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Miiessesemiz tarafmdan ~;tkanlan , 
en son eserleri 

Hurrem Sultan 150 Kr. 
Viyana Donii§ii 150 J) 

Kadm AvclSI 100 J) 

Cern Sultan 75 J) 

Tarihi Musahabeler 75 J) 

Tarihte Tiirkler i~;in soylenen 
biiyiik sozler 25 J) ISTANBUL ::..:. CAGALOGLU 
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1borg diismek iizere 
Ruslar bu cepheye muazzam 

kuvvetlerle yiikleniyorlar 
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Yeni ltir aiza• 
pe1inde 
-4-

~ en nehrinin ktytsma vardtgtmtz 
~ zaman otomobillerden indik. 

Bize rehberlik yapan erkamharb 
binba~tsmm sesini duydum: 

- Dii~mandan ii~ yiiz metro mesafede 
bulunuyoruz. Kendisile miinasebetlerimiz 
~imdilik her ne kadar dostane ise de, ihti
yatJ elden btrakmamt~ olmak ic;in biz gene 
birbirimize fazla sokulmtyaltm, biraz da
gmtk yi.iriiyelim I Malum a tiifek, hatta 
tabanca menzili altmdaytz. 

Ortahkta o kadar sevimli ve tabii bir 
sessizlik vardt ki, binba~mm ihtanna rag
men hic;birimiz hususi bir dikkate liizum 
gormi.iyorduk. Nehrin kenarma boydan 
boya c;uval renginde perdeler gerilmi~ti. 
T ektiik askerlere raslayorduk; bir yerden 
~tktyor, bir yere giriyor, tela~stz adtmlarla 
i~lerini ba~anyorlardt. 

Bizim sahili kar~tya 
ba~mda beton tahkimat 
elile i~aret etti : 

baglayan koprii 
vardt. Binba~l 

- Buraya gelin, Almanlan daha ya
kmdan goreceksiniz. 

Delik kadar dar bir kaptdan ic;eri gir· 
dik. Gene delik kadar dar bir pencere
den hirer hirer kar~t sahili !eyrettik. lki 
yii7. m trodan uzun tahmin etmedigim 
kopr;ini.in obiir ucu da ttpkl buraya benzi
yordn. Orada da ayni ~ekilde beton tah
kimat yapilmt~tJ. Sagh sollu kopriiyii ku
~atan c;uval renginde perdeler kar~l sahi
lin Almanlar tarafmdan liizum goriilen 
ktsmtm bizden gizliyordu. Daha ileride, 
toprak rengine boyandtgt ic;in gi.i~ farkedi
len kazamatlar vardt. Bir an ic;in aynaya 
baktyormu~ gibi oldum; orast da o kadar 
buras! idi. 

Beton tahkimatm kii~iik kaptsmdan d1-
~an ~tkarak binba~mm verdigi izahatt din
ledik. Be~ aydanberi iki taraf da boyle 
kar~1 kar~tya bekle~ip duruyorlarmt~. 
Kumandanlann ruhi vaziyetlerine gore 
arastra hafif ok~amalar, ~akala~malar 
oluyorsa da, ~imdiye kadar ciddt bir ~;ar
pt~ma yaptlmamt~. 

T ahkimatm dt~ duvartna ili~tirilmi~ 
portatif bir merdiven duruyordu. Uzerine 
~tkarak kar~t taraf1 ac;tktan, daha 1y1 
gormek istedim. Evet, i~te iki yiiz metro 
ilerideki be ton duvar. koprliniin obiir ucu
nu ttkamt~ duruyordu. Uzerinde nazh 
nazh sallanan Alman bayragt bana gii
li.imser gibi baktyor, sanki lisan halile 
«ne ~ekiniyorsun, gel sene I Vallahi bir ~ey 
yapmam l» demek istiyordu. 

Kendimi gostereli sekiz on saniye ol
mamtstJ ki a~agtdan bir ihtar yiikseldi: 

- F azla durmak dogru degildir. Key
fi isterse kar~!daki nobet~i pekala bir at!~ 
tal imine ba~layabilir I 

_Bu sa~n fakat veciz ihtar iizerine, 

NADIR NADJ 
(Arkast Sa. 6 sUtun 4 te) 
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Buna mukabil Kuhno cephesindeki 

Rus f1rkalari muhasara albnda ... 
Helsinki 26 (a.a.) - Viborg ~ehri 

Sovyet top-.usunun siirekli ate§leri altm
dadtr. Sivil ahali ~ehri tahliye etmi§tir. 

Viborg tehlihede 
Helsinki 26 (a.a.) - Mii§ahidler. Vi

borg'un gene tehlikeye girdigini soyle
mekte, fakat Viborg'un ~imali garbisin· 
den ge-.en yeni §imendifer hattmm bu 
§ehrin sevkulcey§ ehemmiyetini azaltttgt-

m ilave eylemektedirler. Ruslar, bu ka
dar ugra§hktan sonra bu §ehri zaptetme
ge muvaffak olsalar bile bundan kendi
lerine biiyiik bir §eref hissesi aytramtya
caklardtr. 

Ayni mii§ahidler Voivisto'daki sahil 
bataryalarmm buzlann vaziyeti dohwtsi
le mevzilerinden kaldmlmast 1htimali bu

(Arkasl Sa. 6 siltun S te) 
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Cek Reisicumhuru Benes 
"Cumhuriyet, e anlabyor 
((Cekoslovakya gene dirilecektir!>) 

~efi ben « ~ark siyasetinin 
General ismet 

Ankarad1r, ve 
Bogazlar • • 

1~1n 

ideal bir 
inoniiniin 

muhaf1z olduguna kaniim » 

Londra hususi muhabirimiz bildiriyor 
Londra (Hususi) - Milli <;eko-Slo • 

vak komitesinin (Ceskoslovenski Nardo· 
ni Vybor) me~ruiyeti miittefik hiikumet
ler tarafmdan tanmd1ktan sonra bir (:e· 
ko-Slovak devletinin yeniden diinyaya 
gelmesi emniyet altma almmt~ demektir. 

Boyle bir tanmma, ordusu halihazuda 
Fran sa topragmda kendilerinin miittefiki 
olan <;:eko-Slovakyanm, zaferden sonra 
tekrar meydana getirilecegine dair lngil • 
tere ve Fransa tarafmdan verilmi~ olan 
teminat demektir. 

<;:eko-Slovak cumhuriyetinin banilerin
den biri ve ikinci Reisicumhuru olan Be· 
nes, evvelce T. G. Masaryk'in en iyi me· 
sai arkada~t idi, §imdi de vatanmm istik· 
!ali i<;in a-.tlmJ~ olan muazzam cidalde 
yegane ~eftir. Kendisinin bu suada fikir· 
lerini ogrenmek ~;ok merakh olacaktt. 
Sab1k <;:eko-Slovak Reisicumhuru, bir 
<;:eko-Slovak orduw viicude getirmek i<;in 
yap!lan haz1rltklar arasmda beni kabul 
etti. MaksadJ, memleketinin merkezi Av
rupanm yeniden in§asmda vaziyeti ve Al
manya ve Polonya gibi en miihim kom • 
~ularile miinasebetleri ne olacagt hak • 
kmda beyanatta bulunmaktJ. 

Biiyiik bir demokrat olan doktor Ed -
vard Benes, fevkalade enerji sahibidir. 

Sab1k !;ekoalovakya Reisi Cumhuru ve §imdiki !;ek MH!i Komiteslnin rei#\ M. Benet .(Arka~ Sa. ~ sutun J. de) 

T iirkigenin 
iddiada 

harbe hazzrlandzgznz 
zsrarzn sebebleri 

Londra, miittefiklerin surette haleldar olmazsa yakm 
etmiyeceklerini de tasrih ediyor 

menfaati cid di 
harb vaziyeti ihdas ,arkta bir 

ve lraha gelen ln giliz Avustralyadan hareh etleri esnasmda 
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Dost Ra•anyamn .... ~ .... _ uu.,.... .,.yra•• 
Kanunu esasinin 

ikinci ytldoniimii bugiin 
kutlulaniyor 

---·~ 

Majeate Kral Karat 

2 7 §ubat giinii, Rumanyanm modern 
tarihinin en parlak §enliklerinin yaptldtgJ 
bir giin: Bugiin kanunu esasi giinii. 

Biitiin Rumen milleti, yeni kanunu esa
sinin ne§ri tarihinin ikinci yJldouiimiinii 
biiyiik bir meserretle tes'id etmt.ktedir. 
Rumanya, teceddiidiinii, dahili vaziyeti. 
nin resaneti ve haricdeki §ohret ve itiba
nm Majeste Kral ikinci! Karol'a med
yundur. 

(Arkast Sa. 5 sutun 4 te> 

Paris 26 (a.a.) - ltimad edilir bir 
kaynaktan ogrenildigine gore, Almanya 
Danimarka hududunun cenubunda bir 
nevi miidafaa hath in§a etmek iizeredir. 
Y eni hat hududun §arktan garba I 4 ila 
16 kilometrelik bir ktsmmt kaphyacakttr. 
Bununla beraber en §arki kl!umda bu hat 
hududa bir ka~; kilometre mesafede bu
lunan Flensburg mevkiinin cenubuna ka
dar uzanacaktJr. 

Hududla yeni miidafaa hath arasmda
ki bolgenin sakinleri bir ka~; giin evvel, 

ba§kumandanhk liizum gordiigii takdirde 
bir ka~; saat zarfmda evlerini tahliyeye a• 
made bulunmak i~;in emir almt§lardtr. 

Danimarkaya biti§ik mmtakada I 0 bin 
Danimarkah sakindir. Bunlarm ekserisi 
yukanda zikredilen mmtakada bulun • 
maktadtrlar. 

Danimarka mahfill;,ri Almanya tara • 
fmdan ahnan bu tedbirin Almanyamn 
§imdiki hududu kat'i addeylemesinden 
miitevellid oldugu kanaatindedirler, 

(Arkas' Sa. 5 siltun 6 da) 
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Sumner Welles Diin 
Mussolini ile g0rii$Ui 

Bugiin Berline gidecek olan miistesar1n 
' 

siir' a tie harts 
' 

haber 

imkanlar1 arayacag1 

verilmektedir 
Roma 26 (a.a.) - Sumner Welles, I 

bu sabah saat I 0 da Kont Ciano tarafm
dan kabul edilmi§tir. 

Amerikan miiste§an, Hariciye Nezare
tini terkederken matbuat miimessillerine 
beyanatta bulunarak ~;ok samimi bir sah
ne ic;inde cereyan etmi§ alan bu gorij§ • 
meden pek ·ziyade memnun oldugunu 
soylemi§tir. 

Diger taraftan Amerika Reisicumhuru 
Ruzvelt'in §ahsi miimessili Myron Taylor, 
bu sabah saat I 1,30 d!l Vatikan'da Pa
pahk Hariciye Nazm Kardinal Maglione 
tarafmdan kabul edilmi§tir. 

Taylor'un refakatinde Amerikan rahi
bi Monseniyor Hurtley bulunmakta idi. 

Miilakat, yanm saat devam etmi§tir, 
Muuolini • Welles miilahah 

Roma 26 (a.a.) - Amerika Harici
ye miiste§an Sumner Welles, yanmda A· 
merikanm Roma biiyiik el-.isi oldugu hal
de bu giin saat I 7 de ltalya Hariciye 
Nazm Kont Ciano'nun da huzurile Mus
solini ile bir miilakat yapmt§hr. Musso· 
lini - Welles miilakat1 bir saat siirmii~tiir. 

Amerika Reisicumhurunun miimessili, 
gazetecilere bu giin hi~; beyanatta bulun
mamt§tJr. Bunlan yann kabul ed .. cektir. 

Ruzvelt mesaj gonderdi 
Roma 26 (a.a.) -Sumner Welles bu 

giinkii miilakatJ esnasmda Mussolini' ''"• 
(Arkast Sa. 6 siitun 4 te) .................. H;ik·~;~~·;i~·d·~ ........... y;p;1;~ ............ ;;;;;~ ................... . 

Milli $elimiz lnonii Anhara Halhevindehi merasimi tahib ederken ve salonu dolduran halh 
Ankara 26 (a.a.) - Yurdun muhtelif damm Ankara Halkevinde soyledikleri olunan fotograf ve resim sergileri tertii> 

yerlerinden aldtgJmtz haberler Halkevle- nutuk radyo ile takib edildikten sonra edilmi§ bulunuyordu. 
rmm kurulu§unun sekizinci yJldonii- muhtelif temsiller ve konserler verilmi§ ve Bu toplAntJlardan bilistifade biitiin 
mii her tarafta i«<ten tezahiiratla kut- milli oyunlar tertib olunarak bu giizel ytl- Halkevleri. mensublan ba§ta Milli :;; .. f 
lanmt§tlr. doniimii biiyiik bir ne§' e i«<inde ge~;iril - lnonii oldu'gu hal de biiyiiklerimize kar§l 

Bu miinasebetle Halkevlerinde yaptlan mi~tir. Gene bu miinasebetle muhtelif duyduklan sarstlmaz sevgi ve baghhg1 
toplantJlarda Ba§vekil doktor Refik Sa:y:• Halkevleri~e buyiik pir al9.ka ilc takib hir kere daha teyid etmi§lerdir. 
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s ANI C ~ehir ve Memleket Haberlerl J 
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Siyasi icma 

ge~ebilir mi ! 

Dag zirvesindeki 
habra boyle 

ii~ par~antn kaybolu'u 
getirmektedir bir sual 

Bu hafta, Kayseri miilhakatm-~ 
da vuku bulan zelzeleyi bildiren haber
lerde zelzelenin volkanik mahiyeti haiz ol
dugu ve Erc:iye~ dagmm tepesinde mevc:ud 
tic; aded sivriligin sarsmtt neticesinde zail 
oldugu da kaydediliyordu. Bu itibarla 
Kayseri felaketinde mtihim bir &mil oldu
gu zannedilen Erciye§ dagmm tarih~esine 
gozatmak faydah olacaktu. T arihte Mons 
Argoeus adile tamnm1~ olan Erc:iye§ dag1 
c:enubu garbiden ~imali oarkiye uzanmak
ta ve 600 fersah murabba bir sahayt i~
gal etmektedir. Bu hesaba gore, Erciye~in 
i~gal ettigi saha Korsika adasmm btiyiik
ltigiine muadil olup Vesuv yanardagmm 
i§gal ettigi sahadan dort, ve Etna yanar· 
dagmm i§gal ettigi volkanik sahadan da 
tam yedi kere daha geni§tir. Esasen Er
ciye~in irtifat 3991 metre olduguna gore, 
Etna'dan 600 metre daha yiiksektir. Ve
suv yanardagma gelince, Napolinin bu gii
zel dagt gibi daha tic; tanesi tistiiste konul
sa gene Erciyef irtifama rekabet edemez. 
Erc:iyef dagmda timdiye kadar yap1lan il
mi tetkikler c;ok mahdud oldugu ic;in, rna• 
alesef tarihte biiyiik bir ~ohret kazanm1§ 
olan Anadolumm bu miihim mmtakast 
hakkmda tam malumat elde edilememi§· 
tir. Erciye§te ilk defa ilmi tetkiklerde bu· 
lunan lnailiz alimi Hamilton bile vesaitsiz· 
lik yiiziinden miispet bir netic:e temin ede· 
memittir. Bilahare, 1848 tarihinde, Rus 
alimlerinden <;ihac;ef(~) Erciye§ dagmda 
ilmi tetkiklerde bulunmut ve zirveye c;tk· 
maga muvaffak olmuttur, Rus alimi ne§· 
rettigi ~ayam dikkat kitabmda Erciye§ hak· 
kmda mufassal mal\tmat vermekte ve Er
c:iyetin Mont Blanc dag1 da dahil olmak 
iizere diinyada mevcud yiiksek daglardan 
c;ok daha 1ayam dikkat oldugunu ve bu 
dag yiiziinden ileride Tiirkiyeye lsvi~re· 
den daha fazla seyyah gidec:egini kaydet· 
mektedir. Rus alimi, dagcthk baktmmdan 
Erciye§in haiz oldugu emsalsiz hususiyet 
lerinden bahsederken, yegane tehlike ola
rak araSITa dagdan koparak biiyiik g\i
riiltiilerle yuvarlanan irili ufakh ta~ kiit
lelerini zikrediyor ve her sabah giine§in 
hararetile Erciye§in zirvesindeki karlarla 
gev~eyip erimege yuz tutunca dagm her 
taraf1ndan ta§ parc;alart akmaga batladl
gml da ilave ediyor. Bunlarm haricinde 
Erciye§in volkanik hususiyeti oayam dikkat 
safhalardan gec;rni§tir. Uzun senelerden· 
beri saniik bir halde bulunan Erciyet val
kant miiteaddid defalar buyiik felaketlere 
sebeb olmuotur. Nitekim, Strabon (Xll,2) 
o zaman Mazaca adile tamnan Kayseri 
§ehrinden bahsederek, a~ag1daki §ayam 
dikkat malumah veriyor: 

(*) P. de Tchihatchef. • Une page sur 
]'orient, Paris 1877. 

teressilbatmdan kayalar 

«- $ehrin yakmmda geni§ bir ova var
diT. Bu ova tamamen ate§ ve alevler ta
rafmdan istila edildigi ic;in, gehrin ahalisi 
la§t'Sini temin ic;in uzak yerlere gitmege 
mecbur kalmaktadn. Biitun mmtakada a
gac mevcud olmadtgt halde, Erciye§ dagt 
ormanlarla muhathr. 6tede beride batak
hklur vardu ve gece yerden alevler <;1kbg1 
goriilmektedir. Bunu bilenler agac kesme· 
ge gidenleri ikaz ediyorlar. F akat bun a 
ragmen her giin kazalar olmaktad1r. Bil
hassa hayvanlar bu tehlikeli sahada biiyiik 
telefat veriyorlar.) 

Bu sabrlar, Erciye~ volkanmm Strabon 
zamanmda hali faaliyette oldugunu ispat 
ediyor. Bundan ba§ka, Kayseri civannda 
bulunan bir c;ok eski paralar uzerinde alev 
f1~knan miiaelles dag resminin de Erciye8 
volkanmm sembolii oldugu §iiphe gotiir: 
mez. Bu iki misal Erciye~ volkanmm ta· 
rihteki eherrimiyetini tebariiz ettirmege 
kafidir. Amlardanberi soniik bulunan Er
ciycs volkammn tekrar bir hareket ema
resi gosterip gostermedlgi heniiz kat'iyyet
le ma.lum olmamakla beraber, Erciyegin 
zinesindeki uc; sivriligin sarsmh netic:e· 
sinJe ortadan kaybolu~u §ayam dikkat bir 
emare addedilebilir. Jeolojik bak1mdan 
Erciye~ volkanile Erzurumun cenubunda 
kain soniik Bingo) volkam arasmdaki mu
Jabehetler, Kayseri felaketile Erzincan fe· 
laketi arasmda bir miinasebet olup olma
dtgl sualini ortaya atacakt1r. 

S. $amlz 

Bah~tvanlar1n temennileri 

Bah~wanlarm dtin.kil topllmtumda bulunanlcn 

Bahc;ivanlar cemiyetl senelik toplantt r sebze ve meyvayt daha ucuz yemesini te-
ve heyeti idare sec;imi dun yapllml§hr. min eden bu bostanlar kaldmld1g1 tak • 

ldare heyeti raporu ittifakla tasvib dirde fiatlarm artacag1, sebze ve meyva 
olu?mu~ ve raporda da mevzuu bahsolan buhrant ba§gosterecegi iddia edilmekte· 
§ehu dahilindeki bostanlar meselesi ko- dir. 
nu§ulmu§tur. Bu mesele yeni Beledt"ye B" k ·· k I d b u c;o muna a~,~a ar an sonra u ka-
zabltast talimatname projesine konulan rann Sehir meclisince tasvib edilmiyecegi 
Ve 1ehir dahilindeki bostanlarm kal- ka.naatile bu bostanlardan gayris1hhi va
dmlmastnl istihdaf eden maddeden dog· ziyette olanlar varsa tslahmm, fakat Sihhi 
re halen Istanbul §ehri dahilinde iki bin vaziyette bulunanlarm da halihazuile bt
sekiz yiiz bostan vard1r. lstanbulun sebze rak1lmasmm Belediyeden temennisine ka· 
ve hatta meyva ihtiyacmm ktsml aza· rar verilmi§tir. 
m1 buralardan temin olunmaktad1r. Bahc;tvanlarm eski idare heyeti aynen 

Sehrin ic;inde olmalan itibarile halkm ipka olunmu~tur. 

Sikede HYiadirUea 

esasb tedbirler 

Yeni zabdai belediye 
talimatnamesine ·miihim 

maddeler konuyor 
$ehir Meclisi diin ikinci reisi Necib Ser

dengec;tinin ba§kanhgmda toplanmt§tlr. 
Ruznameye dahil maddelerle bu meyan· 
da biitc;enin fash mahsusundan 1,000.000 
lirasmm tiyatro, kazino, otel, konserva
tuar. saire in~a ve istimlaklerine tahsisine 
dair teklif Biitc;e encumenine havale edil
dikten sonra Zab1tai belediye talimatna· 
mesinin muzakeresine devam olunmu~ tur. 

Diin 122 nci maddeye kadar miizakere 
edilmi§ ve yapt i§lerine, mecralara, yang!• 
na kar§t almacak tedbirlere aid fas1llar 
konu~ulmu~tur. 

l iave edilen maddelere gore yangm ve 
zelzele gibi fevkalade hallerden dolay1 
yanan ve y1k1lan yap1larm enkazm1 kal
d!rtmak, yanmtyan yerlerinin tehlikesini 
gidermek ve kuyu, mahzen, sarmc kabi
linden c<ukurlartn iistlerini kapatmak gibi 
zaruri hususlart en k1sa bir zamanda yap· 
tnmaga eahibleri mecburdur. 

Yap1larda, y1kmalarda ve tamirlerde 
saat yediden evvel giiriiltiilii i§lerin yapll
mast yasaktu. 

5ehrin asfalt caddelerile i§lek yollarm· 
daki binalarm yuz cepheleri icab ettikc;e 
sahibleri tarahndan boyanacakur. 

Umumi mecralar faslmda talimatname· 
ye m\ihim bir c<ok maddeler ilave edilerek 
bilhassa kirli aulann etrafa yaytlmasml 
menedt>n maddeler konulmu~tur. Deniz 
banyolanmn bulunduklan yerlere lag1m 
akihlmlyacak, buralarda hususi ~ukurlat 
kazilacakhr. 

Yangma kar§l altnan tedbirler faslmda 
mahalle aralarmda mehtab fi~egi ve saire 
yalmak menedilmi§tir. Tarac;alarda bahk 
ve 1aire gibi §eyler pirilmesi memnudur. 

lmalathaneler kargir ve bi:ilmeli olacak
br. ltfaiye yangm yerinde ~ah§lrken her 
ne suretle olursa olsun vazifesini giic<le§ti
recek vaziyetler ihdae etmek, mudahalede 
bulunmak ve eokaklara serilmi§ hortum· 
!arm uzerinden her tiirlii nakil vasttalarmt 
gec;irm,.,k yaaakbr. 

Meclis yarm talimatnamenin miizake • 
resine devam edeeektir. 

SEHIR ISLER/ 

Reis muavini Ankaraya gitti 
Belediye reis muavini Rifat diinkii tren· 

le Ankaraya gitmi§tir. 

Y ollardan evvel kanal~~r 
yon yapdacak 

Belediye §ehir dahilinde yap1lacak yolr 
Iarin in§asmdan evvel buralardaki kana· 
lizasyon in§aatmm da tamamlanmasma 
karar vermi§tir. Bu itibarla yeni yol prog
ram! hazulamrken ayni zamanda kanali
zasyon vaziyeti de gozonunde bulunduru · 
lacaktu. 

Vali ve Belediye Reisi Ni§anta~mda 
Emlak caddesindeki yol inoaatma ba§la
nuken burada kanalizasyon in§aatmm da 
yaptlmasml alakadarlara teblig etmi§tir. 
Belediye Fen mudurliigu biitc;esine yeni 
yollar ic;in 600 bin, kanalizasyonlar i~;in 
de 300 bin lira tahsisat konacaktlr. 

Bir meyvas1z agac fidanhg"l 

r 

yapdacak 
Vilayet ve Belediye tehir dahiline bol 

agac dikmegi tasavvur etmektedir. Fakat 
bu ihtiyacl kar§tlayac:ak kadar agac te • 
dariki kabil olamad1gmdan Vilayet ve 
Belediyenin mii§terek tahsisatile Beykoz
daki fidanhga ilaveten yeni bir meyvastz 
agac fidanhg1 vucude getirilmesi dii§u • 
niilmektedir. Belediye Emlaki Milliyeden 
Ylld!Z saraymt satm alabilirae bu fidan• 
hgm Ytld1z sarayt bahc;esinde tesisi du • 
§unulmektedir. Belediye Y 1ldlz sarayllll 
yalmz iizerindeki binaya kJYmet konul • 
mas1 suretile Defterdarhktan alac:ak, arsa 
k1sm1 da Maliyeden Defterdarhga terke· 
dilecektir. 

Gazi Kopriisiiniin muvakkat 
kabul muamelesi 

Gazi kopriisiiniin kabulii muvakkat mu· 
smelesini yapmak iizere bir heyet te§ek
kiil etmi§tir. Bu heyette Naf1a Vekaleti 
Kopriiler miidiiru Kemal, Miinakalat Ve
kaleti Denizyollan boya miitehass1s1 Hik· 
met, Belediye Fen mudiirii Nuri, Koprii • 
ler miidiirii Galib, Elektrik idaresinden 
muhendia Refik, Sular idaresinden bit 
makine miihendisile Makine §Ubesinder. 
miihendis Latif bulunmaktad1r. Bu heyet 
Belediye ile firma arasmdaki mukavele
nin tetkikm1 ikmal etmi§ ve donden iti
baren koprii iizerinde tetkik ve temaslara 
ba§laml§tlr. 

1612 g1da maddesi 
bozuk ~1kb 

Son on iki ayda Belediye kimyahane • 
sine tahlil io;in 12,836 paro;a gtda mad
desi gonderilmi§tir. Bunlardan 1 6 I 2 ta
nesi bozuk ~lkrnt§tlr. Sucuk imal edenler 
S1hhiye Vekaletine muracaat ederek su
cuklarm boyanmas1 ic;in musaade istetni§
lerse de Vekalet miisaade vermemittir. 
Sucukc;ular bunlarm zarlanm boyamak 
suretile parlak goriinmelerini temin et • 
mektedirler. 

GOMROKLERDE 

lpek ka~ak~1s1 kadm 
yakalandt 

Yunanistandan evvelki giin limamm1-
za gelen Rumanya band1rah T ransilvan
ya vapuru yolcularmdan Madam Frede-

S""k (H A) K . · klayo'nun vaziyetinden §iiphelenen giim-
. o e US~Sl -.- azamrz Cocuk Es1rgeme Kur umu, ilk okul talebele- riik muhafaza memurlan. uzerini arattlk-
~~~~~! ~ocuga elbJse, ayakkabJ vermek suretile giydirmis ve sevindirmi~tir. Ian vakit. uzerinde gizledigi bir kilo ka-

.. b~ _hareke_ti kaza_mi~d.a ~iiyi.ik bir memnuniyet uyand1rm1§tlr. 1 dar ipekli kuma~ bulmutlardu. Suc;lu hak-
Gonderdrgim res1m, sevmdinlmiS olan cqcuklan gostermektedir, kmda kanuni muamele ;y_ap1lmt§br. 

iki aded elm a 40 
kuru,a nasd olur ? 
SflASSERIE~ RES'rAURlNT 
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i Yukanda resmini gordiigiin iiz mas- ( 
) raf puslas1, Beyoglu tarafmda bir bi- ( 

rahaneye aiddir. Kilosu 1 5 kuru~a Ra- 1 
tl)an ve hatta, bu kabil miiesseseler ih. 
tiyaclarmt Halden tedarik ettikleri ic;in 
§uphesiz onlara bir misli daha ucuza I 
mal olan elmantn sadece (2 adedi) 
40 kuru§a sat1lmas1 §a§llacak bir §ey. 
dir. Ancak gene bu kabil miiessese
lerde resmi kontrol denilen mevhum 
meselenin, ara ana, §oylece umumi ta
rifenin yerinde as1h olup olmadtgma 
gi:iz atmaktan ibaret oldugunu bilen• 
let ic;in pek de §a~llacak bir oey yok. 
tur. Bir tantdtgm getirdigi masraf pus· 
las1, artlk pek istisnai bir rezaleti tea· 
pit etmekte bulundugundan, muhte
rem halk1mlzla beraber, alakadarlan 
da bunu resimde olsun gi:irmekten 
mahrum btrakmamak gibi bir hizmet 
kaygusile, kli§esini ne§retmekten 
kendimizi alamad1k I. 

Birahane ve kazinolann insafa1zhgt 
darb1mesel olmu~tur. Lakin, hukQ. 
met ve Belediyenin §ehre medenl bir 
manzara ile beraber insafh bir piyasa 
ahlakt vermege o;ah~ttgt strada mii· 
rakabe i~lerindeki darb1mesellik bari 
ortadan kalkmah, umumi yerler biraz 
ci§ esnasmdu kontrol edilerek halk 

soyRUndan kurtanlmahdtr. 

Dogra degU Ill! 
Taksim 

Y tkma i~ine ~imal cep
hesinden ba~lanacak 
I mar planmm siir' a tie tatbik mevkiine 

girebilmesi i~in icab eden mahallerdeki is
timlak i§lerinin tesriini temin etmek iizere 
kurulan komisyon dun Vilayette Vali mu
avini Halukun ba§kanhgmda toplanml§ 
ve T aksim kl§lasmm ylkllmast etrafmda 
me§gul olmu§tur. Verilen kararlara naza
ran k1§lamn ylkllmasma evvela T aksim 
bah<;esi yanmdan Panorama bahc;esine 
giden k1smm ylkllmasile ba§lanacakttr. 
Sonra suasile Panorama bahc;esine kar§l 
olan kt•1m ve T aksim • Ayaspa§a yolu 
iizerinde bulunan cihet, en nihayet T ak
sim bulvanna naztr olan eephe ytktlacak
tlr. Maamafih mevsim dolay1sile futbol 
mac;larmm yaptlabilmesi ic;in kltlanm ev
vela dl§ tarah y1ktlacak, stada naz1r du
varlat" sona buaktlacakttr. 

Belediye k1~la dahilindeki kirac1lara 
tahliye ic;in tebligatta bulunmu~ olmakla 
beraber hed.im ameliyesine nisandan ev
vel ba~lanam1yacaktn. 

MOTEFERRIK 

DUn ~i~ek~iler de topland1 
fstanbuldaki o;ic;ek bahc;1vanlan da dun 

saat 1 0 da $i§hane yoku~unda Atilla ka
zinosunda toplanml§lardu. <;;ic;ekc;ilerin 
mii~terek dilekleri §U iki nokta iizerinde
dir: 

1. Sehrin miinasib yerlerinde c;ic:;ek pa
zarlan ve sergilerinin ac;1lmasma miisaa
de edilmesi. 

2. Erik ve badem gibi meyva vvren 
agaclarm c;ic;ekli dallannm bazt kimseler 
ve diikkancl1ar tarafmdan kopanlmasmm 
ve sattlmasmm sureti kat'iyede i:iniine ge· 
c;ilmesi ... 

<;ic;ekc;iler bu hususta Belediyeye mii
racaat etmege karar vermi~lerdir. 

LIMANDA 
lskenderun seferi 

Gec;enki §iddetli hrtmaya tutulan (a
nakkale vapuru dun ogleyin limana gel
ml~tlT. Vapur iki gun ri:itarla geldiginden 
bu giin <;1kacagt lskenderun seferini ya
pamlyacaktlr. Ba~ka vapur da olmadigm
dan, bu seferi, per§embe gunii Karadeniz 
postasm1 yapacak olan Cumhuriyet va· 
puru yapacaktu. 

Tarife komisyonunun 
tetkikleri 

Liman T arife komisyonu diin ihzari 
bir toplantt yapml§hr. Evvela subaylann 
sivil dahi olsalar vapurlarda seyahatlerin
de subay bilet iicretile seyahatleri kabul 
edildikten sonra Halic vapurlan bilet iic
retleri tetkik olunmu§tur. 

Belediye Halic vapurlan ivletme idare
si Halic vapurlan bilet iicretlerine bir 
miktar zam yapilmasml istemektedir. Ko
misyon azalan buna muanzdtr. Diinku 
ic;timada bu mesele as1l ic;timaa tehir o • 
lunmu§tur. 

• • cinayeti 
Kopenhag konferan 

A vrupanm §U kan§lk zamanl 
Amerika Ha.riciye miistegar 
Avrupa karasma muvasala 

Bag"' dad caddesinde kadi- dan ve ltalya Hariciye Nazm ve Mu 
lini ile gorii§erek harbin mukaddera 

ntn arabastna atlayarak 
bi~areyi bl~akla oldiirdii 

Evvelki giin Anadolu yakasmda F ener· 
yolu ile Goztepe arasmdaki Bagdad cad
dcsi iizerinde bir cinayet i§lenmi§tir. As· 
falttan gitmekte olan bir arabanm arka ta
rafma elinde b1c;ak bulunan bir adam at· 
lamt~ ve arabantn ic;inde oturan gene bir 
kadmm iizerine hiicum ederek saplamaga 
ba§laml§hr. Arabac1 ile etraftan c;1ghklan 
duyanlar derhal ko§mu§larsa da katil can 
~ekivmekte olan kadmm imdadma ko~an 
bu insanlara da hiicum etmi~. fakat bu 
arahk yeti~en polisler tarafmdan ve k1sa 
bir takibden sonra yakalanml§tlr. Y arah 
kadm hastaneye kaldmhrken yolda ol
mii~tiir. 

Tahkikata Kad1koy miiddeiumumisi 
Nazif el koymu§tur. Ilk tahkikat netic:e • 
sinde ifadesi almamadan olen kadmm 
Arao;h Tevfik k1zl Fatma oldugu ve iic; se
nedenberi beraber ya§ad1g1 Arac<h Meh
med oglu Yakub Topuz tarafmdan oldii
riildiigii anlatllml§ttr. Yakub o;ok sevdigi 
ve herkesten k1skandtgi kadmt bir kac; 
defa i:iliimle tehdid etmig. nihayet Fat
rna da 1 5 giin evvel Yakubdan aynlmt§• 
tlr. 

Yakub ban~mak ic;in bir kac; defa tek
liflerde bulunmu§sa da hepsinde redde • 
dilmi§tir. Katil buna k1zarak cinayeti it· 
ledi~ini soylemektedir. 
. Methud euc;lar kanununa gore c:inaye

tln bu giin Istanbul ikinci ag1r ceza mah
kemesine gonderilmesi muhtemeldir. 

tayin ed ebilmek ic;in faaliyete miiba§ 
tinden sonra en miihim vakta levee;, N 
vec; ve Danimarka Hariciye nazular1 
Kopenhag' da yapttklan konferansttr. 

Eskiden lskandinavya devletleri 
yaphklan konferanalarda bu ziimre 
di:irdiincii azas1 Finlandiyanm da miim 
sili bulunurdu. Bu defa Finlandiya Ru 
ile haliharbde olup diger ii<; aza bital 
kald1klarmdan Fin hiikumeti Kopenha 
davet edilmemi~ti. F akat konferansm 
rinci mevzuunu Finlandiyanm vaziy 
te§kil etmi§tir. 

Konferans her §eyden evvel Finlano 
ya Hariciye Nazmna, tevecc:uh ve m 
habbet izhar eden bir telgraf gi:inderm 
kararla§tuml~hr. Her iic; devlet Fin • R 
ihtilafmm Finlandiyamn tam istikl 
mahfuz kalmas1 §artile sulh yolile hal 
dilmesi arzusunu izhar etmi§lerdir. Fa 
ayni zamanda bu harbe kar§t bitarafh 
lanm eskisi gibi muhafaza etmegi de k 
rarla§hrml~lardtr. 

$imal1 Avrupa harbi devam etse bi 
geni§lemiyecek demektir. Bu vaziyet k 
~1smda Finlandiya §imdiye kadar kaza 
d1g1 askeri muvaffakiyetlere ragmen y 
mz memleketin emniyeti mahfuz kalm 
§artile Rusya ile dostane anla§maga ha 
ZIT bulundugunu ve herhangi tavassu 
kabule taraftar oldugunu kendi Harici 
Nazmmn agzile biitiin diinyaya bildir 

Halihazuda bu harbe tavassut edebil 
cek vaziyette yalmz Almanya bulunuyo 
Moskova' da akdolunan son ikhsadi an 
la§ma ile lngiltere ve Fransamn abluk 
sma kar~1 ham madde ve yiyecek ihtiy 
cmt temin eden Sovyet Rusyasma dostl 
gu bir kat daha kuvvet ·.ulan Alman 
ayni zamanda Finlandiyamn eski dos 
ve halaskandn. Bu giin bile Finlandiy 

DEN/ZLERDE ile ikhsadi miinasebahm devam ettirme 

Agva a~1klarmda bir mayin 
goriildii 

A~v~ntn I~ mil ~~1gmda y1ldlz poy· 
raz 1shkamehnde b1r mayin goriildUgii 
mmtaka Liman reialigine bildirilmi§tir. 
Liman reialigi, o tarafa gidecek vapurla
rm miiteyakk1z bulunmalanm bildirmi§· 
tir. Mayinin imhas1 ic;in ara§hrmalara ba§· 
lanmitttr. 

Denizyollar1 Miidiirii 
Ankarada 

Denizyollan Umum Miidiirii lbrahim 
Kemal Baybora Ankaraya gitmi§tir. U • 
mum Miidiir Ankarada ~ok kalmadan av
det edecektir. Halen Denizyollan Umum 
Miidiir muavinile ltletme muduru de An
karada bulunm.aktad1r. 

Enos sahillerine dii§en 
keresteler 

Adalar denizinde Enos sahiline son 
fntmadan sonra muhim miktarda kereste 
dii~miili ve bunlar Giimruk Muhafaza te§· 
kilatl tarafmdan muhafaza altma almml§· 
hr. 3500 parc;a kadar olan bu kerestele
rin batan ve yahud hamulesini atan bir 
vapurdan sahile siiriiklendigi anla§llmak
tadu. 

tedir. Fin askerlerinin kahramanhklan " 
fevkalade degeri Alman matbuah tara 
fmdan her zaman takdir ve hayranhkl 
zikredilmektedir. 

Almanyamn tavassutta bulunmak ic;i 
Viborg'un sukutile Kizilordunun aske 
prestijinin duzelmesini bekledigi habe 
veriliyor. Esasen Almanyanm yard1m1 ol 
maks1zm Rusyamn Fin seferini neticele~t 
dirmesine imkan yoktur. Cunkii lskan 
dinavya ziimresine dahil Finlandiyaya di 
ger tic; azanm askeri yard1mda bulunm~ 
Ianna mani olan Almanya olmu§tUr. Bi 
naenaleyh Almanyanm tavassut teklifiJt 
Moskova pek reddedemez. 

Helsinki' den sonra Finlandiyanm e 
buyuk oehri Viborg bu giin etrahnda)(1 

b~~~ adalarla mevzilerin i~galinden dob' 
YI mahsur bir haldedir. Sivil ahalisl bM" 
ka taraflara nakledilmi§tir. l~indeki fit 
garnizonu mechur oldugu takdir<l~ §ehr 
berhava ederek enkaz halinde bnakacaj(· 
hr. Daha §imalde ba§ka bir demiryol• 
bulundugundan sukutunun sevkulce:Y~ 
ehemmiyeti yoktur. Fakat siyasi ehemmi· 
yeti yukartda izah edildigi vec;hile biiyii~ 
olacakhr. lhtimal Finlandiya meselesinde 
Almanyamn tavassutuna imkan hasii ol• 
mas1 ic;in garbi Avrupa harbine kar§l <JI 

bahusus abluka i~lerinde lskandinaV)'a 
hukumetleri tam bitarafhg1 tatbika ..,t 
hiikiimranhk haklanm muhafaza etme'i 

ADL/YEDE Kopenhag konferansmda kararla§tlrml§' 

lki dilenci bir hafta mecburi 
hizmete mahkum edildi 

F atma Dalkuan ve Ane Beyaz isimli 
iki kadm dilenmek su~;ile Sultanahmed 
birinci aulh ceza mahkemesine verilmi§
lerdir. Hakim kararile, ceza olarak birer 
hafta miiddetle Belediye i§lerinde bogaz 
tokluguna c<ah~tmlacaklardlr. 

Satie davasma devam edildi 
«Satie» nin Fmd1khdaki binas1mn ahm 

satlmmdan <;lkan davaya diin ogleden 
sonra Istanbul birinci agn ceza mahke
mesinde devam olunmu§tur. Diinkii eel
s~, oldukc;a k1sa siirmii§tiir. Yusuf Ziya 
Ozencinin §ahid olarak Ankarada ikinci 
defa istinabe suretile alman ifadesi okun· 
mu§, getirilen baz1 evrak gozden gec;iril
dikten sonra lktisad Vekaletinden Bat
vekalete yaz1lan bir tezkere suretinin de 
getirilmesi kararile muhakemenin devam1 
mart ayma kalmt§tlr. 

Bir gash hadisesinin 
muhakemesi 

Kiic;iikpazarda eV'velki ak~am bir gasb 
hadisesi olmu§ ve diin ak~am me§hud sue; 
kanununa gore muhakemeye ba§lanml~tlr. 
Dava edilenler, motor kaptam Ahmt>dle 
arkada§I Muharremdir. lddiaya gore, bun· 
lann arkada~1 Rifat, meyhane di:inu~ii so· 
kak ic;erisinde b1c;akla tehdid edilmi~ ve 
Rifatin 2S liras1 taraflarmdan zorla alm· 
ml§tlr. 

Istanbul ikinci agn ceza mahkemesin
de ba§layan muhakemede, her ikisi de 
inkar yollu ifade vermiAlerdir. ;\a hid ola
rak dinlenilen Cideli Mustafa, hii.discyi 
§oyle anlatml§tlr: 

- Muharrem sarho~ olarak. otomobil
le Kiic;iikpazara, Nusretin kahvesine ~el
di. Sonra hep beraber Ziyanm garahha
nesine gittik. $arab ic;tik. Ah:ned de ya· 
nmda bir arkada§ile beraber oraya ;{el
dikten bir miiddet sonra, Ahmedin bu 
arkada§l aynldt. Ben de sigara almaga 
sokaga <;1kt1m. Donu§te, karanl1k sokak
ta bir giirultii i§ittim. Muharremle Ahme
di ve Rifati kar§l kargtya gordiim. Mu
harremin elinde silah vard1. Ahmed de 
btl(agmt yan yar1ya stylrmt§tt. Rifat, el
lerini kavaya kaldnml§tl. Muharrem o
nun elindeki cuzdam c;ekti, i~erisindeki 
paralar1 c;tkard1 ve bov ciizdam gerisin
geri uzatt1. Rifat, bot ciizdam almak is
temeyince Muharremin tehdidine ugrad1. 

Muhakemenin devam1, tahkikat ikmal 
edilmek iizere btrakl!ml§tlr, 

lardu. 
Muharrem Feyzi TOGAf 

VILAYETT£ 
Y eni Emniyet Dordiincii 

~ubesi 
Istanbul Emniyet miidiirliigii di:irdiincii 

§ube miidiirliigiine Arabkir kaymakattll 
Emin Koksal terfian tayin edilmi§ ve vii' 
zifesine ba~laml§tlr. $imdiye kadar buluJ\" 
dugu vazifelerde daima muvaffakiyett 
gostermi§ olan Emin Koksala yeni va:ti' 
fesinde de muvaffakiyetler dileriz. 

MALlY ED£ 

Eski maa§la tekaiid 
olanlara zam 

Ankaradan bildirildigine gore eski mi.i' 
tekaid, dul ve yetimlerin maa§larma yiit' 
de yirmi be§ nispetinde bir zam yaptl• 
mas! takarrur ederek bu rnaksadla 1940 
senesi biitc;esinin aid oldugu faslma I mil• 
yon iki yiiz elli bin lirahk bir tahsisat koll' 
mu§tur. Hiikumetc;e eski miitekaid, dul 
ve yetim maa§larmm peyderpey te7.yidi 
mukarrer oldugundan miiteakib senelerde 
bu miktar daha ziyade artmlacakhr. 

HAVA RAPORU se 
~~~--~------~--~~~~le 

Ye§llki:iy Meteoroloji istasyonundan al· 0 
dzg1m1z malumata gore, dun hava yurdull tu 
Trakya, Marmara havzast ve dogu Ana· ti 
dolu kiSlmlannda c;ok bulutlu, orta Anll' o 
dolu, Akdeniz ve cenub dogusunda bu • gi 
lutlu, .• Kar~deniz kty1larmda kapah ve ta 
mevzu yagJ§h gec;mi§, riizgarlar biitii11 Ia 
bolgelerde ~imali istikametten Karadeni:Z: le 
kty1~ile .~armara havzasmda ;er yer ku"' 
veth, d1~er yerlerde orta kuvvette esrni~· )Ia 
K~r~demzde de kuvvetli §imal riizgan es' 
mt§tlr. ~e 
.. D?n l_stanbulda hava kapah geo;rni~· 

ruzgar l}lmali §arkiden aaniyede 4 le 6 
metre arasmda h1zla esmigtir. 

~araret derecesi en c;ok 6,6, en az 1.9 
S!lnhgrad olarak kaydolunmugtur. 

CUMBURiYET 
=== 

Niisba11 5 kuruttur. 
Haric A bone ~eraiti { T~r~iye 

ac;m ac;an 
Senelik 1400 Kr. 2700 JCt· 
Alb avhk 750 1> 1450 , 
Oc; ayhk 400 1t ' 800 » 
Bir ayhk 150 :t. )'oktur 
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Almanga, Danimarka 
UP' 
sznzrznz tahkim edigor 
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;~ingiliz tayyareleri Heligoland ve Almanya iize
o:~rinde u~u,Iar yap1yor- Londra Norve~le ania,ti 

ill Londra 26 (a.a.) - Diplomatik mah
jo.illerde beyan olunduguna gore, Sovyet• 

es• erin Tiirkiyede miidahaleleri hakkmda
yni haberler, Alman propagandasmm tam 
r3f~ir icad1 olarak kendisini gostermi~tir. 
'a'\lman propagandast, bunu, meteorolojik 

bi•leraitten dogan muharebe gii~liiklerinin 
etiaebeb oldugu habersizlige ve ayni zaman· 

~a Tiirkiyenin son zamanlarda, evvelden 
di··hbar etmeden biitiin memlekette «tehli-
·~e vaziyeti• ilamm miimkiin ktlan ahkam 

ei\i~abul etmi§ bulunmasma dayanarak yap
u9tnl§hr. 
~li Ayni diplomatik mahfillerin kanaatine 
· e·~ore, boyle bir miidahalenin me§kuk ne
:atticesini bilen Ruslar, miittefiklerin bu mm
t 'takaya yardtm ktt'alannm her giin dnha 
tll' tiyade fazlala§mast sebebile muvaffaki-

)'et §anslan s1fna dii§en bir hareket i!;in 
leilk te!jebbiise kendileri ge~miyecektir. 

Norve~ vapurlarr lngiliz kontrol 
iislerine ugrayacaklar 

Londra 26 (a.a.) - Miizakere edil • 
mekte olan lngiliz • Norvec; ticaret itilaf1 
heniiz imza edilmemi§se de iyi haber alan 
lngiliz mahfillerinde zannedildigine gore 
iki taraf arasmda bir anla§maya vanlmt§ 
oldugu i~in yakmda bu itilafname imzaya 
hazu bir hale gelmi~ olacakt1r. Norve\i ve
sikalanm hamil olan baz1 Norve~ vapur
larmm kontrol muamelesinin de sadele§· 
tirilecegi ayni mahfillerde soy lenmekte • 
dir. Bu vapurlar it;in lngiliz ka~akc;•hk 
kontrol iislerine ugramak mecburiyeti 
kaldmlacakt1r. 

Bitaraf memleketlerin me§ru ticari 
menfaatlerini mudafaa i<;;in yaptJklan te
§ebbiislerin lngiltere tarafmdan daima 
biiyiik bir dikkat ve sempati ile kar§t!an
d•g• ilave ed;1mektedir. 

Franszz tebligi 
!' Oiger taraftan aalahiyettar mahfillc;r. 

11' tniittefiklerin a§ag1daki iki vaziyet miis
l·tesna, taarruz suretile miidahale niyetle-
sl d Paris 26 (a.a.) - 26 §Ubat tarihli sa· tini tekzib etmekte ir: 
' bah tebligi: 

til Bu iki vaziyet §Udur: Moselle ile Sarre arasmda cephenin 
ye l. Rus • Al~~n ~ttif.akmm: miittefikle- muhtelif klslmlarmda temas halinde bu
j,tin menfaatlenm c1dd1 mah1yette hale!- Iunan k1t' alar biiyiik bir faaliyet goster • 

e•bir miidafaa hath in§asma tevessiil edil • mi•lerdir. 
.C:igi hakkmdaki haberlerden hi!< bir rna- Kabine lilahlanma melelelerini 
~umatlan yoktur. 

Almanya uzerinde yeni u~u,lar tetkik etti 
Paris 26 (a.a.) -Dun iki tarafta ha- Paris 26 (a.a.) - Kabine, bugiin Ba!J· 

' k f f )' · k d d'l · t' lngi velrt'l Daladye'nin riyasetinde toplanarak va isti §a aa tyetJ ay e 1 m1§ 1r. • ~ 

~iz tayyareleri bilhassa Almanyamn bii • miistemleke ve silahlanmaya clair en mii
tiin biiyi.ik deniz merkezleri, Heligoland, him meseleleri tetkik etmi§tir. 
. orkum Sylt, Breme ve Hamburg iizerin· Amerikanm saftaga tayyareler 
de u~mu§lardtr. F ransJZ ve Alman tayya· 

e releri hatlar uzerinde muhtelif fotograf ve 
'istihbar U\iU§lan yapmt§lardu. 

Franstz askeri mahfilleri, bir Frans!Z 
tayyaresinin dii§uriildiigli hakkmdaki AI· 
. man iddiasm1 kat'i olarak tekzib etmekte· 
dirler. 
Heligoland iizerinde bir ~arptfma 

Londra 26 (a.a.) - Dun be~ Alman 
tayyaresi Heligoland adas1 ve Frizon ada
ian iizerinde yaptlgl bir ke§if U\iU§undan 
avdet eden bir lngiliz Blenheim tayyare· 
sine taarruz etmi~tir. Blenheim' a 6 de fa, 

itralyoz ate§i isabet etmi§se de, tayya• 
re ciddi bir hasara ugramaks1zm, bulutlar 
arasma saklanmaga muvaffak olmu§tur. 
Bilahare tayyare iissiine avdet etmi§tir. 

astd c;ok ehemmiyetli fotograflar alml§ 
bulunuyordu. T ayyarede hi<;; ki~se yara
lanmaml§tlr. 
Ilk Kanada hava lilosu lngilterede 

Londra 26 (a.a.) - Kanada Kraliyet 
ava kuvvetlerine aid ilk hava filosu In

gil terenin §imali garbisinde bir lim ana 
gelmi~ ve derhal lngilterenin cenubunda 
lbulunan iissiine hareket etmi§tir. Bu filo 

evcudunun kac< ki§iden ibaret oldugu 
izli tutulmaktadtr. ' 

lngilterenin bir tekzibi 

Va§ington 26 (a.a.) - Ticaret Neza· 
reti 1 9 39 senesinde tayyare ve tayyare 
malzemesi ihracatmm 11 7 milyon dolar 
gibi rokor te§kil edecek bir rakama balig 
oldugunu bildirmektedir . 

lngilterede pasil miidalaa 
tecrubeleri 

Londra 26 (a.a.) - 25 §Ubatta cenu· 
bt lngilterenin biiyiik bir k1smmda biitiin 
giin tayyare akmlanna kar§J miidafaa ta
limleri yaptlml§hr. Dii§mamn Southamp· 
ton' a, Portsmouth' a ve Gosport' a taarruz 
ettigi farzedilmi§tir. Talimler evvelce ha· 
ber verilmeden yap•lmt§hr. Dogrudan 
dogruya veya dolay1sile bu talimlere 
30,000 ki§i i§tirak etmi§ ve 100 hasta a• 
rabast, 65 seyyar hastane ve hastane tre· 
ni harekete ge~irilmi§tir. I 1 ,., ' l 

Talimler memnuniyete f&yan neticeler 
vermi§tir. Londra eivanndan ve daha u• 
zaklardan gelen 400 basta arabast siir • 
atle Southampton ve Portsmouth' a sev
kedilmittir. Bir bu~ruk saatten daha az bir 
zaman i~inde tam te§kilath bir hastane 
treni ayni mmtakaya gitmi~tir. 

Bir lngiliz gemisi torpillendi 

.· 

CUMHURIYE1 

Hftdlseler arasmda 

Hiikfimet ve matbuat 
ir giin, biiyiik bir memur bana 
dedi ki: 

~=I iktrsadi Tetkikler 1=1 :=-
F ransa harb Inasraflartnl 

nas1l kar§tlayacak? 

.----..... _~-3 

HEM~:JAf 
Zavalb bitaraflat 

D av~. Nor~~ ve Danimarka Hariciyt. 

- Gazeteler lehimde yazar
larsa §iiphesiz memnun oluyorum; fakat 
aleyhimde yazarlarsa g;me memnun olu
yorum. lkisi de hiikilmete kar§l beni kuv
vetlendiriyor. 

Su cevab1 verdim: 
- Bu hesab1mzda yamlmamzt ternen

ni ederim. Eger hUkfunet, matbuatm tel· 
kinlerine mukavemet siyaseti gibi yanh§ 
otorite enditelerile, gazetelerin tenkid et· 
tigi adamt tutuyorsa, bundan ~1kan ma
na onun ~ok aleyhinedir. Fakat ben onun 
boyle dii§iinebilecegine inanamam. 

Fransiz parlamentosu, bundan hir 
miiddet evvel, 1940 senesi hiit~esini ka
bul etti. Bu ilk harb biitc;esi, tanzimi ve 

( Yazan: ASIM SOREYYA 
0 Naztrlan Kopenhag' da toplandJiar. 

) 
Bu lskandinavya konferansma, zaval-

h Finlandiya, artJk i§tirak, edemiyor. 0, 
§imdi, kendi yurdunu ve istiklalini, ye§il 
masa ba§mda, ~ene ~almakla degil; mu· 
harebe meydanlarmda, silah1 ve kanile 
miidafaaya ugra~1yor. 

-Ni~in? 
- {:iinkii Tiirkiyede bir muhalefet mat-

buah yoktur. Hiikilmet ve gazeteler, re
jimin ~izdigi istikamet iistiinde, prensip 
baknrundan ~ah§masma imkan olrmyan 
bir muvazilikle yiiriiyorlar. Rejimin hii
yUk vas1flanndan biri de, devletle millet, 
hiikilmetle matbuat arasmda goriit ihti
laflartm tasfiye etmit ve ikisini tek biin
ye i~inde eritmit milli yekvarelik degil 
mi? Tiirk gazetesi, tenkidlerini yapar
ken, ba§ka memleketlerin muhalif mat· 
buab gibi iktidarda olmtyan bir partinin 
degil, hem halkm, hem de devletin Eikir
lerini ifade ettigine inamyor. Hele i.istiin· 
de biiliin gazetelerin ittifak ettigi mev
zularda. 

-Acaha? 
- Bana, sizin hesabm1zda yamld!gJm-

zt zannettiren bir bahram da var. o~ dort 
sene evvel, bir V ekaletin hatah iki me
muru aleyhinde tenkid yaz1lar1 yazlyor
dum. lstanbulda Vekile tesadiif ettim. 
SakaYJ and1ran bir tonla bana: «Bu me
murlan zaten degi§tirecektim, dedi, fa
kat sen, onlarm aleyhinde yazmca vaz 
ge~tim.» 

- Gordiiniiz mii ya? 
- Fakat birka~ giin sonra ikisini de 

V eki.let emrine aldt. Bana soy lediklerinin 
latife oldugunu bir kere daha anladun. 

- ... 
- Hakh tenkidlerin miiessir olmad•g• 

vak'alar pek nadirdir. Bunda da miistes
na idari sebebler araYJmz. Matbuatm is
teklerini hicre sayan bir hiikilmet, onu ken
disinin diitmam farzetmek gibi, Tiirk ga
zetelerinin tetekkiil tarn bak1mmdan ~ok 
abea bir vehme kap1lmt§ olur. Gecren se
nelerden birinde, bilmem hangi Vekil, 
«Gazeteler bizim fahri miifettitlerimiz
dir» demitti. Devletin bu fUUru bize kuv· 
vet veriyor. Yoksa Tiirkiyede tenkidin 
zerresine tesadiif etmezdiniz. Halbuki 
crok defa, bizim hiirriyetimiz A vrupanm 
liberal matbuatmdan atait kabmyan se· 
viyesini muhafaza etm~tir. Matbuattan 
yJlan bir memurun rahat ~ah§am1yacagm1 
iddia edebilirsiniz; fa kat gazetelerden ve 
efki.rt umumiyeden pervas1 olm1yan bir 
memurun tehlikPli cesaretine de hudud 
~izebilir misiniz? 

PEYAMI SAFA 

terkibi bak1mmdan baz1 hususiyetler ar- mazsa §imdilik emin gorliniiyor. Harb i
zettigi gibi, Fransamn kar§ISmda bulun • c;inde bu kadar miihim bir meblagm mem· 
dugu mali meseleleri gostermek baktmm- leketin para ve tasarruf piyasasmdan te· 
dan da ayn bir ehemmiyeti haizdir. Ma • minine te§ebbus olunmas1, Fransa i<;;in bir
liye Nazm Paul Reynaud'nun .~!an ve ka~ baktmdan bi.iyiik bir muvaffak.iyet· 
meb'usan meclislerinde irad ett1g1 nutuk- tir. Bu hal her '}eyden evvel, halkm hti
lardan anladlglmJZa gore, Fransa bu yeni kumete buyi.ik itimadma, tasarruf fikrinin 
harbin tahmil ettigi kulfetleri kar~1lamak ne kadar kuvvetli olduguna, hakiki tasar
i~in ~u iki yoldan birini ihtiyar eylemek rufun en saglam membat bulunan aile ha
mecburiyetinde bulunuyordu: Ya «Bank yatmm Fransada ne kadar kuvvetli teme· 
do Frans» a miiracaat ederek ortaya ye- le dayand1gma ve nas1l muttand bir se
niden evrakt nakdiye c;1kartmak ve bu su- yir takib ettigine en bariz delildir. 
retle bir enfilasyona sebeb olmak, yahud Harb masraflanm istikraz yolile temin 
imk.an nispetinde yeni vergi membalan- etmek, bir taraftan Maliye hazine.•i, di
na miiracaat etmek ve bu imkan ~':'ay • ger taraftan para piyasast arasmda bir 
yen haddini bulduktan sonra, tshkraz «devir claim-. vi.icude getirmek, ve istik· 
usuliine miiracaat etmek; . raz yolile temin olunan paralan, gene 

Parlamento miizakerelerinden ogrem " harb masrah olarak piyasaya atmak de
yoruz ki, yeni vergilerin ihdast leyhinde mektir. Bu c:devir daim• in uzun muddet 
bulunanlar hi<; de az degildir. B~llan devam edebilmesi ve piyasaya dokUlen 
vergi yukiiniin tezayiidiinden dogacak paralann, tekrar hazineye donmesi, mu
mahzurlan ileri siirerek, enfilasyonu ter· ayyen bazt ~artlara tabidir. Bunlardan bi
cih ediyorlar. Maliye Nazm bu kanaat • ri biiyiik. sermayelerin memleketten kac;· 
!ere i§tirak etmiyor. ktimal kiilfetler va· mamas1, digeri de e§ya fiatlannda yukse· 
tanda~lar arasmda munsifane tak~i",_l ve li§ olmamas1du. Fransa ..,anj iizerine koy· 
tevzi edildigi ve yeni vergiler, haktkt ~a- dugu murakabe ile ve diger bazt tedbir· 
zane membalanna tevcih edildigi takd•r· lerle, sermayenin kac;masma mani olmak
de, bunlann enfilasyona nazaran daha az tadn. Fiat yukseli§ine mani olmamn biraz 
1stuab verecegi fikrindedir. daha mii§kiil bulundugu ve bu i§in «k•l

c:Enfilasyon• diinyada en haks•z bir dan ince, k1hcdan keskin• bir teenni ve 
§eydir. Boyle b_ir. vaziyet muva~~h~sind~, tedbir elastikiyeti istedigi malumdur. Fi
c:Frans•z milletmm amuduflkansml te~kil atlar yiikseldigi takdirde, ferdler, istihH1k 
eden ic;timal tabakalan habra getirinin e§yasma daha biiyiik bir harici k1smet 
diyor. «Sabit gelirlerile ya~ayan, yahud ayumak mecburiyetinde kalular. Bunun 
istihsal mekanizmasmdaki mevkileri do • neticesi olarak istikraza yatmlacak para 
laylsile saylerinin bedell~rini an_cak A agn hacmi cittik~e azalu. Hiikumet yeni harb 
bir tempo ile yiikselteb~l~ek .. 1mkam~a kazanclanna vergiler koyarak bu suretle 
malik vatanda§ ziimrelenmn yukselen h· piyasaya munzam bir i§tira kuvvetinin ak
atlar kanztsmda ge~im imkanlannda hu- masma meydan vermemege c;ah§tlgt gibi, 
sule gelecek darhklann• daha bi.iyiik IS· halkl da mi.imki.in oldugu kadar istihlaki
tuablara sebeb olacagmt izah ediyor. ni ktsmaga davet etmekte, ve bu suretle 

«Paul Reynaud• nun nutuklanndan bazt sahalarda bilhassa istihlak e~yas• i
anladtgtmJza gore Fransa, anca~ ad~ but- malatmda has1l olan azhkla, filen mevcud 
~esini ortmek ic;in, yeni :"e~gl~er ihdasl taleb arasmda bir miivazene teminine 
cihetine gitmektedir. Harbm •sttlz~m. et • gayret etmektedir. Fiatlann yiikselmemesi 
tigi diger biitiin askeri masrafl_ar, 15t.tkr~z bu gayretin verece,'{i neticeye baghd1r. 
yolile ortiilecek, bu suretle yem _verg1lenn 'f'i-1!-

ihdasl keyfiyeti de, muayyen btr \ierc;eve F ranstz Maliye Nazmmn Ayan .Mecli-
i~ine almmt§ olacaktn. sinde irad ettigi nutkun son klSlmlan bil-

Fransamn 1940 senesi biit~esinde §U h d' N 
hassa siyast bir mahiyeti aiz u. azu, bariz hususiyet vard1r: 

d I yirmi be§ aenelik bir fastladan sonra, 
Arzettikleri devamh mahiyet o ayt • 1 F ransaYJ yeniden bir harbe girmek mec-

sile ~imdiye kadar adi biitc;ede yer a 1\n buriyetinde b~rakan ctotaliter rejim-. hak-
b iitiin askeri masraflar, adi biit!ieden !il• 

d kmda di.i§iindi.iklerini aoyliiyor. Ve bu Te· 
kanlml§, bunlann da ~ogrudan. o~ru:,a jimle cumhuriyet rejiminin hiir mi.iesse
harb masraflan gibi isttkraz yohle ortul· 
mesi kararla§tmlmt§hr. Buna mukabil, seleri arasmda ~oyle bir mukayese yapt· 

b . k yor: «Fransanm tevessul ettigi ikttsadi bizzat harbin tevlid ettigi tr c;o mun • kk 
I h 1 • ve mali tedbirler, ancak muva at ma-zam masraflar • bilhassa si a a tma c;agl· 

'tthrtt ~ok ~ocuklu aile babalanna, kimse· hiyeti haizdir. Hepsi harb sonunda tasfi-
!!!!!!.-..... '!!!!!!~===-~~=T..,..~~== siz kalan ~ocuklara yaptlan muavenetle- ye olunacak, F ransa, eski hiir iktisadi re· 

riil ael;!eb oldugu azim masraflar • d_og- jimine donecektir. Muhasamat durdugu 
rudan dogruya ic;timai bir bore telakkt o- zaman, bu memleketin ba§mda, biiti.in Marmarada feci 

bir deniz kazast 
"k 11 f' t' "kl sai ve servet ni.ivelerini eline ge~irmi~. lunarak «amme mu e e •Y me» yu e • 

tilmi~ ve adi biit~eye konmu§tur. 19 39 butiin faaliyet §ubelerini idare eden, ve 
d b · 66 'l f kt bu •uretle bir taraftan vicdanlan tazyik senesi a i iit~est c » m• yar ran an G 

ibaret oldugu halde, bu seneki ( 13) mil- eylemek, diger taraftan bizzat hayalm 
yar frank bir farkla «79-. milyara balig k1ymetini te§kil eden esash hiirriyetleri
olmaktadtr 1 Maliye Nazm, adi biitc;enit• mizi ortadan kaldumak imkanma malik 
balig oldugu bu yekunun ehemmiyetine bir hiikumet bulunabilecegini di.i§iinmek, 
i~aret ederken §Oyle diyor: «Niifusundan bizleri iimidsizlige dii§iirebilir. 0 halde 
be~ milyonu silah altma almmt~ olan bir ni~in harbediyoruz) Biitiin murakabe ted· 

('~ lskandmav devletinin konu§tuklan 
vcya konu§acaklan i§ler arasmda, §imal 
devletlerinin Alman denizalt1 harbi yii
zi.inden ugrad1klan azim zayiata kar~1, bir 
~are dii§iinmek ve bulmak da var. 

f,)vaki, deniz ticaretleri -bilhassa Nor
ve<;;inki- miihim olan bu devletlerin Alman 
deninltJ gemileri yiiziinden ugrad1klan 
ziyanlar pek bi.iyi.ikti.ir. l§te harbin ba§m· 
dan 20 §Ubata kadar lskandinav milletleri 
de dahil olmak iizere bitaraflann zayiatl· 
m gosterir kiio;iik bir liste: 

Norve<; zayiat1 91,000 ton 
lsvec; :. 67,000 :. 
Yunan • 61,000 :. 
Holanda • 58,000 :. 
Danimarka » 52,000 :. 
ltalyan • 20,000 :. 
Japon :. 12,000 :. 
lngilterenin zayiatJ 500,000 tondan 

biraz fazladn; Fransanmki ise 76,689 
tondur. lki muharib devletin 580,000 
tonluk zayiatma mukabil, bitaraflar da 
3SO,OOO tonluk gemi kaybetmi~lerdir. 
Norve~. lsve~. Yunanistan, Holanda, Da
nimarka gibi kii~iik devletler i~in, ugra· 
dtklan zayiat, hakikaten \iOk ag1rd1r. Bu 
devletler, daha harbin 5 bu'iuk aYJnda 
bu kadar zayiat verirlerse en az ii~ sene 
si.irecegi tahmin edilen bu mucadelenin 
sonunda, bitaraflarm ticaret gemileri, de
n;zin iisti.inden kamilen denizin dibine in· 
mi§ olacaklard1r. 

Goruliiyor ki bu harb. denizde, muha
ribler kadar, bitaraflan da -bunlann bil
hassa Almanyaya kom~u olanlanm· ziya· 
na sokan bir harb olmu§tur. Eger bitaraf
laT, kendi ticaret gemilerini, Almanlann 
§errinden koruyacak bir c;are bulamazlar· 
sa, bu memleketlerin deniz ticareti daha 
harb bitmeden tamamile iflas etmi§ ola-
caktu. 

O'i lskandinav devletinin Kopenhag
da, bu afete kar~1 alabilecekleri tedbirleri, 
bilhassa bu tedbirlerin tesir derecesini 
kestirmek kabil degildir. Almanya, ltalya, 
J aponya ve Am erika gibi c;ekindigi biiyiik 
devletler miistesna, kiic;uk bitaraf devlet· 
lerin vapurlanm bat!rmakta devam ede
celctir. <;iinkii gayesi, elinden gelirse, bii
tiin diinya gemilerini batmp bunlann 
miittefikler hesabma ~ah§masml menet· 
mek; ayni zamanda kom§ulanm da, bii
tiin mallanm yalmz kendisine satmaga ic· 
bar eylemektir. 

Almanlann deniz harbine kar~t bir tek 
miiessir c<are vardu ki ona da Almanyaya 
komsu kii~iik devletlerin ba~vuracak ka
dar cesur davranacaklan ~iiphelidir: Ce
milerini muttefiklerin kafileleri arasmda 
sefere ~1karmak. 

Filvaki, 20 §ubata kadar, kafile ile sey
reden 8000 miittefik ve bitaraf gemiden 
va lmz 16 t<'nesi batm1~tu ki bu da yi.izde 
0,2 demeiitir. 

Londra 26 (a.a.) - Altmark ile daha 
a~ka Alman gemilerini ara§hrma~ iizere 
iin ogled en aonra, Norve\ite J assmg ko· 
u iizerinde ii~ lngiliz tayyaresinin uc;tu· 
u <ta clair bir ecnebi kaynaktan veri! en 
aber, Hava Nezareti tarafmdan tekzib 
di!mektedir. Nezaret hi~bir lngiliz tay • 

Londra 26 (a. a.) - lngiliz 5000 ton· 
luk Loch Maddy vapuru Simali Atlantik
te torpillenmi§tir. Miirettebattan dort ki
§i olmii§tiir. 35 ki§i bir lngiliz harb gemi
ai tarafmdan kurtanlml§tJT. Bu geminin 
miitearnz Alman denizalt1stm bahrd•g• 
zannediliyor. 

Servet motoriiniin yedi 
gemicisi de boguldu 

memlekette vergi tarikile 79 milyar frank birlerimizi kat'! bir tstJrarm sevkile al- !!!_--..,..--=~---~ ..... -""!""~~=:-""'! 
Miirefte 26 (Hususi muhabirimiz • 

den) - 14 §Ubatta, buradan 50 ton §a· 

rab yi.ikleyerek lstanbula hareket eden, 
Maksud kaptanm idaresindeki Servet mo
toriiniin, yolda !ados fntmasmdan parc;a
lanarak batt1gt oil;renilmi§tir. Motorlin 7 
ki§i olan miirettebatt da bogulmu§tu.r. 

temin edecegiz. hte kar§ISmda bulundu • dtk. Lakin evvela her sahada husust men- Kayser•· zelzelesJ· 
gumuz mali mest"lelerden biril• faat mayasmt hareketinde serbest buak-

••• hk.» 
Bir lsve~ gemisi batmldt 

aresinin bu nevi bir vazife ile tavzif e· 

Londra 26 (a.a.) - lsvec;in Santos 
vapuru bu giin Simal deni:dnde batml§hr. 
Miirettebattan ancak 12 ki~i kurtulmu§· 
tur; 30 kadar tayfa kaybolmu•tur. 

Bu giinkii harbin Fransaya tahmil ede
cegi masraf yekunu hakkmda Maliye Na
zm, kat'i bir rakam soylememekle hera
her, harb uzun siirdiigii takdirde bunun, 
belki dort yiiz milyar franka balig olabi
leceginin muhtemel bulundugunu ifade 
edivor. 

i\medii';ini tasrih eylemektedir. izmir Belediye Reisini 
Holanda uzerinde u~an 

Alman tayyareleri 
lngiliz K ralz bahriyelileri 

taltil etti Ticaret 'Vekili kabul etti 
Oelo 26 (a. a.) - Alman tayyareleri- Londra 26 (a. a.) - Kral, biitiin ge-

in Utrecht eyaletinde kain Wondenborg ce seyahat ettikten sonra bu sabah Lon
'varmdan U<;;tuklan Oslodan bildirilmek- dradan Skoc;yanm oark sahillerinde bir 
dir. Hava dafii bataryalan derhal faali- limana gelmi§ ve iki bahriye subayile altt 

Ankara 26 (Telefonla) - lzmir Be
lediye reisi Dr. Beh<;;et Uz Ankaraya gel-

Fran sa bu azim harb masraftm istik
raz yolile temin edebileceginden, hi~ ol-

· t' nefere ni§an takmt§tlr. ete gec;m•§ 1r. 

di. F uar i§leri etrafmda temaslarda bu
lunmaktad!r. Behc;et Uz bu gi.in Ticaret 
Vekili tarafmdan kabul edilmi~tir. 

Y eni Bulgar el~isi 

bugiin geliyor -·-"-""'"""""""""IOIUHIIIIIIIIIIIIIIIIIII\IIIIIIIIliiiii\IIIIIIIIIIIIIIIIII\1111111111111!IIIIIIIIIOIIIHO""""'"""""'""'""" 

Maarifte tale be 

osyalan a~dacak 

Bu suretle genclerin 
tahsil hayab 
olunabilecek 

biitiin 
takib 

T okyoda harb 

rneclisi top Iandt 

Japonya Avrupa harbin
de daimi bitarafbgtnt 

muhafaza edecek 

lzmir Vilayet meclisinden bir 
heyet Ankarada Sofya, 26 (a.a.) - Bulgaristamn yeni 

l V Ankara elc;isi Sava Kirof bugiin vazifesi 
Ankara 26 (Telefonla) - zmir j. ba§ma gitmek ii~ere Sofyadan ekspresle 

layet meclisini temsil eden bir heyet avu- hareket etmi~tir. lstasyonda Kral namma 
kat Ekremin riyasetinde Orhan Rahmi ve mii§avir Stamenof ile Hariciye Nazm 
Hasan <;elebioglundan miite~ekkil oldu~u Popof, Tiirkiye elc;iligi erkanl tarafmdan 
halde bu giin Ankaraya geldi. Heyet lz-

selamlanml§tlr. mir Vilayetinin bu gi.in ~ok fena vazivette 
bulunan biitc;e i~leri miinasebetile ala.ka- Rumanya petrollet<i hakk1nda 
dar makamlarla temas edecektir. bir sual 

lzmirde hava1ar a~b Londra, 26 (a.a.) - Rumanyadan 

t · 26 ( ) H 11m•• ve Almanyaya ve lngiltereye yap1lan petrol 
zmlr, b l a.a.t Et ~;a ~c; • he ihracatJ hakkmda Avam Kamarasmda so· 

D · · b'l 1Slnmah~a k a§ kamll§ IT. gr~b'da. eDmu·~~ bii~ I rulan bir suale Butler §U cevabt vermi§-Ankara 26 (a.a.) - Haber ald!glml· Tokyo 26 (a.a.) - orne• aJRn5l 1 • men •«< ar a mam1~ 1 1 1r. . 
d . · 1 · h 1 k · · hr · M f V k .11.w. k 1 )' •nyor: tu"n gezinti yer en ava a rna 1\itn so. · f .

1
. h"k• , . . 

aari e 1 •g• orta o u ve •- Yu"ksek harb meclisi bu giin lmparato- h 'k ') d 1 «- n!?:t tz u umetl, vaztyetm tama-
.. w k II nda okuyan ta kaklara yavtlan a• 1 e o mueytu. .. ·;d I d • kl' d b' J•k ogretmen ° u an • run saraymda toplanarak miihim mesele· · men musa1 o rna tgt se m e tr te a -

ic;in bir talebe dosyasl yaptJrmJ~hr. leri mi.izakere etmi§tir. Erkamharbiye re- c K O~"'OK HABERLER ) kiye mi.itemayil de~~ld.ir.• . ' . 
tahsil hayatma giren her talebe ic;in isile Harbiye Nazm da i!<timada haztr bu- "'=' . Butler, Rt•men hukumetlmn lng1ltere· 

olan bu dosyalar okul idarele- lunmu~lardu. * Rom3. 26 _ italya ile Almanya arasm- ye kar§t dostluk hi•lerile mutta•tf oldugu 
muntazaman tutulacak ve talebe bir Domei ajanst, boyle ic;timalann ancak da aktedilen t!caret muahedesi hakkmda hakltmda ieyc;i meb'uslardan H<'nderson 

otekine neklettigi takdirde ~itti- fevkalade zamanlarda yap!ldtgml da ha· hi<; bir tafsilat ne§rolunmam1~t1r. Matbuat tarafmdan yap1lan beyanata i§tirak etmi§-
okula aynen gonderilecek ve yiiksPk hrlatlr. anl~manm ehemmiyet!nl tebartiz ettlr - tir. 

Slmflanna ge~en talebelerin d:>sya- Japonya bitaral kalacak mekle !ktifa etmektcdi:: . h b• h k k 
da girdikleri yiiksek tahsil miiessese· . . . * Riga 26 - BU gun Lltvanyamn her Sa te lr u u mezvnu 

aynen devrolunacaktu. Tokyo 26 (a.a.) - Domet aJans• b.J- tarafmda $iddetli b!r flrtma htiktim stir - lzmirde tevkif edildi 
da bl·r taleben•'n bu"tu"n tahs•'l ha- diriyor: I mektedir. F1rtma, bir c;ok evlerin damlanm l I ld K 

B b hk' I k f d zmir, 26 (I-Iusuei) - stanbu a a· imtidadmca hakkmda cerevan ede- u sa a 1 gazeteci er on eransm a allp gottirmli$, telgraf, telefon hatiarl ve kh k 
d Hariciye Nezaretinin miimessili Japonya· demiryollart ha.sara ugraml$, bozulmu$tur. stmoa~ada Taba ane meydant ar~•sm. bu"tu"n t'dar·• muamelatJ, ersler•'· smtf d F k w d k dl lh nm Avrupa harbinde muhasamatm ba§ • * Montevideo 26 - Melilla .sivil hava a mn so agm a ay1 1 san namm-vazl.yet•' ve derecesi, disiplin ve s1h- 1. u d b' · · ht h k k d · 1 t d w lang1cmdanberi mutlak surette riayet et- meydanmda Arjantin, Brezilya, ~~ 1 ve • a HIS!, sa e u u 10 omas1 a§l •gm-

durumlan, okul idaresinin talebe hak- tigi ademi mi.idahale siyasetini tak;bc ruguay tarafmdan gonderilen 150 tayyare- dan lzmirfle tevkif edildi. As1l adt Os
a dikkate ~ayan mi.i§ahede ve hiikiim· devam edecegini tf'krar tasrih eylemi~tir. nin lstiraklle Cenubi Amerika havaclll~mm m<'n. oglu lhsand1r. Fakat Ali Fikret o~. 
i kayda mahsus k1srmlar vardn. Sovyetlerle yap•lan ekonomik muza • ilk gtinlerl tes'id edil~istir. lu lh•an, Huseyin, Ahmed ihsan, Ali lh-

suretle bilhassa ilerlemi~ stmflara kerelere gelince, miimessil her ~eyin mem- Reislcumhurla kord!pl~ma;!k1 ~zaslk \~y- san gibi i•imler de ta••mJStr. 
yiiks,.,k okullara ba•ka okullardan ge- nuniyeti mucib bir ~ekilde yolunda git • yarelerln ucu~Iarm1 ve a ro as are e e- Simdiye kadar Ku~adasmm Sel~uk, 
talebe hakkmda alakadarlarm derhal mekte oldu;;unu ilave etmi~tir. rini scyretmi~Ierdir. . 

1 
t k Elmah kazasmm Bavat, ve Refahive ka-

esaslt malumat edinmeleri miimkiin B~ I "k l"k Mecburi !nl~ yapan blr tayyaren n c er-~ zasmm Dir nahiyesile Erzincamn BC~~koy 
8 d I . d e Cl anin ~e 1 le!Hle !kl kadm yaralanml~tlr. h' . d "d" l"k t If d IDllec,eK.nr. u osya i e aym zam11n a • • ~ ·* Nevyork 26 _ Tucson _ Arizona'dan n.a 1ye•m e mu ur u .. yapm1~ 1r. • a e-

talebe kaydeden her okulun talebe- IShhsalab artb b'ld' .1. . Nazi mPtodlanm tasvib etme _ smde Trabzon Sultams1 mezunu oldu~unu, 
d... k I I . I k l'k 1 1n •yor. " h H k k d' I . d' K 10:1 o u a rna umat vermes• esa~• Bri.ibel, 26 (a.&.) - Be «i .anm «e' diklerini gostermck i.stcyen Ari:>:ona yerll- sa te u u 1p omasmtn §lm 1 ayse. 
edilmi~ oldu~undan ~u ve bu ~ekil- istihsalatl simdiye kadar kaydedilen en, Jeri ytin orti.ilerlc sepetlerin ortiltistinde ziy- ri vi1?vetinin Hadar nahive•inde l"'iidiir 
~ayb~derek ~skiden okudugu bir yiiksek rakamlan bulmu~tur .. Kanunusa- J net motif! o!arak knllnnd1klan gamah ha~- olan Sevket taraf~ndan temin ~dild!gi~i, 
1stemlen §ek1lde kay1d ~1karmak I nide istihsal olunan ham cehk 315,000 Ian bun dan sonra kald1rmaga karar ver - onun da sahte dtploma ta~tdr"'tnt tddta 

da onlenmi§ olacaktlr, ton olmuetur. . mi~lerdir. etmi§tir. Tahkikata devam edilmektedir. 

Bu giinkii Fransamn mali siyaseti, adi 
biitc;e ile harb masraflanmn balig olacagl, 
ba~ dondiiriicii rakamlar, harbin beheme
hal, miittefiklerin zaferile nihayet bula
r:agt kanaatine miisteniddir. Frans1z mil
letinin katland1g1 bu azim fedakarhk, bu 
neticenin elde edilecegine ayn bir te· 
minat te~kil etse gerektir. 

icra V ekillerinin 
diinkii i~tima1 

Ankara 26 (a.a.) - !era Vekilleri 
Heyeti bugi.in saat 16,30 da Ba§vekalette 
toplanml'l ve saat 20 ye kadar miizakere
de bulunmu§tur. 

Komiinistler isve~te 

Sarstntdar devam ediyor, 
SOOden fazla ev yooldi 
Kayseri 26 (a.a.) - Diin gece 23,40 

ta ~idedtli ve bu sabah 4,35 te hafif ol
mak iizere iki zeb:ele daha olmu~tur. Ha
sar yoktur. 

Sarstntzlar laszlaszz devam ediyor 
Kayseri 26 (a.a.) - K:;tyse~iy<l b11gh 

Develi kaza merkezile civanndaki koy
lerde sarsmtJ fas!lah bir surette devaYI\ et• 
mektedir. 

Dun sabah Kayseri Valisi ;;efik Soyer 
beraberinde Parti miifetti§i Hilmi <;oruh 
oldugu halde felaket mmtakasma gttmi~
tir. Sarsmhya ugrayan koyleri hirer hi
rer dola§arak felaketzedeleri c<adnlara 
yerle§me tarzlanm tetkik ve kendilerine 
giyecek ve ortiinecek ve yiyecek daW.t.I-

isyan hazirlamtslar rna i§lerini tetkik etmi§lerdir. Tevziat her 
• aileye bir ~adu verilmek suretile yap.lm!§ 

Londra 26 (Hususi) - lsvec; zab•tas1 ve bu giine kadar 475 ~ad1r daglttlmt~tlr. 
komi.inistlerin na§iri efkan olan Nyda ga- Bu giin i.,;in de 200 c;admn gelmesi bek
zetesi idarehanesinde ve lsvec; komi.inist- lenmektedir. 
leri ileri gelenlerin evlerinde taharriyat Simdiye kadar ylktlan evlecin sayJSI 
yapmt§ ve miihim vesikalar elde etmi§· 4 17 yi bulmu§, 100 kadar ev de k1smen 
tir. Bu miinasebetle gerek Stokholm' de, has11ra ugrami§hr. F elakete ugrayan k-:iy· 
gerek diger §ehirlerde miihim miktarda Jerden ikisinin sazhga yakm olmas1 dola
tevkifat yap•lml§tlr. y1sile s1tma yaptJW. di.i§iini.ilerek pek ya-

Komiinistlerin lsve<;;'te miisellah bir is· kmda ba§lanacak olan yeni in§aatta koy 
yan haznlad•klan anla§llmt§hr. yerlerinin deiii~tirilmesi ve in~a tarzlan 

Stokholm, 26 (a.a.) _ lsve'i hiiku- iizerinde tetkikler yaptmlmast kararla~
meti Komiinist Partisi aleyhinde §iadctli tmlmt~ bulunuyor. Develi merkezh1de ev· 
tedbirler alml§hr. 10 §ubattan itibaren leri y1k•l!'ln aileler de v .. rle~tiJilrni~tir. 
bir ~ok ara§tlrmalar yap1lm•~ ve b•mu l'rlureltedeki sarsmtr 
tevkifler takib etmi~tir. Hiikumet, s•1ah!t l\1i.irefte 26 (a.a.) _ Bu giin saat 9.25 
isyanlar haz!Tlanmakta oldugunu tespit te bir yer sarsmhsl olmu§tur. H;osar yak
eden yaz1h deliller elde eylemi§tir. Biitiin tur. 
gazeteler hiikumetin tenkil tedbirlerini , 

Bulgar • Yunan ikbsadi 
miizakereleri 

tasvib ediyorlar, 

Bir ltalyC'n tica.ret heyeti 
Pariste 

Paris, 26 ( a.a.) - Bir ltah•an ticaret 
heyeti bugiin Parise gelmi§tir. Heyetin iki 
memleket arasmda yeni bir ticaret anla,. 
mast akdi i«in miizakereler yapacagt bil
dirilmekt,.,dir. 

Sahte lngiliz radyo istasvonu 
Londra, 26 (a.a.) - Diin lnailiz rad

yo ahizeleri, kendine «yeni lngiJ;z radyo 
istasyonu» admt veren bir postanm ln~il
tere alevhinde yaotJii;J ne~riyah alm••lar. 
dtr. Miihendisler bu postanm zay1f oldu
gunu ve Avrupa ktt'asmm uzak bir nok
tasmda bulundugunu tespit eylemi$lerdir. 

Sofya, 26 (a.a.) - Ticaret Nazm An
drev, Bulgaristanla Yunanistan arastndaki 
ikhsadi meseleleri halle memur Bulgar 
ve Yug-oslav murahhaslan tarafmdan Ti
caret Odasmda yaptlacak ic;timaa i§tirak 
etmi~tir. ktimada, hararetli nutuklar soy. 
lenmi~tir. Bulgar gazeteleri ba§makalele· 
rini «kardes millet Yugoslavya» ya tahsis 
etm~l<tedirler. 

Alman • H J ~.nda ticaret 
muahet' si imzaland1 

Amsterdam, 26 (a.a.) - Almanya -
Hohmda ticaret mii~akereleri bu sabah 
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':foya girmi§ti. Hizmet~i kap1y1 mekteb ve ya~ meselesine temas etmesini 

Sab1k Bakteriolojihane miidiirii ve As
ker! Baytar mektebi Bakterioloji profe • 
sorii emekli yarbay Osman Nuri vefat et
mi§tir. Cenazesi 27/2/940 sah giinii saat 
I I, 3 0 da F atihte Atpazannda Mthc;tlar 
caddesinde 3 numarah hanesinden kal -
dmlarak namaz1 F atih camii §erifinde kt-Hammefendi, 

~ mek istiyor .. 

pek ho~ bulmadt. Hafif~e somurttu. Bii
dedi, sizi bir hamm lend Bey misafirlerinin cam stktlmJ§ oldu

lmdtktan sonra Eyiibdeki aile makbere -
sine defnedilecektir. Kendisine Cenab1 
Haktan magfiret ve ailesi efradma uzun 
omiirler dileriz. 

~iikiife Hamm cam sJkJlarak cevab ver
di: 

- Amma da miinasebetsizsin ha .. 
Banyoda da misafir kabul edecek degilim 
ya?. 

- Banyoda oldugunuzu soyledim, 
mekteb arkada§mlz rot, neymi§, zarar yok 
orada da gorii§ebiliriz, dedi. 

- Acayib.. Gelsin bakabm !.. 
Biraz sonra kap! a~Jldt. l~eriye orta 

ya§h bir hamm girdi. ;;ukiife evvela §B§Ir· 
dt, sonra kendini topladt. T ammt§tl. Eren
koy lisesindeki arkada§lanndan Makbule .. 
F akat ne kadar degi§mi§ti? Enikonu ihti
yarlaml§tJ. 

- Acaba hen de bu kadar ge<;kin go· 
riini.iyor muyum? 

Diye ac1 ac1 dii§iindii. Nazikane bir ke
lime bile soyleyememi§ti. Bereket versin, 
Makbule Hamm pi§kin kadmdt. Onun 
siikiit ve dalgmhgml istiskale hamletmedi. 
Kenardaki al<;ak arkastz iskemleyi 10ekti, 
yanma oturdu: 

- Nastlsm, ;iiikllfecigim, heni hatJr· 
ladm degil mi? 

- Hi~ hattrlamaz olur muyum, Mak
bulecigim? .. Lakin birbirimizi gormiyeli 
on, on iki sene oldu zannederim .. 

- Oyle.. Biz kan koca, §imdi Allah 
bagt§lasm ~oluk <;ocugumuz da var, hep 
Anadoluda dola§JP duruyoruz.. Maama
fih halimizden memnunuz.. Bey ~ok te
:rakki etti .. 

- T ebrik ederim, daha ala olsun .. 
- Eski§ehirden §oyle birka~ giin dinle-

nelim ve eglenelim diye geldik, c;ocuklan 
da orad a kaymvaldeyle bnakt1k. T okatli
yandaytz .. Seni bu ak§am yemege davet 
ic;in geldim .. Seni nas1l bulduguma, adre· 
sini ne §ekilde ogrendigime ihtimal hayret 
ediyorsun degil mi? Size kom§U imi§ler, 
gec;en sene Eski§ehire geldiler. Safinaz 
Hammla kocas1 Mithat Bey .. Onlar saghk 
verdiler.. Ba§mdan gec;en felaketleri de 
haber ald1m .• 

- Ya .. Evet, hizimkile aynldtk .. Huy
suz adamla gec;inmesi c;ok gii~.. F akat 
Makbulecigim, vallahi mahcub oldum. 
Burada misafir sayJbrsm!z. Sizi benim 
c;ag1rmam laztmdt. Maamafih, mademki 
sen evvel davrandm, memnuniyetle ka
bul ediyorum. 

- bmriine bereket cicim .. ;ioyle uzun 
boylu konu§ur, derdle§iriz .. 

- Ama, bir giin de ben sizi mutlaka 
beklerim, §imdiden vadet bakaytm .• 

-Hay hay .. A camm .. 
- Yalmz mekteb arkada§l oldugumu-

zu kimseye ac;ma c;ok rica ederim .• 
- Nic;in? 
- Y avrum. gi.iciine gitmesin, sen c;o-

luk <;ocuga kan§mt§, ytpranmt§Stn.. Ya
~mdan fazla gosteriyorsun.. Ama, Allah 

'mes'ud etsin .. Yuvanda giile giile otur, 
senin tc;m bunun bir ehemmiyeti yok .. 
Halbuki ben dulum. Miinasib bir fJISat 
~1karsa tekrar kocaya varmak istiyorum, 
anladm mt? 

- lyi ki soyledin goziim .. lnsan bali 
belli olmaz, belki bir yerde gevezelik edi
veririm. Neyse seni daha fazla i§gal etmi
yeyim .. Cici cici ytkan .. Ak§ama gelecek
sin degil mi? Allaha Jsmarladtk .. 

- Hay hay., C::ok te~ekkiir ederim yav· 
rum!.. 

"'"'"' T okatliyanm arkadaki kiic;iik salonun-
da muntazam bir sofra .. Makbulenin ko
casl Biilend Bey ku sa~h. fakat dik vii
cudlii, §irin yiizlii bir adam.. Bir kac; da
kika ii<;ii de konu§acak lakud1 bulamadt
lar. Nihayet Biilend Bey birden siikiitu 
yuttl: 

- Hani, ;ii.ikUfe Hammefendi, yiizii· 
ni.ize soylemek degil, fakat Makbulenin 
sizt ne kadar sevdigini, kabil degil, tarif 
edemem.. Giin ge~mezdi ki, aram1zda, 
bahsiniz olmasm 1.. Bu ak~am, helki sizi 
rahats1z ettik, fakat bunu fazla muhahbe
timize bagt~layml. 

Makbule de kocasmm bu nazikane ve 
iltifatkarane sozlerinden cesaret alarak 
eski hatJralan yadetmek ihtiyacm1 duy
du: 

- Mektebde ilk tam§tigtmlZ zaman §U 
anda goziimiin online geldi. Hemen ayni 
ya§ta idik zannederim .. A~ag1 yukan yir
ml sene oldu, sanmm. Hayat t1pk1 bir ri.i
ya gibi gec;iyor .. 

Tefrika No. 36 

gunun derhal farkma vard1: 
- Makbule, dedi, senin hafJZana pek 

itimadJm yok dogrusu.. Muhakkak ki 
yanh§ hesab ediyorsun .. 

Kan koca gi.ili.i§tiiler. ;iiikUfe de zoraki 
onlarm kahkahalanna i§tirak etti. Yemege 
bal§amak i.izere idiler. Makbule ~antasmt 
odada unutmu§ oldugunu soyliyerek yu
kanya ~1kt1. ~i.ikiife ile Biilend Bey vakti 
bo~ ge<;irmeinek i<;in zihinlerinde miiteka
bilen kendilerini alakadar edecek bir 
mevzu anyorlardJ. Gene dul, birden f•r
sah ka<;nmak istemedi: 

- Biilend Bey, dedi, Makbulenin soy
lediklerini sahi zannetmeyin, tabii yiizii
ne vuramazd1m. Fakat aramtzdaki ya~ 
farb miithi§tir. 0 son s1mfta iken ben al
tmcJda okuyordum. Art1k otesini siz he
sab edinl.. 

Makbule doniip geldi. Y emek zevkle 
yendi. Sonra da viskiler i<;ilmege ba§lan. 
d1. Sofradaki ne§e arttt ve gece yansma 
kadar bu hal devam etti. 

~iikllfeyi otomobille gotiiri.ip evine bJ
rakan karl koca gosterdikleri nezaketin 
gururile mesttiler. Otelin merdivenlerini 
<;Jkarken Makbule: 

- Nastl, dedi, hakk1m yok muymu§ .. 
;;ukufe ho~ kadmd1r.. Safinaz Hammla 
Mithat Bey zavallmm <;ok aleyhinde bu
lundular ama, goriiyorsun, bu onlann 
soylediklerinin hi<; birini yapacak insan 
degildir. Aynlma meselesinde kabahatin 
kocasmda olduguna zerre kadar §iiphem 
yok .. Yalmz §U ya§ saklamak hususundaki 
miinasebetsizligi dogrusu sinirime dokun
madJ dersem yalan soylemi§ olurum .. 
Nezaketen kendisinin benden biiyiik ol
dugunu soylemedim ama, gene memnun 
kn1madJ .. llle benden kii<;iik olmak dava
smda .. 

Biilend Bey hayretler i<;inde kald1: 
- Ya.. Demek sen ondan bi.iyiik de

gilsin.. Hatta anlattlgm ya~1thk meselesi 
de s1rf onun gonliinii almak i~in, oyle mi? 

- T abii kocac!glm .. 0, mektebde son 
Slntfta okurken ben altmc1da idim.. Sen, 
hesab et, artJk aramtzdaki ya~ farkmd 

NURI REFJK 

( TE~EKKOR ) 
Vefatile bizleri c;ok derin teessiirlere 

gatkeden zevcem Giilgiile Ekmek.;inin 
gerek cenazesi merasiminde bulunmak ve 
gerek bilvas1ta teessiirlerimize i§tirak et
mek lutfunda bulunan aziz dostlanm1za 
ayn ayn te§ekkiir etmege teessiirlerimiz 
mani oldugundan te§ekkiirlerimizin ibla -
gma muhterem gazetenizin tavassutunu 
dileriz. 

Zevci: Turan Ekmek<;i ve evladlan. 

*** Maliye Vekaleti tahsilat miidiirliigii, 
varidat muhasebesi memurlanndan Os
MAN NURI AYDIN vefat etmi§tir. Ay
dm vilayeti memleket hastanesi ba§heki
mi Necib Aydmm agabeyisi oolan merhu
mun cenazesi bugiin saat on bir bu~ukta 
Beyaz1d, Soganaga. Demiroz aparl!ma -
nmdan kaldmlacak, namazt 8eyaz1d ca-

miinde ktlmdJktan sonra Merkezefendi 
kabristanmda defnedilecektir. Mevla 
rahmet eyleye. 

lskilib kaymakam1 Bay Huliisi Akalmm 
agabeysi emekli onyiizba§t Adanah IS
MAIL SAKlB ERMERD pek ktsa si.iren 
bir hastahktan kurtanlam1yarak 26.2.940 
gecesi rahmeti rahmana kavu§mu~tur. Kly
metli eski silah arkada§lan subay ve erle
rin pek c;ok dost ve saygthlarmm yedi ih
tirammda olarak Ortakoy mezarhgma 
defnedilmi§tir. Mevla garik rahmet eyle-
ye. 

"'"'"' 
Yiizba§l Macid Ertem, Dr. Zeki Bu-

tur ve Emniyet Sandt!:t §eflerinden Nee• 
minin kayinpederleri Emekli Binba~t Bed
ri Kayabal dii.;ar oldugu hastahktan kur. 
tulamtyarak vefat etmi§tir. Cenazesi 2 7 I 
2/940 salt Be~ikta~ Yenimahallede Fum 
8okagmda 9 No. h hanesinden kaldmla
rak namaz1 ogle vakti Be~ikta~ Sinanpa
§a camiinde eda edildikten sonra F erikoy 
kabristamna defnedilecektir. Mevladan 
rahmet dileriz. 

¥"l-Ifo 

Sab1k Bagdad T opc;u Kumandam Ah
med $emsi Pa§anm mahdumu ve Istanbul 
Emniyet Miifetti§ligi T etkik Ba§memuru 
Ali R1za Orgiin pek k1sa bir rahats1zhg1 
miiteak1b 21 §ubat 940 c;ar§amba gi.inii 
vefat etmi§ ve F erikoy kabristamna def
nedilmi§tir. Geride buakt1g1 gene oglu ile 
72 ya§mdaki annesine sabular dileriz. 

lfo'f,'t> 

Bay ANAST AS I. Y A VROGLU 
Vefat etmi§tir. Cenaze merasimi bugiin 

(salt 27 §Ubat) saat 14,45 te Bakukoy 
Ayi Y orgi kilisesinde icra olunacagt hu. 
susi davet makamma olmak iizere bildi· 
rilir. 

Zevcesi: Marigo A. Yavroglu. K1z1: 
Atina A. Ugurluoglu kocasile ve ~o
cuklan. 

Sir KORUKMA 
(The Vorning) 

Londranm dii$man tayyareleri tarafmdan bombard1manma karlll ka
rada, denizde ve havada yap1lan miidafaa tedbirleri : 

1 - Dii$man tayyarelerinin hiicumu, 2 - Tayyarelerin viirud.unu ihbar 
eden aletler, 3 - Haz1r ol i$areti. 4 - Ahalinin s1gmaklara ilticas1. 5 - Zehirli 
gazlara kar$1 alman tertibat. 6 - Tayyare dafi toplarmm faaliyeti. 7 - Yan
gmlara kar$1 ~ahf?an itfaiye ekipleri vesaire. Modern l:iarbin icab ettirdigi 
biitiin miidafaa tertibahm bu biiyiik filmde aynen goreceksiniz. 

Cidden goriilmege llayan bir film ... Goriilmesinde faide olan bir film ..• 
Bu san'at harikast YARIN MATiNELERDEN itibaren 

SOMER Sinernas1nda 
DOK KAZAKLA I rume 

ilave olarak gosterilecektir. 

BOGAZi~i $ARK ISI 
TCRKCE S0ZL0 ~ 6ARKILI 

Pek yak1nda T A K S i M sinemasmda 

Nakleden: HAMDI VAROGLU 

- Nihayet geldin LeylacJgtml Ah be
nim giizel evladtml Seni oyle gorecegim 
gelmi~ti kil 

- Geldim biiyiikannecigiml Geldim a
rna, beni bir daha gondermeyin kuzuml 

Biiyiikannem, beni kueaklayan kollan
m bir an gev§etiyor, yiiziini.i benden u
zakla§tmyor, beni tepeden tunaga siiz
diikten sonra soruyor: 

Y asstkayaya c;tkan yoku§U ttrmanma-~ Yasstakya, uzaktan goziiktii. lstanbul
ga ba~ladtgtmlz anda, ko§ke bir an evvel d~yken hayall~rimi stk stk dold~ran b~ 
varmak ic;in sabusJzhgtm artt1. guzel serab, buaz sonra parlak bu hakt-

Yorgun hayvanlar, hayli dik olan bu kat olacak. 

- Seyahatinden memnun degil misin 
Leyla? lstanbulu sevmedin mi? 

- Sevmedim biiyiikanne. Buradan bir 
yere gitmek istemiyorum. 

yoku§u giic;;li.ikle hrmamyorlar. Hayvanlann boynundaki c;mgtraklarm 
sesi, dadJml ko§kim kap!smm oniine ko§
turmu§. 

Yasstkaya istikametinden esen ri.izgar. 
arabanm ic;;inden dola§JP ge~erken, bur
numa oranm, hasretini <;ektigim kokusu-
nu getiriyor. 

Kanadlanmak, uc;mak isteyorum. Ru
humda. c;ocuk ya§tmm ha§art arzulan co-
fUVOI. 

Be~irden utanmasam, arabadan atla
yJp, yolun i.ist tarafm1 ko§a ko§a a§aca-
gtm. 

Ara sua, Be§irin kamc;;m havada §ak
layor. Hayvanlar, bu ~akuttlt ihtara, ileri 
dogru attlarak mukabele ediyorlar. Be§ 
on adtm sonra bu hamle gene azal1vor. 

Yava~ yava~ ko~ke yakla§!yoruz. Cift
lik hududlannl gec;erken gozlerimi silme· 
ge mecbur oldum. 

Ilk tath ya§lar. Bi.iyiikannemin kucagm
da i•tediii;im gibi, bol bol a~hyabilmek 
i~in bu ya§lan tasarruf etmek laz1m. 

Kap!, arabanm girmesi ic;in, ardma ka
dar ac;1k. 

c;antamt, c;i.;ek demetini ve onlarm ya
nJS!ra biitiin i.iziintiilerimi arabada bnaktp 
yere atlayorum, kendimi dad1mm kuca
gmda buluyorum. 

Yanaklartmda, onun mii~fik dudakla
nmn buakt1g1 titrek iki buse: bliizumda, 
birbirini kovalayan ya§ damlalan, doniip 
geldigim yuvanm ilk 1hk miijdeeileri ... 

Biiyiikannem, merdiven ba§mda bekle-
yor. 

Ba~1m1 onun gogsiine yaslaytp aglama· 
ga ba§ladtgJm dakikayt unutmak kabil 
degil. 

Kollan beni kucaklarken, dudaklann
dan, .;oktanberi hasretini ~ektigim ok§a
YICI sozJer dokiiliiyor; 

Biiyi.ikannem giiliiyor: 
- C::ok tuhafsm Leyla. Istanbul seviJ. 

mez olur mu? Hem, dur bakay1m. Seni 
zaytf gordiim. Rengin de soluk. Hasta 
m1ydm? Bana bir §ey yazmadm. 

- Hayir, basta degildim ama, galiba 
yorgunum. Dii~iini.in bir kere, lstanbula 
ayak bast1g1m gi.inden itibaren, eglence
siz bir giin gec;irmedim. Buradaki sessiz. 
lige, hareketsizlige ah§an bir insan ic;in 
lstanbulun o patut•h hayatl miithi~ bir 
yorgunluk degil midir? 

- Olabilir. F akat iki ay ic;inde lstan
buldan btkmak gene sana mahsus bir ga
rabet. Ya, onceden karar verdigimiz gibi 
alt1 ay kalsaydm ne olacaktt? 

- Belki de sizin izninizi beklemeden 
kac;tp gelecektim. 

Biiyiikannem, lstanbuldan §ikayet edi
~imi memnuniyetle kar~Jlayor gibiydi. 

Y asstkayaya, eve, ah~t1g1m hayata ve 
kendisine bagh ka_!J§Jm ho§una gidiyordu. 

"Cyrano de Bergerac, filme 
( Bugiinkii program ) 

C e k .11
•
1 
y 0 r TtffiKiYE RADYODiFtlZ¥0N POSTAJ.ARI 

Dalga uzunlu!u: 
TUrldye Radyosu 1648 m. 182 Kc/s. 120 J{W• 
Ankara • T. A. P. 31.70 m. 9465 Kc/s. 20 K>"• 

12,30 Program ve memleket saat ayart. 
Holivudda 12,35 Aians ve meteorolojl haberlerl, 12,50 

TUrk miizl~l. Qalanlar: Veclhe, Cevdet l{o~ 
zan, Ru~en Kam, Re§ad Erer. Okuyan: Ra.• 
dife Erten. 1 - Mahur pe~revl, 2 - La.ti! 
A~a - Mahur §arkl: <Dii~tiin gene bir §Ubi 
sitemkaral 3 - Mu.sa Siireyya - Mahut 
§arkt: (Tacii hii.sniin hiikmeder) 4- Clvan• 
Kiirdlllhlcazkllr §ark1: (El erd!rmek v!saU 
yare pek gii<;l 5 - M. Celaleddln P§. - Kii.r· 
dUlhicazkar ~ark1: (Sen ben1 bir buseye et-< 
tin feda) 6 - Medent Aziz - Hicazkar §arkl: 
<Vazge<;iip nazii edManl 7 - Nevres - Kiir· 
dlllhicazkar ~arkl: (Mtzrabt gam1 B.likile e'/ 
~uh) 8 - Muhayyer tiirkii: (Ay dogdu bat-
mad1 m1) 9 - Mt.hayyer tiirkii: (Ne zaman 
gorsem onul. 13,30 - 14,00 Miizlk: Hatlf 
miizlk (Pl.) 18,00 Program ve memleket sa• 
at ayar1, 18,05 Miiz!k: Oda miizig! (Pl.J' 
18,40 Konu§ma (Q!ftl)lnin saati) 18,55 Ser• 
best saat. 19,10 Memleket saat ayar1, ajans 
ve meteorolojl haberlerl, 19,30 Tiirk miizig-1: 

FransJZ ~airi Edmond Rostand'1n 
sinemaya almacak olan eserinde ba, rolii 

Spencer Tracy oynayacaktir 
Holivud' dan yazthyor: 
Buradaki film amillerinin mevzu bul

makta giic;;li.ik c;ekmeleri onlan baz1 Av
rupa ~aheserlerini beyaz perdeye naklet
mek mecburiyetinde btrak.yor. Bu te§eb
biisler muvaffakiyetle neticelendirilecek 
olursa, hi<,; §uphesiz san' at namma bir ka
zancdtr. FransJZ §airi Edmond Rostand'm 
<Cyrano de Bergerac» m M.G.M. kum
panyasJ tarafmdan film haline getirilece
gini haber aldtglm zaman hem iimide ka
P•ldtm, hem de boyle bir di.i§iinceye dal
dtm. C::iinkii Cyrano'yu Rostand'm §iirle
rinden tee rid ederek ya§atmak pek gii<; ... 
Sonra Amerikahlann zihniyeti de ma
lum... De gil bu c;e§id bir §aheseri, hatta 
baz1 orta derecede roman ve tiyatrolan 
bile ekseriya tamnmtyacak bir hale so
kuyorlar. Yalmz bu hususta beni biisbii· 
tiin meyus olmaktan kurtaran nokta Cy
rano'yu, o komik kahramam temsil va
zifesinin Spencer Tracy'ye tevdi edilmi§ 
olmastdtr. Spencer Tracy, hie; §iiphesiz, 
Amerikan sinemac1hgmm en kudretli ka Spencer Tracy'nin karakteristik blr krokisi 

rakter artistlerinden biridir. ;iimdiye ka- Holivud'a atladt ve bu giink!i mevkiini 
dar c;;evirdigi filmlerden her hangi biri bu temin etti. 
iddiayt is pat ic;in misal getirilebilir. Aslen Spencer' in en biiyiik zaaf1, ~abuk a§tk 
lrlandah alan bu ,an' atkar 1900 de dog- oluvermesidir. Ilk kansile iki c;ocugunu 
mu§ olduguna gore bu giin ktrk ya§mda- bundan be§ alt1 sene evvel sevdigi giizel 
du. Kiic;iikliigiinde ~ok haylaz bir mek- bir artist ugrunda birdenbire terkedip o
teb talebesiydi. On yedi ya§ma kadar ZO· nun arkasmdan gitmesi, az kald1 mesle
raki okudu. Umumi Harbin sonlanna dog- gine de biiyiik bir darbe vuruyordu. Be
ru, mekteb arkada§l Pat o'Brien'le birlik- reket versin c;abuk aile yuvasma doniip 
te Amerikan ordusuna goniillii yaztlmt§- geldi ve tekrar ya§ayt§tm intizama soktu. 
tl. Kahramanlar, Avrupaya hareket et- San'at hayat!nda §imdiye kadar bu ~e§id 
meden evvel miitareke iiEm edildi ve ba- §lpsevdilikler gostermemi§ oldugu ic;in 
bayigitlerin arzulan kursaklannda kald1. Cyrano'yu en iyi yaratacak bir Amerikan 
Diinya sulh ve siikuna kavu§unca Spen- aktorii oldugundan §uphe edemiyecegi
cer aktor olmaya karar verdi ve konser- miz muhakkakt!r. 

vatuara girdi. Basamak basamak yiikse- * cRiizgarm ahp gotiirdiigii kadan 
liyorken bir pranga kac;agmm hayatma ismindeki me~hur romandan iktibas edi -
dair oynad1g1 piyesin mevzuuna benzer lerek viicude getirilmi§ olan filmin bat 
hakiki bir maceramn Amerikamn bilmem rollerini Clark Gable ile Vivian Leigh is 
hangi ko§esinde tesadi.ifen ve aynen vu- minde bir gene artist oynam!§tl. Gene ar
kua gelmesi onun birdenbire §ohret sa- tist, §imdi cWaterloo kopriisii) isminde 
hibi olmasma sebebiyet verdi. Oradan bir filim c;evirmektedir. 

,--------------------------~ Miinir Kureddin Konseri 
5 MART SALI AK$AMI 

S A RAY Sinemas1nda 
Yeni ve eski eserlerden miirekkep zengin bir program 

Vatan ..• Bayrak ... Vazife kurbanlan - Barb ... Secaat ... Zafer Kahra. 

manlan - Fransanm biitiin askerl kuvvetlerinin i~tirakile hazulanan 

3 BARBiYELi 
filmi diinyayt en steak &arktlarile saran, en derin dostluklarile baglayan, 
en yiiksek zaferlerile siislenen, diiniin, bugiiniin ve yarmm kahramanlarma 
ithaf edilen senenin bu en e&siz filmi 

Persembe Aksami 
L A L E Salonlarmda Goreceksiniz. 

Klll.slk program. Ankara Radyosu K;fune ses 
ve saz Heyeti. idare: eden: Mes'ud CemU. 
20,15 Konu~ma (lktlsad ve hukuk saatu: 
20,30 Turk miiz!~i: incesaz fasll. Qalanlad 
Hakkl Derman, §er!f il)ll, Hasan Giir. 01ru~ 
yan: Tahs!n Karaku§. 21,15 Konser takdl~ 
ml: Hal!l Bed!i Yonetken. MUzik: Radyo 
orkestras1 (§ef : H. Ferid Alnar) 22,15 
Memleket saat ayar1, ajans haberlerl; z!ra
at, esham - tahv!l~t, kambiyo - nukud bor• 
sas1 (fiat) 22,35 Miizlk : Cazband (Pl.) 23,25-
2~ :lO Yarmk! nro~rram ve kapam$. 

konferans 
Kad1koy Halkev!nden: 1 mart 940 cuma 

ak§ami saat 20,30 da Ev!miz salonunda 
Bay profesor Dr. Siiheyl Unver tarafmdan 
CHiddetl mevzulu bir konferans verllecek
t!r. Herkes geleb!l1r. 

•• 
Oludea Korkllayan! 

Kaaadall Y ... ayaa 
Amerikayt deh~etler i~;inde buakan 

Gangsterlerin hayah 

KARA(:AMTA 

Ba~ rollerde: Bilyiik artist 

RiCHARD Dix 
ve LUCiLLE BALL 

Vahlletin sonsuz intikam1, kahra
manhgm en ~anh zaferleri 

YARIN 
Matinelerden itibaren 

ALKAZAR 
Sinemasmda 

BASLIYOR 

Yarin ak§am MEL E K sinemasinda 
A~km ve sadakatin zaferi ... Genciik ve giizellik f•lmi.,. Emsalsiz derecede muazzam sahneler. 

EVA PER 
.JOAN GRAVFORD .JAMES STEVARD 

filmtn milyonlar harcanarak vUcude getirilen, gozlerl kama!fllran 
muhte,em sahneler, tabii renkll ve gUzelligln bir tlmsalldir. 

Bu 

Numarah koltuklar bulltlnden ald~r~labilir. Tel: 40868 

Kavu~ma sahnesinin ilk dakikalanm, yeniden oyle benimsedim ki buradan hi.; 
hep benden bahsederek gec;irdik. Sonra, aynlmaml§, lstanbula hie; gitmemi§ gibi
laktrdJ, yava§ yava§ Yasstkayaya geldi. yim. 

Bi.iyiikannem, mektublarmda yazma- Istanbul akhma geldikc;e, oraYI, ic;inde 
d1g1 birc;ok §eylerden bahsetti. F akat, oturulmu§, ya§anmt§ bir yer gibi degil, az 
dikkat ettim. Selim Sekban Beyin ismi- zaman evvel okunmu§ bir kitab, yahud 
ni, mektublarmda oldugu gibi gene sii- dinlenilmi~ bir hikaye gibi hattrlayorum. 
kiitla ge<;i§tiriyordu. Sanki orada, o giiriiltiilii, hareketli, §en, 

Ben lstanbula gittikten sonra, mualli- §atu hayab ya§ayan ben degilim. 
mimin burada gec;irdigi hayata dair, bil- Yass1kayaya gelir gelmez ilk i§im, se
hassa biiyi.ikannemin agzmdan tafsilat lamltk tarafmt ziyaret etmek olacaktt. Bu 
almak isteyordum. karanm1 bu giin tatbik ettim. 

0 sustukc;a benim de sormaga cesare- Selim Sekban Bey sanki hala buraday-
tim kalmtyor. Halbuki Selim Sekban Be- ml§ gibi, kap1sm1 itip girdigim lo§ kori
yin, ben buradan Istanbula gittikten son- dorda, korkak adtmlarla ilerledim, 
ra burada gec;irdigi giinleri oyle merak Salona girdigim zaman, Selim Sekban 
ediyorum ki. Beyi dairesinde aray1p bulamadtgJm aa-

Hakikaten Be§irin dedigi gibi, benim baht hahrladtm. 
Yasstkayadan aynlmam onu memnun et- 0 sabah da buralan bombo§tu. Fakat 
medi mi acaba? Ben den sonra, daha sii- bu giinkii gibi, sahibsiz bir yere girdigim 
kiiti, daha durgun ve dii§i.inceli oldugu hissi yoktu. 
dogru mu? Selim Sekban Bey, o zaman, ak§ama 

Bundan kendime bir teselli, hatta bir donmek iizere ko~kten c;tkm1§tt. ;iimdi, 
sevinc hissesi c;tkarmakta fazla acele et- bir daha Yass1kayaya doniip donmiye
mi§ olm!Yay•m? Muallimimin halindeki o cegi bile belli degil. 
degi§iklik, lstanbula hareket edecegim sa
bah gelen neviden, ailesine aid, can s!
ktct, miihim haberlerden dolay1 olmasm? 

Yasstkayadan birdenbire ~ekilip gitme
si de bu son tahminimin dogru oldugunu 
gostermez mi? 

'f.'f,'f. 

Bu giin lstanbuldan avdetimin i.i<;iincii 
llUT)U. Bu iic; giin zarfmda eski adetlerimi 

Salondan sonra yatak odasma gec;tim. 
Burast da, sahibi biraz sonra gelecek

mi§ gibi, derlitoplu, tertemiz duruyordu. 
Pencerenin oniindeki masanm iisti.inde 

duran ufak bi rsigara tablas1 nastlsa sil
kelenmege unutulmu~tu. lc;inde bir fiske 
sigara kiilii vardt. Odada, hala bir ti.itiin 
kokusu dalgalamyordu. 

Yatagm ba§ ucundaki gece dolabmm 

i.istiinde bir kitab, sahifelerinin ac;1hp o
kunmasma muntaz1r duruyordu. 

Pencerenin oniine bir iskemle c;ekip o
turdum. 

Selim Sekban Beyin, giinlerini ve ge
celerini derin dii§iineelere dalma!t.la ge
~irdigi bu odada, eanlamr gibi dola§an 
hahralarl iirkiitmeden, haftzam1 geriye 
dogru gotiiriip mazi ic;inde bir gezintiye 
c;tktyorum. 

Ge~mi§ giinlere dogru uzakla§tlkc;a, ha· 
tualanm bir hududa gelip dayamyor. 

Esrarengiz mektubun geldigi giin. 
Hayahmm, cereyamm birdenbire de

gi§tirdigi o giinden daha geriye gidemi· 
yo rum. 

Ne kadar dii§iinsem, o tarihten evvelki 
giinleri hattrlayamtyorum. Biiyiikanneme 
gelen o mektubdan evvel ya§amaml§ gi• 
biyim. 

0 giinden sonras1m da hayalimde te• 
cessiim ettirdikc;e, biitiin hadiselerin ic;in· 
de ve o hadiselerin hepsine hakim, Selim 
Sekban Beyi goriiyorum. 

Muallimimin, hayat1ma, alelade bir in· 
san §eklinde girdikten sonra, onu mihve• 
rinden ~1karacak kadar fevkalade bir 
mahluk haline geli§i, sebebini anlayama• 
d1g1m halde, zihnimi c;oktanberi i§gal edi• 
yordu. 

Bu giin, Selim Sekban Beyin teneffiis 
ettigi bu hava ic;inde ge<;irdigim ~u daki
kalar, dii§iincelerimde bir ihtilal yaptt. 

<Arkasl var> 
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27 ~ubat '1940 

Majino'dan doniis 

Bir muharebe sahas1 
seyahatinin hulasas1 

Nancy' de odalarimiza ~ekildigimiz 

olii gibi 

m1zdan kalkacak 

zaman serilmi,iz,~ 

halimiz 

yatagi

yok! 

Barbe dair tahminlere gelince ••• 

a.JMHURIYET 

Kaplcinin hay~rb 

oglu yakaland1 

Kiracilar gezmege 
gidince aparbmant 

soyuyormu' 
Galatada Buyukyaztct sokagmda 64 

numarah Baron Benedato aparttmantmn 
9 numaralt dairesinde oturan Alman te
baasmdan Yakob Ni:itig, polise miiraca
atle: «Benim oturdugum daireye her pa
zar bir htrsiZ giriyor. Altm saat, para ve 
saire pahada agtr yukte hafif ne bulur
sa a~myor. lo;:eriye nas1l giriyor, kimdir, 
bir tiirlu aktl erdiremedim. Siz bir o;:are
sine bakm rica ederim» demi§tir. 

Kopenhag i~timai 

Skandinavya devletleri 
Fin· Rus sulhuna tavas

sut etmek isteyorlar 
Kopenhag 26 (a.a.) - lskandinavya 

memleketleri Hariciye Naztrlan konfe • 
ran>! neticesinde dun gece a§agtdaki teb
lig ne§redilmi§tir: 

«Danimarka, Norveo;: ve lsve<;: Hariciye 
Nazulan bugun Kopenhagda toplanmt§· 
larchr. Oc; Hariciye Nazm Finlandiya Ha
riciye Nazuile lzlanda Ba§'vekiline hirer 
mcsaj gondermi§lerdir. 

Bu ilk toplanh esnasmda lskandinavya 
memleketlerinin, Finlandiya - Rusya kar
§tsmdaki hath hareketi goru§iilmu§tur. 

Oo;: Hariciye Nazm, §imal memleketferi
nin, bu ihtilafm Finlandiyanm istiklalini 
muhafaza eder bir sulho;:u hal suretine 
raptedilmesini !?iddetle arzu eyledigini te
bariiz ettirmi§lerdit. 

Nuhtanberi 
istikamet 

postac1bkta 
tayinindeki 

fen izah 

UTUK 

~ab~brdan bu ku~lar1n 
kabiliyetlerinin s~rrm1 

edemiyor 
Marsilyaltlara izafe edilen mubalaga I Posta guvercinlerinin en muhim hiz • 

hikayelerinden birinde, iki Marsilyah §oy- metlerinden biri gece uc;u§udur ve guver• 
le konu:;mrlar. cin terbiyesinde en zor ba§anlan da bu 

- Allah versin. Zengin olmu§'sun, di. cihettir. Ak§am karanhgmda u~urulan 
yorlar. yavru guvercinin ilk yapacag1 i§, rasgel-

- Eh, i§ler yolunda. Posta guvercini digi dala tuneyip, kemali sabula sabalu 
yeti§tirip sahyorum. beklemektir. Buna meydan vermemck 

- l§i buyukten mi tuttun? io;:in, guvercin murebbisi, hayvam, ortaltk 
- Ne diyorsunl Guvercinleri balkon· kararmadan uzun bir yolculuga <;:tkanr. 

Ser~ 

jans 
1~1: 
ses 

emiL 

Yazan: CELALEDD1N EZ1NE 

Nancy, Subat 1940 
Be§ saatlik bir otomobil seyahatinden 

Bonra Nancy §ehrine gelebildik. F akat ne 
~ahmet, ne me§akkatle... Arabalanmtz 
birka~ kere karlara saplandt. ~oforleri
tnizin mehareti olmasaydt, ktzak yapan 
tekerlekleri belki frenler bile tutamtya-

gosteremezlerdi. Bir devletin miidafaa 
sistemi mahremdir. Bu gordugumiiz kts· 
rna gore kat'i kararlar ve hukumler ver
mek kadar ~ocuko;:a bir §eY olamaz. Sa
niyen, gorduklerimizi muharrir gozile gor
duk. Ancak bir erkamharb ve istihkam 
zabitinin verebilecegi hukmu benimsemek 
bilmem ne kadara kadar dogrudur. Bir 
miidafaa sisteminin yanhp yanlamtyaca
gml ceffelkalem kestirip atmak kahin ve 
falct i§idir. Bu meziyetler de bende yokl 

Bu ihbat iizerine, ge<;:en pazar gunu 
memurlar gizlice o daireye girmi§ler, sa
londa saklanmt§lardtr. Verdikleri talima
ta gore Yakob Notig'le kanst, her pazar 
oldugu gibi gezmege gitmi§lerdir. Akl,lam 
i.izeri saat I 7 sulannda kapt fastlah ola
rak ve tekrar tekrar c;ahnmt§, ic;eriden 
hio;: ses sada aksetmeyince tam saat l8 
de kilide dtl,landan bir anahtar sokulmu~ 
ve bir gene ic;eriye girmi§tir. Bu mec;
hul gene, evvela yatak odasma dogru 
yurumu§, orada bir §ey bulamaymca sa
lona donrnu§tur. Bu strada memurlar sak
landtklan yerden t;lktp kendisini yakala
mt§lardtr. Bu gencin, kaptct Semseddinin 
17 ya§mdaki oglu Fahreddin oldugu og
renilmi§tir. Bu suretle su~ iistunde ele 
geo;:en gencin a§nmt§ oldugu §eyler de tek
rar sahiblerine iade edilmi~tir. Simdi, ba§
layan tahkikat devam halindedir. 

0.; Hariciye Nazm, memleketlerinin 
bitarafhk siyasetini muttefikan yeniden 
teyid etmi§ler ve bu memleketlerin bu 
hath hareketi iki muharib tarafmdan biri
sinin icra ettigi tesir altma almt§ oldukla
n iddiastnt reddeylemi§lerdir. 

da besliyorum. Yan yolda karanhk basarsa guvercin tii• 
- Balkonda mt? 0 kadar guvercini nemez, seyahatin sonuna kadar yola de: 

nas1l stgdmyorsun ~ vam eder. 
- 0 kadar guvercin dedigin , topu be~ Uo;:u§larm, gidi§ ye donii§lerin biitiin 

tane. Sattyorum, doniip gene bana geli- intizamma ve sadakatine ragmen, kanad
yorlar, gene sattyorum. Geo;:inip gidiyo- It postacmm avdet saatini, dakikast da • atU 

hlad 
Oku"' 
kd1"' 
dyO 

lskandinavya memleketleri, biitiin dev
let lerle miinasebetlerinde bu siyaseti, 
mi.istakil bir surette ve seyyanen takib et
mck niyetindedir.-.. 

ruz. kikasma hesab etmege imkan yoktur. Bu 
:f.'f.'fo sebeble, kanadmda, kuyrugunda haber 

Bu ftkrada biiyiik bir hakikat gizlidir. ta§tyan guvercinin avdet ettigini anlaya. 
Posta guvercininin, istikamet tayminde; bilmek it;in, giivercinliklerde, t;ok pratik 
yuvasmt, bin. kilometre uzak mesafeden, bir c;mgtrak tertibat1 yaptlmt§tlr. ?2,15 

Ira· 
bor· 
~.25· 

tak; uc;urumlara yuvarlanacakttk. Kar ti
pi halinde yagtyordu. Sonra soguk, ah, 
bu soguk I Vosges daglannm eteklerini 
~evrelerken, bir arahk derece tahtesst· 
ftr 28 e kadar indi. Adeta parmak ucla
ttmtn dondugunu hissediyordum. Gok 
yuzundeki donuk mehtaba bakttkc;a, ya
za heves, butun o andaki arzulann en 
ula§tlmazt gibi geldi bana. 

Nihayet sabaha kar§t Nancy'ye vara
bildik. Majino istihkamlan arkamtzda 
kaldt. F akat hala harb mmtakast dahilin
deyiz. lndigimiz ~telde steak -;aya, altm 
madeni bulmu§ gibi U§U§tuk. Program 
mucibince, ii~ saat istirahat edip, Parise 
hareket edecektik. Odalanmtza ~ekildik, 
olu gibi serilmi§iz. 0 kadar ki ogleye 
dogru Paris trenine yeti§ebilm.ek i-;in bizi 
uyandtrmak istemi§ler; kaptlartmtzt ytk
mt§lar; kimseden ses o;:tkmamt§ ... Alman
lar §ehri bassalar, yataklanmtzdan kalka-
cak halimiz yoktu. Ancak ogleden sonra 
kendimize gelebildik. Ak§am trenine gu~ 
bela yeti§tik. 

~imdi Nancy arkamtzda kaldt. Parise 
dogru katettigimiz her kilometre, bizi 
harb mmtakasmdan uzakla§tlnyor. Ma
jino istihkamlan, ve garb cephesi arttk 
bizim io;:in e§siz hirer hahra olarak kala
caklar. Binha§I Malye gordiigiimiiz teY· 
leri izah eden bir konferans veriyor; fa
kat kimin dinleyecek hali var ki... Her 
birimiz vagonun bir ko§esine buzi.ilmu§, 
bihu§ yattyoruz. 

·~'Eo 

Balkanlarm harble sulh araslnda, Pa
risin harb halinde ve Majino i8tihkamlan 
hakkmdaki, cCumhuriyet:. gazetesi na• 
rnma yaptlgtm seyahate aid yaztlanm so· 
nuna erdi. F akat her yazt serisinin bir 
rnukaddemesi usuldense, bir de son so
zu vardtr. Benim bu hulasayt yapmama, 
rnuhterem okuyuculanmdan aldtgtm mek
tublar vesile olacak... T e§vik ve iltifat
lara te§ekkiir ederim. ~ikayetler ve sual
lere gelince; §ikayet mektublanmn ekse
risi §U meal de: «Bize muharebeyi tasvir 
etmiyorsun, kan rengini gorumuyoruz, 
barut kokusunu duymuyoruz ... Fevkalade 
§cyler anlatacagmt zannediyorduk, hal
buki yaztlanna gore her §ey si.itluk liman
ltk ... Boyle harb olur muh 

IKTISAD 
Amerikadan gelen e§ya 
Amerika banduah Exminister vaurile 

rontgen ve fotograf malzemesi, kimyevi 
ecza, demir ve o;:elik e§ya, madeni yag, 
radyo ve aksamt, otomobil lastikleri, e
lektrik malzemesi, makine ve aksamt, ka
u~uk ewa, teneke levha, di§t;i malzernesi, 
ipek ipligi, pamuklu mensucat, kagtd, a
liiminyom e§ya, baktr el,lya; Rumanya 
bandrab Transilvanya vpurile de Hindis
tan cevizi, t;ay ve felaketzedelere yardtm 
e§yast gelmi§tir. 

Rumanyadan ~ay, deri ve 
kanavi~e getirildi 

Dun saat II e dogru Akdenizden ge
len Rumen bandtrah Albajulya ~ilepi 
memleketimize muhim miktarda ithalat 
e§yast getirmi§tir. Bu e§ya arasmda kul
liyetli miktarda c;ay, deri ve ~uval!tk ka
navic;e vardtr, 

Majino mu daha kuvvetlidir, Zigftid 
mi? Ben sade Majino hattmm bir ktsmt· 
m gordum, ve onun harikuladeligini rna· 
kalelerimde yazdtm. Zigfrid' e gelince, 
gitmedim, bilmiyorum. Galebenin hangi 
tarafta olabilecegine cevab ancak elimiz
deki delillerden istimzacla olabilir. De
mokratlann totaliter devletlere o;:ok ustun 
olduklanna inamyorum. Fransada ordu 
hio;: bir fnkaya mensub degildir. Sade as
kerdir ve askerce du§iinur. Yarm kabine 
istifa edip ba§ka istikamette bir kabine 
yerine gec;ecek olsa, orduda hio;: bir §ey 
degi§mez. lntizammt, disiplinini kaybet
mez. Orduyu idare eden ba§lar, bir poli
tika yahud rejim miisamahasmdan istifa
de ederek o mevkilere gelmemi§lerdir. 
Siyasetle alakalan yoktur. Halbuki Al
manyada vaziyet ayni §ekilde degildir. 
Alman ordusunun inhilali rejim binasm
da ehemmiyetsiz o;:atlaga baghdtr. Ordu
yu idare edenler milli sosyalist ftrkasma 
mensub kimselerdir. Boyle siyasi umde
lerin talihine guvenerek ordunun ba§ma 
geo;:enlerin nastl bir inhizama ugrayabile
ceklerini Polonya harbi gosterdi. Leh ba§ 
kumandam meslekten asker degildi. Key· 
fi bir harb taktigine hem kendi, hem mil- y eniden ~uval ithal edilecek 
leti, hem de ordusu kurban gittiler. Po- ~uval ihtiyacmm kar§tlanmast it;in <;;:u
lonya ordusunun ba§tnda meslekten ye- val Limited §irketine yeniden 30,000 ster
ti!!me bir erkamharb generali olsaydt, on lin akreditif verilmi§tir. Bu suretle evvel 
sekiz gunde en feci inhizama ugramazdt. ce verilenlerle birlikte o;:uval ithal~tt ic;in 
Mar~al Mannerheim ve Finlandiya or- verilen akreditif miktan 50,000 steilino 
dusu bu miilahazalann dogruluguna i§a· balig olmu§tur, 
ret de gil midir? y 

Harbin neticesi hakkmdaki bu goru§· eni ~ay sipari§leri 
ler tahmini ve askeri baktmdandu. Si- Y eni verilen akreditifle o;:ay sipari§leri-
yasi, mali ve iktlsadi vaziyetlerin de de· ne diinden itibaren ba~lanml§hr. 
mokratlann lehine inki§af etmekte olduk- F1nd1k ihracat masraflar1 
larmt gormekteyiz. Sehrimizde yeni te§ekkul eden fmdtk 

Muharebenin devamt mi.iddetini soran ihracat komitesi dun Ticaret Vekaleti ba~ 
karilerime: Bu mi.iddeti ne ben, ne siz, kontroloru Hakkt Nezihi Erksunun ri -
ne Almanlar, ne de F ranstzlar tayin ede- yaseti altmda ilk toplanttstm yapmt§ ve 
biliriz. Oc; ay surecegine inanan nikbinler, fmdtk ihrac masraflanm tetkik ederek bu 
u~ sene devam edecegini iddia eden bed- masraflan tamamen tespit etmi§ ve bir 
binler var. Bu goru§lerin hangisi dogru? cetvel haznlamt~hr. lhracat, masraflar bu 
dur? Bence hio;: biril <;;:unkii daha muha- cetvel uzerinden hesab edilerek yaptla
rebe filen ba§lamarnt§hr. Sadece iki peh- cakttr. 

Ben de Majino hattmm sukunune goz
lerimle §ahid olmasaydtm karilerim gibi 
du§unurdiim. Mulahazalanm haklt ve 
yerinde buluyorum. Fakat ben ne bile
yim? Mu§ahedelerimi oldugu gibi yaz
dtm. Eger T aksim meydanmdan Tunele 
kadar uzayen toplan, Beyaztd kulesi ir
tifamda duvarlarla muhat kaleleri gor
medimse, ya bize gostermediler, yahud 
bunlar mevcud degildil Yaztlanma, tuy· 
ler urperten, kan govdeyi goturen avan
tiir romanlannm -;e§nisini vermek gii<;: bit 
§eY degildi. Fakat bunu yapamazdtm. Ne 
yazt ideolojisi hakkmdaki telakkim, ne 
de vicdamm hakikati tahrif etmege mu
saiddi. Ve «yalancmm mumu yatstya ka
dar yanar» misilli; ister misiniz F ranstz 1 
dostlanmtzdan bir tekzibname gelsin; me
sela: «Bu adam neler uyduruyor? Hangi 
meydan muharebesini, hangi hava taarru
zunu gormii~ de tasvir ediyor? Garb cep
hesinde sukun hiikumfermadtn diye ... 
Oyle ya, obus, guile, bomba ancak bir
birine daha harb ilan etrnemi§ dost dev
letler arasmda revacda olan bir zaman
da yal!ayoruz! Halbuki Fransa ile Alman
yanm arasmda filen harb hali mevcud
dur. Bu harb be~ ay evvel ilan edilmi§
tir. ~u halde du~man olduklan io;:in dost
-;a geo;:inmelerine hie; bir mahzur yokl .. 

livan birbirini deneyor. Ne zaman er M t k T" t M"d" }""'" 
meydamnda tutu§acaklar? Jki pehlivan- In a a 1care U Ur Ugu 
dan zaytf olam tu§'la mt maglub ola" Istanbul mmtakast Ticaret mudurlugu-
cak, say1 hesabile mi? ~imdiden hi<;: bir l ne Sanayi u~um mudur muavini T alba 
hi.ikum neticeyi tayin edemez. Tarihte hio;: Sabuncu taym ~lunmu~tur. Fakat lstan
bir muharebe bu kadar esrarengiz olma- bul mmtakast Ttcaret mudiirliigunu gene 
dt. Kuvvetler sakh, planlar gizlidir. Bir sabtkt veo;:hile, T e§kilatlanduma umum 
surpriz kutusu ki yayma basmca dt§art- miidurii Avni Sakman, Te§'kilatlandtrma 
ya fulayacak chakikat:. in §ekli malum umum mudur vekilligini de Dt~ Ticaret 
degil. Be§eriyet ve medeniyet namma bir dairesi reisi Servet Berkin yapacak ve 
an evvel sulha kavu~mak iki taraf io;:in T alha. Sabuncu da merkezde vazife go-
de temennimizdir. recekttr. 

Bize gelince: Ulu Tannm vatammizt Alman rniibayaab arbyor 
bu badireden uzak ktlsm • Almanya ile akdolunan muvakkat ti-

CELA.LEDDJN EZINE caret anla~masmm piyasaya tahJis olunan 
BITTl 5,050,000 lirahk ktsmtnm sur'atle eridi

*** 
Celaleddin Ezinenin eserleri 

Karilerimizden aldtgtmtz biro;:ok mek
tublarla Celaleddin Ezinenin ne§rolunmu§ 
eserleri sorulmaktadtr. Muharririn eserle
rinden bir ruya oyunu olarak telif ettigi 
«Yakub t'e Otekiler» le, o5ehir Tiyatrosu 
tarafmdan oynanmt§ olan «Bir Misafir 
Celdi» kitab halinde ne~rolunmu§tur. Bun
Ian butiin kitabctlarda bulmak mumkun
dur. «Cumhuriyet» te ne~rettigiiniz Ame
rika mektublan henuz kitab halinde c;tk
mamtl,lttr; yakmda ne§rolunacaktu. 

gi gorulmektedir. Esasen bunun 2,5 mil
yon lirahk bir ktsmt tutiin ihracattmtzla 
derhal kapanmt§'hr. Ost taraft io;:in de bir
o;:ok sipari§ler almmt§hr. 

Almanlar son gunlerde bilhassa mem
leketimizden zeytinyagt almak lizere te
§ebbusler yapmaktadular. Halbuki yeni 
anla§mada Almanyaya ihrac olunabilecek 
maddeler arasma zeytinyagt ithal edilme-
mi§tir. 

Hurda dernir tacirlerinin 
istedikleri 

Size heyecanh bir sine filmi seyret
tiremedimse, kabahat her halde benim de
gildi. Majino mustahkem mevkii ve garb 
cephesi Istanbul kadar sakin, Istanbul 
kadar emniyetli yerlerdir. Mnharebenin 
kreterium devresine ne zaman girecegi 
de bellisizdir. 

<;ivi ihtikar1 yap1hyor 
Ticaret Vekaleti ba§ kontrolorliigu ye

ni bir c;ivi ihtikan hareketine vaz'tyed et
mi§ ve keyfiyetten ihtikar komisyonu ha
berdar edilmi§tir. 

Skandinav devletleri Fin • Rus 
harbine tavassut edeceklermif 
Londra 26 (a.a.) - Skandinav dev· 

letlerinin Fin • Sovyet ihtilafmda tavas • 
suta amade olduklanm bildiren Kopen • 
hag haberleri hakkmda tefsiratta bulu • 
nan Reuter Ajansmm diplomatik rnuhar
riri, Londradan bu husustaki hath hareke
tinin zaruri olarak ihtirazh olacagt kana
atini gostermektedir. 
• Filhakika lngiltere bu te§'ehbiise i§tirak 
etmi§ degildir. Esasen lngiliz hukumeti 
Fin • Sovyet harbinin zuhurundan beri bu 
neviden hio;: bir tavassut teklifi yapmaml§'· 
ttr. 

Diger cihetten, Moskovadan gelen son 
matbuat haberleri Sovyetler tarafmdan 
hio;: degilse ~imdilik tavassuta miisaid bir 
hath hareket kaydeder goriinmuyor, 

Muharrir yaztstm ~oyle bitiriyor: 
«lngiliz rnahfilleri boyle bir hareketi 

te§vik etse, dt§artda muhastm mahfiller 
bunu Finlandiya i.izerine hukukunu tehli -
keye du§urecek surette yaptlan bir tazyik 
olarak tefsir edecelkerdir. Buna muakbil 
lngiliz hukumeti boyle bir tavassut te§eb
biisiinde bulunanlann cesaretini kuacak 
§ekilde hareket etse, kendisini ha§ka mak
sadlara eri§mek io;:in §imal Avrupasmdaki 
muhasamatt uzatmaga o;:ah§makla itham e
deceklerdir. Buna binaen, lngiltere tt;m 
halen bu hususta her turlu tefsiratta bu
lunmaktan ic;tinab etmek mureccah ola • 
cakttr.» 

Zagrebde infilaklar 

Suikasdi . 
re1s 

iki anar,ist ~ 

yapm1' 
Zagreb 26 {a.a.) - Cumartesi ·guni.i 

telefon merkezinde vuku bulan bomba 
infilaklan neticesinde Huvat iftirak~tlan 
arasmda yaptlan muteaddid tevkifattan 
sonra iki muhim tevkif daha yaptlmt§tlr. 
Bu tevkif edilenler mufrid nasyonalist ve 
iftirakc;t gruplan reisleri olan muharrir 
Budak ile avukat Bu~'tur. 

Muharrir Budak 1934 te Kral Alek -
sandr'a yaptlan suikasd dolaytsile Usta§i 
hareketinde methaldar gorulmu~ ve an • 
cak bilahare afft umumiden istifade ede
rek Yugoslavyaya donmu§tii. 

Dost Rumanyan1n 
biiyiik bayram1 

(Ba§ ta1'afa l lnci sahi.fede) 

daglar ve denizlera§'m yerlerden bulup Guvercinligin methalinde, zemini mii• 
geri gelmekte gosterdigi harikulade kabi- teharrik tahtadan yaptlmt§ bir bolme var· 
liyet darbtmesel hiikmune girmi§tir. Bu dtr. Haberle avdet eden guvercin, yuva. 
kabiliyeti, onu, askerlik sahasmda buyuk sma girerken bu muteharrik tahtaya ba. 
hizmetler goren, o;:ok degerli bir unsur smca bir elektrikli zil dugmesini hareketo 
haline getirmi§tir. getirir; sahibine bu suretle, avdetini ha· 

T ayyare ve radyo devrinde, posta gu- ber vermi§ olur. 
vercininden meded ummak aykm gorun- 'i-¥'1-

mesin. lnsan zekasmm, tayyare, radyo ve Tatbikat ciheti boylece pek basit go-
emsali fen harikalan iizerinde durmadan runen bu i§in, bir de su taraft var. Fizik 
i§leyen §eytanetini, her zehire bir panzehir alimleri, hatta radyestezi miitehasstslan, 
aramaktan bir an geri kalmtyan gene ay · posta giivercinlerinin istikamet tayininde
ni §eytanet tesirsiz buakmaga o;:ah§ttk<;a, ki harikulade kabiliyetlerinin strnm uzun 
radyo dalgalanmn ta§tdtgt haberleri yau uzun ara§tlrmt§lar, fakat bulamamt§lar • 
yolda a§trmak; tayyarelerin vazifesini dtr. Bu hassayt, giivercinin, serserilige 
guc;le§tirmek; ins&n olsun, makine olsur., meftun fakat yuvasma a§'kla bagh hi\ 
her turlu haber ta§tma vasttastm attl bt · mahluk olmasile izah edenler vardtr. Dik. 
rakmak daima mumkundur. kat ettinizse, ekseriya gormii~siinuzdiir. 

Halbuki, saatte 80 kilometre siir'atlc, Bir dam iistiinde, hu t;ekerek yem pe§in• 
300 metre yiiksekten uo;:an bir guvercini11 de dola§trken, birdenbire kanadlamp du
haber ta§tdtgmt ke~fetmek kehanete bagh var kovugundaki yuvasma dogru ko§al' 
bir i§tir. Kaldt ki, o irtifadan uo;:arken gi.i- gi.ivercinler vardtr. Sanki orada bir !leY 
vercinin mevcudiyetini farketmek bile bir unutmu~tur da, birdenbire akhna gelen 
meseledir. Farztmuhal, bir serseri kur~uu o unuttugu §eyi almaga gitmi§tir. Haytr, 
isabetile, yahud bir atmacanm gagastle Bu ani ko§U§taki sebeb, strf, sahibsiz ka· 
hayatma hatime o;:ekilse bile, yerini dol- ian yuvaya bir yabancmm gelip yerle§i • 
duracak suru ile arkada§t vardtr. vermesi endi~esidir. 

Uzaga gitmege hacet yok. 19 I 4 • 191 8 Ancak, yuvaya olan bu merbutiyet, ol. 
harbinde, sayiSIZ insan hayatt kurtarma • sa olsa avdet arzusunu izah eder; yol bu]. 
Ianna miikafaten minimini gogusleri rna- rna hassasmt degil. 0 halde, bu istidadm 
dalyalarla suslenen posta guvercinlerin • membat nerede? 
den 100,000 tanesi de, bu sefer F ranstz Goz kuvveti, burada mevzuu bahsola
ordusu ba§kumandanhgt tarafmdan, Ma· maz. Bir posta guvercinini, bir sepete ka• 
ginot hattma gonderilmi§tir. paytp, bir vapur kamarasmda, istediginiz: 

Yakm bir hadise daha: ~imal denizine kadar uzak mesafelere goturunuz. Karaya 
du§iip kalan bir deniz tayyaresi, io;:indeki indikten sonra, kanadtm, muayyen olan 
posta giivercinile haber uc;urmak sayesin- istikarnete ac;makta asla tereddiid etmez. 
de kurtanldt. Kapah yerde seyahatle degil, kenai 

T ufamn sona erip ermedigini anlamak 
ic;in Nuhun uo;:urdugu guvercin, posta gu
vercinlerinin piri saytlmaz mt? 

Kleopatra devrinde, muhasaraya alm
ffil§ l,lehirler halkma haber gondermek is;in 
guvercin k.Ulamrlardt. 

F ransa Krait Dorduncu Hanri Paris 
muhasarasmda, posta guvercinleri 'kullan
mt§tlr. Nepolyon, I 809 da, Abensberg 
muharebesinde, gene bu hayvanlardan is
tifade etti. Posta guvercinleri, me~hur 
Natan Roo;:ild'in efsanevi servetinin esa
smt te§kil eder. Napolyon harblerinin' ne· 
ticesini ogrenmek maksadile, Ro~ild, gu
vercinlerden istifadeyi du§unmu§tu. 

1870 harbi, Fransa guvercinlerinin 
hummah faaliyetine §ahid olmu§tur. Pa· 
ris muhasarasmdan evvel, vilayetlerden 
hukumet merkezine binlerce €Uvercin ge
tirildi. Paris, harice gonderecegi habet· 
Jeri, bunlar sayesinde gondermege mu -
vaffak oldu. Aynca, kafeslere konulup 
balonlarla uo;:urulan Paris guvercinleri, 
gonderilen haberlerin cevablanm ta§tdt
lar. Haberler ve cevablar 5 X 3 eb'adm
da pelikuller iizerino fotografla tespit 
ediliyor, sonra bunlar gene fotografla oii 
yutuluyordu. Yirmi pelikul ustune tespit 
edilen u-; milyon harf bir gram aguhktan 
oteye ge<;:miyordu. Bu pelikuller bir kur
dan tupune yerle~tirilip guvercinin kuyru
guna baglamyordu. 

~-!"-!" 

kanadile ut;arak gittigi yoldan avdetinde, 
ayni kabiliyetinin tezahurune §ahid olur
sunuz. Havalamnca, iki yuz metreye ka• 
dar yukselir ve bu sebeble, gozu, arznl 
yuvarl khgmdan dolayt, elli kilometre -
den otesini goremez. Buna ragmen, me • 
sela Parisle Roma arast kadar uzun bir 
mesafeyi tereddudsuz a§ar. 

Posta guvercinlerinin bu f1tri kabiliyeti, 
tabiati her sahada yenmege ugra§an in • 
sanlann c;ozemedikleri muammalardan • 
d1r. 

Ayni hassasiyete sahib daha ha§ka hay' 
vanlan bir tarafa buakaltm. lnsanlar ara" 
stnda bile, bilhassa iptidai kavimlerde, nc 
~ayam hayret kabiliyetler vardtr. Mogol• 
lar, Cenubi Amerika yerlileri, gece ka • 
ranltgmda, en sarp arazide, en bilmedik· 
leri havalide, aradtklan yeri, ellerile koy
mu~ gibi bulurlar. 

Posta guvercininin. kunhiine varamadt· 
gtm1z has9alarma, cahiliyet devrinde in -
sanlarm da sahib olmadt!i:mt, medeniyet 
ilerledik~e terkedilen bu hassalarm du • 
mura ugramadtgmt ne ile temin edebili· 
riz? 

Gene 0 

H. BILGIC 

propaganda ! 
(Ba§ tarafa birinci sahifede) 

Diger bir faraziyeye gore ise, bu ted
bir §'imalden yaptlmast muhtemel bir ln
giliz - F ranstz istilasma kar§t ihtiyati rna• 
hivettedir. 

Rumen devletinin son astr zarfmda te
kamulii, ani bir sto;:rama §eklinde vukua 
gelmi~tir. Rumen rnilleti, kokleri Bizans 
ve Roma hukukunda olan ve men§eleri 
ecdaddan mevrus bir taktm orf ve adet
lere istinad eden mahalli miiesseseleri bt
rakarak hit;bir degi§iklik yaptlmakslZln 
ithal edilen modern liberalizrnin mucerred 
prensiplerini kabul etmi§tir. 

1866 kanunu esasisinde munderic bulu
nan bu prensipler, bugiine kadar Ruman
yanm umumi hayatma hakim olmu~tur. 

Harbden evvelki uzun sulh ve refah 
devresinde irsi kralhgm ifa etmekte oldu. 
gu muaddel rol sayesinde bu kanunu esa· 
si, memleketin miikem~elen inki§af et
mesine medar olmu~tur. Fakat harbden 
sonraki tamamile yeni ve mli§kul §erait, 
demokratik liberalizmin iltizam et:nekte 
oldugu temayullerle devletin hakiki men
faatleri arasmdaki tezadt ortaya t;tkarmt~
ttr. Rumen milletinin devlet hayatmm 
an' anesinde pek ziyade mergub olan oto
rite, vahim surette tehlikeye maruz 
kalmt§hr. 

19 14 - 1918 harbinde posta giivercin
leri, bombardtmanlara, sun'i sislere, bo
gucu gazlere ragmen muntazam seferler 
yaparak, inkttaa ugrayan telefon muha -
verelerinin, goriinmez olan rasad i§aret
lerinin yerini tuttular. Verdun kaleleri, 
Vaux istihkamt gibi, Buyiik Harbin en 
kanh sahnelerinde, posta guvercinleri, m
sanlan ktskandtracak yararhklar gaster. -
diler. 

Danimarka mehalilinde haber yok 
Kopenhag 26 (a.a.) Salahiyetli 

Danimarka mahfillerinin, Danimarkamn 
cenub hududunda Almanlar tarafmdau 
dar edecek surette i§lemesi. 

2. Finlandiya ihtilafmm betere dogru 
inki~af etmesi. 

Bu ikinci faraziyenin tahakkuk etmesi 
icab edecek gibi goriiniiyorsa da avni 
mahfillerin kanaatine gore, Finlandiy~lt
lar, karlann ve buzlann erimesine kadar 
her halde tutunabileceklerdir. Bu devre
de, Ruslar kendileri it;in faydah surette 
ilerleyemiyeceklerdir. Muttefikler ise, o 
zaman, gonullu ve harb levaztmt gec;ir
meyi temin edecek vaziyette bulunacak
lardtr. 

Siyasi partiler arasmdaki munaka§alar, 
ya lmz bu partilerin mevcudiyetlerinin za
mam olan demokratik prensiplere ihanet 
etmege kadar varmakla kalmtyarak mil" 
let io;:in tehlikeli bir emniyetsizlik ve ni -
zamstzhk devresi ao;:mak ihtimallerini ar
zedecek derecede alevlenmistir. 

Posta guvercini, bin be§ yuz kilometre 
mesafeye kadar uo;:tuktan sonra donup 
gelmek gibi harikula e meziyete, astrlar
ca siiren bir tsttfa neticesinde sahib ol • 
IDU§tur. Bu 1sttfanm parlak neticeleri, her 
memleketin ihtiyacma en uygun §ekillerde 
tezahiir etm_i§tir. Mesela, lngiliz giiverci
ni iki metre ilerisi gorulemiyecek derece· 
de kesif sislerde, yolunu bulmakta kat • 
iyyen gut; liik <;:ekmez. laveo;: guvercini ka· 
ra ah§'tkttr. 

Di.inya gazeteleri, karilerinin alakala
nm celbetmek it;in, siitunlanm dedikodu" 
larla dolduruyorlar. «likbahara taarruz ... 
Sonbahara hiicum ... » ve saire gibi ... Bu 
iri puntolu serlevhalan her gun okumak
taytz. lnanmaymtz bu haberlere, Yarmm 
n e siirprizler hazuladtgmt kimse bu gun
den kestiremez. 

Okuyuculanmm diger bir ktsmt da §U· 
na benzer sualleri sormaktadtrlar: «Ma
i ino hath yanlabilir mD Majino istihkam
lan mt daha kuvvetlidir, Zil(firid miida
faast mt? F ranstzlar mt galib gelecek, 
Almanlar mt h gibi ... 

Bu ihtikar hareketi Avrupadan, bilhas
sa ltalyadan getirilmi§ olan <;:iviler uze
rinde goriilmu§tur. ~iviler piyasaya gelin
ce, getiren ithalato;:tlar bunlann fiatmt 2 7 -
28 kuru§ olarak gostermi~ ve bir de es
babt mucibe ileri surmii§tiir. Fakat yapt
lan tetkikler, bu mucib sebeblerin yerin
de olmadtgmt, binaenaleyh haricden ge
len c;ivilerin de dahilde imal edilenler gi
bi 25 kuru§ baz fiat uzerinden sattlmast 
neticesine vanlmt§'tlr. Bu §ekil ithalato;t
lara bildirildigi strada c;ivilerin 2 7 • 2 S 
kurul,l uzerinden sattldtgl ogrenilmistir. 
Maamafih o;:ivilerin ktsmen sattlsa bile 
biiylik bir ktsmmm sahlmamt§ oldugu ka
naati vardtr. Bir taraftan Ticaret miidur
liigiince vaziyet tetkik edildigi gibi diger 
taraftan bu satt~ keyfiyeti uzerinde de 
tahkikat yaptlmaktadtr. 

$ehrimizin hurda demir tacirleri bazt 
te§ebbuslerde bulunmak iizere Ankaraya 
bir mumessil gondermege karar vermi§· 
lerdir. Bunlar, Avrupada demir fabrika
larmm hurda demire en <;:ok muhtac ol
duklan ve hurda demir fiatlannm <;:ok 
yiiksek bulundugu §U strada hurda demir 
ihra~ ederek mukabilinde mamul demir 
ithaline musaade olunmasmt isteyecekler
dir. Tacirler, ihrac edilecek hurda demir
lerin ilk partisini her fabrikanm gumriik 
resminden muaf olarak memlekete sokup 
i§e yaramadtgt i<;:in hurdaya t;tkarttti:b fa
kat kanun mucibince sattlmasma da im
kan bulunmtyan makine hurdalarmm te§'
kil etmesini teklif etmektedirler. Bu ~e
kilde makine hurdalan miktan memle
ketimizde her turlu tahminin fevkinde 
bulunmaktadtr. 

lnhisar kolonyasmm ihdas 
ettigi soylenen vaziyet 

Rumanya, mukadderatmn~ bu feci a -
nmda tarihin manastm ve milletin irade
sini a~;tkt;a tefsir ederek 2 7 §Ubat ! 9 38 
kanunuesasisini tanzim ve ne§retmi§ olan 
enerjik ve kiyaset sahibi bir hukiimdara 
malik olmak talihine mazhar olmu~tur. 

Beslemesi yeti~tirmesinden kolay olan 
posta giivercini, iki ayltk olunca, terbiye 
ve talim devresi ba§lar. lki ayagma, hiivt
yetini gosteren iki bilezik get;irmekle i§e 
ba§lamr ve guvercin bir kilornetreden 
ba§laytp dort kilometreye kadar tedricen 
artan mesafelere uo;:urulur. Bu ilk tecriibe 
uo;:u§larmda, yanma, rehberlik etmesi io;:in 
tecrubeli bir ya§h guvercin verilir. 

Gene ayni mahfiller, Sk'lndinavya 
mt'mleketlerinin goniillu get;irmek i<;in 
muttefiklere yanresmi surette bahsetti"<· 
leri kont.,njan miktanm fazlala~hra~aLia
rmt iimid etmektedir. Diger taraftan ivi 
membalardan gt'len biitiin raporlar, Is· 
ve<;in bitarafltk siyasetini ilan etmesine 
ragmen, insan ve malzeme yardtml-.nm 
t;ok fazla arttrmak nivetinde bulundu:ru-
nu ch teyid etmektedir. ~ 

Rus gazetelerinin ne~riyatr 
Helsinki 2 6 ( a .a.) - Sovyet matbu

att ~imalde lngiliz gemileri mevcud oldu· 
gu hakkmda bir kelime bile yazml'lmakta. 
buna mukabil Turkiyenin mudafaa haz1r· 
hklanna dair §ayialara muhim bir yer a
yumaktadtr. 

Majino hattmm dunyanm ve askeri ta
rih in en muazzam istihkamlart olduguna 
~ iiphe etmiyorum. Geo;:ilir mi, ge<;:ilmez 
•Y> i? Buna hangi babayii:\it cevab verebi
li rl Evvela biz, tek bir istihkamm, mah
dud bir ktsmmt gezdik. Tabii her tarafl 

24 §Ubat plebisitinde millet tarafmdan 
co§kun tezahurlerle kar§tlanmt§ olan Kral 
lkinci Karol kanunuesasisi, Rumanyaya 
nizam ve terakkiyi garanti etmi§tir. 

Jnhisar kolonyasmm, diger serbest ko
lonya amillerinin imalat yapmalanna im
kan buakmadtgt hakkmda ileri suriilen 
iddialarm, dun Ticaret Odasmda yaptlan 
ilk io;:timada tetkikine ba~lanmt§hr. lc;ti
malara devam olunacaktu. 

Bu kanunuesasi, devlet hayatmm mo
dern prcnsiplerini Rumen milletinin an • 
aneleri ve hikmeti vucudile telif etmekte· 

_dir. 

Bir kao;: ay sonra, yavru guvercin, iki 
yuz kilometrelik mesafeler dahilinde gidi~ 
geli§ seyahatlerine -;tkacak hale gelir. Ba
zan bu gidi~lerin geli§i olmadtgt vakidir. 
Sebebini fazla derinle§tirmege luzum yok· 
tur. Bir kazaya ugramadtysa, mutlaka ko· 
tu bir tsttfa mahsulii oldugu it;in soysuz· 
!ugl;! icabt, ba§tm ahp gitllli§tir. 

Muhabire nazaran bu hal, Sovyet hu
kumetinin ~imaldt-ki vazivetini ~ok vahim 
olarak telakki etmekte oldui?una muhak
kak bir ~elildir. 



CUMHURIYET' 
27 $ubat 1940 ;---- - -

.,. ~ ~ .ieisicumhuru Benes Viborg diismek 
' 

•• uzere 
(Ba1 tarafs b!rinc! sahifede) 

lundugunu beyan etmektedirler. 

Sumner Welles diin GUNtiM BULMACASI 
I 

Mussolinile gorii,tii 
(Ba1 tarafl birinci sahifede) Balk~n £~mhuriyet, e anlabyor 

,(Cekoslovakya gene dirilecelctir!>> 
Helsinki 26 (a. a.) - Bu sa bah Helsin

ki' de saat I 0/15 ten 11/35 e kadar siiren 
alarm verilmi§tir. Bir ka!< mitralyoz ate§i 
ve ~zaktan tayyare sesleri i~itilmi§tir. 

Amerika Reisicumhuru Roosevelt'in el 
yaz1sile bir mesajm1 tevdi etmi§tir. 

Welles bu ahfam Berline gidiyor 
Roma 26 (a.a.) - Welles sah ak§a· 

m1 Berline hareket edecektir. 

T eknik biiro, miisabaka
larJn programJnJ hazalad1 

CB~ taratt 1 tncl sa11t!edel elile gozliigi1e oynayarak devam etti: 
Bir ka~ hafta evvel kendisini ne§' esiz bul- c- Miistakbel <;eko-Slovakya devleti 
mu§tum, fakat bu giin kat'i karannt ver- hududlan i~inde gene bir tak1m Alman 

Bundan ba§ka Vipuri §ehrinin bir ha
rabeye dondiigii bildirilmektedir. Y1kll· 
m1yan yalmz bir ka!; tarihi abide kalml§· 
tic. 

Welles su1h imhan1arrnr arayor 
Londra 26 (a.a.) - Daily Express 

ga2.etesinin Roma muhabirine gore. Ro· 
maya muvasalat eden Sumner Welles 
Avrupadaki seyahatini, ban~ imkanlan 
hakkmdaki raporunu nisanm ilk haftasm
da Ruzvelt' e verebilecek §ekilde siir' atle 
ikmal edecektir. 

2 mart cumartesi giinii ba~layacak o
lan altmc1 Balkan giire~leri i~tin yaplian 
biitiin haz~rhklar ikmal edilmi~tir. Giire~ 
F ederasyonunun Balkan miisabakalan 
teknik komitesi §U §ekilde bir program 
tanzim etm~tir: 

k b d !arm bulunmast tabii ve muhakkaktJr. Bu mi~ azim ar ir insan Jr. 
hal, tabii hududlanm1z icabatmdandir. Biiyiik Britanya ve F ransanm miitte • b 

f.k. d d' 1 d · · t k'b Bu miistakil devletin hayatiyetine sahi 1 1, urup m enme en gayesm• a -, 
d . B h f d b'l o"ze olabilmesi irin Alman sekenesi bulunmak e 1yor. u gaye, ayat e asm1 1 e g ., 

almag"1 muhik gosterecek derecede asil icab eder.~ 
l Doktor Benes'in Almanlar meselesi bir ga:vedir: Aziz vatamn kurtan masJ. 

hakkmdaki miitalealan, bizi <;ok alakadar 
Miittelihlere askeri yardzm eder; zira bu miitalealar, <;:eko-Siovakla-

Milli <;:eko-Slovak komitesi, kendi or- rm yeniden viicude getirilecek devletin 
dusu ir;in efrad toplamak ve kaydetmek hududlan dahilinde Almanlarla ya§amak 
hakkma maliktir. Acaba <;:eko-Siovak or- istememekte olduklan suretindeki §ayiayi 
dusunun askeri bak1mdan miittefiklere ne · teJ..7ib etiT'ektedir. 
~ibi bir yard1m1 olabilir? «Miistahbel cumhuriyetr;i Almanya 

Doktor Benes, diyor ki: · h 
f d ile te,.rihi mesarye azrnz» c- Fransadaki ordumuzun era lnl, T 

diinyamn her tarafmdaki memleketlerde - Miistakbel Almanya ile ne ~ekilde 
ya~amakta olan biitiin <;eko-Slovaklar mesi'i birliginde bulunmak tasavvurunda
te~kil edecektir. Yani bu de fa F ransada s1mz? 
Bi.iyiik Harb eenasmdakinden daha bii • -- Alman Cumhuriyetinin 15 sene sii
yiik ve efrad1 ~ok bir ordu bulunacaktu. ren hayatmda memleketimizle Almanya 
Bu ordunun ehemmiyeti, yalmz yapacagl arasmda hi~ bir mii§kiil ~1km1§ degildir. 
maddi yard1ma miinhas1r kalmiyacakttr, Miistakbel Almanya ile de bu Alman cum 
manevi k1ymeti de, bu maddi yard1mdan huriyetile olan miinasebetlerimizden da
biiyiik degilse de onun derecesindedir. ha iyi deililse de onlar derecesinde iyi 
Bu ordu, ayni zamanda ecdadmdan mev· miinasebetler idame etmek emelinde • 
rus milli topragmda <;eko-Slovak milleti· yim. » 
nin gostermi~ o]d,.::_u azimkarane muka- Doktor Benes, her tiirli.i Soven tema
vemetin bir sembolii olacak!Jr. Bizim yar- vi.i11erden tamamile azade bir zat .. Nazi
d1m1m1z, bu harbin neticesi bak1mmdan · k d k 1 

I lerin en i memleketine ar~1 yapm1~ o -
miihim olabilir. Dogrusunu soylemek a- duklan haks1zhklar1 kat'iyyen dii~iinmii-
zlm gelirse bu ordu, harbi seri bir netice- yor ve hiir Almanyaya kar§l hi~ bir inti-
ye isal etmege yardJm edebilir.:. kam hissi beslemiyor. 

Doktor Benes, magrurane ,u sozleri 
Merhezi Avrupa Federasyonu ilave etti: 

c- Daha bu giinden biitiin Ceko-Slo· Doktor Bene§, merkezi Avrupa devlet-
vak milleti, nazilerin Almanyasma kar~1 lerinin bir federasyon vi.icude getirmeleri 
ayaklanml$tiT !:. fikrine hararetle taraftar. Kendisi, bu fik
Siyasi l}el rolii oynamast mukadder rini ge~enlerde ne§redilmi§ olan Democ-

racy T o-doy and Tomorrow admdaki e-
olan Tiirhiye serinde izah ve te§rih etmi§tir: c:Nazizme 

Sordum: muhalif bu Almanlar, Avusturyahlar, 
Balkanlarm ve Yakm Sarkm §imdiki Polonyahlar ve <;ekoslovaklar mehafi • 

siyasi vaziyetini nas!l buluyorsunuz? Iinde merkezi Avrupay1 yeni bir esasa is-
- Yakm Sarkta Balkanlarm siyasetile tinaden tensik etmek i~in hararetli bir ar

Yaktn Sarkm siyaseti arasmda bir koprii zu vard1r. Boyle bir vaziyet, her tiirlii ye
vazifesini goren Ankaranm hi.kim vazi • ni ihtilaflara kar§l bir zamand1r. Mesai 
yeti, miittefik devletler i~,;in mes'ud bir bir!iginin neticesi olacak ve biitiin muhit
hadisedir. Kemali:r:m Twkiyesi gibi ha • Jerde iimidler uyanduacak olan bu fikri 
ri!,ulade terakkilere mazhar olmu1 olan 

miidafaa eden doktor Benes, bunu yap· bir memleketin siyasi tef rolii oynamas1 
mukadderdir. Ben, General fsmet tnonii- makla miistakbel demokratik Avrupay1 

.. b •- 'k d B • 1 n 1·deal sulh nimetine kavueturmaga <;ah§mak sa-nun u ~,;o"' naz1 an a ogaz ar1 y 

bir muhaf1z1 o'duguna kaniim. hasmda kJYmetli bir yard1m bulunmu§ o-
Almanstz f;eho-Slovahya o1amaz luyor. 

<;:ek Reisicumhurile yapml§ oldugum Po1onya ile lefriki mesai 
miilakatm en miihim k1sm1, ekalliyetler ve Doktor Benes, siyasi ~eflerile ~ok sa • 
bilhassa S!ovaklar ve Almanla{ mesele mimi miinasebetlerde bulunmakta oldui'i;u 
lerine taallilk eden k1sm1d1r. Polonyadan bilhassa c;ok dostane bir li-

Doktor Benes, §oyle dedi: sanla bahsetmektedir: 
c .r;- Yeniden meydana getirile~k olan «- Biitiin ihtilaflar, unutulmu§tur ve 
(:eko-Slovak devleti, tabii gene demokra- <;eko-Slovak milli komitesinin ilk beyan
tik bir cumhuriyet olacaktlr. Devletimi - namesinde Polonyamn miittefik olc;lugu 
zin dahili meseleleri, yani hududlannuz ilan edilmi§tir. » 
dahilindeki Slovaklar ve Almanlai me - Doktor Benes'in bu beyanatmdan aon
sele~i. bizzat bu milletlerin serbest~e ve - ra iki Slav milletinin istikbalde viicude 
recekleri kararlarla halledilecektir.:. gelecek olan hiir Avrupada pek samimi 

Reis Benes, bir miiddet derin derin surette mesai birliginde bulunacaklanna 
dii~iindii ve mutad1 oldugu vec;hile sag muhakkak nazarile bakJlabilir. 

sergisi 

Evvelki gun Halkevlerinin ylldoni.imii miinasebetile birc;ok Halkevlerinde 
oldu.ttu _gibi Eminonii Halkevinde de bir fotograf sergisi ac;Ilm1~hr. Miiteaddid 
gi.izel eserleri ihtiva eden sergi halk tarafmdan takdirle ziyaret edilmektedir. 

Meksikoda bir tren 
kazasmda 20 kisi oldii • 

Dun, Bulgaristan Turklerinden 68 ki - guklann ,iddetli devam1 yiiziinden i.ic; sa. 
~ilik bir go~men kafilesi, vapurla Varna- at ge9 gelen konvansiyonel treni 60 mu
dan ,ehrimize gelmi~tir. Resim kendi pa· hacir getirmi~tir. Bunlar Yugoslav ve Bul
ralarile anavatana iltihak eden bu uk - garistan Tiirklerindendir. Bu giinlerde da· 
da,lan gostermektedir. Kara yolile de bir ha yiizlerce muhacirin memleketimize 
!;ok muhacir gelmi~tir, Balkanlarda so- gelmeleri beklenmektedir. 

Meksiko 26 {a. a.) - Birle§ik Ameri
kaya giden bir ekspresle, bir mar~andiz 
treninin Meksiko §imali garbisinde 194 iin 
cii kilometrede <;arpl§malan neticesinde 
20 ki~i olmii§tiir. Bir miktar da yarah 
vardu. lki yolcu vagonu tutu§mu§tur. 

Queretaro' dan bildirildigine gore feci 
bir §imendifer kazas1 neticesinde bir <;ok 
kimseler olmii, ve yaralanm,,ur. Petrol 
yiiklii bir tren bir yolcu trenine ~arparak 
ate~ alm1~hr. 

Welles, Avrupadaki ikameti esnasmda 
soyliyecegi yegane ~eyin bir yerden diger 
bi1 yere hareketi saati olacagi~J bildirmi§
tir. 

Ameriha bitarallara muhtrra 

Miisabakalara i§tirak edecek biitiin ta
klmlar I mart cuma giinii saat II de Tak. 
sim Atatiirk abidesine ~telenk koyacaklar
d~r. Ayni giin aaat i.i<;te altmc1 Balkan 
kongresi a<;llacakhr. Kongrenin toplantl 
yeri heni.iz malum degildir. 

Kongreyi mi.iteaklb istanbul mmtakas1 
saat I 7 de bir c;ay ziyafet( verecektir. 
<;:aydan sonra da miisabaka hakemleri 

gonderdi saat 19 da ilk i~timalanm yapacaklard1r. 
Washington 26 (a.a.) - Siyasi me- 2 mart cumartesi: saat 11,30 da tart!, 

hafilden ogrenildigine gore, Amerika Ha- 14,30 da miisabakalann a<;lh§l. 
riciye Nezareti, el~ilikleri vas1tasile bita- A<;1h§ merasimi, Balkan mar§J, Yunan, 
raf devletlere bir muhhra tevdi etmi~tir. Yugoslav, Rumen ve Ti.irk marolan ~;ah
Bu muht1ra, harb bittikten sonra enter- narak yap1lacaktn. 
nasyonal bir ekonomi sistemi kurulmes1 Vali bir nutuk soyleyecek, misafir ta-
ve silahs1zlanma hakkmdad1r. k1mlann murahhaslan mukabele edecek. 

Hariciye Nazm Hull'iin de beyan ettigi ler, Beden Terbiyesi Umumi Miidiirliigii 
iizere Amerika Hariciye Nezareti, sulh namma da bir nutuk soylendikten sonra 
teessi.is eder etmez bu meselelerin hallini mii•abakalara ba~l,roac .. ktu. 
kolayla§hrmak iizere §imdiden onlarm 3 mart: Saat 12 de tart1 yap1lacak, 
iizerine bitaraflann nazan dikkatini eel- saat 14 te miisabakalara devam. 
betmektedir. 4 mart: Saat 12 de tart!, saat 20 de 
,-. b 1 , , k h, 1 , giire§lerin fin ali. 
~em er ayn rn nut unun a rs err I 5 mart: Saat 20 de Belediye tarafm-

Roma 26 (a.a.) - ltalya matbuah dan ziyafet. 
\:emberlayn'le Fiihrer'in nutuklanm ne§- 6 mart: Beden Terbiyesi umumi mii
retmekte fakat herhangi tefsirde bulun - diirliigi.iniin saat I 3 te ziyafeti ve derece 
mamaktad,rlar. alanlara miikafat tevzii. 

Stampa gazetesinin Londra muhabiri Verilecek miikafatlar §unlardJr: 
diyor ki: Her siklette birinciden ii<;iinciive kadar 

c<;emberlayn'in nutkundaki sozler di§- derece alanlardan birincilere altm ma
lerini avma ge<;iren ve onu bir daha b1- dalya ve diploma, ikincilere giimii§ ma
rakmJyacalr olan bir buldug tesiri buak- dalya ve diploma, ii~iinciilere bronz ma
maktadn. Elinde sulhun §emsiyesile do - dalya ve diplomalar verilecek. galib ge
la§an <;emberlayn'i hatuhyanlar, sopasm1 len taklma da giizel bir Sild hediye e -
kaldirml§ bir <;emberlayn tasavvur et - dilecektir. 
mekte gii~liik <;ekmemektedirler.~ Hakemler: 

-·• Ba~ hakem: Eski giire§ federasyonu re-
isi Ahmed F etkeri; Yunan tak1mmdall: 

Y eni bir nizam 
pe~inde 
<Ba:makaleden devam> 

Alman bayragmm nazh davetine ragmen 
dcrhal merdivenden uzakla~tJm. 

* Y olda ~oforle arkada~hg1 ilerlettik. 

Jan Pankaplos; Yugoslav tak1mmdan: R. 
Wolter; Rumen hakemi heniiz belli 
degildir; Tiirk taklmmdan Ismail Hakk1, 
Tayyar, Seyfi Cenab, Sadullah. 

]iiri: Ahmed Fetkeri, 'Bi.irhan Felek, 
Murahhaslar: 
Yunan tak1m1 namma; Jorj Papadop

los, Yugoslav tak1m1 namma; Anton Be
ga<;, Rumen tak1m1 murahhasJ belli de
gildir. Tiirk tak1m1 namma; Vehbi Em. 
re. 

Kronometror: R1za Sueri, Hikmet, Va
mlk. Miisabaka doktoru: Atletizm Fede-
rasyonu Reisi Adnan. 

Yunan taktmi: 
56 kilo: Dimitri Soganos, 61 kilo: Bi

ris, 66 kilo: Filips, 72 kilo: Petnazos, 79 
kilo: Kapislis, 8 7 kilo: Karanioa, aihr 
siklet: Parikomissos. 

Soldan sa~a: 
1 - Zamane lnsam (!ki kelime). 2 -

Tenbelllk eder gibi goriinen, para mahto.• 
zas1. 3 - Katedilmi§ yer, yemek yeme vo.· 
sJtalarmdan. 4 - Qok malumat sahib!, 
dtinyanm krokisl. 5 - Fransada Oir kule, 
efsanevi bir da~. hayvanlarm takunyesl. 
6 - i~c;llik. 7 - Blr harfin okunu.,u, uzuv
larmdan blrl mevcud de~il (lki k.tHirr.eJ. 
8 - Blr clns §ekerler (cem!J, bir hart!n o• 
kunu§u. 9 - Blr harfln okunu~u. pahall 
de~!!. 10 - Me§hur blr iran §air!, !skarn • 
b!Jde bir ka~1d, 11 - ~l§k!nce, bir vllaye· 
timlz. 

Yukaridan a~ag1ya: 
1 - Bir t!caret yeri kii§ad eden (lkl ke

l!me). 2 - Blr yerin altlm iistilne getirJr 
~ekllde kar1§hrmak, bir edatm kLSa!tum~ 
ve kalmla~tmlmJ~I. 3 - Sebeh, lilzum. 4 -
Bir daha tekrar edersenlz ln!lt!yl tar!! 
eder, blr emrin tersi, bir lskambll k§.~Jdl -
nm ters!. 5 - Hal edat1, pek ucuza satm a· 
!man. 6 - Zamanm kJslmlarmdan, zevce. 
7 - Manzumelerde bu!unur, bir edatm ter· 
sl. 8 - Blr nevi lrad, ham iiziim. 9 - Bir 
cins deri, bir daha tekrar ederseniz blr 
hayvanm yavrusu olur. 10 - Hararetinl 
fazlala~hran, garb! Anadoluda blr kasab~. 
11 - En az, keder vericl. 

Evvelki bulmacanm halledilmit oekli 
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!Ankara Borsas!~:~~~~;!o 

Londra 1 Sterlln 5.25 \ 
New- York 100 Dolar 130,19 
Paris 100 Frank 2,9551 
Milano 100 Ll.ret 6.74 
Cenevre 190 lsv. Fr. 29,2725 
Amsterdam 100 Florin 69,2521 ~ 

Berlin 100 Raylljm. 
Briiksel 100 Belga 

Tiirklerden bildigi olmadigi, fakat baz1 
Tiirkiyeli Ermenilerle ve Tiirkiyede bu
lunmu~ bir iki F ransiZla uzun zamandan
ben tam~trgm1, bu suretle vas1ta ile de ol
sa bize kar~l bir yakmhk duydugunu soy
ledi. Bir c;ok yemek isimleri say1yor, 
imambayiidi tabirinin nereden geldigini 
biliyor, hatta «neme laz1m !», «ben kan~
mam !» gibi beylik bir iki k1sa ciimle bile 
konu~abiliyordu. Tiirkiyede bulunmu~ 
olan dostu F rans1z, Bursada otel i~leten 
bir kadmm torunu imi~. 

Atina 100 Drahrnt 
Yugoslav taktmi: Sofya 100 Leva 

56 kilo: Pavas, 61 kilo: Vjehoslav, 66 Prag 100 <;ek Kr. 

22,04 
0.97 
1,5925 

- Sakm Madam Brod olmasm I 
Dt>dim. 

Sevimli yiizlii Frans1z neferi c;ocuk gi
bi sevindi: 

- T a kendisi i~te! Dostumun Ismi 
Paul Brod'dur. 0 ~imdi filan yerde as
kerlik yap1yor. Ne tuhaf tesadiifl Dostu
mun biiyiik annesini gormii~ olmamz .. Ne 
tuhafl 

Diyordu. 

Zavalh kadm, elli sene Tiirkiyede 
oturmu~. adeta Tiirkle~mi~ imi~. Miitare
kedf'n bir kac; sene sonra F ransaya getir
dikleri zaman bir tiirlii ah~amami~ «Bur
sa, Bursa!» diyerek say1klayarak olmii~. 

Madam Brod bir zamanlar <_::ekirge 
hamam1 gibi, <_::elebi Sultan Mehmed tiir
besi gibi Bursamn say1h ~eylerinden biri 
idi. Ben, onun son zamanlarma yeti~mi~
tim. Yunan isgalinden bir kac; giin evvel
di. Bursada Madam Brod'un otelinde 
oturuyorduk. fhtiyar kadm tertemiz tut
tugu mu~amba do~eli sofalarda bir RCilge 
gib; dola~Jyor, titrek sesile biz c;ocuklan 
oyal?maya c;ah~Iyordu. 

Turk kadmm1 da ilk defa Madam 
Brod'un bahc;esinden gormi.i~tiim. S1cak 
bir yaz ak~ami idi. Oradan buradan 
alclacele toplanan askerler, miitemadiyen 
yakla~hgm• duydugumuz dii~mana kar~1 
sevkediliyordu. Biitiin Bursa halk1 yol
lara dizilmi~. kahn bir toz tabakas1 arasm
da giine~in batttg1 yere dogru uzanan es
mer ~eridi sessizce ugurluyordu. Biz c;o
cuklar bahc;enin parmakhgma dayanm1~ 
bak1yorduk. Birden kenardaki kalabah
gm ic;inden siyah c;ar~afh bir kadm c;IktJ 
ve ma halinde yiiriiyen askerlerden bir 
tanesini kendine dogru c;ekerek boynuna 
sanld1. Hie; bir ~ey soylemeden oylece 
bir kac; saniye durdular. sonra gene hie; 
konu~madan aynldilar. Delikanh bir eli
le kasaturasm1 digerile tiifegini muhafa
zaya ~ahsarak ko~ar ad•m SITasma girdi. 
Ve ('ar~afh hdm tekrar kalabahgm ara
smda kayboldu. 

~erid halindeki tabur toz dumanlan 
arasmda giine~in bathgi yere dogru uza
mrken ihtivar Madam Brod'la gozgoze 
gelmi~tik. 0 da benim ~~:ibi mendilini yii
ziine gotiirmii~. gozlerini ~;l;vorrlu. 

NADIR NADJ 

kilo: fvan, 72 kilo: Romes, 79 kilo: A- Madrid 100 Pe~eta 
leksandr, 8 7 kilo: Svetozar, a~':Jr siklet: Varvova 100 Zlob 

13,435 

Oto. Budape§ta tOO Pengo 
Rumen ekipinden heniiz hareketine da- BUkre~ 100 Ley 

23,55 
0,6175 
3,0825 

31,0925 
31,005 

ir bir haber gelmemi~tir. Yu~toslav tak1m1 Belgrad tOO Dinar 
~ar~amba sabah1, Yunan tak1m1 da per- Yokohama 100 Yen 
~embe giinii ogle iizeri geleceklerdir. Stokholm 100 Iav419 K7. 

Moskova 100 Ruble 
Miisabakalarda Oslo'da vaptlan Avru- ESHAM ve T AHVILAT 

pa giire, ~ampiyonasmdaki beynelmilel 
G f d · . b'k 1938 % 5 ikramiyeli 19,68 iire§ e erasyonu mzamnames1 tat 1 

S1vas - Erzurum V 19,25 19,30 
edill'cektir. it Bankas1 Nama P. 8,80 

Galata -a-ray • Kolej basket- L~--=========j) 
bol miisabakasi OHi olarak bulunanlar 

Galatasarayla, Robert Kolej tak1mlar1 
arMmda c;ar~amba ~tiinii ak~am eaat 8,30 
da Bebekte bir basketbol ma'>J yap1lacak. 
t1r. 

Bnl{sor Nut"il'in hir miirac~:~ati 
Istanbul Boks Ajanhg1na tayin edildigi 

hakkmda baz1 g<'zetelerde yanh& yap•lan 
ne~riyat iizerine boksor Nuri bize miira
caP t etmi•tir. 

i · tanbul Boks A;~rl•Q;ma tayin ,.rliJ
me..l;Q:ini, ajan olarak Enverin se~ildigini 
soylemi•tir. 

Tiirkiye k1r ko§usu 
Bedeu Terbiyesl Atlet!zm Federa.syo -

nund::m: 
Ti.irkiye ktr ko§usu b!r!ncll!~I 3 mart pa

zar giinii Heybel!de yap1lacakttr. 
Atletlerin ve a§a~Ida !simleri yazllt ha -

kemlerin 3 mart pazar giin ii Heybellye 13,30 
da kalkan vapura yeti~meleri rica olunur. 

Adil Giray, Fi.iruzan Tekll, R1za, Cemi! 
Uzunoglu, Semih Tiirkdo~an, Taha, Cemal 
Venc;, i. Bak1r, H. Gi.ireli, AI! Beslm. Garbis, 
Sa(l!k, Miifahham Elmen, Turgud Oztufan, 
Faik bnem, Re~ad Erte, Naci Algi, Yusuf 
Bozoglu, Neriman Tek!l, Fikri Q1pa, Cevdet 
Kirman. 

Midesinden fenala§arak oldii 
«Suad • vapurunda lostromo T emel, 

diin bir fenabk hissetmi§. dii§mii~. olmu§· 
ti.ir. Midesinden otedenberi rahatsJZ ol -
dugu ve bu sebeble oldiigii anla§J]mJ~, ce
sed gomiilmii~tiir. 

Dimag nezfinden oliim 
Baknkoyde Saklzagacmda \:a~taron so

kagmda be§ numarah evde oturan yet -
mi§ be~ ya§mda Anastas Yavruoglu, Ye
nimahalle istasyonuna gelirken bir bat 
donmesile yere yuvarlanmJ,, olmii§tiir. 
Dimag nezfinden oldiigiine rapor ve clef
nine ruhsat verilmi~tir. 

Finlandiya konsolosunun 
cenaze merasimi 

Sehrimizdeki Finlandiya fahri konso
losu Mari~o Dar'm vefatJ dolaytsile diin 
Yiiksekkaldmmda Eskenazi Musevi iba
dethanesinde bir ayini ruhani yapJlmJ~. 
Lu merasimde Vali namma muavini I Iii
dai ile konsoloslar haz1r bulunmustur, 

KasJmpa§ada Belediyenin i§lettigi hal~ 
hamammda miistahdem elli ya§mda As• 
Ian, yatt1g1 odada olii olarak bulunmu~ .. 
tur. Ak~am yatarken odaamdan <;1karma• 
d1g1 mangaldaki kok komiiriinden zehir
lenmi~ olmas1 muhtemel goriilmekle be~ 
raber, cesed Morga kaldmlmJ§hr. 61iim 
sebebi hakkmda Morg~a rapor verilecek
tir. 

Ma~kada bir apart1manda oturan Ki .. 
g1h Hiiseyin oglu Resul odasmda olmii~ 
olarak bulunmu~. oliim sebebi anla§Jl• 
mak iizere cesed Morga kaldmlmJ§tlr. -·-·--Miihendis Mektebi son s1mf 

talebelerinin veda ~ay1 
Yiiksek Miihendis mektebi son s1mf 

veda gecesi tertib heyetinden: 
Adreslerini bilmedigimiz veya aray1p 

bulamadJglmiz yi.iksek miihendis ve ll'll" 
teahhidlerden 2 mart 940 da Maksim sa
lonunda verilecek eglentiye gelmek iste
yenlerin nihayet I mart ak§amma kadar 
davetiyelerini mektebden temin etmeleri 
rica olunur. 

( ASKERLlK _ _}~LE~I ::J 
Tiitiin ikramiyesi tevzi 

ediliyor 
Beyo~lu Yerl! Askerllk ~ubesinden: 
940 Ylh tiitiin lkramlyesinln tahakkuku

na esas olmak i.izere gehid yetimlerlle ma
lUl subay ve eratm senelik yoklamalarma 
4 mart 940 pazartesi giintinden ltibarcn 
ba§lanacaktJr. Bu sebeble Beyo~lu .Askerlik 
~ubesinde kay1dh biitiin ~ehld yetimlertnln. 
4 marttan 15 marta, malUl eratm 15 mart• 
tan 25 marta ve malUI subaylarm da 25 
marttan 31 marta kadar niifus ciizdan!an, 
maa§ resmi senedleri, raporlan, ttitlln ik· 
ramlyesine aid cilzdanlar1 ve be& adec! de 
fotogr~flarlle blrl!kte ~ubemlze milracaat
lerl HAn olunur. 

Halk Opereti 
Bu ak§am 9 da 

ZOZO Dalmasla 
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Turkiye 
Demir ve (;elik Fabrikalari 

Miiessesesi Miidiirliijiinden: 

1 o Ustaba11 al1nacakt1r 
Miiessesemizin yeni itletmeye a~rlmrt bulunan fabrikalarmda 

ustabatr istihdam edilip kalifye teknisyen yetittirilmek iizere 10 
kisi ahnacakllr. 
1·- Kok tali istihaalat ustabattsi 
2 - Kok ftrmlar » 
3 - Kok vardiya » 
4-Kok saha 
5- Yiiksek f~r1nlar 
6- Santral 
7 - Kazan dairesi 
8 - ~elikhane 
9 - Haddehane 

» 
)) 

» 
)) 

)} 

)) 

10 - Makine tamirat » 
Verilecek ayhk alaliadarlarm :gosterecegi liyakate gore 100-

150 liradrr. 
Taliblerden aranacak ba~hca evsaf: 
a) Asgari san'at mektebi mezunu oh..,.,.'-
b) Askerligini yapm1~ bulunmak, 
c) Ya§l 40 tan fazla olmamak, 
d) Ustaba§thk yapabilecek kabiliyet ve eva!' f:a 

bulunmakbr. 
Yukarrda yazrh evsafr haiz teknikum mezunlarile ingilizce bi

lenler tercih olunur. 
Miihendis iinvanmt haiz ola nlar icabmda ihtisas kesbedecek· 

leri i<>.lerin miihendi.,.liklerine ter fi ettirilebilecektir. 
Taliblerin tahsil, hizmet ve askerlik vesikalarmm aarl veya 

suretleri ile polis hiisniihal saba detnamelerini, srhhat raporlarmt 
istidalarma ilistirerek Karabiikte miieaae.se miidiirliigiine miiraca. 
at etmeleri ilan olunur. 

Oakiidar - Kad1koy ve Ha valisi Halk Tramvaylart 
Tiirk Anonim ~irketi 

Hissedarlar umumi heyeti 18 mart 1940 pazartesi gi.ini.i saat 16,30 da ~ir
ketin Uski.idardaki merkezinde adi surette toplanacaktlr. Esas mukavelena
meye gore en az ber;~ hissesi bulunanlarm hisse sencdlerini ic;tima gi.intinden 
bir hafta evveline kadar l!Jirket veznesine yatlrmalan ve duhuliye varakas1 
almalarr ilan olunur. 

Giirii~tilecek iJler : 
1 - ic'.'ire Meclisi ve Murak1b raporlanmn okunmas1. 
; - BilanGonun tasdiki ve idare Meclisinin ibras1. 
;; - Esas mukavelenamenin otuz dordi.incii maddesine gore idare Meclisi 

azahg1 iGin intihab icras1 ve otuz be~inci maddesine gore vaki intihabm 
tasdiki. 

4 - Muraklb seGilmesi. -Oskiidar • Kadakoy ve Havalisi Halk Tramvaylari 
Tiirk Anonim ~irketi 

Hissedarlar umumi heyeti 18 mart 1940 pazartesi _gilnil saat 17 de ~irketin 
Uskiidardaki merkezinde fevkalade surette toplanacaktlr. Esas mukavelena
meye _gore en az bir bissesi bulullanlarm hisse senedler1ni iGtima gtintinden 
bit hafta evveline kad.u Sirket 'vezn~sine yattrmalan ve duhuliye varakas1 
almalan ilan olunur. 

Gorii~iilecek i~ler : 
1 - Esas mukavelenamenin 42, ve 48 ve 55 ve 73 ve 83 ilncii maddelerinde 

tadila t icrast. 
Tadilat berve~;hiati olacakbr : 
Madde 42 - Meclisi idare haiz oldugu iktidar ve salahiyetlerin bir kis

mmt umur ve muamelatl cariyenin tedvirini ve ittihaz ettigi kararlarm tat
bikmt azasmdan bir veya bir kaGma tefviz edebilir ki bu zevata murahhas aza 
denir. Murahhaslar miiteaddid ise ekseriyeti ara ile ittihazt karar ederler. 

Murahhas azaya verilecek vezaif ve salahiyetler Meclisi id,are tarafmdan 
ve verilecek ayhklar kanunu mahsus ahkamma tevfikan hiikumet~e tespit 
ve tayin olunur. Bu ayhklar masarifi umumiyeye ithal olunur. 

Madde 48 - Meclisi idare azas1 il',!bu esas mukavelenamenin 82 nci 
maddesi mucibinc;.e tefrik ve ita edilecek temettii hissesinden maada huzur 
haklan mukabili olarak kanunu mahsus ahkamma tevfikan hiikumetGe tayin 
ve tespit edilecek ayhklan abrlar. 

Madde 55 - Muraktblar kanunu mahsus ahk'amma tevfikan hi.ikumetGe 
takdir ve tespit edilecek ayhg1 ahrlar. hbu ayhk ~irketin masarifiumumiyesi 
meyamna ithal olunur. 

Madde 72 - Heyeti umumiyenin salahiyetleri Meclisi idarenin salahiyeti 
fevkinde bulunan mesaili bilmiizakere tahtt karara almak; Meclisi idareye 
miisaac.ei mahsusa vermek ve verdigi vekaletin i=Jeraitini tayin ve l',!irket umu
runun sureti idaresini tespit etmek; Meclisi idare ve murak1blarm l?irket 
urnuru hakkmda tanzim ettikleri raporlar, bilanGo, kar ve zarar hesab1 ve 
mevcudat defteri hakkmda kabul veya ademikabul karan ita ve badelmii
nc.ka$a yeniden tanzim etmek; Meclisi idarenin zimmetini ibra veya mes'uli
yetine karar verrnek, amortismanlan tahb karara almak ve tayin edilecek 
temettiiat hisselerini tespit etmek; Meclisi idare azalan ile muraktblan inti
hal:> ve liizum gordi.igii takdirde bunlan azil ve yerlerine digerlerini tayin 
eylemek. Meclisi idare azasmm evvel emirde ~?ahsen milsaade istihsal etmesi 
1az1m gelen hususatta mi.isaade itas1 hakkmda karar vermek; ~irketin emvali 
gayrimenkulesini terhin veya tahvilat ihrac1 suretile istikraz akdine musaade 
etmek, idareye veya esas mukavelenamenin tatbikma miitedair ruznamei mii. 
zakeratta mevcut mesail hakkmda karar vermek gibi hususathr. 

Madde 82 - $irketin masarifi umumiyesile muhtelif amortisman bedel
leri gibi ~irket.;e tediye veya tefriki mecburi olan mebalig ~?irketin hesab se
nesi nihayetinde tanzim olunan senelik mevcudat ve miivazene defterinde 
tespit olunan has1latmdan bac,ettenzil baki kalan miktar temettiiah safiyeyi 
te~?kil eder. Bu suretle has1l olacak temettiiah safiyeden evvela yi.izde be~? 
ihtiyat akGesine tahsis ve saniyen itfa edilmemis olan hisse senedlerinin be
delleri tesviye olunan ktsmma yiizde be~? nispetinde birinci temettii itasma 
kifayet edecek mebla.~ ifraz edildikten sonra baki kalan k1sm1mn : 

Yi.izde be~? miiessislere, yiizde bes Meclisi id,\lre azasma, yiizde be$ Meclisi 
idarenin tespit edecegi ~ekilde ikramiye olarak memurlara, ytizde seksen be~i 
ikinci hissesi temettii olarak hisse senedleri eshabma tevzi edilir. 

-----------------··--
Klr1ehir 1·af1a Miidiirliigiinden: 

EksiJhneye konan ~: 
1 .- Ktr~ehir • Kayseri yolunun 221 + 000 - 241 + 300 kilometreleri arasmda 

kihn,~trelik ktsmm §ose ihzar ve sllindiraj ~Jerile «34• aded menfcz in~aah i~idir. 
2 - Bu l!!lerin ke§i£ bedeli c26195> lira c66• ,.,.,.""'Hr. 
3 - Bu i~e aid evrak §unlardtr: 
A- Grnfllr 
r. - K<>~if ve ke§if hul~sast 
C - Husust ve fenni §artname 
D - Eksiltme §artnamesi 
E- Proj1: 
F - Gene! eartname 
G - MukavPlename 

cl7• 

4 - Bu i~ 13/2/940 tarihinden 4/3/940 pazartesi giiniine kadar 21 gii.n miiddetle kapah 
zarf u~ulile l'ksiltmeye konulmu~tur 

5 - Eksiltme 4/3/940 pazartesi giinii saat •15• te Nafta Miidiirliigiinde toplanan Komls
yon tarafmdan yap!lacakttr. 

6 - isteklilerin eksiltmeye girebilmeleri i~ln d964> lira muvakkat teminat yatmnalart 
ve a•agrdaki vesikalart lbraz etmeleri lazrmdtr. 

A - Ticru·et Odasmda kay1dh olduguna dair vesika, 
B - Bu i§ i~in sekiz giin evvel Vilayetten ahnmt§ ehliyet vesikas1. 
7 - Teklif mektublar1 eksiltme tarihl olan 4/3/940 pazartesi giinii saat 15 ten bir saat 

evveline kadar Komlsyona makbuz mukabillnde vermeleri. 
8 - f>t,ndan sonraki teklifler ve postadaki gecikmeler kabul edilmiyecektir. 
9 - Bu l§e aid daha zlyade tafsilat almak lsteyenlerin Nafta Miidiirliigiine miiracaatlerl 

ilan olunur \,1254) 

CUMHURIYE't 

Bed en Terbiyesi Genel Direktorliigii 
Sabnalma Komisyonundan: 

A~tk eksiltme lie Genet Direktorliik i~in sekiz tek kiirekli ikl aded kik ahnacakt.tr. Kikler 
Macar mamulatmdan olacakttr. Talib olanlarm husust uartlart anlamak tizere Ankarada 
Kornisyon Reisli~ine ve istanbulda Beden Terbiyesi Bolge Ba§kanltgma rnUracaat etmeleri 
ve !hale giinii olan 12 mart 1940 tarihinde saat 14 te Ankarada Komlsyonda haztr bulunmalart 
illin olunur. (1492) 

ALELADE UMUMI HEYETI 
TOPLANTt DAVETNAMESI: 

Ankara Halk Sand1g1 
Tiirk Anonim ~irketi 

idare Meclisinden: 
Ankara Halk Sandtfp T. A. $. hisse

darlannm toplantlsi 22 mart 1940 cu
ma giinii eaat 14 te Ankarada I~tklar 
caddesi Saylavlar sokagmdaki binasmda 
yapilacaktlr. 

Esas mukavelenamenin 38 inci madde. 
si mucibince i~tirake salahiyettar olan his
sedarlann toplanh giiniinden en az on be~ 
giin evvel SandJglmlZ merkezine miira
caat ederek duhuliye kart! almalan Ia· 

·' ztmdtr. 
Resmi daire ve hiikmi §ahsiyeti hai). 

' ~irket ve miiesseselerin temail haklarmm 
~st 1.-n tevsik ve tesoit edilme•i kafidir. 

MOZAKERAT RUZNAMES1 
1 - 19 39 senesi muamelatma aid idare 

meclisi ve miiraktblar raporlannm 
okunmast, 

2 - 19 39 y1h bilan<;osu ile kar ve zarar 
hesablarmm tasdikt ve idare mecli
sinin ibrast, 

3 - lstifa eden idare meclisi azalarma 
esas mukavelename mucibince ida· 
re meclisi tarafmdan bakiye mi.id
detlerini ikmalen sectilen azalann 
intihablanmn tasdik1 ve iicretlerinin 
tayini, 

4- 1940 senesi miirakrblanntn intihabt 
ve 19 39 senesi bidayetinden agus
tos sonuna kadar olan hizmetleri ic;in 
miiraktb!ara iicret tayini. 

Yap118 ~i~ekler 
V azo, ~apka ve tuva1et t;ic;ekleri· 

nin hocasJZ ve ustastz nastl yaptlaca

gmt patron ve resimlerile beraber gos

teren Yapma <;ic;ekler kitabt t;tktJ. 

Bic;ki dersleri kitablanm yazan Siik· 

rii Canalm bu eseri 150 kuruotur. 

Bedeli gonderildiginde posta ile gon
derilir, aynca posta iicreti ahnmaz. 

Sat!§ yeri: Be§iktav, Akaretler, Dibek 

sokak, No. 1 /2. Si.ikrii Canal 

(Aynca Babralide lnkrlab ve An

karada Akba kiitiibhanelerinde bu~ 

lunur.) .................. 
Fatih Sulh O<;iincii Hukuk Hakimligin

den : 
T opkap1 Beyaztdaga mahallesi ~erbet• 

hane sokak 1 5 numarada oturan sabtk 
Gedikpa~a kilisesi papaz1 Nerses oglu 
A§otun hacrile kendisine ayni yerde otu
ran kiZ! Mahtikin 26/2/940 tarihinde va
si tayin edildigi ilan olunur. , .. ----·--~ 

Mantrah mu~ambalar, istorlar, perde 

ic;in tiiller, duvar kag1dlan, yatak 

c;ar!laflan, yiinl ii ve pike yatak 
ortiileri, el ve yiiz havlulan, vel
hast! tefri§ata aid bilciimle malzeJ!le• 

yi BAKER MAGAZALARINDA 

her yerden miisaid §artlar ve ucuz 

fiatlarla bulabilirsiniz. 

I~ ARANlYOR 
Nirengi, her usul mikyasta uer iistii, 

yer alh, §ehir haritalarile yo!, demiryol, 
su) etiid in§aat i§lerini yapml§ diplomalt 

bir harita miihendisi i~ arayor. Zongul
dak Etipalas. B. H. adresine. 

Mide. Barsak ve 1~: bPstahklan 

! Dr. fH.3ii3cyan 
1
1 

Taksim (eski Talimhanede) Ab· 
diilhak Humid caddesi. Sabiha 

....... aipiairjt ... N·o···1·2·,idiajir.e_.N.o •.• 4 ... 

istanbul dordiincii 
Noterine: 

Bedellerini odedigim muhtelif 

emrine muharrer ortasmdan kirmizt ka • 
lemle iptal edilmi~ olan 9 3 6, 9 3 7, 9 38 ve 

9 39 tarihli miktanm tahmin edemedigim 

senedleri dolabtmda saklamakta idim. 

23/2/940 cuma giinii diikkamma geldi

gim zaman mezk(lr bonolan cemre mu • 

harrer senedleri:. koydugum yerde bula

madJm. Halen hit; kimseye borcum yok
tur. lptal edilmi~ olan mezkur aenedlerin 
hi<; bir krymeti olmad1gtm alakadarlarca 

malum olmak iizere ilan ederim. Bu ilan· 
lanmdan birinin dairenizde htfzmr, biri • 

nin ne§ir ve il~n edilmek iizere Cumhuri
yet gazeteaine gonderilmesini eaygrlanm• 
Ia dilerim. 

Biirhaneddin Biiyiikakba§: 

Kadtkoyiinde Pazaryolunda I 12 
numarah kundura magazasa sahibi 

Tuvaletinlzi yapatken 
Pudra altma daima 

KREM 
PERTEV 

sU.rUniiz. Pudrayt SlmSlkt 
ve akrna;:ma mani olur. 

ve yags1z olan tiip ve 
vazolan vard1r. 

En Biiyiik ikramiye 100,000 Lira 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Su i§leri i~:in ahnacak olan c16.000> lira ktymeti muhamtl}enli 100 ton sulfat dalomln 
15 giin rniiddetle ve kapah zarf usulUe eksiltmeye konulmu§tur. 

Edremid Hukuk mahkemesinden: 2- ihalesi 15. 3.'940 cuma giinii saat 11 dedir, 
Edremidin Ortaobast K. den Hasan on- 3 - Muvakkat teminat 1200 liradrr. 

ba~n krzt Cennet ve Hasan oglu Ali ve 4 - l;iartnamesini gormek isteyenlerin hergiin Enciimen kalemine ve isteklilerin de 
Hiiseyin ve Edremidin Camiivasat ma- 15t3/940 cuma glinii saat ona kadar tekUf mektublarllll EncUmene vermelerl ilin olunur. 
hallesinden lzzet k1z1 Rana aralannda c887• (1498) 

miitehaddis men'i miidahale davasmdan I I 
dolayt cereyan etmekte olan davada miid- ··staabal Bele .. =vesl UaA alart 
deaaleyhlerden lzzet ktzt Rima namma aa., 
<;1kanlan davetiyenin mezburenin nerede L•••••••••••••••••••••••••••••••••
oldugu belli olmadJgl ~erhile iade edilmi~ 1· stanbul Belediyesm· e Miisabaka imtihanile 
oldugundan ilanen tebligat ifasma karar 

verilerek muhakemeleri 15/3/940 cuma Do"rt M AI k 
saat 1 o a btraktlml~ oldugundan yukan- Miifetti, uavini maca hr 
da adt gec;en lzzet ktzi Ranamn vakti 
mezkurda ya bizzat gelmesi veya bir ve
kili kanuni gondermesi, gelmedigi veya 
vekil de gondermedigi takdirde muhake
menin g1yabmda devam edecegi, daveti
ye makamrna kaim olmak iizere ilan olu. 
nu~ (24765) 

Mad n komuru 
I ri 

Tiirk Anonim ~irketinden: 
Cumhuriyet gazetesinin 1 0 §Ubat 940 

tarih ve 5<655 numarah niishasmm 7 nci 
sahifesinde ne§redilen ilana ektir: 

5 - 1940 senesi idare meclisi azala
rile miiraktblann iicretlerinin tayini. 

Urolog - Operator 

Pr. Behaetldin l Utfi Yarnall 
Bobrek. mesane. tdrar ve tena

siil vollan basta h klarJ miitehasSJ· 
sL Bevo/!lu . ls Bank asJ kars!Sl E. 
mirn<'!vruz sokak 10 Panantva 

ap No. 2 Telefon: 42203 

Kilim~i komur 
madenleri 

Tiirk Anonim ~irketinden: 
Cumhuriyet gazetesinin 10 §ubat 1940 

tarih ve 5655 numarah niishasmm 7 nci 
sahifesinde ne§redilen ilana ektir: 

5 - 1940 senesi idare meclisi azala
rile miiraktblann iicretlerinin tayini. 

irntihana girebilmek igin: 
1 - Tiirkiyc Cumhuriycti tebaasmdan olmak, 
2 - Sinnen 35 ten yukart olrnamak, 
3 - Her tiirliisthhi ve bedeni artzalardan salim bulurunak, 
(Belediye tarafmdan tayin edilecek olan silihl heyetten rapor almacakbr.) 
4 - Hiisniihal eshabmdan olup fena bir §ohreti halz bulunmadtgmt polls 

tevsik etmek. 
5 - Askerlik vazifesini filen ifa etm!t olmak, 

tahkikatile 

6 - Askerlik vesikas1 ile niifus teskeresinin ve hilsniihal varakasmm astllartnt veyahud 
Bele 1\yece tasdikli suretlerini ve 6/9 eb'admda ii~ aded fotograf vermek, 

7 - Yuksek blr mekteb mezunu olrnak, 
Yukanda zikredilen vastflart haiz olup irntihana girmek, arzusunda bulunanlar 2/3'940 

tariHne kadar istida ile istanbul Belediye Reisligine rniiracaat etmelidirler. 
irntihan 6 ve 7/3.'940 !ia~tamba ve per§ernbe giinleri saat 14 te istanbul Urnumi Meclisi 

salcnunda yaprlacaktlr. 
imtihan programt: 
1 - Hukuki ve iktisadi ma!O.mat, 
2 - Devlete ve Belediyel~re dair mall mevzuat. 
3 - Beledivelerin tahsiyeti hiikmiyeleri ve hakkt kazalan, 
4 - $ehircilikten m~ksad ve gave. Bel~d!yeci gozile §ehir i§leri hakkmdaki dli§iinceler, 
( 3 sual tahriri, dordiinclisii sozliidiir ) 
imtihR.nda muvaffak o1anlar arasmda mUsavat vukua geldigi takdirde ~arb lisanlarma 

vuk,fn oln tercih eclilecektir. 
MiifPtti' muav!nliitine tavin e~ile~ek o1anlardan iki<ine maas ve ili~er iki<ine ucret vert

]PMl<;tir. Mnas ve iicret rniktarlart devlet mcmurlar1 avhl<larmm tevhid ve teadiiliine dair olan 
3651) numarah kanun hi.ikiimlerine gore tespit edilecektir. (1442) ...... 

F.mnivet Miidiirlii~ tara£mdan l~~ral edilmekte olan Sana~arvan ham tarasasmda :vap
t, .. l,~,.k t"mirat a~tk eksiltmeve konulmt••tur. Keslf bedeli 1252 lira 6~ kuru~. ilk tem.inab. 
!1~ H~a 95 kuru•tur. ~ortname Z~h1t ve Mn~melllt Miidiirliii{li kalemin-le <!iiriilec<>'ktir. !hale 
ll/~/!)40 p11zartesi l!iinii saat 14 te D"irnl F.,~;;m<>nde vat>Jlacakhr. Ta11b1er!n ilk teminat 
n•:;kbuz v<'ya mektublart, ihe1<'-1Pn 8 <!\in evvel Fen i<l<>ri Miidiirliii'tiine rniiracaatle a1acoklart 
{Pnn~ ehlivet ve 940 y1ltna aid Ticaret Odast vesikalarile ihale giinii muayyen saatte D•;mt 
F.nriimende bulunmalan (1409) 

Ayane•' 
Beledive Tabihi 

~n: 

Aranr~ror 
100 lira iicretli Ayanctk Belediye tababeti miinhaldir. Taliblerin Sthhat Vekiiletine ve Ayan-

ct':< Belediye Riyasetine mUracaatlerl. (1520) 

Tiirklye Comhoriyetl 
• 

Z I 

Tirkiye 

A AT BAlK 
Kuruluf tarihi : 1888 

Sermayesi: 100,000,000 Turk liraa1 
~ube ve ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muamele Jeri 

Ca•hariyeti Zlraat Baakast para birlktlrealere 
yt1 kar'a He 28,800 lira ikralliye veriyor. 

I 

her 

Para biriktirirken zengin 
olabilirsiniz. Ke,ideler 1 
eyiUI, 1 birincikanun, 1 
mart, 1 haziran tarihlerin· 
dedir. 

~ '~~~--~~~~--

~ 

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

40 )} 100 » 
100 » 50 » 
120 » 40 » 
160 » 20 » 
Kur'aya ancak 60 lira biriktinnit o
lanlar girebilir. Heaablanndaki para. 
Iar bir aene it;inde 50 liradan a,ait 
diitmiyenler ikramiyelerini yiizde 20 

fazlasile altrlar. 

TURKiYE CUMHURiYETi ZiRAAT BANKASI 



tUMHURIYET 

KENDINiZDE veya <;OCUKLARINIZDA 

/27 Sul:lat 1940 

RDOGONOZ • • 
Halsizlik, Kans1zhk, Haz1ms1zhk, Kar1n Agrllar1, Karin $i$meleri, Burun, Makad Ka$1nmalar1, 

Oburluk, Ba$ Donmesi, Salya Akmas1, Sar'aya Benzer Sinir Halleri, Gece Korkular1, Gormede, 
i$itmede Bozukluk gibi Gayritabii Haller : 

Bunlar yiyip ic;ilen $&ylerin temiz ve saf olmamas1ndan dolay1 barsaklarda 
yeti$iP iireyen ve barsaklar1m1z1 em en solucanlar1n tesiridir. Bunlardan kurtulmak 
ic;in eczaneden bir kufu Al1n1z. Ve ic;indeki Tari-
fe mucibince kullan1n1z. Derhal kurtulursunuz. 
Her eczanede kutusu 20 kuru$tur. SANTAisminedikkat 

Akhisar Belediyesinden: 
Akhisarda muhtelif yerlerde yaptmlncak ve mecmuu (13990) lirahk mecra in~ast ihkleye 

~Iknrlimi'IIlr. ihale kapall zarf usuliledir. Mecra ~ine aid plan, proje, §artname ve ke§ifler 
her zam:m Belediyemizde gorillebilir. 

Bu gib• i§leri yapttgma dair kanunen laztm gelen vesikalar1 haiz olanlarm ke'lif bedelinin 
% 7,5 u nisbetinde teminat gostermek tizere Akhisar Belediye dairesinde 4 mart pazartesi 
giinG. saat on be§te yaptlacak eksiltmeye i§tirak etmeleri ilan olunur. (1319) 

Hiiseyin Cahid Yal~m: 

Ali Haydar Taner 

M. Zeki Pakabn 

Ali R1za Seyfi 

Dr. Zeki Zeren 

Soylemezoglu 
Galib Kemali 

Asaf Halet Celebi 

' 
AVRUPA KAViMLERiNiN MUKAYESELt 
TARiHt. !ki cild: 250, cildlisi 300 kuru~. 
BEYAZ ZAMBAKLAR MEMLEKETiNDE, 
FiNLANDiYA. 60, cildlisi 85 kuru!i. 

TANZiMAT MALiYE NAZIRLARI 
2 cild 250, cildlisi 300 kuru~. 

BiR MiLLETiN BiR iMPARATORLUKLA 
SA V A~l, TlTRK - RUS HARBi (1828 - 1829) 
75, cildlisi 100 kuru~. 
SIHHAT. TERBiYE ve GiYiM HAKKINDA 
UMUMt PRENSiB ve ADETLER, 60, cildlisi 
85 kuru~. 

Evlilik ve Bckfnhk ( Bilgisi ve Ogiidleri ) 
60 kuru~. 

DUNYA TARiHi 150, cildlisi 175 kuru~. 
RUSYA TARiHi 150, cild.lisi 175 kuru~. 
BA~IMIZA GELENLER 75, cildlisi 100 kuru~ 
iNSAN VE '.J:OTALiTER DEVLET 50 kuru~. 
iTALYA TARiHi 2 cild, 250, cildlisi 300 kr. 
MEVLANANIN RUBAiLERt 50 kuru~. 
MEVLANA HAYATI - ~AHSiYETi 
Eserlerinden parc;alar 75 kuru~. 

RAZIRLANMAKTA OLANLAR 
M. F uad Kopriilii 
Asaf Halet ~elebi 
Hilmi Ziya Olken 

iSLAM MEDENiYETi TARiHi 

MOLLA CAMi 

: FARABI 

Urfa Belediyesiaden: 
Belediyemiz tanzifat i§lerinde kullamlmak iizere 2400 lira muhammen bedelli 1/5 tonluk bir 

Fort kamyunu alrnacakhr. Bu kamyonun karuseri miizahrafah kolayca doldurup bo§altmaga 
elveri'lli olacakhr. Bu ~ bugiinden itibaren bir ay miiddetle a~tk eksiltmeye ~tkartlmt§hr. 
Talib olanlarm 15 mart 940 per§ernbe giinti saat onda Belediye Enciimenine miiracaat etmeleri 
il&n olunur. (1314) 

PERAKENDE SA TI~ YERi : Beyoglu istiklal 
caddesi No. 48/1 ODEON Magazas1 

1940 elmash ve ptrlan tab Singer saat modeli 

Kapalt vaziyette 

Moday1 takib eden her asr1 bayan ic;in, k1ymetli ta~lan ve nefis 
i~lemesile hakikaten nazan dikkati celbeden bOyle bir harikulade 

saate malik olmak adeta bir saadettir. 

No. 82/ A 180 Elmas ve 11 Parlantah 500 lira 

- Emsalleri gibi on be sene garantilidir. -
Adrese dikkat: SiNGER SAAT Magazas1- lstanbul Eminonii 

Aydin Sulh Hukuk Mahkemesinden : 
Aydm Hususi Muhasebe Idaresi tarafmdan Kayseri Cafer Bey mahallesinde Mehmed 

ogullarmdan Mustafa oglu Cerna! Ozdilek aleyhine a~1lan alacak davasmm muhakemesinde 
miiddeialeyhin ikametgah1 malum olmad1gmdan ilanen vaki tebligat iizerine dair mahkemeye 
gelmedigi gibi bir vekH de gondermediginden hakkmda g1yab karar1 verildil!i cihetle muha
kLmenin muallak bulundugu 6/3/940 ~al'§amba giinii saat 9 da Aydm Sulh Hukuk Mahkeme
sinde haztr bulunmadtgt surette muhakemenin gtyabmda devam edecegi g1yab karar1 ye
rine kaim oimak iizere ililn olunur. (1509) 

Maden Komiirii Al1nacak 
Ankara Elektrik ve Ha vagazi 

T. A. ~irketinden : 
Mevcud kiimiir stoklarimiza iHiveten mart ve nisan aylart zarfmda behe

mehal teslim edilmek !iartile 7,500 ton 0/10 ve 10/18 cesametinde y1kannu!i 
Zonguldak Maden Kiimiirii satm ahnacakhr. 

Taliblerin ~artnameyi ~irket Miidiirliigiinden almalan ve tekliflerini 
en gee; 29 !;;Ubat 1940 tarihine kadar Miidiriyete vermeleri HiZJmdtr. (688) 

timento Al1nacak 
Diyarbaktr Vilayeti Naf1a Miidiirliigiinden : 
1 - Eksiltmeye konulan i§: Nafta Dairesi ln§aatmda kullamlmak iizere 300 ila 325 ton 

~irnento almacakhr. 
2 - Muhammen bedeli (asgari on iki bin, azami on ii~ bin liradtr). I 
3 - Eksiltmenin §ekli ve giinii: 

14/3/940 tarihine rasltyan per,.embe giinii saat 11 de Diyarbak1r Vilayeti Nafta binasmda 
Nafla Miidiirliigu odasmda miite'lekkil Eksiltme Komisyonu marifetile ve 2490 say1h 
arthrma ve eksiltme kanununun 31 inci maddesi mucibince kapalt zarf usulile yaptlacaktir, 

4 - Eksiltmeye girebilmek i~in isteklilerin % 7.5 nispetinde (937,5) lirahk muvakkat teminat 
vermeleri ve Ticaret Odasmda kaytdlt olduklarma dair vesaik ibraz etmeleri. 

5 - Mukavele, §artname, hususi 'iartname ve merbutah istanbul ve Dyarbaktr Vilayeti 
Nafia Miidiirliiklerinde goriilebilir. 

6 - lsteklilerin eksiltmeye i§tirak edebilmeleri i~in ihal<?den sekiz gi.in evvel bir istida ile 
Vililyete mtiracaatle bu i§i yapabileceklerine dair ehliyet vesikalan almas1 mecburidir. 

7 - isteklilerin yukanda yaz1h vesikalarla birlikte mezkur saatten bir saat evvel zarflanm 
iyice miihiir mumile kapah oldugu halde Komisyona makbuz mukabilinde vermeleri 
§arbr. Postada olan gecikmeler nazart dikkate almmaz. (1503) 

Ekskavator Makinisti Aran1yor 
!stanbula yakm bir yerde c;ah~mak iizere bir Ekskavator makinisti 

aramyor. Talib oh.n bu ~ibi makinede c;ah~tlgma dair bonservislerile is
tanbul Asmaalh 12 numarada Temel Sunar yaz1hanesine miiracaatleri. 

Soke Belediyesinden : 
Cumhuriyet gazeteslnin 20, 24, 28 ikincikanun ve 1, 16 §Ubat 940 tarihli niishalarmdaki 

§erait dairesinde Soke kasabasmm hali haz1r haritas1 ahmt i§i 22 §ttbat 940 tarihinden itibaren 
bir ay miiddetle pazarhga hiraktldtgi ilan olunur. (1521) 

Cocuklann ve bi.iyi.iklerin her ti.irli.i deri iltihablanm 
EN ERKEN VE EN EMIN TEDA Vt EDER 

M. TEVFiK BAYKENT 
Pe,temalcllar No. 73 

T elefon : 3332 

MET ALLUM 
AMPULLERi 
Bot •¥•k, ucuz 

Ujltk temin eder. 

Nafaa Vekaletiaden : 
1/3;940 tarihinde cuma giinii saat 15 te Ankarada Nafta Vekaleti binas1 i~inde Malzeme 

Miidiirliigli odasmda toplanan Malzeme Eksiltme Komisyonunda cem'an (2057,50) lira mu
hammen bcdelli Ankara istasyonunda vagon i~inde teslim edilmek §artile biitiin malzemesi 
muteahhide aid demirden imal edilmi§ olarak 170 aded kilometre, 200 aded mcyil vc 300 
ade:l mtinhan! levhalarmm a~tk eksiltme usulile eksiltmesi yap1lacakhr. 

Eksiltme ~artnamesi ve teferriiat1 bedelsiz olarak Malzeme Miidiirlligunden ahnabilir. 

MLiva.kkat teminat (154,31) lirad1r, 

isteklilerin muvakkat teminat ve §artnamesinde yazlli vesikalarla birlikte mezkil.r giin 

ve saaite Komisyonda haz1r bulunmalan laztmdlr. (1108) 

,. "EXCENTRIC, ve "ORCAN, 

I
I Marka miikemmel cins T ra~ blcaklan ffilZ i~in 
I 

P1yasada mC~terileri ~ok bulunan yegane bayi veya acente aran•yor. 
Yal01z blrlncl sm1f mUesseselerln referans gUndererek 

zlrdekl adreslmlze yazmalar1: 
LANGENOHL et HAAS. Fabrique de Lames Speciales a raser 1 .. __ SOLINGt:.N - ALLEMANDI::. 

M. M. V. Hava Miiste~arhg1ndan: 
Kayseri Tayare fabrikasmda istihdam cdilmek iizere bir elektrik yiiksek mtihendisi 

ahnncakhr. Bu miihendise tahsil derecesine ve ~imdiyc kadar devlet dcvair vc miiesseselerinde 
ge~m~ hizmet miiddetlerine gore hesab edilerek harem kanununa gore iicret verilecektir, 

Taliblerin mekteb §ehadetnamesi ve devlet devoir ve miicsseselerinde ge~m~ hizmeti 
varsa bu hizmetlerinin mebde ve intihalarmm tarihlerini gun, ay ve sene gosterilmek ve bu 
hJzmetlerde alml§ oldugu iicret veya maa~ miktarl:trmi gostermek suretilc rcsmi ve tasdikli 
vesaik suretlerinin ve askerligini yapmi§ olduklarma dair terhis vesikas1 suretinin dilek~elerile 
birlikte ya bizzat veya posta ile ve a~Ik adreslerile en ge~ 15 mart 940 cuma giinii ak§amma 
kadar Ankarada HV. miiste§arhgma gondermeleri veya miiracaat etmderi liiZimdir. Bu 
tarihten sonraki miiracaatler nazan itibara almmaya,akhr. •825~ (1455) 

Her ti.irli.i yamklan 

Kan <;Ibanlanm, 

Koltuk alti <;Ibanlanm, 

Dolama, akneler, 

Ergenlikler, 

T1ra§ yaralanm, 

Meme iltihablanm ve 

Catlaklan. 

I ZA Yl MAKBUZ 

1 istanbul i!thalat Gi.imriigi.i veznesin-
den aldtgtmtz 10/1/935 tarih ve 221658 
numarah mahsub makbuzu zayi olmu~tur. 
Sureti ahnacagmdan bu makbuzun hi.i· 
ki.imsi.iz oldugu ilan olunur. 

lstanbulda Havagaz1 ve Elektrik ve 

Te§ebbi.isati Smaiye T. A. S. 

VlROZA PATI, mikroblann ya§arnasma mani olur. 

Sahib ve B~muharnn: Yunus Nadi 
Umumt fle~riyatz idare eden yazt i~teri 

Mildiiril: Hikmel Mi;nil Olgen , 
Cumhunyct .Matbaasl 


