma ugramak, binbir felakete maruz 
kalmak ihtimali vardz. Gtin gec;tikc;e, yer· 
liler arasmda cehalet azalzp medeniyet 
ileriledikc;e bu gibi batt! itikadlara inanan· 
!arm sayzlan azalmaktadzr. ~imdi ylmz 
mukaddes giinlerde yerliler tarihi kzya
fetlerine buruniip Pele namma ayinler 
yapmakta ve raks §enlikleri tertib etmek
tedirler. 

ak§Rrn oluyordu. Kumzz1 derili muharib
ler James Town mtistemlekesine gitmek 
ic;in bi.itiin hazuhklanm tamamlamaya c;a· 
h§Jyorlardz. 

Pokahontas'm bir miiddet daha mute· 
reddidane davranmas1 c;ok feci neticeler 
verebilirdi. Du§iindi.igunu bir ba~kasma 
yaptnmasma da imkan yoktu. Bu vazife
yi ancak bizzat ifa edebilirdi. 

Ormana dalarak uzaklara gitmesi ilk 
defa vaki alan bir i§ degildi. Ortahgm ka
rarml§ olmasma ragmen yapacagz iyi ha
reket ona cesaret veriyordu. Kec;iyollann
dan dola§arak James Town mi.istemleke· 
sine k1sa bir zamanda vast! oldu. Ku
mandanlarla giirti§ecegini siiyledi. Onu, 
hemen yiizba§l John Smith ile Newport'un 
bulundugu yere giiti.irdiiler. Yiizba§l John 
Smith ayaga kalkt1. Vaktile kendi hayah
m kurtarml§ olmasmdan dolay1 kzzcagzza 
tekrar uzun uzun te§ekkurler etti. Poka
hontas: 

- Bir §ey degil, diye cevab verdi. 1-
kinci bir tehlikeye daha maruzsunuzl.. 

Kabahati babasma yi.ikletmek istemiye· 
rek macerayz §U suretle anlath: 

- Muhariblerimizden en kuvvetlileri 
ve en cesurlan size bu aksam bazz nefis 
yemekler ve meyvalar stetirecekler... Fa
kat siz onlan yemekle me§gulken ic;leri
mzden baz1lanmzz iildurecekler I 

Yuzba§l Newport: 

- Bizi vaziyetten haberdar ettiginiz 
i!;in minnettanz. Lazzm gelen ihtiyati ted
birleri alacag1z ve hic;birimizin kzhna iii§· 
melerine imkan hirakmacian onlan geri 
gondermege c;ah§acagzz I dedi. 

Yuzba§l John Smith ise arkada§mm soz
lerine §Unlan ilave etti: 

- Siz ki bize bu kadar iyilikler edi
yorsunuz, mtisaade eder misiniz, minnet
tarhk ve te~ekkiir eseri olarak size baz1 
hediyeler takdim edelim ... Buradaki mev
cud e~yadan hangisini begenirseniz ahmz I 

Pokahontas: 
- Te§ekkiir ederim, dedi, fakat ba

bam gelip size bu i§i haber verdigimi og
renecek olursa beni muhakkak iildiirur. 
Yapt1g1m iyi hareketin bana verdigi mane
vi memnuniyet bana kafi bir mi.ikafathr. 
Onun i<;in bzrakm da hemen yerime do· 
neyiml 

Gene k1z gene geldigi kec;i yollanndan 
dola~arak knmzz1 derililerin merkezine 
diindi.i. Y old a ormandaki agaclann ara· 
smdan yemek ve yemi§leri gotiiren muha· 
riblerin gec;tigini gordi.i. Tam zamanmda 
vazifesini yaptzi:(mdan dolayz tekrar bii
yuk bir memnuniyet hissetti. 

- Arkaa1 gelecek defa -

• CUMHURIYET --____..6'---.._--.,---_-----_..,_,.,_..._. I I ...... I II( 

u•~LIC!Ii"ICTLIC • I [merakhrr ~eyle~-~ 
....... ·ocuKLAR... j Kadm amlral Kadmlar bizim memlekette bir c;ok me• 
':::~~~~!~~"- muriyetlere gec;tiler, meb'us oldular ama, 

Kiigiik sinema artisti Fredi Bartolemew, havuzda yiizdi!Tecegi kotrasmtn 

son haztrltklarmt tamamlayor 
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Bilmeceyi ~ozenler 

Bilmeceyi dogru c;ozenlerden bize re.l 8 - Ak§ehir Hatay kzraathanesinde 
aim gonderenlerin resimlerini yeniden Mevlud Yetim. 
basmaya ba§hyoruz. Fakat burada resmi 9 - Bolvadin Tecim ve Endiistri ada· 
c;1kmak mutlaka hediye kazanml§ olmak- sz civarmda kahveci Salih oglu Hasan 

hga delalet etmez. Mukafat kazananla - ~akrak. 
1 0 - Trabzon Cumhuriyet oteli sahibi nn isimleri her aym ilk haftasmda ne~ro. 

lunan buyuk listeye yazzhr. Soldan itiba· 
ren sua ile: 

1 - Kadzkoy 8 inci ilk okul birinci sz. 
mfta 249 Yavuz Elitez. 

2 - Darende Sayfiye okulu son smzf 
No. 1 Kemal. 

3 - Bursa ikinci orta okul 3 / A 1 56 
Talat Dogan. 

4- istanbul Vezneciler Malul Gaziler 
kurumunda Asiye. 

5 - Aksehir Y eni Eczane i~c;ilerinden 
Hasan Senusul. 

6 - Bursa 14 tincii ilk okul stmf 3/ A 
No . 39 Miriye Usulu. 

7 - lnegiil 2 nci okul 3 iincu smzf ta
lebesinden 126 No. h Perihan Demirci· 
oglu. 

oglu Ibrahim Sabuncu. 
I I - Afyon lisesi orta okulda I /E, 

No. 1138 Abdulkadir Yzldmm. 
1 2 - Boziiyiik lkbal caddesi No. 7 

tuhafiyeci A. Remzi oglu M. Sezer. 
13 - Afyon orta okul smzf 2/C No. 

I 063 lhsan Hanc10glu. 
14 - Diyarbakzr San'at okulu smzf 4, 

No. I 02 Eyub Damgacz. 
15 - Kartal - Maltepe Y eni sokak 

No. 12 Sadreddin Varal. 
16 - Cagaloglu Tiirbedar sokagz No. 

1 0 Leman Mat. 
I 7 - Bolvadin kunduracz Kamil ya -

nmda Kamil oglu Saim Bilgin. 
18 - Banduma As. ~- Ba~kam oglu 

Nejad Yener. 
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YAZISIZ Hi 
A 

AYE 

Cabi Efendl bahk avlauor 

heniiz asker olmadzlar. Bir c;ok diger 
memleketlerde ise onlan asker de yapt1· 
lar. Fakat §imdiye kadar kadmlardan Ge
neral veya Amiral rutbesine yi.ikselmi~ tek 
kadm i§itilmemi§ti. Kadm ilk defa lngil· 
terede Amiral oluyor. Bu kadmm adz 

-
Mistiris Langthon Mathews' tir. «Bahriye 
hizmetindeki kadmlan te§kilatmm reisi
dir. Riitbeai Amirallige muadildir ve bu
na aid i§aretleri §&pkasmda ve kollannda 
taozmakta, lakin ayaklarma gene eteklik 
giymekte devam etmektedir. Yalmz ne 
var ki kadm Amiral deniz iizerinde hiz· 
met gormuyor, gemi idare etmiyor, an
cak hiiroda c;ah~1yor. 

As1rlar gormi.i§ bir delikanli 
Onun ic;in casular gormu§ bir delikan· 

b tabiri pek muvahkttr. (:tinkii yuz elli 
senedenberi dunyada cereyan etmekte o· 
Ian nice hadiseye ~ahid oldugu halde he· 
nuz delikanhhk devrini idrak etmektedir. 
Bu, cSiyam isminde ~u anda Budape§te 
chayvanat bahc;esi) nde bulunan bir fil
dir. MaiQm oldugu iizere filler 4-5 yiiz se· 

OYUNLAR 
~apka oyunu 

Sapka oyunu, bozuk havalarda ev ic;in· 
de oynanacak en giizel oyunlardandtr. 
Bunun ic;in levazzm olarak be~ on tabaka 
renkli kagzd, bir kagzd toplu igne, birkac; 
tane de makas lazzmdzr. Her oyuncuya 
birkac; tabaka renkli kagzdla on, on be~ 
tane igne, bir de makas vermelisiniz. 0 
oyunculann bu kaibdlan istedikleri bic;im· 
de keserek ve onlan toplu igne ile arzu 
ettikleri tarzda birle~tirerek hirer §apka 
vi.icude getirmeleri icab ettigini tahii ke§· 
fettiniz. 

Her kes i§ini bitirince biitun oyuncu
lar kendi yaptzklan §apkalan ba~larma gi
yerek odanm veya salonun ic;inde bir res
mi gec;id yapacaklardn. Hakemlik i§i bir 
§ef veya buttin oyuncular tarahndan ya
pzlabilir. Birinciligi kazanan oyuncuya di
gerleri birle§erek hir hediye alabilirler, 

Oyuncu say1S1 fazla oldugu takdirde 
bu oyun oyunculan grup grup ayuarak 
da oynanabilir. Her grup bir veya birkac; 
model vucude getirir. 0 vakit hangi gru
pun §apkas! veya oapkalarmdan biri birin
ci gelirse mukafah onlar ahrlar. 

Bu oyun sizi hem miikemmel eglendi
rir, hem de eli§indeki meharet ve mele
kenizi arttmr. 

I Sabat balntacast I 

Yukanda gordiigiiniiz ~ekilde ortada 
bir c;i~;ek var. 0 c;ic;egi elde etmek ic;in 
hangi yoldan gitmelidir ki oniimuze hie; 
bir mania c;•kmasm? 0 yolu bulup renkli 
kalemle iizerini c;izinizl 

Bu bilmeceyi dogru c;ozenlerden birin· 
ciye 5, ikinciye 2 lira hediye takdim olu
nacak ve iic;iinci.iye mi.inasib b ir h.-diye 
verilecektir. Diger yi.iz ki~iye de diger 
mukafatlar dagztzlacaktn. Cevablann ~u
bat ay1 sonuna kadar «Cumhuriyet Co· 
cuk sahif qi :t adresine giinderilmesi Ia· 
z1mdzr. Ge!i k~lanlar he~iye alamazlar. 
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B iflfl Dffl Lffl iSTANBUL 
ANKARA -·ZMjR 

EN T~1LI. SAATLERiNiZi TEMiN EDER 
Sahhk miistamel 

Kereste 
lo~aat i~io iskele ve saireye elve 
ri~li milstamel kereste ehven fiatla 
toptao olarak sabhkbr. Gormek 

istanbul Elektrik, Tramvay 
Tiinel isletmeleri Umum 

' 

ve 
Miidiirliigiinden : 

1 - 1 1/2 ve 2 tonluk hirer kamyonet ile 4 tonluk bir kamyon ve 2 tonluk 2 aded 
merdivenll araba pazarhk suretile satm ahnacakhr. 

PERAKENDE salt~ geri: Begoglu lstikfal caddesi No. 48!1 ODEON Magazast 
l'OPTAN SAT!$ YERI: Istanbul Sultan Hamam Hamdi beg ge~idi No. 48!56 ve gorii~mek istiyeoler 41359 

teldona miiracaatlart. 

2 - Muvakkat temlnat maktuan 300 lirad1r. 
3 - Pazarhk 14/3/940 per§embe giinU, saat 15 te Metro han binastnln 5 incl katlnda 

toplanacak olan Arthrma ve Eksiltme Komisyonunda yaptlacakttr. 
4 - Bu i~e aid §arlnameler idarenln LevaZlm Miidiirliigiinden paras1z tedarik edilebilir. 
5 - istekli\erln kanuni vesikalar1 ve muvakkat temlnatlarile ilan edilen giin ve .saatte . ... 

Kapah Zarf Usulile Eksiltlle Dam 
Ankara Dil, ve Tarih • Cografya 

Fakiiltesi Direktorliigiinden: 
7/3/940 per§embe giinU saat 15 te Ankara Mektebler Muhasebeciligmde toplanacak olan 

Eksiltme Kontisyonunda 2910 lira muhammen bedelli iskemle, etajer, podyom vesairenin 
kapah zarf usulile miinakasas1 yaptlacakhr. Eksiltme §artnamesi ve teferrilatl Ankara Mek
tebler Muhasebecil.igine yatmlacak 5 lira bedel mukabilinde Fakiilte Hesab Memurlugundan 

allmr. 
Muvakbt teminat 218,25 kuru§tur. 
i:;teklilerin teklif mektublartru muvakkat teminat ve §artnamesinde yazth vesikalarla 

blrlikte ayni giin ve saat 14 e kadar makbuz mukabillnde Komisyona vermeleri. c764• (1311) 

Ne de tatl1 ClVIIda,Iyorlar ••• 
Aceba ... 

Hact Bekir 
~ekerile mi 

beslendiler ? 

Ali MUHiODiN HACI BEKiR 
Merkezi : Bah~ekap1, ~ubeleri : Beyoglu, Karakoy, Kad1koy 

Karadeniz: Eregli Komiir Havzas1 
Sagbk Komisyonu Ba.kanbgmdan : 

Doktor Aramy r 
Zonguldakta sagllk te§kilatl hastanesinin (300) lira Ucretli dahillye mlitehassts!Iiil mUn

haldir. 
Talib olanlann diploma, ihtisas ve s1hhat sicil nurnaralarm1 giisterir k1sa blr terciimei hal 

varakasile bir k1t'a vesika fotoerafml 1/3/940 tarihine kadar Zonguldakta Saghk Komisyonu 
Ba§kanhS1na gondermeleri. (1322) 

... 
Alelide Umunti Heyet 

Emlak ve Eytam Bankas1 idare Meclisinden: 
Esas nizamnamemizln 85 lnci maddesl mueiblnce, 1939 senesi alelade umurnt heyetimiz, 

28/3/940 per§embe g\inii saat onda Ankarada Bankalar caddeslndeki Merke:z: binanuz.da top
lanacagmdan hissedarlar1m1Zm bu toplantlda haZlr bulunrnalarm1 dileriz. 

Miizakerat ruznamesi aynca ilan edilecektir. (1432) 

ESKI ve YENI ROMATIZMA, SIYA· 
TIK • OMUZ • ARKA • BEL • 

DIZ • KALCA ve soguk al· 
gmhklanndan ileri gelen 

tiddetli 

I . I lstaabal Belefiyesl Danian -------------Zlncirli kuyu mezarhgmm ara ve ana yollannm in§&Sl i.§i kapal1 zarf usulile eksiltmeye 
konulmu§tur. Ke§if bedeli 14410 lira 86 kuru§ ve ilk temlnab 1081 liradlr. ~artname ve 
evrak1 ke§fiye 73 kurU§ mukabillnde Mezarhklar MiidUrliigiinden almacakhr. !hale 7/3/940 
per§embe giinii saat 15 te Daimi EncUmende yap1lacakbr. 

Taliblerin ilk teminat makbuz veya mektublarile ihaleden 8 gi.in evvel Fen i§Ieri MUdUr
IUgiine miiracaatle alacaklarl fenru ehliyet ve 940 y1lma aid Ticaret Odas1 vesikalarile 2490 
numarah kanuna gore haztrhyacaklan teklif mektublarrm ihale giinU saat 14 e kadar Daimi 
Enciimene vermeleri. (1361) 

Ke~if bedeli ilk teminat 
1950,00 146,25 

713,00 53,47 

-
Cerrahpa§a hastanesi mutfagmda yaptmlacak havagazi ocag1 
Muhasebe evrak mahzenlnde yaptmlacak demir dolablar. 

Ke§if bedellerile ilk teminat miktarlar1 yukartda yazth i§ler ayn ayr1 a~lk eksiltmeye konul
mu§tur. ~artnameler Zab1t ve Muamelat MiidiiriUgu kalemlnde giiriilecektir. ihale 12/ 3/940 
salt g\inii saat 14 te Daiml Enciimende . yap1lacaktlr. Taliblerin ilk teminat makbuz veya 
mektublan ve ihaleden 8 gUn evvel Fen l§leri MUdiirliigiine mUracaatle alacaklan fenni eh
liyet ve 940 y1hna aid Ticaret Odas1 vesikalarile ihale gi.inii muayyen saatte Daimi Eneii
mende bulunmalar1. (1473) 

Tahmin bedcli 
300,00 

25.00 

300,00 

ilk teminat 
22,50 

1,87 

22,50 

-
Fatih yangm yerinde Molla ~ere£ mahallesinln Softa Slnan 
sokagmda 181 lnci adada 10,08 metre yiizlii ve 149,06 M2 sahah 
arsa. 
Fatih yangm yerlnde Miiftii Ali mahalleslnin A§1k Pa§a soka
i:mda 19 uncu adada 12,08 M2 sahah arsanm sah§l. 
Cagaloglunda Yamksaraylar caddeslnde 12 nurnarah ev en
kazuun satl§L 

Tahmin bedellerile ilk teminat miktarlar1 yukar1da yaz1h iki par~a arsa ile bir pa~a ev 
enkaz1 sahlmak iizere ayn ayr1 a~1k arthrmaya konulmu~tur. ~artnameler Zabtt ve Mua
meUl.t Miidiirliigu kaleminde goriilecektir. ihale 7/3/940 per§embe gtinii saat 14 te Daimi 
EncUmende yapllacaktlr. Taliblerin ilk temlnat makbuz veya mektublarile ihale giinii mu
ayyen saatte Daimi EncUmende bulunmalar1. (1362) 

!tomisyonda bulunrnalan. (1454) 

istanbul Maarif Matbaas1 Miidiirliigiinden : 

Bir Daktilo Memur Ahnacaktir 
Maarif Vekilligi Ne§riyat Miidiirliigiinde Ucretle ~ah§tmlmak iizere, en az orta okul 

derecesinde tahsil gormii§ blr daktilo memura liizum vardtr. 
istiyenlerln; tahsil vesikalar1, ~ah§hklan yerlerden aldlklar1 hizmet vesikalan ve fotoi:

raflan ili§tirilmi§ hirer istida ile 29/11/940 per§embe giinii saat 12 ye kadar Ne§riyat MU
diirliigiine miiracaat etmeleri laz1md1r. (1476) 

KUPONLU VA MEVDUAT 

TORK TiCARET BANKASI A. ~. 
F 0 S F A K S 0 L. Kanm en bayati lasm.J olan lannlZJ yuvarlacJklan tazeliyerek toiialhr. Tatb ~$tab temin eder. 
Viicude devamh genclik, dioclik verir. Sinirleri canlanduarak asabi buhranlan. uykusuzlugu ,;derir Moannid lnJo. 
bazlarda. barsak tembelliginde. Tifo. Grip. ZatUrrieye, SJtma nekabatlerinde, Bel ge~ekligi ve ade1DI iktidarda ve 
kilo almakta sayani bayret faideler temin eder. 

F 0 S F A K S 0 L'iin : Diger biitiin kuvvet !Jurublanndan ustiinliigu DEV AMLI BiR SURETTE KAN. KUVVET, 
fSTfHA TEMiN ETMESt ve ilk kullanaolarda bile tesirini derhal l{iistermesidir.-

Sthhat Vekaletinin resmJ miisaadesini haizdir. Her eczanede buluour. 
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