
B. Meneırıencioğlu Paristen 
dönfute Sofyada Bulgar 

hüki1'lletinin misafiri olacak . 

---

Erzincandan dün de 
şehrimize 49 kişilik bir 

felaketzede kafilesi geldi 
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I ngiliz Başvekili dün · 

büyük bir nutuk s6yledi, 
/ngilterenin hedefini anlattı 
"Müttefiklerin hedefi Almanların 

,tahakküm davasına nihayet vermektir,, 
Ba~vekil Finlerin kahramanhğım büyük hayranhkla 

zıkretti, geniş yardımda bulunulacağını söyledi 
B. Chamberlain zelzele . ve feyezan/ar miJ.~aaebetile Türkiyeden 
çok samimi bir lisanla bahia ve yeni yardımlar için lngiltere 

ve Fransanın Türkiye ile görüştüğünü ilave etti 
Londra 9 - B~vekil Chambr lin mtyoruz. Havada nisbeten daha fazla 

bugün Londra şehremininin senelik faaliyet var. Cesur gençlerimizin kalı-
ziyafeti münasebetlle Mansion Huse ramanlık nümunelerine tesadüf ecU,.. 
de bir nutuk söylemiştir. Başvekil yoruz. Günlük istikşaf uçuşlarını yar 
nutkunda şehreminine teşekkür et. pıyorlar ve düşman tayyarelerile m~ 
tikten sonra demiştir ki: cadcle ediyorlar. Karada olduğu gibt 

- Sulh zamanındaki B!_şvekillik havada da bu harekat bir mukaddl,.. 
ile harp zamanındaki B~v.ekllllk bir- med1r, yoksa asıl çarpışma değildir, 
birinden farklıdır. Biz sulh zamanın
da harbin önünü almak için çalıştık 
ve harbin bnüne geçilebilirdi . .Fakat 
harp ilanından sonra bütün mesaim 
y,nlnız bir noktada toplandı. O da 
knhıaman Fransız müttefiklerimizle 
beraber bu harbi ınuvaffakiyetli ne
ticeye eriştirmektir. 

Her gün kuvvetini artıran İngiliz 
imparatorluğu insanlığın hürriyeti 
ve adaleti uğrunda birleşml.ştir. Bü
tün dominyonlardan kendi arzularile 
evlerini, ailelerin! bırakarak buraya, 
bizimle beraber harpte yer almak için 
geliyorlar. Onların burada bulunması 
Almanlığın daimi istilA. tehdidine ni
hayet vermek içindir. 

Bu yeni sene belki dünya tarihinde 
çok mühim bir sene olacaktır. Harp 
sükünetıe açıldı. Fakat bu sükfuıet 
fırtınadan evvelki sük:fuıete benzer. 
Biz harpteyiz, birçok insanlar, insan· 
lığı tahrip eden en mühim ft.letıerle 

İngiliz Başvekili B. Chamberlaln 

birbirlerine bakıyorlar. Zaman za. 
man top sesleri işitiyoruz. Henüz 
umumi bir çarpışma yok. Bu vaziyet 

. daha ne kadar sürecek? Onu da bil-

Deniz muharebeleri . 
. Yalnız denizlerde tam manaslle 

harekat yapılmakta olduğunu söyU,. 
yebiliriz. Dört aylık deniz harblnln 
bir bilançosunu yapacak olursak her 0 

halde bunun neticesi düşman için 
memnuniyet verici değildir. Bizim.. 
kinin dörtte biri derecesinde olan 
Alman ticaret filosuna mensup g&o 
milerden bir kısmı müsadere edllnı1.ft 
bir kısmı batırılmış, bir kısmı da ken· 
di kendisini batırmıştır. Bunların y&o . 
künu 228 bin tonu buluyor. Bir ıa. 
sun gemller ecnebi limanlarına iltica 
etmiştir. Bir kısmı da Baltıktadır. 

Diğer taraftan düşman tahtelbahir 
ve korsan gemilerinin hareketleri bı. 
ze ehemmiyetsiz zarar vermiştir. Bu
güne kadar zayiatımız 122 bin ton
dan ibarettir ki bu da umumi tona
jın anc'!k yüzde biri nlsbetindedir. 

(Devamı 8 inci sahifede) 

Rus tayyareleri 
Flnlere erzall atıyor! 

ita/yan gazetelerine gı5re, Finlerin 4 - 5 bin 
zayiatına karşı Ruslar 100 bin kiıi kaybettiler 

Amerika Finlandiya hükumetine 
60 milyon dolar ikraz edecek 

.Roma 9 - Buraya gelen haberlere 
göre Petsa.ino havallsindeki Rus kuv
vetJ.ert mahsur vaziyettedir. Lenin
grad • Murmanak hattının Finler ta
rafından bozulması ve kı.f yüzünden 
Ruslara tayyarelerle yiyecek n mal
zeme gönderilmiştir. Fakat tayyare
ler iyi hesap edemlyerek bunlan F1n 
kuvvetlerine atmışlardır. Flniller ha
vadan gelen yiyecek ve malzemeden 
dolayı şenlik yapıyorlar. 

Fin Reisicümhurunun 
t beyannamesi 

Lcmdra. 9 - Finl!ndiya Re.islcüm
huru bugün bir beyanname neşret

miş ve Rus mezalimini bütün dün
ya.ya 11~ etmiştir. Bu beyannamede 
Rus tayyarelerinin açık şehirler bom· 
bardıman ettikleri ve daima tarlhl 
binalan hedef tuttukları bildirilmek· 
ted.ir. Bundan sonra beyannamede 

ezcüinle şöyle denilmektedir: 
Rus tayya.relert şimdiye kadar 

4000 boniba atrııı.,lar ve sivil halktan 
234 kifiyi öldüimüşlerdlr. 269 ağır. 
210 haftf yaralı vardır. Harbin btda
yetindenbert Rusların 170 tayyaresi 
düşüı1llm(.\4tür. 

Relslctlmhur aynca, Ruslardan 11· 
tinam olunan daft toplan vesair mil.· 
htmmat ile Ftnllndtya mukavemeti
nin günden güne arttığını kaydet
mektedir. 

Bir motörlü kızak zaptedilcli 
Parls 9 - Ruslar motörlü bir kızak 

icad etmı.,ıerd.1. Torpil şeklinde olan 
ve bir pervane .sayesinde 160 kilo-
metre süratle giden bu kızak bir top. 
la mücehhezdir. Finllndiya kıtaa.t.a 

Ruala.nn pek fazla güvendtkled ba 
kızaklardan bl.rinl zaptetmişlerdir. 

(Deva.mı 8 inci ıahtfede). 

Sıhhi imdat heyetleri 
• 

faaliyete geçti 
Birçok vilayetlerde felaketzedeler 

için kurban kavurmaları yapılacak 
Zelzele mıntakasından muhtelif vilayetlere her 
gün felaketzede geliyor, yaralılar hastanelere 

yaralı olmiyanlar da otellere yerleştiriliyor 
Tokat (Akşam) - Kar yağışı dur

muş ve müthiş bir soğuk hüküm sür
meğe başlamıştır. Hararet sıfırın al· 
tında on beştir. Fel!ket mıntakasına 
giden ekiplerden birinde bulunan 
merkez sıhhat memurlarından Sal!-

yangın kasabanın yanmasına sebep 
olmu.ştur. 

Parti grupunda 
. 

Balkan devletleri daimi 
Konseyinin içtimaı 

haddin donmak üzere iken kurtarıl
: mış ve buradan hastaneye yatınl

mıştır. 

Erbaada da hQ.)ar mühimdir. çar .. 
şı tamamen enkaz halindedir. Niksar· 
da bir mahalle tamamen yıkılm.ıft 
diğer birçok evler de harap olmuştur • 
Buralarda insan zayiatı da mühim
dir. Zilede ve Artevada nü!usca zayi
at yoktur. Hasar nisbeten azdır. 

Dahiliye, Sıhhiye, inhisarlar ve Ticaret 
Vekilleri beyanatta bulundular 

Felaketzedelere yardım - Sıhhi tedbirler -
Tütün mübayaa&ı ve müstahsillerin menfaati 

.. Ankara 9 (A.A.) - C. H. partisi Bü· 
yük Millet Meclisi grupu bugün 
«9/l/ 940. reis vekili Hasan Sakanın 
riyasetinde toplandı: 

Ruznamede İzmir mebusu Mehmed 
Aldemirin Eğe nuntakası tütün müb&
yaatına · ~air olan sual takririne 11• 
caı:ct ve Inhlsarla~ Vekillerinin cevap
larıle Ordu debagat işleri hakkında 
Antalya mebusu Rasih Kaplanın tak
rtrini tcdkik eden parti grupu komis
yonunun raporu vardı. 

Ruznameye gcçilmczden evvel zeı. 
zele mıntaknlanndan yeni avdet etmiş 
olan Vekillerimizden ilk defa söz alan 
Dahiliye Vekili Faik Öztrak, feldket 
sahasındaki tetkikatının netayici ile 
gerek hükumet ve gerek teşekkül eden 
mahalli yardım komiteleıi tarafından 
bU hususta ittihaz edilmiş olan ted
bırlerle yardım hizmetlerine dair iza
ııat verdiler. 

Bu mevzua dair sorulan suallere de 
cevap verdikten sonra Sıhhat ve İçti
maı Muavenet Vekilimiz Dr. Hulılsi 

Alataş da bu yardım ' hi~ınetıerinin 

kendi Vekaletine taUQ.k eden cihetle
rile teşkil edilen yardım heyetlerinin 
mesai tarzlarını ve alınan sıhht ted
birleri izah ettiler. 

·Bunu müteakip ruznamenin birinci 
maddesinin müzakeresine ~Ianarak 
takrir sahibi Mehmed Aldemirtn oku .. 
nan takriri üzerine Ticaret Veklllmis 
Nazmi Topçuoğlu memleketin en mü
him ihracat maddesini teşkil eden uı
tün mahsulü baklanda müstahsillerin 
menfaatlerine matuf olmak üzere hü
kftmetçe ötedenberi alınan tedbirleri 
izah ve takrirde mevzuu ba.his olan pi
yasa ve satış muamelatını ve mahal· 
!inden aldığı malumata istinaden Ege 
mıntakasından ne kadar ve ne fiat
lerle tütün mahsulü satıldığını ve bu· 
günkü şerait içinde müstahsillerliı 
menf aatıerinin azamı derecede korun
muş oduğunu misallerle bildirdi. 

Ayni ınevzn hakkında İnhiSarlar • 
Vekili Rı:ı.if Karadeniz de mübayaanm 
İnhisarlara taalluk eden kısmı hak· 
kında izahat verdikten sonra takrir 

/Devamı 8 inci ştJhi/e<kJ. 

Bükreş 9 (A.A.) - Romanya ajan. 
sı bildiriyor: Balkan devletleri da1ınt 
konseyi iki, üç ve dort şubat tarihl&
rtnde Belgradda toplanacaktır. 

Kıt:akka~Ierı 

Evlerimize mi&afir 
edebiliriz 

Erzincandan gelmiş bazı fe14k~ 
delere yemek, içmelo verildiği hald4 
11atacak yer temin olunmuyor. Bun,. 
lann kaç gecedir karakollarda ve 4" 
ğer yerlerde sandalye üzerlerinde ıa
bahkıdıklahm öğreniyorua. 

1 

İstanbul halkı içinde cBIT hafta.. 
«Bir ay-. ka1fdile, bir Jci#, i1cl klf' 
evinde banndırmak isttyen çok kim- .r 
se vardır.. .:.. 

Kızılay, bu işe de tavassut ~~ . • 

1 Yazan: REFiK HALiD 
i Bugün beşinci sahifemizde . 

Bugün 9 uncu sahi/emi.?.fk J 

- Ankarada bulunan 4 ve 5 numaralı 
sıhhat imdat heyetleri de bugün gel
mişlerdir. Bunlar da derhal felAket 
mıntakalanna. gönderilmektedirler. 

Son zelzele Tokat şehrinde nlsbe
ten az tahribat yapmıştır. Halkevl, 
sinema salonu, hava kurumu bin&
lan, ve birkaç ev tamamen yıkılmı.f, 
bir kısım evler de mühimce hasara 
uğramıştır. Fakat kazalarda ve köy
lerde hasar mühimdir. Reşadiye k&
za merkezinde zelzele mühim tahri-

Sıhhi imdad heyetleri 
faaliyete geçti 

Ankara 9 (Telefonla) - Şlbinka
rahisar, Reşadiye, Mesudiye ve SU 
şehrine gönderllmiş olan sıhht imdat 
heyetlerinin varmış olduklan mahal· 
llnden alAkadarlara bildirilmiştir. 

şarkf Karahfsar 9 (A.A.) - İstan
buldan gönderilen heyeti sıhhiyeden 
bir kısmı bugün kazamıza gelm1şt11'. 

bat yapmış, zelzeleyi müteakip çıkan (Devamı 8 inci sahifeM), 
_, .... M111111111••.._lf"'11111•1111Hlftlllf111111111HIMllllUllMl-UIRltltUlllllRmmıMVlllUIUIHl11111llllmUlmllnml1ft-

HAFTANIN MiZAHI 
1 

Misafir - Demek bu yaramaz hdla çorap giyme.sini bilmiyor ha? ••• · 
Ev sahibi - Kusura bakma amcası, bilmez amma Şirley Templ111 

'-'--••.-~---... .--ı••·---' .kaç çift çorabı var, kaçı yün, kaçı ipek, hepsini blll.r rna.şallnht. .. 
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8ahife 2 
ıo Kanunu.sanı 1940 

l Diin. Geceki ve Da Sabahki llaberler 
Milli Şef 

-----Son dakika 

Helslnkide zafer 
şenllklerı·. yaplldı 

Esir adedi 2000 i buldu Murmansk 
şimendifer hattı tahrip edildi 

y akinda cenup vilayetlerinde 
"Sulh için çalışıyoruz, 'lluvaffak 

olacağımıza eminim" 

Londra l~ - Suomu.t;&Jmt'de 4" üncü Rus fırkasının hnhası haberi gellr 
ıeımez Helsinld kiliselerinin çan:Jan çalmağ'a. beflamJ.f, FtnlAndiya payıtahtı 
bayraklarla donatılmış, ahali sevinçten biribirlle Jruca.klaşm.ata bqlamıftı.r. 

Küçük Fin müfrezelerinin birçok noktalarda Murmansk • Lenlngrad fi
mendi!er hattını tahrip ettikleri t.eeyyüd etmektedir. Petsamo bavaJisinde 
Rus askerlerinin vaziyeti çok müşküldür. En şimalde Fin kıta.atı, günden ~
ne Rus deniz üslerine yaltlaşıyorlar. 

Buraya gelen nıütem.YJli.m maltlmata göre imha edilen 44 üncü Rus ~ 
tasından alınan esirler, 2000 l bulmuştur. Esirler arasında fırkanın erkA.nı 
harbiye heyeti ile 40 zabit vardır. F)rka kumandanı ölüler arasındadır. 

Şimal denizinde Alman tayyareleri 
lngiliz ballkçı gemilerine taarruz etti 

Gemilerden biri hasara uğradı, 
32 tayfa yaralandı 

Londra 10 - Sisten istifade eden Alman tayyareleri bugün Şimal deni
ldnde müdafaadan Aciz bazı balıkçı gemilerine taarruz etmiştir. Bunların 
b1rlslnde bulunan 40 tayfadan 32 si yaralanmıştır. Gemilerden biri hasara 
u.ğramı.ştır. Alman radyosu bunu, bir muvaffaldyet telAklrl ederek İngllts 
muhafız gemilerine karşı taarruz diye llA.n etmiştir. 

Paris 10 - İngiliz n.mirallığmın tebliğine göre Alman tayyareleri, biri 
İngiliz, ildst Danimarkalı üç ''apura hücum ederek batmnı.şlardır. 

Numan Menemencioğlu Paristen geliyor 
ParMi 10 - Türk - Fransız - İngiliz malt ve ticari anlaşmasııu imzalamış 

olan Türkiye Hariciye Vekft.leti umumi kltlbi B. Numan Menemenclo~ıu ma
iyetindeki heyetle dün akşam ekspresle Partsten İstanbula hareket etmiştir. 

Ankara 10 (Telefonla) - Hariciye Vekfileti umumt katibi B. Numan Me
nemencioğlunun Paristen döni,işüııde So!yada Bulgar hükfunetinin misafiri 
olarak kalacağı tcyid olunmaktadır. 

20 Alman erka·nıharbı Moskovaya gitti 
Paris 10 - Romadan bildirildiğine göre 20 Alman erkAmharp zabiti 

Moskovaya git~tir. 
Alman erkftnı harbiye zabitleri, Sovyet Rt13Yaya, bir müddet FiıılAndiya

ya taarruzdan vaz geçerek muayyen bir hat arkasına çekilmeslnl ve orada 
tensik ve ıslah etmesini tavsiye ediyorlar. 

Kont Csaky tekrar İta/yaya gidiyor 
Roma 10 -- Peşteye dönen .Macar Hariciye Nazın kont Csaky Venedik 

mülakatına aid rapoıwıu vermlştir. Öğrenildiğine vöre kont Csaky Peştede 
uzun müddet ka1mıyacak ve bugün yarın Romaya gelmek için Peşteden ha
reket edecektir. 

Yunan Maliye Nazırı Londraya gitti 
Paris 10 - Londradan bildiı ildiğine göre Yunan Maliye Nazın ile nıllll 

banka direktörü harpten ıniitevelli<l lkttsadt ve malt meseleleri müzakere et
mek ve bir itilaf akdeylemek üzeı e Londraya varmışlardır. 

B. Chamberlainin nutku Amerikada iyi karşılandı 
.l'aris 10 - Vaşingtondan bildiıildiğine göre B. Chamberlainin dünkü 

nutku Amerlkada çük iyi karşılanmış, bilhassa: 11Flnlfuıdiya bizimle ayni ga
yeler için çarpışıyor. Ona yardımımız .sözde kalrnıyacaktm~ fıkralan bilhassa 
tnkdir edilmiştir. 

Bir Alman tahtelbahiri daha batırıldı 
Pnris ıo - Ingillz harp geıniJeri Manş denizlle Atıantlk denizi arasında 

bir Alman tahtelbahiri batırmıştır. 

Fransız komünist mebuslarının mebusluktan iskatı 
Pnris ıo - HiıkCımet, bugün meclise bir kanun projesi vererek mefsuh 

komünist fırkasına mensup ve bunlarla miltesanid davranan diğer bazı me· 
buslnrın mebusluktnn iskatıru taJep edecektir. 

Türk· Yunan 
ticaret muhadesi 

Atina 10 - Ankaradan gelen tel
grafnamelere göre Yunan heyeti ile 
Türldye hükümetl murahhasları ara
sında Türk - Yunan ticaret muahe
'12sinln yenlleştirilmesl müzakere}& 
rine başlanmıştır. 

Köy eğitmenlerine tohumluk 
için yüzer lira dağıtılacak 
Ankara 9 (Telefonla) - Maarif 

Vekaleti kAnunuevvelde işe başlayan 
köy eğitmenlerine tohumluk buğda1 
mübayaası için yüzer lira verilmesi· 
nl kararlaştınnı.ştır. 

Müjgan vapuru 
Barlından gelmedi 

Bartından dün limanımıza gelme
si beklenen Müjgdn vapuru henüz 
gelmemlştlr. Bartın, Karadenizde ts
tanbual en yakın iskele olduğu hal
de Müjgfuıdan henüz bir haber alı
namamış olması geminin vaziyeti 
hakkında endişe uyandırmaktadır. 

İngiltere Kralı, Nazırlar 
meclisine riyaset etti 

Roma 9 - İngiltere kralı bugün 
Ba.şvekil B. Chamberlalnl kabul et
miş sonra ela Nazırlar meclisinin 1ç
tımaına riyaset etmiştir. 

bir tedkik ıeyahati yapacak 
Ankara 9 - Reislcümhur hm~ 

tn&ıti'nün 1almıcla cenup dlyetle
lfnde bir tedJdk aıeyalıatine çıkaçak· 
lan l&1lenlyor. 
ıw.m Şdln selzele felaketine uğn

yan Giresun ~yeti millhakatım 
ıezıneleri muhtemelcllr. 

Jeolojik tedkikat 
umumi olacak 

Bu etüdlere göre intaat 
tekli kararlaşbrılacak 

Ankara 9 - Bütün memleketin 
muhtelit mıntakalara ayrılarak jeo
lojik tedkiklere tAbi tutulması karar
laştınlmıştır. Millet Meclisine verile
cek bir kanun projesine göre muhtelif 
mıntakalarda inşaat bu tedki.kat neti
cesinde tavsiye edilecek inşa tarzına 
göre yapılacaktır. ----

Zelzele mıntakaaındaki 
mahkiimlar 

Ankara 9 (Telefonla) - Zelzele 
mıntakasında ceza hükümlerile tev
kif kararlarının infazının tehiri hak
kındaki kanun projesi adliye encü
menince müzakere edilmiştir. Proje 
Meclisin cuma günkü içtimaında gö
rüşülecektir. - ------
Dün de İstanbula 

kar yağdı 
Karadenizde tiddetli kar 

fırbnaaı var 
Dün sabahtan itibaren öğleye ka

dar İstanbula devamlı surette kar 
yağmış, bu arada fırtına da kesilme
miştir. Soğuklar öileden sonra biraz 
kırılmıştır. 

Yeşilköy meteoroolji istasyonun
dan alınan mahlmata göre, dün hava 
yurdun her tarafında kapalı ve ya
ğışlı geçmiştir. İstanbulda sıcaklık 
en fazla sıfınn üstünde 3, en az sıfır 
santigrad kaydedilmiştir. 

Samsunda kar 
Samsun 9 (Akşam) - Dün akşam 

yağrnağa başlayan kar devam ediyor. 
Karın kalınlığı 22, kuytu yerlerde 
55-60 santimetreyi buldu. Denizde 
karayel fırtınası büküm sürmektedir. 

Gümüşhanede kar 60 
santimetreyi buldu 

Gümüşhane 9 (A.A.) - Gecikmiş-
tir: Son günler içinde vilA.yetimiz
de her gün fasılalarla yer sarsıntıla
n hisseclilmektecllr. Halk, 27 birincl
kAnundanberl baraka ve çadırlarda 
barınmakta.dır. Şebrlmizde hareketi
arz neticesi 40 evin vaziyeti tehlikeli 
görüldüğünden bu evler tahliye etti
rilm1ştir. Şehirdeki diğer evlerin de 
yüzde sekseninde çatlaklar vardır. 

Resmi binalar da bu meyandadır. 

Yağmakta devam eden kar 60 santi
metreye çıkmıştır. Kop, Zigana ve 
Sipikor dağları kapanmıştır. 

Demirağ mükafatı 
Sıvaataki talebeler için bir 

mükafat tertip edildi 
Ankara 9 (A.A.) - Sıvas mebusu 

Abdurrahman Naci Demirağ, Sıvu 

vildyeti dahilindeki liselerle orta ve 
ilk okullardaki talebenin çalışmalarını 
teşvik ve kimsesiz talebeleri himaye 
maksadlle cDemirağ mükafatı> namı 
ile ve her sene tekerrür etmek üzere 
beş bin liralık bir mük:Afat tertib et
nUştir. Bu para ile her yıl okullarını 
birincilikle bitirenlere hediyeler ve
rilecek ve fakir çocuklara elbise ve 
saire alınacaktır. Abdurranman Naci 
Demirağın memleket çocuklarına 

karşı gösterdiği yakın arnka ve maarif 
severliği şükran ve takdir le karşılan
mış ve kıymetli yardımlanndan do
layı kendisine Maarif Vekilince teşek-
kür edllmişt~. __ _ 

Fransız mebusan meclisi 
reisliği 

Roma 9 - Fransa mebusarı mec
lisi reisliğine tekrar B. Heryo intihap 
edilmiştir. 

Macar Hariciye Nazırı Venedik~n 
dönüşünde bu sözleri söyledi 

Macar ajansı tebliğinde diyor ki: "İtalya bolşevizmin 
cenubu şarki Avrupaya yayılmasına bütün 

kuvvetile mukavemet edecektir,, 
Budapeşte 9 (A.A.) - Macaristan 

Hariciye Nazın Kont Csaky bu sabah 
Vened.ikten Budapeşteye gelmiştir. 
Kont Csaky gazetecilere beyanatta 
pulunarak demiştir ki: 

- Senele~en beri takip ettiğimiz 
yolda tam bir sükunetle ilerlemeğe 

devam ediyoruz. Biz sulh için çalışı· 
yoruz ve mesaimizin muvaffakiyetle n~ 
ticeleneceğinden emin bulunuyoruz. 
Nazır Venedik mü1fıkatmın hara· 

retli bir hava içinde cereyan ettiğini 
bilhassa tebarüz ettimıiştir. 
Macar ajansının bir tebliği 

'" Budapeşte 9 (A.A.) - Macar Tel
graf ajansından: Kont Csaky ile ya
kından münasebatı bulunan maha
filde İtalya ile Macaristanın cenubu 
şarki Avrupada sulhun muhafazasını 
arzu etmekte olduklan beyan edil
mektedir. Bu iki memleket, Almanya 
ile çok iyi münasebetler idame et
mektedirler. Bu münasebetlerdeki ih
lA.s ve samimiyetin bu sw-etıe yeni
den müşahede ve tebyini, bütün mu
hali! faraziyeleri ve tesvilAtı suya dü
~ürmcktedir. İtalya ve Macaristan, 
Yugoslavyaya karşı ayni dostane 
hisleri beslemektedirler. Zira, kuv
vetli bir Yugoslavyanın mevcudiyeti 
gerek İtalyanın, gerek Macaristanın 
menafüne tevafuk etmektedir. 

Sovyet Rusya ile olan münasebet
lere gelince, Macaristan, Sovyetıerıe 
normal diplomasi münasebetlerde bu
lunmaktadır. İtalyada, gençlerde 
Sovyet Rusyaya karşı herhangi bir 

Ecnebi devlet;erin 
felaketzedelere yardımı 
Şehrimizdeki Alman hasta
nesine yaralı yatırılacak 
Ankara 9 (A.A.) - FelAketzedeler 

için Yunanistanda umurnt bir iane 
toplanmasına karar verildiği bildiril
mektedir. 

Ankara 9 (A.A.) - İsveç elçiliği, 
İsveç kralının hareketiarz f el§.ketı 
dolayısile vaki taziyetıerlnin Reisi
cümh ur İnönüye iblağını Hariciye 
VekA.letinden rica eylemiştir. 

Ankara 9 (A.A.) - Belgradda fo
llketzedeler için toplanmış olan 
461370 dinar ile 11 İ·ngillz lirasının ve 
eşyaların gönderilmiş olduğu bildiril· 
mektedir. 

Ankara 9 (A.A.) - Amerika büyük 
elçiliği, Amerika büyük elçiliği için 
mübayaa edilmiş olan iki kamyone
tin: Kızılay cernyetine verilmek üzere 
Fordl motör kumpanyasına iade edil
miş olduğunu Hariciye Vekfiletine 
bildirmiştir. 

Ankara 9 - Almanya büyük elçisi 
von Papen Hariciye Vekdletine mü
racaat ederek İstanbulda bulunan 
Alman hastanesinin bütün boş yer
lerini yaralılara tahsis ettiğini bil
dirmiş ve bu hareket hüktlmet tara
fından teşekkürle karşılanmıştır. 

Fransa teberrüünü artbrıyor 
Ankara 9 (A.A.) - Fransa büyük 

eıçmği Fransa hükfuneti tara.tından 
verilmesi karar altına alınmış olan 
5 milyon frangın t ezyit edileceğini 
Hariciye Vekaletine bildirmiştir. 

Polonya büyük elçisinin 
teberrüü 

Ankara 9 (A.A.) - Polonya büyük 
elçisi hareketlarz felaketzedelerine 
blr yardım olarak şahsı namına 100 
lira teberrü eylemiştir. 

Gizli Alman radyosu tekrar 
neıriyata baıladı 

Paris 9 - Bir müddettenberi neş
riyat yapmayan gizli Alman radyo
su tekrar neşriyata başlamıştır. 

taarruz fikrinde olmadığını ııan et
miştir. Maamafih İtalya, bolşevlzmin 

Cenubu şarki Avrupaya yayılmasına 
bütün kuvvetle mukavemet edecektir. 

Venedik görüşmeleri neticesinc'le 
İtalya ile Macaristarun her türlü ma
cera siyasetinden sakınmak ve ordu
larının kuvvetine ve kendilerini h er 
türlü sürprize karşı zaman altına 

alan sağlam dostluklanna güvenmek 
suretile istikbale sakin bir itirnadla 
bakmakta oldukları anlaşılmıştır. 

Bir İtalyan gazetesinin 
makalesi 

Roma 9 (A.A.) - cLavoro Fascis
ta> gazetesi Macaristanla Romanya 
arasında realist bir itilaf akdini ümid 
etmekte ve bu iki milletin bolşeviz
min Avrupanm şimal ve merkezine 
ilerlemesi tehlikesi karşısında müşte
rek bir hayat ve medeniyet telAkki
sini müdafaa etmek zaruretinde ka
labileceklerini ilave eylemektedir. 

Yugoslavyamn vaziyeti 
Belgrad 9 (A.A.) - (St: fani): Ya

n resmi Yugoslav mahfillerinde be
yan edlldiiğne göre, Venedikte cere
ıyan eden İtalyan • Macar görüşme
leri Belgradda pek büyük bir sempati 
ile karŞılanmıştır. Çünkü Yugoslav
yanın harici siyaseti de komünizmin 
nüfuzuna şiddetle mukavemet etmek, 
Balkanlarda sulhu sağlamlaştırmak 
ve cenubu şarki Avrupa devletleıi 
ara.c;ında her türlü ihtilafa mani ol
mak gayelerini gütmektedir. 

Berlinde büyük bir 
siyasi f aali'ret ar 

Finlandiya hadiseleri büyük 
bir inkisara aebeb olmuş 

• !.a.msterda11 .. 9 (A.A.) - Birkaç 
gündenberi Berlinde büyük bir siya
sı faaliyet göze çarpmaktadır. Baş
vekAlette ve Hariciye Nezaretinde 
diplomatik görü.şmeler yapılmakta 

olmasına raf."llen henüz hiçbir ka
rar verilmediği iyi haber alan mah
fillerde söylenmektedir. 

FinlAndiya hAdiseleri n İtalyanın 

aon diplomatik faaliyeti karşısında 

Alman zimamdarları henüz tereddüt 
etmektedirler. 

Telegraph gazetesinin Berlinden 
öğrendiğine göre, FinlB.ndiyada Rus
ların uğradığı hezimet burada derin 
bir inkisar tevlid etmiştir. Sovyetıer 
Birliğinin askeri şöhreti sarsılmıştır. 
Diğer cihetten Sovyetler Birllğinliı 
Almanyaya kA.fi miktarda yardım 

edememesi iktısadi mahfillerde tees
sür uyandırmıştır. Çünkü Sovyetıer 
sözlerinde durmamışlar ve pek a3 

miktarda mal göndermişlerdir. 

Hollanda 
tehlikede mi? 

Londra 9 - Hollanda, iki i1g 
· hafta sonra, teşrinJsa.ni ayı sonunı

daki kadar ciddi bir Alman tehdid1 
karşısında kalacaktır. Daily Tele. 
graph gazetesinin Amsterdam muııa.. 
biri Rekllnghamen'de Hollanda hu. 
duduna yakın noktaya takriben 611 
bin kilometre mesafede yeni bir .Aı. 
man umumi karargA.hı tesis edildlğL. 
ni, garbt Almanyadaki salAhiyettu 
bir kaynaktan aldığı haberlere atfeıı 
bildirmektedir. 

Bu habere göre, hudut civarında 

ağır topçu karargft.hlan tesis edllm.1ş, 
Aix la Chapelle'de Demden hudud~ 
boyunca tayyare meydanl.an tsıas. 

~onlan inşa edilmiştir. 
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Edebiyat tedrisatına 
dair 

Eald Daıiiltünun emini profeaör ı.. 
lnall Hakkı Baltacıoğlunun çıkardıiı 
•Yent Adamıt mecmu•11nın 281 IDGI 
uyısuıda, benin\ bu ıütuna vakWe 
7azclığun «Edebiyat tedrisata JlM1I ol
malı!• serlevhalı bir yazı istinsah 
edllmİf. 

T eberrüat yekU.nu 640,176 lirayı buldu! 
Şehrimizdeki ita/ya tebaası da 11,000 lira teberrii etti 

lUakalemdeki esas tlkir fUdur: 
«Divan Edebiyatının, Edebiyata Ve. 

didenin gavamızını eşelemek, lise 
progrQunın fevkindedir. Bu, daha~ 
)'ade üniversite menuudur. Liselerde 
bu edebiyat ancak müntehabat şeklin
de öğretUmell; ve onun yanında dün
ya şaheserleri mükemmel tercümeler 
halinde belletllnıei.» 

«Yeniadam• mecmuası, şu mütale
•yi serdediyor: 

Vı\ll Ntlrettin'Jn bu yazısı bizim d~
cemıze çok uygundur. Bu açık ve cesaretll 
razı edebiyatı.mızın tallh.lyle uiratan her
kesi üzerinde düşündürecek bir mahiyette
dir. İyi muharrir, herkesin kabul edemJye
ceğl, fakat şahsan inandı~ bir hakikat.! 
kekelemeden söyllyen insandır. Hiç şüphe 
yok Vll - Nfı da. bunlardan birJdlr. Divan 
edebiyatı. Arap har ~rl gibi, eski ve zühd! 
medeniyetin kültür üz üzerindeki çökün
tüsüdür. Onu üzerimizden atmak için dı
farıdan, yabancılardan bir yardım bekll
yorsak, aldanıyoruz. Yaşama. iradesi onu 
kaldırıp atacaktır. Bu günü bekliyoruz. 

• •• 
Şahsuna taalluk eden iltifata teşek-

kiir ederim. Fakat sarih olmak için 
şunu da ilave edeyim ki, ben, mazide 
türklerin dimağından çıkan sanat 
eserlerini - ayıb gibi - yeni nesilerden 
gizlemek taraflısı değilim. Zira maa
zallah bu da bir nevi vandalizm olur, 
Şimdiki kanaatlerimiz .ve telikkilerl
miz «beyazu dır diye, ((siyah• olan ka
naat ve tcillkki.leri yıkmasını havsa.la
mız atmaz. Divan edebiyatını üniver
sifoye maletmek isteyişimin sebebi, 
bunu liselerde öğretmenin imkansızlı
ğı \"e lüzumsuzluğudur. Zira arabi, 
farisi bilmiyen ve şaı·k dünyasına va
kıf olmayan şimdiki nesil, nasıl olsa 
divanlardaki garami bir kaç Nedim ve 
l\':::ili tipini bcJleınekle k:?lacak; ötesi
ni anlıyamıyacakhr. Ve anlamıyor 

<ln ... İşte im sebeple edebiyat saatleri 
boş geçiyor. Zira. hakikatte mevzu, 
incir çeldrdeğini bile doldurmayacak 
kadar zay1ftır. Ayni saatler içinde hem 
iyi bir Osmanlı ve eski türk edebiyatı 
miintelrnbatı; hem de, diinya edebi
yatının şaheserlerinden bir seçme der
gisi öğretilebilir. 

Bu miinlelıab '\'C dergileri nasıl vü
cmfo gctinnck la;ı:ım olduğu bahsine 
gf'1ince, - mühim mesele~ - orijinal
Jiklerc kaçmamalıdır! Şöhret kazan
mak surcUle ammenin mihekkine vu
rulmuş ediblerin herkesçe malum eser
lerini niimunc cliye vermelidir. 

Mese1ı1 Fuzuli elenince, Terkibi bend; 
Abdülh-ak Hamidin nesri diyince cEn
diiHis bükiimdaıınm hazineleri için
desin Tarık. .. » - Ecnebi edebiyatı 
habsindo de ona göre! 

Halbuki şimdi, liselerde çocukları
mıza neleri edebiyat diye bcllettiklerini 
sö ledilcr: 

Rıbgaze,·i. Seyri Serai, llücendi Ha
rezmi ... 

Runlar me .. Jıur müellirıermiş! Ve 
çocnklannıız ibareyi yiiziinden söke
medikleri halde, bunları öğrenmeli 

imisler. Fakat a caba bizim yaşıdıımz
dan kaç kişi isim!eıini i~ihniştir? ... 
Her nesle ayn bit· tarihi cdiblcr liste
si belletecek ohus:ık, mini kültiir vah
deti nasıl do~ar.ak? 

fngili:i'in Shekrspeare'ini. Alınanın 
Schiller'ini Fran.,ızın HtıgCl'sunu, İtal
yanın D' Annonzio'sunu, Rusun Tols-

Milli komite dün de Vlllyette VaU v• 
Belediye retsı Dr. LQ.tfi Kırdann relsl.lll al
tında. toplanınıt ve felAketzedelere yap~ 
aak yardım için da.vet edilen tacirlerle em
~O.k sahiplerinden bir kısmının taa.hhildle~ 
tesbit edllml.ştlr. Dün Kızılay veznealn( 
53.207 Ura yatını~tır. Bu suretle dlln ak 
şama ka.da.r İstanbulun teberr1l ettlltl mel).;. 
lAt yekünu 640,176 lira.Jt. ballt olm:114tuı'• 
Bugün vUAyet Yardım komitesine gelen. 
zevat tarafından aynca. 30.000 l1radan fa
la taahhfidde bulunuldutu ha.ber alınmıt
tır. 

Toplanan para. Kımlq merkednclenı 
Ankarada.ki komite emrine telgraflt. ~ 
derllmeldedtr. FelAket mmtabaına gönde
rtımek O.re Mll11 komitenin Ulsum ga.tel!
dJ.11 Sffa, enak n ea1r leTUUll mllb&yaaa 
için Mllll. komite merteztnden ha.Tal• gfıa-
derlllyor. • 

Bundan başka. dün de muhtelif nen ft 
cinsten eşya. teberri edll.mlftlr. 

Kok kömürii 
azaldı 

Zonguldaktan motörlerle 
nakliyat yapılıyor 

Havaların kı_,laması üzerine şehrimizde 
kok kömürü mevcudu pek azalmıştır. Be
lediyenin Beyoğlu ve Üsküdar depolannda 
sömikok yok gibi idi. Dün Zonguldaktan 
250 ton sömikok gelmiş ve bunlar Üsküdar 
ve Beyoğlu depolarına tevzi edilmiştir. 
Havanın muhalefetinden dolayı vapurla. 

gelemlycn koklar, Zonguldaktan motörle~ 
yüklettiml.~tir. Bu motörler, kıyılan t:ılttp 
etmek suretile limanımıza gelecek ve bu su
retle gerek Belediye dep0lannın, geret 
~ehrlmlzdekl diğer müesseselerin kömlir 
ihtiyacı temin edilecektir. 

Türk - Yunan ticaret 
müzakereleri 

Yunanlst:mın eski İktlsad Nazırlarından 
ve Elen - Türk dostluk cemiyeti idare he
yeti relsi bay M. A. Bakalbaşı, şehrimiz
deki temaslanna on gün müddetle dev~m 
edecektir. Bu temaslar, Anknradakl Türk -
Yunan ticaret müzakeresUe alil.kadardır. 
Tanınınmış Yıman ithalatçılarından B. 
Fokas da dün Ankaraya gitmiştir. Yent 
Türk - Yunan tlca~t anlaşmasının pek 
yakında neticeleneceği söylenmektedir. 

Akbıyık yang : nı 
Yangının nasıl çıktığı 

tahkik ediliyor 

Evvelki gece Suıtanahmedde Akbıyıkta 
iki kapılı ve dört bölükiü büyük bir evin 
yanm:ısile atlatılan büyük yangın tehlike
si etrafında zabıta ve Adliye icab eden tah
kikatı yapmaktadır. 

h'vln mutasarrıfları bulunan ve ayni za
manda evde oturan İhsan ve Şülu-üden 
yangının esbabı sorulmuşsa da esaslı bit 
şey söylememişlerdir. Yalnız ateşin Şük
rünün sofasından çıktığı öğrenilmiştir. Yan
gın esnasında ovde oturan diğer ailelerden 
camcı .A,hmed ateşi söndi.irmeğe uğraştı~ı 
bir sırada iki elinden ve yüzünden yanını,, 
Ahmedln karısı bayan Didar da üçüncü 
kattan kendisini bahçeye attığı cihetle bir 
kolu kırılmış, keza diğer kiracı hnmal Alt 
de ikinci kat penceresinden kendisini so
kağa attığı cihetle muhtelit yerlerinden 
yaralanmış ve her üçü de hastaneye kaldı
rılmışlardır. 

Polis ve Adliye yangın sebepleri hakkın
da tahkikatı derinleştirmektedir. 
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toy'unu, ilh. - yanlarına iiçer beşer 

meş,ahir daha katarak - niiınunelcd
le bclletelim. Bizimkilerden de, Uıbga
ze\i.l "rden \'azgeçip, bir kaç yüz değiş
mez meşhur nümune verelim. Her hal
de cdebi)at tedrisatı çok daha seme
reli olacaktır. 

l\Jütebakisi, söylediğim gibi, Üniver--
siteye! (Va - Nu) 

- Şu su baskını hakkında sağlam ı ... Her muhabir gazetesine başka 
bir haber alamadık gitti bay Amca... türlü yazdı: Kimi cSeylılp> dedi .•• 

Mıaı.r nllaht.ının riyasetlndetl hanedan 
rrupunun hafll'PCrver mesa.Lslle toplanan 
O&dır. b&ttanlye ve yiyecett muhtevi 381 
balya. ile ıe sandık eczayı tıbbiye, dtln preM 
Ahmed Celll paşanın riyasetlndek.1 heye$ 
tara.tından Besaraby& vapurUe İstanbul& 
getirilerek Kızılay& teslim edllmiştlr. 

Şehrimizdeki İtalyan tebaa• 
ıımn teberrüü 

İtalya b&..fkonsolosu, Vali B. Ltltfi KırCS..
rı ziya.ret ederek İstanbulda bulunan İtaı-
1"11 tebaasının yardım olarak aralarında 
topladıklan ı 1,000 Urayı Kızıla.ya. tevdi eı.. 
m1f bulunduğunu blldirmlftlr. 

Vali tarafından başkonsolosa teşekkür 
edllm1otlr. 

Zelzele mıntak.asından gelen fellketM
delerden hasta. ve yaralı olanlar hastane
lere sevkedUlyor. ınmseslz olanlar da otel
lerde ve istAn müdürlüğil emrmdekl 81r-

Hayvanları 
koruma cemiyeti 

Felaket mıntakasındaki 
hayvanlarla ali.kadar 

oluyor 

Hayvanları koruma cemiyeti, cumarte81 
günü içtimamda Şnrki Anadolu felaketin
den müteessir olmuş köylülerin muhtacı 
muavenet ve tedavi hayvanlannı mevzuu 
bahsetmiş ve milli Jktlsadlyatımızda. mü
him rolü olan bu hayvanlara yardıma ka
rar vermiştir. Bu maksatla felA.ket mm
takasına bir müfettişle bir memurdan mtı
rekkep bir heyet gönderilecektir. Azadan 
bay Galip de Zlraat VekAletı 1le buna. dair 
temasta bulunmak üzere Anka.raya glt
mlftlr. 

Ecnebi memleketler Himaye! Hayvand 
cemlyet.lerl de bu mesele ile alakadar ol
muşlar ve Londra cemiyeti bir telgrafla 
bu hususta ne gibi tedbirler alındığını sor
muştur. Kendisine gene telgrafla cevap 
verilmiştir. 

Ingiliz Himayel Hayvanat cemiyeti Ut 
yardım olara1t iki yüz İngiliz llrası gön
derdiğini bildirmiştir. 

Üzerlerinde cerrahi tecrübeler yapılan 
hayvanların {bazı memleketlerde oldup 
giblı diri diri ameliyat edilmemeleri içill 
cemiyet tarafından Tıb Fakültesi dekanlı
ğına yazılan tezkereye gelen cevapt& bu 
hayvanlann evvcl!I. uyuşturulduğu blldirU
mlş ve bu .suretle hareket şayanı şükran 
görülmüştür. 

Bazı civar köylerde hfı.la hayvanlann ze
hir vermek suretlle öldürüldükleri haber 
alınmıştır. Halbuki cemiyet bu gibi hay
vanlar toplattırıldığı takdirde bunları ani
de ve zahmetslce öldürür usuller tatbikine 
Amade olduğundan bu hususta tekrar te
şebbüste bulunulması kararlaştırılmıştır. 

Belediye temizlik bütçesi 
Belediye 940 senesi bütçesini hnz.ırlama.

ğıı b:ı.şladı(;ından, Belediye şubeleri bütçe
lerini Belediye reisliğine vermeğe başla
mışl:ırd:r. Bu arada Temizlik müdürlüğl1 
bütçesi de hazırlanarak riyaset makamuıt. 
verilmiştir. Temlzlik mfıdürluğü, İstanbu
lıın temızlik işlerinin esaslı surette tanzimi 
i ı;ln mevcud amele kadrosunun bir misll 
arttırılm:ısını istemiştir. Bundan başka el
de me>cud 14 parça temizlik kamyonu dt. 
ka fi ~clmediğinden bunların da çoğaltıl
ması istenmektedir. 

Üsküdar ve İstanbul müdde
iumumi muavinleri arasında 

değişiklik 
Adliye Vek~letlnce gorillen Ii.ızum üzeri

ne Üskudar adliyesi müddeiumumi mua
vinlerinden B. Mahir ve B. Orhan Istanbul 
muddelumuıni muo.vinllğlne, İstanbul mu
avinlerinden B. Sıtkı ve B. Ratıp de Üskü
dara nakledllmlşlerdlr. 

Rahatsız bulunan Üsküdar müddeiumu
misi B. Nurlnin yeıine vekaleten Istanbul 
sulh hakimlerinden B. Mehmed Ali tayin 
olunmuştur. · 

... Kimi <Tuğyan!> diye bildirdi .•• 

keci misafirhanesinde iskan <'dilıncktedir
ler. Bunlara öğle, akş m sıcak yemek ve
rlldlti gtbi, Kızılay merkezinden gelen emir 
iU.erine sa.bahlan çay ve 7.eyt1n, ekmr-kten 
1b&ret sabah kahvaltısı da verilmeğe baş
lanmıştır. 

Misafirhanede iskan edilenler, Belediye
nin açtıtı hamamlarda yıkanm;:ı.ğa sevke
dllmekte ve eşyalan da etüvden geçirilmek
tedir. 

Dün de 49 kiti geldi 
Erzincandan gelen muhtelit katarla dün 

öğle üzeri de şehrimize kıı1t dokuz felı\ket
zede da.ha gelmiştir. Bunlar arasında ya
ralı yoktur. Feh\ketzedelerln karştlanmas1 
ve lcab eden yerlere yerleştlrllmesl işlle 
eene Kadıköy kaymakamı ve Emniyet 
lmJı1 meşgul olmuş. bunlara da istasyon bft
feslnde çay ve çorba. verilmiştir. Bu kırt 
dokus fellketzede şimdiki halde muhtellf 
otellere yerleştirilmiştir. 

Para bozdururken 
dolandırılmış 

Paria ve Frankfurtta dolan· 
dırıcılıktan mahkum 
olduğunu itiraf etmiı 

tstnnbulda ı-i~ a~a bir dükkfı.ncı
ya elll lira. bozdururken kanşıklığa getire
rek on lirasını ve gene yağ taciri Nurlden 
ya~ almak bahnneslle yüz Ura bozdururken 
em lirasını alıp kaçmaktan maznun Trab
lusgarplı Mehmed Ali adında biri Adllyeye 
verUmlş, dün asliye sekizinci ceza mahke
mesinde mevkufen muhakemesine başlan 
mı.ştır. 

Yapılan tahklkata göre Mehmed Ali. 
bundan evvel de Parlsie bir hnlı dolandın
cılıtından iki ay, İzmlrde bir tüccarı do
landırmaktan bir ay ve Frankfurtta muh
tellf dolandıncı!ıklardan da müteaddld de
falar hapse mahkiim olmuş ve kcndlslnln 
beynelmilel dolandırıcı olduğu Vekalet ta.
rafından mahkemeye gönderilen blr tezke
re ile tasdik edilmi.ştır. 

Dün muhakemesi yapılan Mehmed All, 
İzmir. Paris ve Frankfurttaki suçlarını ve 
mahkumiyetlerini itiraf etmiş. fakat bura.
da Hasanla Nuriyi dolandırmadığını söyle
mJştlr. 

Nuri ve Hasanın şahld olarak çağırılıp 
dlnlenmelerl için muhakeme başka güne 
bırakıl~tır. 

Serseri köpekler 
Temizlik işleri esaslı bir 

mücadeleye girişti 

Belediye Temizlik işleri müdürü Dr. Fnlk, 
yeni vazifesine başladığı gün İstanbul so
kaklarım dolduran ser.seri köpek ve kedile
rin çokluğunu nazarı dikkate almış ve kö
pek, kedl toplamağa memur olanlara ga
yet sıkı emirler vermiştir. 

Faaliyete geçen memurlar, şehirde tara
ma suretııe serseri köpek ve kedileri top
lamağa başlamışlardır. Bu hayvanlar ya 
strlgnln denilen zehirle, yahut da IIlmayel 
hayvanat cemiyetine gönderilmek surctlle 
ltlft.f edllmektedirler. 

Geçen kfinunuevvel ayı içinde binden 
fazla köpek ve iki yüze y:ıkın kcd1 öldürill
müştür. Ancak mevsim kış olduiundan, aç 
kalan birçok köpekle kedilerin şehre inme 
lerl yapılan mücadeleyi gıiçleştlrmektedlr. 

Köpeklerin birçok hastalıklara. bilhassa. 
karaciğerde iltihaba sebep olduğunu gören 
Temizllk müdüru, kısa bir zamanda Istan
bulu serseri kôpek \"C kedllerden temlzle
meğe çalışıyor. 

İstanbuldnkl serseri köpekler bu suretle 
toplattmlmakla bearber, tasmasız ve 88-

hlplerlnln yanında bulunmıyan başıboş ko
peklcrln de imhası için temizleme tcşkllıltı 
mcmurlanna tebligat yapılmıştır. 

* Kendisine para vermemesinden hid
detlenerek nnnesl Dergüzan bıçakla tehdid 
ve hakaret etmekten maznun 16 yqında 
Kenan dün Sultnnahmed birinci sulh ce
za. mahkemesinde yedi gün hapse mahküm 
olmu~tur. 

Kimi de cTuf an> dedi çıktı! .•• 

İST ANBU{. HAYA Ti 

lJalık avı 

Köprii dubalRnımı onune irll 
ufaklı kayıklar ıralannıış. l.ô.stik çiz
meli, kolları sıvalı birçok adamlar 
mütemadi.yen denize olta ahyorlar. 

Bizim sandal da kalabalık arasma 
sokuldu. Kullanmıısım bir tiirlii l>e
cereınediğim oltamı bir kenara l)ll'a
kıp karşı s~nda!daki balıkçıyı seyre 
daldım. Göz ~hcı bir süratle elindeki 
küçük bnlık öliisiinii olta knnca-;ımıı 
ucuna geçirip denize fırlattı. Uzun 
sicimi bir miiddft salı\.·crdikkn son
ra sağ elinin iki parmağı arnsma sı
kıştırdı. Gözleri dcnh:de bir noktaya 
dikildi. Hareketsiz duruşunüan. keski 
bakışından belli ki; \'iİcndiiııiin bü
tün hassasiyetini, otta tutıtn iki par
mağınm ucunda tl"l<sife rah ıyor. 
Arasıra ipin hafif hareketıeri şiddetti 
bir clrktrlk cereyana gibi onu sarsı
yor. Yüzünde heyecan çiz~leri bell
riyor, tepeüstü denile- athyacak gibi 
sandalın kenanndan eğiltrek teJ:işlı 
teli.':ilı pannaklannı oynatıyor ... 

Uzunca bir beklemeden sonra ba· 
lıkçının hareketleri birdenbirf' silrat
lf'ndi. Elindeki ipin sallandığım 

farkettim. Kollarını kulac halinde 
açıp kapayarak denizden siiratle çek
tiği ipi sandalın ortasına yı~ıyordu. 
Mütemadiyen kısalan ip dnha sid
detu sarsıldıkça, çehresini ne f' he:ve
cam kaphvan balıkçının gii7.lerinl 
diktiği noktada şapırtılar haşlaclı. 
Parlak bir şey stk s1k sudan cltş:ınva 
fırlayıp tekrar köpiiklf'..r arasına ga
mülüyordu. 

Nihayet, ip tiikendi. Giimüş glbt 
parlak avul"tlannm iki yanından kt· 
ııl kan ı.;eritleri uzanan hliyiicek bir 
bahk kafası sudan yiik~cJcli. Balıkçı
nın nasırlı parmaklan hayvancağızın 
boğanna kenetlf'ndi. Adamın ihti
rasla parhyan gözleri de. can acısile 
çırpman balığın gödcri gibi yuvala
nndan fırlamıştı. 

Yaşamak için, biraz evvel, engin d .. 
niıde kendinden zayıfian pal'çalayıp 
yutmak üzere kovalıyarak buralara 

kadar gelen balıkcağız, -;imdi nasırlı 

parmaklar arasmcfa debclen1yor. Çır
pınsa da, kıvran.sa da beyhude ... Gırt

lağına saplanan ~engelli iğne kendi
sinden çok daha kun•etli. Kana bu
lanan nasırlı parmaklar arasından 

kurtulmak imkansız. Balıkçının, ha
yat hırsile parhyan gözlerinde mer
hamet~n eser yok ... 

Balık kıvrana kıvrana sudan çıktL 
Kuvvetli pam1akların tazyiki altın

da ağzı açıldı. Avurdunu parçahyan 

i~'llen!n ucunda, biraz evvel hırsla yu
tup midesine indircmedi~i minimini 
balık parçası sallanıyordu. Balıkçının 

mulıtcris bakıştan önünde bir müd
det daha kıvrandıktan sonra sanda
lın ortasına yuvarlandı. 

Çengelli otta tekrar denize gömU
liirken o. parçalanan avurdunun acı
sile., gırtlağım kavuran hava itinde 
kendini kayığın sert talıtalanna çar
parak ölümle pençele~-iyordu. 

Önümdeki manzara, hayat müca
delesinin canlı bir tablosu... Zavalh 
balığı oltanın ucuna kadar sürükle

yen yaşamak arzusu. balıkçının 

ellerine de sandal küreklerini sıkıştı· 
np buraya ka<lnr getirdi. İkisi tlc ay--

ni gaye uğrunda, yaşamak için o'l
dürmck hırsilc ayni noktada birleşip 
çarpışıyorlar. Ve işte, gene hak kavi. 
nin... Cemal Refik 
.............................................. 
* Diln Tnkslnıde Ulusnl :ıpnrtımanlll 

kalorl!er bacası tutuşmuşsa da derhal ye
tişen itfaiye tnrafından söndilrfilmüştür. 

/ 

B. A. - Böyle olması tabitdlr, her 
muhabirin hayalhanesi bir oımaz al ••• 



KÜÇÜK HABERLER: 

* Cibalide oturan Allan 1am1Dde blrS, 
C1ball VÇW' iskelesi ciTarında btr aJııcıl 
dükk:A.oma ıtıwü. ma.saya. oturacalı • 
nada., arbana IAbet eden btr blıoak d.M'-

~· ~· A..sl&n, bu dan.m.tn nereden pldJ&lnl eıı-
lamAk ~ bakmdılı mman, doJabm 
lçine k.omı:ıu.t aınaı bir bıçal::ııı dJfarıda. ta
lan ucuna su.imı oa.rpınış oldulunu P.. 
m.~. 

Bı.çat. c:tteri G:ııertne rasgeldlll ~ M
l&n, dedW hl411!ed :ı haberdar edilen sa
'1ta marUeW. Ocrru . ..'lpa..şıı. h&ataneıslııe ,.._ 
t;uılmışLır. PoDıl, bu ~kilde ynrnlanma ld
'11a.sı t\:crtnde ta.tık.ika.tın ıenlşletnmeatne 
lllzum ı6rm Qşt;Gr. * İmıa.U ıım.tndc bir sürücü, dün idare-. 
Crıdeki rQ.t uabaalle Tophaneden Fındık
lıya. doı:tııı rttmette iken barut 18.tıf tubell 
Onünde her nasılsa a.rabası devrilmiş ve ı:... 
mnll altında k.e.lmıl}tır. Polisler ra~ ~ 
bal BOJ'Ottu haataneslne kald~la.rsa da 
İsmall as ~nra 6lm64ttlr. * Aralannda bir ortaklık meselesinden 
çıkan kavpda Xapalıça.rşıda. Yerva.nt adın
da b1rtnl tabanca ile öldürmek ve dller or
taklan Slronlk Ue Karabeti yarals.malı:t&n 
ınaznun Ba.mza.nın muhakemesine dOn 
Jktncl ağır ceza mahkemesinde bQ§lannııf
tır. Maznun, korkutmak için ate§ ettıtinl 
.aöylcmltt1r. 
Şah1dlorln çağınlmasını muhakeme be.fo

ka güne bırakılmıştır. * Esna! c miyetlerl Ynrdım komitesi, 
dün toplanarak yeni senenin yardım bti~ 
çe 111 t.e blt. etmiştir. Biıtçc 35 bln liradır. * I t.anbul naylclkri 29 kftnunusanl 
pa~arteBi guniı Sannyl birliği merkezmde 
aenelık içtim arını yapacaklardır. Bu top
lnntıd , SDJl;,.} cHerlnde müştereken bir ll
mıted ş.rkct kurmal:ırı nıcvzuubahis edlla
ce'b.1.ır. * Dwı bil' Alman şirketi Beledlyeye mö
rııcr: t ederek "hrlm!Me bir silt fabrtkuı 
tesi ine tnllp olduğunu bildl~ ve p.rtlıı.-
rını :mı., t . Belediye bu teklifi de ted-
k ke nıı§tır. 

İnhisarlar idaresi memurla
rının teberrüü 

Inhısarlar idaresı memurlan zelz~ 
le fe,frketzedeleıine yardım olmak 
üz re sonkanun aylıklarından yüzde 
bir nisbetınde tebeıTiiatta bul unmuş
lsrdı. Haber aldığımıza göre bu kere 
bu ) ardım 200 liraya kadar maaaş 

alanlaı için ~ üzde beşe, 200 liradan 
fazla maaşı olanlar için de yüzde do
kum iblağ edilmiştir. 

f Ankara Borsası 1 
t İklncikinun lMO 

ESHAM 'f• TAllVİLAT 
Erpıı! 

Sıvaa - KnRırum m 
Slvaa - Bn:urum VI 
PARA ve ÇEKLER 

1 Bterlln 
ıoo Dol&l' 
100 l'ranJı: 
100 1Jret 
100 İ.nlçre !'r. 
100 J1odn 
100 Ranuınrk 
100 Belaa 
ıco DnJımJ 
100 t.Ta 
100 Qoko.slovak Kı 
100 Peseta 
100 ZloU 
100 Pengo 
100 Lef 
100 DJ.nar 
100 Ym 
100 İn119 J'r. 
100 Rubl• 

Teıekkür 

' 19.80 
ıuo 
19.115 

Kapanlf 
B.21 

1211.60 
2.91 
8.'10 

29.10 
89.4590 

21.73 
0.985 
1.5925 

1!.19 

13.11526 
0.965 
3.15'15 

81.1'176 
M.8275 

Yirmi sUn .süren müziç lztırablnrdım 
am.ra hayatımın ciddi surette tehlikeye 
~ anda Kartal Belecllye doktoru B. 
Şerafeddinln hastalığımı teşhisi ve tedavi
si hususunda gösterdiği isabet ve pek m~
flk allkadan dolayı kendlsJ.ne müteşekkir 
ye mıımettanııı. 
•Aqam.. m Kartal muhabiri: Nafiz Eralp 

Bu AKŞAM 

MBLEK 
8lnemasm4a 

Bitö.n talbleri llfk. Heyecan ve merakla~ 
baıtkulAde bir ..n&t f&heseri. J'r&Daeda 918 RDfJıl 

blrinaDDr mttkifatını ka'WUlll' 

BIRAKILMIŞ 
l BAŞ aor.rJCRDB MIHCELINE PRESLE 

J AKEL 1 NE DELUBAC 

KIZLAR 
.umBll LUOUkt 

KAROOJ!!Rtl'l'E JıılOREMO 
JUme OAw daı:ak CIRAJ' 10n SPB.11 ba1;J109. ~ ömınde batan muamm AJnıaD liliO
lllamn tnmn, ,.. babfı bClii1D &atldlltUe "' uı roım dUnya bavadt81ed gaute& 

ntxxA:T~ Bu pce lçlzı loca Jralmamtfh'r. 1'um.arab lıoltü:lar l8babteQ eef,ı1ıneHadıı\ 

ŞAHESER HAFTASI-----. 

MiLLi ve ALEMDAR ainemalannda 
Bugünden itibaren 

Dünyaya (LeyWdar açarmıJ 11e (R08B MARi.) stb& mvıallh • f.'abeaerleıt veren 

JEANETTE MAC DONALD ve NELSON EDDY 
Din ı Gnett Ye son en bQyQk şa.ıwertm taıattm edly<Mt 

SEVİŞTiGiMİZ GÜNLER 
•-------------- KAmllen ftlllldl 

Ayrıca: JAKIE COPER'in V ALLACE BERRY 
ile çevlr~lklerl bUtUn dünyayı hayran etmiş olan 

~-----; CANBAZHANE çocu(;u;------' 
~a:m-------•Pek yakında senenin en nefis filmi---------.. 

BRODVAT GOLU 
ALiCE FAYE- TYRONE POWER-AL JOLSON 

Size bugüne kadar gördüğünüz bütün bfiyük filimleri un~tturacak 

Dünlimanımızap]enmallu~------------~~~----------~ 
Iı g Uz bandıralı Incemor~ vapurlle Um&- Memleketimizde yapılan !ilimlerin en mükemmeli ve büyük ediblmts Şehzadebaşı TURAN sinemasında n.n . " ; cniden pamuklu ve yünlü men.su- Reşad Nuri GünteJd.n•m en güzel eseri. 

c~ t. p nıuk ipliği, bo.ş çuval, otomobil d.ıf 
lii. tıgl. demir eşya, pamuk jlit, pamuk kıl 
m l··uc:ıt, boya. keten mensucat, !Astık tt
y .... , mad nı ya~. katran, muşamba, kimye-
vi , · • ç ka~m.ağı, telgraf kflğıdı, ma-
kine 'e ~"amı, rndyo lflmbalan. elektrik: 
eşyası inşaat malzemesi, yanmaı.r. klf'69ll 
k:l.f;~t: It.al,;aı1 bn.ndıralı Koporit.a. vapur1le 
boya, demir eşya, elektrik malzemesi, ldm
yevı ecza, canı 10.vha, Ltton (beyaz boya), 
llnıon, mandalina, pamuk ipliği; Romanya 
bandıralı Bes::ırabya vapwilc 11A9, çadır, 
battan1#7e, çadır dlreğl, yün e;ya, Hind bi
beri. zencefil, darçm ğelmlştir. 

H:.ı.ber aldlğımıza göre, giımrüklerde bek
liyen Japonya menşeli pamuklu mensuc&
ım ithaline hiıkümetçe müsaade edJlmlf
'11'. 

Kurban deri ve baraaklarım 
ha va kurumuna veriniz 

Her sene olduğu gibi, bu sene de kurban 
derj. ve barsakları Hava Kurumu ~kllitı 
tarafından top1anaralı: hasılatı Hava. Kuru- 1 
mu, Kızılay ve Çocuk Esirgeme kurulanna 
dağıtıl.ıcak, bu sa.yede vat.an ve • mllle\o 
faydalı Lşlere tahsis edilecektir. Kurban ke
ııeeek olaR hayır sahibi vatanda.flanmwn 
dert ve barısakla.n Ha.va Kurumu teşklll
ım.a ıvererek. memleklıt müdate.asına, ba.
tımsız çocuklara ve fellketzedelere yardım 
edecekleri ve bu 3Uretle bir kat da.ha ha-
1ll' işllyeeekierl 9uphes1zd1r. 

Balkan güreıleri 
Balkan gtireşlert organizasyonu komlte

llnden: 
13/l/HO b.rihlne müsadlf cumarteal ıü

ntt saat y1rmlde Sllleymaniye kltıbüııde İs
tanbul Güreş aja.olıtı tarafından terıtp 
tdllen güreş müsabakaları Balkan ~reo 
leÇmelerl için huaus1 bir ehemmiyeti hais 
bulunduıtmıdan, aşalıdan isimleri yazılı 
elan m1ll1 takıma ııtrm1§ gü~ilcrin bil 
musabakalan. ı.ttrak etmeleri ehemmiyet
le tekııt olunur: 

Mehmed Çoban, Mustafa Çakmak, Ad
nan, Yusuf A.!slan Yener, Yaşar Erkan. 

.---
Stenografi kurıu bugün 

açılıyor 
Üniversitede açılacağını yazdığı

mız s~ograt'i kursunda bugün saat 
16 dan itibaren derslere başlanacak
ıu. Dersler hukuk fakültesinin dok· 
tora sımtında verilecektir. 

Diş tabipleri oemiy~ti &"etıel aekreterii
ltııden: 

Senelik kongremiz 16 ikincikAnun IMO 
.ıı güntt saat 18 de Oataıotlunda Etıbba 
odasındalı.:I. oem.lyet merkezinde yapılaca
&:ından lza a.rkadqla.nn teşrtrtt?ri rica 
olunur. Rumame: 1 - İdare heyeti ra~ 
ru, 2 - Veme TEi mürakip raporları, 1 -
Yeni lda.re heyeti aeçlmt, 4 - Dilekler. 

fEBİR TİYATROSU 
Tepeb&'1 Dram lmmı 

Gece saat 20,SO da 
HAYAT BİR RÖYADJB 
t.tlklal cad. Komadi klmu 

Güııdib saat H de 
Çocuk OJUD11 

Gece ... , 20.30 da SözttN KJSAS.1 

TAK iM sinemasında 
, 

Bttyiik muvaffakiyetle devam ediyor. Son günlerinden istifade ediııJs. 

Bu aksam SÜMER Sinemasında 
Büyük Opera müstesna Galası 

BENJAMINO GIGLI • MARIA GEBOTARI 
(Scala de Milan) dan (Scala de Milan) dan 

ft bütün Scala de Mlla.n artistleri ... Dekorları ... 300 figüranı ... Orkee
traıan ... Ve dehakAr artist 

GAB Y MORLA Y'ın iştirakile 

VERDİ ve AŞKLARI 
~ur Kompozitörün hayatına, eserlerine ve aşlrJanna dair çevrilen en 

güsel 'ft en büyük bir !ilimdir: Bu filim de Scala de Milan'ın hakiki 88.hn&
ainde çe~ AİDA, RİOOLE'ITO, TROVATORE, LA TRAVIATA pa.r
çalannı iörecek ve dinliyeceksiniz. Cidden bedii bir ziyafeti musikiye 
İll~: EKLER - JURNAL son dünyahaberlerl. Yerlerinizi evvelden aldı

nnu. 

' 
Gedikpaşa AZAK da bugün 
1 • ARKA SOKAK 

VIVIAN ROMANCE PIERRE FRESNA Y 
Paris batakhanelerinin esrareııP maeeralarla dolu hayaUannı gfüıteren film. 

2-HaydlUlc kadoını Georje o'brien 
GELECEK PROGRAM 

ÇALINAN TAÇ Türkçe sözlü 

iktisat vekaleti iç ticaret umum müdürlüğünden : 
Ttlrkiyede Yangın ve Nakliyat Sigorta iıJıertyle meşgul olmak üzere kanun! hükiimler 

da1realnde tescil edilerek bugün faaliyet bal.inde bulunan Ankara. Anonim Türk Sigorta 
ljirteU bu Jrerre müracaatla. İstanbul ve Haval1si acentellğlne yangın ve nakliyat sieor

tıt. ı.,lerlle metgul olmak ve bu iıılerden dotunk davalarda bütün mahkemelerde müddei, 
milddelleyh \e üçüncü şahı.ıı sı!atlariyle halr buluıımalt üzere Selft.nlk Bankası :ıstanbul 
fubelini tayin eyledlğinl bildi~. 

1'ı91flyet Sigorta Şirketlerinin teftlf ve mtiraka.besi haklundaki 25 Hazira.n 111:.n ta
ı1bll bnunun bükilmlerine muntık ıörW.mtlf olmat.ıa. 1lAıı olunv. 

Bugünden Wba.ren D:i büyük tWm birden 

1 - Al/babanın mirası 
TUr.lrçe ılÖlld Ye prtııı, eğlenceli, gülünçlü 
IUJIKAJIALAR KRALiı E D t K A N T O R 

2 .. Savaş diyarı JACK RANOALL 
Ma.tineler 11 den itlba.ren, gece ıuaresl 8,30 da ba.şlar. Tel: 22127 

DANS KRALI ve KRALİÇESİ 

FRED ASTAIRE-GINGER ROGERS 

BÜYÜK DANS 
1940 senesinin en büyük dans filminde 

6Jlj-• Pangaltı : .& ][ 1 R sinem asında 
2 e'(}y(}ı[ FİLİM BİRDEN 

-
-

Asktan daha kuvvetli Batakhane Cocuğu 
LİDA BAROVA BRUCE CABOT - KlçtlK TONİ 

Aynca: Son dünya haberleıi. Gündüz ve gece 8.45 de 2 filim birden 

Devlet limanları iıletme umum müdürlüğünden: 
Atelyelerlmlz ihtlyacı l<;in muktesl •28• ton zift müteahhidi nam ve hP.sabına açık 

elr.alltmeye konuJmllflur. 
Muhammen bedeli d232» lira. ve muvaltka.t teminat c92a llı'a c40ı kuruştur. 
İhalesi 26/1/1140 tarihine ra.slayan cuma ıünü saat on be§de Galata rılltmıındaki 

umunı müdurhik binasında topla.nacak olan satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Şartnamesi her gün ıözti geçen koml.syonda görülebilir. (251) 

Ziraat Vekaletinden 
Orak makinesi, Harman makinesi, Traktör ve 

Bileği makinesi alınacak 
1 - Zirai kombinalar kurnmu ihtıyacı için orak makinesi, harman makinesi, blleAl 

makinesi lle traktöı· alınacaktır. 
2 - Bu makinelere alt fenni ~artnameler zirai kombinalar kurumu mudürlütfuıden 

para.sız ol!lrak verlUr. 
3 - isteklilerin ~art.name almak üzere Ankara zirai kombinalar kurumu müdürlü-

tüne nıürnraatlan. (6351) (10~22} 

Münakalat Vekaletinden: 
ı - 17/1/940 çarşamba günü saat 15 de Münakalat Vekaletilevazım müdürlüfı.i ek

liltme komlsyonundn eeman «19650• Ura muhammen bedelli d86» parça mulltellt möb
lenin kapalı zaı1 u3ullle eksiltmesi yapılacaktu'. 

2 - Muvakkat teminat «14731> Ura c'15• kuruştur. Ekmltme evrakı ve te!errüatı Je
vasını ruüdfirlil~ünden parasız verilll . 

3 - istekmerın kanuna göre vesalk ve teklif mektuplarının en geç 1'1/1/HO çar-
p..ınba ıtünü saat c14t e kadar komisyona vermeleri JAz.ımdır. cı•1:t 

Kapalı Zarf eksiltme ilanı 
İzmit Spor Bölgesi Başkanlığından: 

25/1/940 perşembe günü sa.at 15 de vilayet makamında. 10987 Ura. tıo kuruş keşif bedel-
li İzmit spor sahası ihata duva.n tnşııa.t.ı .ıcapalı zart usullle eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele eksiltme prtnamesi keşl! ve aalr evrak na!ıa müdürlüğünde görtileblllı. 
Muvakkat temlnat 824 Ura 10 turu.ştıır. 
İsteklilerin teklif mektuplan ile b1rllkte Kocaeli nafıa müdürlüğünden almış oldultla

n vesikalarla yeni sene Ticaret odası veııtkaları ve muvakkat teminat mektupla.rlle b 0 '&• 
ber 25/1/940 perıembe &iliıü saat ıa kadat spor bölgesl başkanı Kocaeli valisl mak:arr.ı· 
na vermeleri 10.zımdır. { 182) 



-
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SOZON &ELİŞ. 
• insanlar böyledir işte!. .. 

nsanJnr yaratııclıkl,anndan bert hayat denilen ztllmet içinde çırpt.ndl-
(( ~ didindiler, :lhttraıar yaptılar ve yapıyorlar. Şimdi ise Alimler bir 

devri daim maldnasım bulmak tçln çalı~yorlar. Belki buldular, belki 
bulııınndılıır. Yulmrıdııld satırlan yazmaktaki maksadım okuyucunun knf -
mıda şöyle bir sual yaratmaktır: Acaba de\'rl dalın mııldnası ica.d etmek 
snümkiln müdür? Azi okuyucu bu su Un tercddUdsih c et. diy bilirim. 
(lünkü bu makin.anın mucfdJ benim .•. 

«~u öylo bir ihtlradır kJ, p trol ve maden öm\irüntın hayat qhasmcla 
tatbikiııe büyük bir darbe vuracaktır. Yfnnind R8lJll ruhu olan bu 
maddelerin yaptığı bfitiln işleri mAldnnm sny il& elde edeceğim dalmt 
enerji De ynpn.cnğ'ını. Petrol e k6miir siy etini in nnl r arasındıın kaldı
nyorum. Keşfim J{rf tof Kolombun yumurtası htldlyul kadar ba t. · 
Amerikanın bulunm sı kadar mübf mdl.r ... 

«'Yukıırıdn ehemmiyetle bahsettiğim itıtirtldnn başka bahrlhillyanıın 
hJlleıinae fn ettirip parsı denilen maddenin üyanı üzerlne hayal k6r
fezinı1en engin Okyllnoslara çıkıırmaktn.n cls knldığım «hava ve deniz ejderi» 
lsfnıU gemimle icabında beş btn nıetreirtlfnda bulutlarla boğu~cağım glbt 
Okyanusların dibinde kemiksiz balıklarla oynaşacağım. Mefk<lremln ener)Uı 
fanUyetf sonunda insanlann kanad takarak kuşlar gfbl havayf n tml dahilin
de uç cağuıı tahmin cdlyonıın ... » 

Buraya kııdor okuduğunus tırltu-ı Anknradan bana gönderilen, sahibi-
ni maalesef tanımndığun bir geıı~ muoldln mektubundan naldedJyonı.nı. 

mektubun diğer kt ımlaıındn ınucld efalet itlnde otduğundnn, kime cdevrl 
daim maklnnsı lcad etthnıt demişse inandırarnndığmdruı. dudak bfıküp 

uznklaştıklanndon acı acı ~kAyet ediyor ve bu lınrlkuıtlM ke~nerclen cfkAn 
umumiyeyl haber etmemi dltıyor. 

işte ellinden geldiği kadar llrzusunu yerine getinneğe çalışıyorum. Fakat 
hiç üınidhn yok. Çilnkü lnsanlnr şu de\Tİ daim maldnasının lcad edllcml
yeceğ:iue bir kere inanmışlardır. ~ sa9I~ giir sakallı .. UmJer zihinleri çelmlf
tir. Bir takım lizlk knnuntanna, bllhnssa tnlct p1-emripine, oazlbe k numına 
körii köriine inanılıyor. 1\1 kinalann insan muhayyilesi gibi nnmiitennld ~ey&o 
bilcce~ri maalesef kabul edilmiyor. Bu hı:ınç o lcadnr kuvveillcllr ki, gök yüzünde 
bulutlarlıı boğuşmak. Okyanus dibinde kemiksiz balılılarla oynaşmak gibi 
pek hoşumuza gidecek davalar bile tesirsiz lutlıyor. İn anlar petrol ve kö
mür için Jııırp ederler. fakat bunlal't\ harp ettirecek ,·asıta cğcı· bir devri
daim maklnası ise kulıık asmazlar. Bir Etlison gatdere çıka:nhrhen bir Con 
Aluned bey kendi hnllne terl·edUir. 

Ne yapalım, insanlar böyledir lfte! Şevket Rado 

Avustmlynrun en büyük şehri olan Sid- lıyarak sahibini aramıştır. Oecclerl hu-
ney'dc (Mavi Göz> Lmılnde blr kO:Peittn sa,.. taııc duvarı dlblne lmnlıı.rıık yatmııtır. 
dakntlnl g5stermek için bir bromı ft.bld• Köpeıtt yo.nına nlmıı.k istıyen birçok ta.-
yııpı.lmış ve merMlnıle ~r. lip çıktığı lalde sadık hayvan. hlçblrlne 

Bu köpeğin sahibi on it! sene evyeJ bir yüz vermeyip ha.stnne kapısında eski sa-
kaıo.ya utnYo.rak n surette yaralannut h\blnl beklemlştlr. • 
ve şehrin B tediye • 'it.a.ne&tne ylatınI.mıt- On Hd sene böyle üzüntulü hayat geçlr-
tı. lMn\1 göz> mecruh hiblni hastane dJkten sonra "'~en a7 ölmüştür. Sldn~ 
tapısınn kadar ıakip etınlo, günlerce has- Belediyesi l:öpeğln sada.kaUnl takdir ede-
t:ı.neden çıkan her adanu ve sedyeyi kok- rtk nnmın14 bu iı.bldeyl yapt.ırm~tır. 

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

Büyük şehirlerde otomobil azaldı 
Yeni harbin İngllteredekl slvll hayat mektc ldl. Geçen ene ruhsatiye alanlar,-

üzertndc yaptı~ başhca. ~r cadde ve so- dan pek çoğu yeni sene de yenisini alma-
taklıımıı otomobillerin görünmeıı olmuı- ğa lüzum. gönnemlflerdtr. 
dır. Londrn sokaklnnndan bir çotunda Geçen eyUllde Londrada 393.000 otomo-
artık ses sada kalmamı.şt.lr. Otomoblllerlo. bil ~yrilseterden çekllmlft.lr. Senenln so-
ıeçmesi enderdir. nunda. dnh fazla otomobil çek:llm1ittr. 

1ngUtcrede otomobil idare31ne aid nıb- Londnı otoınobll klllplerlnln Azasından tl9-
"t1ycler ~ fUbelerl tarııtmda.n nrll- birl klüplerd n çekllmltlerdfr. 

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

lngilterede alabahkların ölümü 
İngUtcreııln f!mall Oal laımınd4ki n ... 

hlrlerde birçok ala!>alik telef olarnt .urun 
)'tlzuno 92km~· Sureti n:ıabs da alah.o 
lık yotlft1nnelto mahsus havwdard da va
ziyet Myıecıır. Balıklann telef obnaamın 

bebi biz: tilrUl tuıla.§Jlamamıotır. 8u1ann 

zchlrlcnmeal ihtimali vardır. B1nlerce .. 
IU' Ye toyun bu nehtr1erde ft içt.lllnden 
bunların su lçmete,rl menedllmloıtr. 

Şehirlerin blr kısmı da ıçeca tU1unıı 
bun.dan tıemın ettJtln,e göre, balık1ann te
lef otınuı. haratl bhl en~ a,raııdınn~ 
tır. 

Hava cambazhklan 
İngllterecte havada tn.tıa:t at.mat YO b~ 

d~nblre soldan pri. saldan ;erl yapmak 

YO di.md1k 1nmck gibi. hava cambuhtıen 

Halbuki hava harplerinde 

muvaffakıyetin baolıea fa1't.ı böylo camı... 
ht1ar oldulu anlafl}d$ndan, flmdl tnsU-
tere havt\Cllık mekteplerinde tekrar cam.
bazhlJn va.ı büyiik dtkl:aUe öğreWmek
tedlr. 

,QN ANSIKLOPEDis· 
Yanlış kullanılan kelimeler 
Zede 

Oeçen Sün tramvayda 1k1 seno c!olüe._ 
e> diye konuşuyordu. Bu pztp ıeilttuA 

başkslanndan dn duyduk, 
To.blD.tlle ıza.do.1 de(;tl. dede> olacak. 
Znde ıs: ıOğul, do nış.Iu, a&lude, neetp. 

demektir. CFnrsi kellmedlr.> 
Zede..,, ıVurulmu§, duçar olmuş. dcmet

Ur. <Bu da farsi kelimedir.) .... 
Nüvia 

Yeni çıkan mecmualan:lan bi.rlnde, bil' 
ıenç muharrir, cvak'ıınevtsta. kellmeatm 
kullanıyor. O Uba bu sözn «Ma.rks1stıı, 
cNnsyonallstP, d"aşlsh tarzında. blr garp 
kelimesi snnmıt olacak. 

Halbuki: 

·uvıs - ıYı:wcı. dem.ektlt. (Fanıl bir 
kollmedlrJ 

Blruumaleyh. ıvak'anevist. dcttı ... vak'a
nQvt&a demeli ve yazmalı. 

••• 
Es.ki nesil için bu maıt\ııınt ıazeteye der

cedllecek 1tı1meu.e değtl anıma. yenller lç!a 
yazma.le Jı\zımgellyor. Bundan eonm bu il
tunda bu gibi Usan mooelelertnı de mn
zuubahls edeccıus. 

Far8İ 
cFarlsh denen kellmenln b11 tekilde ,..... 

nlma..sına eski cFarB> c1W hocaları lnza.rla& 
Mutmta ctarsl~ olmMJnı ısterler. Onma 
Jçln cllsan ~tırkcn ra.n.lJ4 7apıyorı. de
dlrtmemet mn.ksa~e yuka.nk1 §ekil - bu
cünlük lhtıya.r ettik. Yoksa .rarısı. yaa. 
makta dıı elbet hiç mahzur 701rtur. Y. O. 

Mericin Bulgariatandaki Adapazarında sular 
kısmı ta§b k•td· 

Edtrne (Akşam) - Bulgaristan- çe ı ı 
dan gelen haberlere göre son yağ- Adapazc:ın 9 (A.A.) - Sakarya 
muı1ar karların erimesi üzerine M&- nehri tamamen yatağına çeki1m1ştt:r. 
riç nehrinin taşm kta olduğu ve SU· Su altında kalan mahallerden sular' 

bir urette aJrf· ' 1 t ·-· " 0 1rilrnlutlr Kaza meı~ 
grnt~ITT~.rur. Bu }M~ E 

YAZAN: • LK AD RE F IK 
HALI D 

-1-

Yaz gecesi bir bahçe lambası ın f dnusu "sti1ne 
'' Yaklaşma, yanarsın ! ,, diye yazacağımız 

ihtar pervaneleri kurtaramaz 
Otuz sene evvel ... 
Nasıl, otuz ene m11 Otus aene b ? 

İ:lnkAnı yok; lnannımıyonım; fakat 
hesaplıyorum, tamanı değil, fazla 
b1le çıkıyor. 

Bu hal, cepteki parayı aa.rfettlkten 
sonra. duyulan şaşkınlığa. benziyor. 
Elde, avuçtn blrşcy kalmamış; lft.kin 
he..c;aba bakınco. cSnhl, diyorsunuz. 
şurayn bu lrndnr, buraya şu kadar 
vermiştim; yanlı lık yok!• yanlışlık 
yok amma yürekte bir üzüntU, h* 
nudsuüuk var. İşte, şimdi, aynen 
o h~etteyim, kendimden hiç memnun 
değilim. <Daha akıllıca, hesaplıca 

aarfedemczm1ydim?~ diye dilşünü
yorum, koflaşan cüzdanımı evirip ço
v1r1yorum, süngüsü düşük bir vazi
yette hııyıflamyorum. 

Evet, otuz, hntta otuz bir, otuz iki 
yıl evvel... Tüysüz, çelimsiz üç nrka..
dıış, bir kı.ş ikindisi, Beyoğluna gez. 
meğe çıkmıştık. [Her zaman gurb~ 
hatırası anlatılmaz ya, arasıra da 
doğup büyüdüğüm yerde fikir do· 
laştırayım] o decllğim de\'1rde kadın 
çarşanan battal şeklini atarak bir 
zarifilk istihalesi geçiriyordu; kaba, 
haşır haşır, güllü dallı, perdelik ağır 
kumaşlar yerine siyah kndif e moda 
olmuştu; daha doğrusu tanınmış btr 
Ailenin üç kl7J vardı ki o yıl, kadifeyi 
moda yapmışlardı; kiraz dalı gibi in· 
ce, kolay hareketli, hemen hemen 

• yirmi sene sonra ancak makbul olan 
göğüssüz ve :fazla çıkıntısız, vaktin
den evvel modem, yeni husust tabirli• 
cekstra plat., vücudlnrma bu kumaf 
loş bir pa.nıtı, hoş l>lr yumuşaklık, 
blr akıcılık, blr yılan gibi sürüniip 
sürtünme, htilfı.sa. lıenüz gönnediğl· 

mlz, bllmediğimiz, muhayyileyi zevke 
getiren bir acafplik i!ılvc ediyordu. 

Htilyn? hülya o zamanki baş meş. 
ga!emizdi. Hülya ile geçinir, hülya ile 
uyur, hülya ile uyanır, hülya ile d~ 
yar, bununla ycışardık. Kadın ile 
erkeği ayıran peçe, kafes, selamlık, 
polis, bekçi, hafiye, hareni ağası, rna .. 
beyn odası, dönme dolap karşısında 

tek çare, teselli, ümid, zevk, hülya 
idi. Kadın ve erke:k bir tevlye tıılıay
yül ederlerdi. Tahayyül fazla sarartı
cı, soldurucu, benliği kıncı ,.e göüo
rln ferini söndürücü bir iş olmalı Jd 
şimdi o devri dü,şünürken bana, ken
dim de dahil, bütün gençliğin fe. 
glydlrllml.ş· Hindiçlnl ahalisi kadar 
aan, silik, süzük görünüyor; şiddetle 
kansısız; yahud tamamen sap san 
kanlıyız; parmnğuıııza iğne batsa, 
&anki, baş gösterecek damla, teneke
de yıllanm~ bir paslı su habbesi ola.. 
caktırl 

Galatasaray ile Tünel meydam 
ar&SL'ldn iki, Uç gezinti yapt.ık; belkl 
birazda pastacıda ot-urduk; nihayet 
Bonmaı·şeyc daldık. Şlmcll, yerindeki 
mağo.zada modem bir Mahmudpa.şa 
yokuşu dağınıklığı ve çerç1clliğ1 sezilen 
bu Bonmarşe, otuz sene evvel kibar 
halkın da uğradığı havası temiz, in
tizamlı, rağbette bir geçld, bir rancı. 
vu mııhalll icll. Tayin edilen saatte 
erkek gcllr, aşnğı yukan dolaşır, 

cemekO.nlara bakar, fakat belli et
meden gözleri kapıda, beklediği ka~ 
nın glrtşlni gözlerdi. Derken kaı»
nın önünde, zihinde nakşolm~ soy. 
glll hayalet, peçe inik, baştan aşall 
alın siyah, yalnız eldivenler bem b6. 
yaz, görünüverirdi. O kadın bu kadaı 
bulutun altında renk renk ipek elb&.
seslle bir eleğim sağma gibi örtül~ 
dür; yine bitbirl üzerine glyilmif kd 
kat tafta eteklerlle deniz gibi bı.şılQ.. 
lıdır; rayihalı ve ılıktır. öyle bir ha
m.mı çaqafından sıynlıp çıkarken 

seyretmek pek hoştu. helecan verici. 
yerine göre nefes kesici idi Soyunar
larken de yumurta yumurta 1çlnden 
çıkan ayn ayn renklerdeki ~ 
1ar gtb1 sekiz, on kat kabuktan kur
tulurlar, göz önünde ipek böceği cin. 
sinden b1r nevi acele istihale g~ 

, 1Prdl. VOeudlannda kendi h~ ft 
- --·· btr 

tramvay kokusunu duymaz., bulmııs
dınız. 

Tüysüa, çelimsiz, toy ve ürkek üç 
genç, bizler, o gün, otuz şu kadar yıl 
evvel, Bonmarşede kadın gözlüyor
duk. Yazımın başında bahsettlğtm üç 
kız kardeş, kadife çarşaflı, kiraz dalı 
bedenli Oç ince hemşire gelclller, tu~ 
let eşyası duran cemekAndnn öteberi 
seçtiler, mini mini paketlerini aldı· 
lar, çıkıyorlardı, biz de çıkmak arzu
suna kapıldık. Çıkmak ve nrkalann. 
dan yürilmek ... Yani takib. O devirde 
taldb, hülya ile hakikat arası bir ko
nak yeri, bir zevkli işti; daha ziyade 
hülyaya sermaye hazırlnrd.ı, bu iti· 
barla de. kıymetliydi. Yürildük, fakat 
tam bu sırada kapı açıldı, içeriye 
çarşaflı iki yeni kadın gtrcll; iricesl 
zayıfına, b!ze aid olduğtınu belll eden 
tavırla birşeyler söyledi. 

Onlar kıvrak kıvrak gülüştüler; 

biz kıp kırmızı kesildik. 
Hanımlar, öyle, derninkiler gibi as

ma filizi, mor salkım dalı, gül sür
günü nevinden büker bükmez kırıla
cak, kopacak endamda, nnrin yapılı 
değildiler; !bodur bedenli, oldukça da 
babayani kıyafette, kennr halkın· 
dan ... Amma bizim için, aralarında 
konuşmuşlar, gillilşmiişlerdi ya! Bu, 
kafi geldi, geri döndük. O ıında hay
ret verlci bir vaka kar ısında kaldık: 
Dolgunca kadın peçesini yarı kaldır
nuş, bize ap aşlkflr ümid, cesaret v&
rici bir bakışla gfilümsiyordu. 

Allak bullak olduk. Hülya sıyrılı· 
yor, hakikat başlıyordu; fiiliyata geç
mek sırası gelmişti; ne yapacaktık, 

toyluğumuzu meydana vurmadan bu 
macerayı nasıl idare edecektik? Ma~ 
mafih, vaziyetin güçlüğüne bakma· 
dan en evvel üçümüzün de aklından 
şu geçmişti: İşaret, iltifat içlmizden 
hangisine idi? 

Yalnız birimize, kendimize olmak 
ümidlle o ta.rafa iht.ıyatıa, aramızda 
konuşur, alınacak eşya üzerinde mü.
kaşa eder gibi yaparak yaklqtııc. ya,. 
naştık. Cesaret, cüret nerdcsSn? Hal
buki daha o devirde, AbdWhamid sal
tanatının son günlerinde ben Fransa 
lhtilıUini okumuş, cCüret, cQret, da-

ima cüretl • cümlesinin fransızcasım 
ezberlemiştim. Yüreğim yine güm 
güm atıyordu; sesim, kencllmln bile 
tanıy:ımıyacağım kadar boğuk ve d&
ğişl k; bacaklnnm, başkalarının bile 
!arkına varacağı derecede sarsak ve 
titrekti. Yanlanna bu halde gellnca_ 
ayni kadııı, bizim tüysüz, ç.ellmslz. 
toy, ürkek ve becertksiz üç geııç oı. 
duğumuzu dahn iyi anladığından ilk 
sözi.ı atmak rolünü üzerine aldı: 

- Tepebaşı tarafından çıkalım, 

olmaz mı efem? 
Dedi Eyvah, artık kurtuluş yoktu, 

yaknlanmışbk. Hülya! Sevgili hülyat 
Sana veda etmelt lhım... Hakikatle 
göğüs göğüse gelmiş, kucağına düş

müştük; erkeğini visal e.snasında çıtıı 
çıtır yediğini söyledikleri dişi ön1m
ceğin pençesinde idik; he.rp can kol'
kusuna, hem zevk mlkna ına tutul
mu.5tuk. Hem geri gerl gitmek 18~ 
yor, hem ileriye çekilcllğlmizl gör&o 
rek seviniyorduk. İçimizden cŞimctt 
ne olacak nereye sürilkleneceğiz, so
nu neye varacak?> diye düşünUyor
duk amma miltenıadiyen Tcpebaşı 

tarafına kayıyor, aldığımız her mesa.. 
fe sonunda kendimizi biraz daha erl· 
miş. cmilm.tş, posalaşmış bulmamıza 

rağmen merdivenleri de iniyorduk; 
onlar arkada, bizler önde iniyorduk. 

Vaktlle bir 1~ olan bugün bir 9: 
güç olan ne kolayı Otuz şu kadar e
ne evvel, şimdi basit görtınen o hdcll
se bir tehlike idi; sanki devlet, millet 
ve din, üçü müşterek bir müesse.ııe 

kurmuşlar ve asrımızda. elektrik ida
resinin merkezlerine koyduğu kuru 
kafa ile çifte kemiği her kadının blıt 
göğsüne, biri ardınn, fosforlu boya 
ile resmetmişlerdi: Ölüm tehlikesi! 

Bugünkü nesil onu anlamaz; a~ 
lamamalı. Zira kadına öyle blr yafta 
koymak tabiatın icbar edlc:i kuvv&
ttne engel olamaz. Yaz gecesi bir bah· 
çe lfınıb&sınm fanuau üstüne cYü
laşma, yanarsın!• diye yazacağıııım 
ihtarın pervaneleri kurta.ramama.m 
glbl. .. Bize d~ yeni neslin arta. 
andan bakıp şöyle demektir: 

- öt gidinin kekllll. h<lı'r11e' ~ 
arkan varı 

Fırtına devam ediyor 
Vapurlar limanlara sığındılar, 

Tırhandan dün haber ahnamadı 
Aksu vapuru mürettebah dalgalarla 

boğuştuklarını anlatıyorlar 
nasıl 

Denizlerdeki fırtına devam etmek
tedir. Karadenizde fırtına yüzünden 
v pur seferleri intlzamıru kaybetmiş
tir. Bir hafta, on gündenberi müte
madiyen fırtına ile mücadele eden 
Aksu vapuru, evvelki gece 19,80 da 
Boğazdan içeriye g1rm1.ş, Büyllkdere 
önlerinde demirlemiştir. Dün sabah 
8,30 da, Gala.ta nhtımına yanaşan 
Aksu mürettebatı, bir arkadaşımıza 
funlan söylemişlerdir: 

c- Boğazdan çıktığımız günden.
beri mütemadiyen fırtına yedik. Gör
düğümüs dalgaların en küçüğü 1 
metre yükseklikte icll. Gidişte fırtı.. 

na yüs11ndeıı yolculan EreğU1e çı.. 

karmak mecburiyetinde kaldık. İn&
boluya hiç uğrayamadık. Sinop ve 
Samsuna uğnı.d.ıksa da iş yapmak 
imklm olmadı. Unye, Fatsa, Orduyu 
hiç tutarnad.ık. Giresun. Trabzon, Ri
leJe yalnıs yolcu çıkarablldik. H~ 
pada 12 saat kaldıktan sonra gertı 

döndük. Den1s biraz hafined1ği 1ç.lıı 

Trabmnda mal alıp mal verdlk. 81.. 
noba geldiğimhl vakit fırtına yeniden 
büto.n ş1ddeWe b~amıştı. İnebolu.. 
dan fstanbuıa dümen kırdık. İki gün 
rötarla Boğnr.a geldik.• 

Cümhuriyct vapuru hareket 
edemedi 

den hareket edememiştir. 
Ankara vapuru, Karad n1 

rötarsız gelmiştir. Ankaranuı Boğsa 

dışında hayli fırtına yediği anJ,aşıt.. 
miştir. Vapur, Beykoz önünde hı. 

müddet durduktan sonra d · 
gelmiştir. 

Güneysu Trabzonda, Katade 
vapuru Polathanede kalmışbr 

İçinde zelzele felft.ketzedelcrlne 
delilen lldncl parti yardım eşyaa da 
bulunan İzmir vapuru, fırtına 
mücadele halinde yoluna devam 
mektedir. İzmir, Zonguldak yol<: 
rını Ereğllye çıkarmak mecburlyeU~ 
de kalmıştır . 

Tayyar vapuru kurtuldu 
Pazar gecesi saat ikide Oellbol 

iskelesi önlerinde knraya oturan Ta,. 
yar vapuru, dün kendi kend.lni kur
tarmıştır. Tayyann ~ıcuıannı a1md 
üzere vaka yerine göndertıen Saad8' 
vapuru, ŞarklSyden ileri gidememif
tir. Denlzyollan umum müctürlüğG. 
dün Du.mlupınnn yollamıştır, Tayyal 
vapuru 62 seneliktir. 

Dün bütün gün Tıthandan habel 
alınamamıştır. Tırhanın kurtan1ta 
bile artık işe yarayamıyacağı BOylen.
mektecllr. Geminin teknesinde açılaıl 
yareiarın. teknede 
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~llKA IE 
Felaketzedelere 

yardım 
ite yaramaz zannedilen ey· 

lerden istif de edilebilir 

Geçenlerde evdeki artıklardan, lf9 
yaramaz zannedilen şeylerden namı 
istifade edild!ğinl yazmlftlk. Bugb 
de artık bir işe yaramaz zannedilen 
giyim ve ev eşyuından neler yapıla· 
btleceğini anlatacatız. 

Erzincan f ellkettedelcri için her 
evden pek çok eşya verllifor. Bası 

kimseler eskimiş, yıpranmış bir takım 
e.:"Yalar (bir işe yaramz :ıanniyle ver· 
nıckten çekiniyor, utnnıyorlar. Pelı:: 
az uğra~malda, vaktinden bir kaç !a. 
ati bu işe hasretmekle bu yıpranmıt 
eşyadan yeni denilecek şeyler elde 
edilebilir. · 

Eski bir iç f anileshıd~n küçük ço. 
cuğa iç fanilesi yapmak mfimkündtlr. 
İlmeklerin kaçmaması için fanlleyt 
kesmezden c•vvel makine ile, k:e.sile. 
cek yerin hizasından tek kata olarak 
dikmeli. Makine ile, nasıl ve nereleri 
kesiJecek.<ı bir ~ekil vermeli sonra 
maka.,Ja biçmelidir. Ma.kint dikifl 
ilmekleıin kaçmasına mani olur. Bu 
parçaları t.ekrar makine ile birbirine 
eklemeli. Bu suretle küqük, fa.kat 
} eni deni!ehJHr bir fanile elde edilir. 

Çocuklar süveterlerini umumiyetle 
m fazla dirseklerinden eekitirl~r. 

Bunların kollanru dirsekten yukan 
bir makine çekerek kesmeli. Ealdmif 
kısmının aşağısına da bir makine 
C"kıneli, aradaki patlamı~, yırtılmıt 
kJsmı çıkararak tekrar bir iki defa 
makini"? ili? ckliyerek dikmeli. Uzun 
drğil fakat uzunca lrnllu gtytlebllen. 
ba· suvcter olur. 

Yırtık bir battaniyenin bu kısmı
nı çıknrarak küçültmek kabildir. Bu 
da bir çocuğu pekAIA ısıtabilfr. 

Pek eskimiş giyilmez hale gelen 
yunliı bir elbisenin bir etelinin iyi 
kı.sımlarından yirmibeş santim enin
d ... uzun parçalar çıkanlabllir. Bu 
parçalan birbirine ekliyerek ka~kol 
yapmak mümkündür. Haut. bugün. 
kü resimde görülen kapOfOlldan da 
yapılnbilir. Başı ve kulakl&n m\lba. 
faza eder. Eski bir çarşafın ıağlam 

tarafından iç gömleği ve donu y~ 
pılabilir. 

Artık kalın yünlü veya kaclif e par
~ahı rı dört köşe parçalara kesilerek 
birbirine eklenerek battaniye yapıJa.. 
biıir. 

Eskimiş bir elbiseden bir bluz veya 
bir çocuk elbisesi çıkarılabllir. 

Bizim verdiğimiz bu bir kaç fild.r· 
den ilham alan hayırseven hanımla.
rm kendi istidatları ile bir hiçden if• 
yarıyabilecek eşya vücude retırecek· 
terine emlruz. 

c u abiye 
Acı badem kurabiyesinl andıran 

!Rfil t gayet ucuza yapılabilen bu ku
rbiyrnln tertibi şudur: 

400 gram tuzsuz kabak çekirdeği 

almalı bunları ayıklamalı, hafifçe 
ate te pembcleştirdikten aonra h~ 
v ııda dövmeli. (Çekirdekler küçük 
parçalara kırılınca bırakmalı). Bu 
çekirdeYJeri tartmalı, ayni miktar 
ince toz şeker almalı. hd yumurta.. 
nm yalnız akını tartılan tekerle' ve 
bir tutam vanilya ile k&nfbrarak 
telle vurmalı. Köpürerek ertleşince 

içine dövülen çekirdekleri karıştır· 

malı. Yağla~ bir upsiye çorba 
kaşığı ile kurabiye şeklinde dizmeli. 
Orta sıcaklıkta tınnda pembe olun
caya kadar pişirmeli Soğuyunca tep.. 
&iden çıkarmalıdır. 

Nezle ve anjine kartı 
Nezle başlangıcında sıcak tuzlu 111 

ile ayaklar banyo ypılır n ılık tusıu 
su buruna çekillrek yıkanırsa nezle 
tıerlemez. 

Bogaz ağıısmda tuz ile kaynatı
lan su şoğuduktan sonra gargara ec:11 .. 
llrse aÇı hafiner ve anjinhi anü alı
llır. 

BAŞ VE AY 
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Bu sene soğuktan konınmak için 
en fazla yünden örme elbise, ceket, 
bluz giyiliyor. Bunlardan maş.da 

ayaklan sıcak tutan ve ayakkabı içi
ne giyilen yünden örme soketler ile 
başı ve kulaklan soğuktan muhafaza 
eden kapiişonıar ela çok kullanılıyor. 

Resimde ı numarada ıcrtilen so
ketleri yapmak pek basittir. Bunlar 
üç buçuk numara kalınlığında şişler. 
le işlenir ve bir çile yün büyüle ayak 
için tamam gelir. Orta ayak için yün 

artar bile. Şi~ iizerine 120 ilmek yap
malı ve daima alt alarak i1j1lemeli. Se
kiz se.ntim eninde olunca kapamalı. 
Elde edilen pnrça sekiz santim eninde 
l'e 45 santim uzunluğundadır. (2) Bu· 
nu ikiye lrntlıyaraK uzunluğuna ve 
enine dikmelidir. Bunwı etrafına tığ 
iğnf'.si ile sıkı bir ~ıra işlenince .soket 
bitmiştir. Eşini de işlectikten sonra 
ayağa giyilebilir. Bu soketler ayağın 
biçimine uyarak gayet muntazam du
rur. 

Kapiişona gelince 25 saniim eninde 
ve bir buçuk metro uzunluğunda. bir 
kaşkol işlemeli. Arzu edilen desen iş
leı~ebitir. (4) Bunu da ikiye katlıya
rak yalnız bir tarafından 25 !..antiın

lik bir ycıi dikmelidir. (5) Bunu ba
~a giyerken dikJlcn yer arkaya gel~ 
meli, ve iki uç çene altmda bağlan
malı, ya boğaza sanlmnlıclır, (6) (7) 
numaradaki kapüşon ise mantonun 
kwnaşından yapılmıştır l'e küçtik bir 
yakası vardır. 

Eminönü Halkevi Dikiş ate/ye/erinde bir saat 

Zelze e felaketzedeleri .için 
istanbul halkı nasll çahşıyor? 

Eminönü Halkevinde felakebedeler için talışma faaliyeti 

Zelz.ele felaketzedelerine yardım husu
wnda. İstanbul halkı Adeta. fanta çıkmJıf 
clbldlr. Her semtte kol kol yardım heyet
leri faallyete ıeçmifler. Yersiz. 7urdaua ta
lan felft.ketzedelere yardıma kotUYoria.r. Bu 
ar.ı.da İstanbul Halkevlcrtnde faallyete ıe
oen yardım lr:ollanndan da tükranla. bah
setmek blr vnrlftdlr. 

Bugün Eminönü Halk~l bin.uma utra
dım. Bütün oda. ve salonlu bu ıte ııa.sr.
c11lmiş ... Yardım kornlteal nW bqan Me
liha Avni bana biçki ve dl~ atelyelerin1 
sezdirerek: 

- Bakınız. dedi, bütün bu makine ba
tında çalışanlar, memleket.imlzin tantnmıf 
ailelerine menrup bayanlardır. EYlertnde· 
ki klic;ilk çocukl:ınnı, hasta analannı bıra
kıp buraya çall§mağa kottular. 

Makinelerin başında elliden fasla yurd
le\'er ba)·anlarımız çalışıyor. Bunlardan 
tözüme çarpanlar: Behire Talljl SerYet, Is
f.anbul kız sanat m~l mild.Aril Ye -.ze. 
belert, Dr. Felıını Nuri eti il~. Bedrtre 
Sertelli, -'" "U'ahmnn kızı Meli-

ha, Mevhibe Noyan, Fatma Feridun Mnn
yaat. Dr. Ali Şükrünün eşi Ta.svi~, Vesile, 
Rahime Akil, Bedriye 2tem Ornl, Dı'. &e
neraJ Siinıyya Hldayt:Uıı kw Sühe7l§., Dr. 
ıeneral Kadri RQ4id alleal. ıen~ral Tevfl1c 
Salimin ~ Te da.ha birçok ıeno kızlar ve 
bayanlar. Bir kuımı akpmm yecll9lnı, bir 
kısmı da yedlden IODl'a ıece fanla.tına ta-
dar yorulma.dan, 4.lnlemneden çalıfı.yorla.r. 

Bayan Meliha. Avni bir kQfede makine 
baflllda oturan bir bayanı ıöstererek: 

- Deterll valimizin etler1 ... 
Diye ya.vl.fÇ& kolumdan çekti. Do:rusu 

ya, bayanlanmıı:ın bu mü~ş fellket kar
twnda. bu derece ha.asaaiyet gö.'>1.fırdiklerlnl 
&ördükçe ıtö~sum kabardı. IIepimiz bllfyo. 
ruz, fC'lAkct UısaTI·ununuzd:ın ve duyduk
Janmı?'-dan çok daha. büytikttir. 

Bir dlltif makinesinin önünde, etnıfına 
bakınınadan mlltemadlyen çalışaiı blr ba
yanı, Bal~evi idare mtidlirii BUrha.n, bann 
ıöstereret: J 

dar ç&lı ıyor. J:..veıc beş çcx.u •u var C1..ıcuk
lıarı komşusuna bırakıyor. 
Yuriiduın ... Şinıclı bır ba~k:ı Olfac!a vet

mişllk b!r bayanın y:ınınd:ırım . n.r l~o'itu
ta oturmu~. kucn~ında minimin! y:ıvrıılar 
fçln dikliği kundak t:ı.kınıl~ri!c meşgul. 
Oözlüiıinün ü. tünden gownün uclle yuzu
me bakarak ı\ilümsedi: 

- Niçin hayretle bakıyorsı:a o~uı:ı Fela
ket çok büyüktür. Genç, liıtiyıır hcpımi.ıln 
valı§nıası tazım de~l mi? 

İhtiyar hayanın J-anına oturdum: 
- Y:ıkıntl!l mı otuı·u) or unuz? 
- Hayır; Jicybelln<lada 
- Tfı. oruclatı bu tıp1de Istanlıu:n yur-

duna ko,.mo.k, dogrusu, bu '"'cı f~lak •t ta
tıhlmlzde unutulm::.z bir ly'J le l1 a!ır, ı ola
rak kRIRcah.tır. 

Dayan Zeliha r..,k derem bir şe ııd ana
mdır. Bır ~ğhum Bi y.ik l ... p.c k. ~bet
miş Blr o~ıu b·· iin D : 1 : - -!:l • mu
allim imiş. 
~imdi, üst k. tt~ ki d .ki -1.1:.1.:!·;·sı "'-.>-,---"<" 
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1 MÜŞKÜLLERE CEVAP 1 
Yumurtasız mayonez 

Hayda.rpaşa Yeldeğl.rmenl. Nahide: Yu
murtasız mayonezin tertibi ~udur: ll!r 
komposto knşığı toz lıaıdalı aynı miktar 
.sirke 1le iy!ce ezmeli. n.:ı-er taraftan iki 
teçel kafiı~ı ctoln unu iki barchk su ile 
ezerek nLeşte koyul~ıncnyn ve hokıı u kal
ınnymcaya kadar karıştırarak p. •ıtm<'l•. 
Ezllrn haı dalı iizerlnc dôkr-rck t;"\'ırmr•ı ve 
telle vurmalı. Içerlsinc ,dereo1u. ma~dn
ııoz. llmon suyu, arzu ed!Hr:se k. pr <cnpreJ 
denilen turşudan koy:ırnk .soğum.ıg. bır. k
malı. 

Mayonezle ycııllecck biituıı yemeklerde 
kullanılalıllir. Lezzeti de lınklkı m. yone:ı
dcn farksız gibidir. 

r.oma lh:nıayı ııdrıılla 1 t"d:n f 
Tnk ·ım, Yr.s .. r II.: l Bir rt .. ktuı-... r-

mndnn si:>yledwlnlz ilaçlnrla kur y.ıJ.Jı .. it 
doğru d~ğlld!r. Dir l:lnıseye iyi ;..t'.l n bir 
ilaç bir diğerinin hııst...1lığım artt ral.ıi r. 
İ:ısan kendi başına kendini t d; \'l o.r. • '· 
Bir defa doktonınuz.ı. d •• ııısmıı:. 

:.! - Aını•rflmlı bır dol:torun p t •·o ı e 
romntiı.mn tedavi usuiu şudur: 

Ağnyıı.n yere petrola b!\tıı ıiı.ı· tı. f.ı · 
nil.ı ile ııı.tı; .ıj yupııuk • t:nıu.:1 bh lmç ıı· n 
içinde geçmesini teınlıı Nir•r111iş . :laı. rl. • l· 
mıy:m bn Hacın tecn\be.l ~lı · l'c~·ıld"r. 
Yalnız siz baıştn re lıatsulılch.ırıı•ı, an ,,,_ 
kayet cdiyorımnuz. I3u htıH.:ıı."·ıı.ll ı<>ır .ı
tlzmadr.n mı, yoksa b:ışkn. blr t o. ıı ı. n.t 
ileri geldlt;inl doktora sorup .ı ıl. d ktr.n 
sonra kendlı:i:r.i tr.mn i ( dlnl/, 

İçiçe konulan bardaldarı 
nasıl ayırmalı 

Sofradan kaldırırken, yahu. uo::ü a 
yerleştirirken içiçe koııuJan ik. b .. r
dak birblı inden ayrılnıa:: oh.il . bun
ları kolayca ayırmak için 'ıc.ık su 
dolu bir kap içine b Hlah\~11 koy
malı. 

İçiçe olan i!dııcl barc!c.ğın 1 • ıb:ne 
hafif ılıktan başlayarak 50:-1uı-.. ~an 
su ile dolclurmaklı. S:cnk ı-ud~ c!u•. n 
bardak inbi:::nt ederek iç·ı.J::.k: 1,u
layca çıkar. 

Etıki fırçaların kılları n~!:ıl 
sertle~tfrilehilir? 

Kıllnrı yumuşayan elbise 't .ıç 

fırçalarını artık işe yarama~ .-. nne
derck atmak doğru değildir. B .n!a. ı 

yeni haline gctrimrk ]ı;in ~::ıf an c.n
yak içeıisinde on dakika lrnu~p· h:• ak
mak kafidir. Amonyağı bir tah .k ıçc
risine koymalı, fırcalnrı, kı :~ rı 

amonyak içerisine gelım k uıc ı e, 
amonyağa batırmalı. On dal :k ... rnn
ra kıllar mutlaka sertleşir. 

Musluk altında soğuk suile ç.1'ka
lad1ktan sonra havlu iııl inde 'e 
gölgede ı·üzgftrlı bir yerde l~urumaı;n 
bırakmalıdır. 

Bayatlamı§ zeytinyağım 
temizlemek usulü 

Bayatlıktan bozulan, fena kı-k~n 
zeytinyağım temizlemek idn bc·lH·r 
litre zeytinyağına 120 gram hcsRbile 
kömür almalı. HafifÇP do\~ rli \'e 
yağa karıştırmalı. 

Bir kaç saat böylece bırakmalı. 

Arasıra şişeyi çalkalamalı. Sonra 
filtre etmek için bir huni icinc> temiz 
pamuk koyarak yağı süzmelidir. 

Hafif yanıklara karşı 
Elde hafif bir yanık oluı ~a ~ ~n n 

yere 90 derecelik isplrto:va bntırılm1ş 
pamuk koymak çok iyidir. İsp.rto su 
toplamasma mani olur. Bin.,.z ~on.a 
lrnldmlmnlı, başka ilaç yapılmama
lıdır. 
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Nebahat, atelyeslnin on b<'şten f, ıl .• ı ~ıs'
le - bir güniinü bu hayırlı ynrdm h:ı.s
rcderek - harıl harıl çalışıyor. Bayan Ne
b:ıh:ı.t Londradn. tah:::U görmüş, • h ml"Kt
tlnılzln çok değerli s:matkô.ı-l:-nnc\. dır. 
Yanına sokularak: 

- Kolay gelsin. bayan-
Bayan Nebahat b:ışını kaldırm. el. n cc

'\'np veriyor. 
- Teşekkür ederim. 
Memleketinılzdeld tnıımmış tcrzil• ıie <lt

~crll makasüufar bu hayırlı işe • bn.> ~n 
Nebahat glbl - birer günlerini lın retseler. 
şüphe yok ki, felaketzedelere dlkl!ı>cc-k ta
maşırlar süratlc yetiştirilir. 

Bay:ı.n Meliha Avni. kemiyet ııokta.ma 
da temas ederek ilave etti: 

- Günde asgari iiç yiiz parça eş:ıa diki
yoruz. Kazaınızın nahiy<' kolları J-ı<>r gÜn 
durmadan snyısız eşya toplıyarnk derhal 
felaket mmtaknlannn. scvketını>ktedlr. 
B!z, dikiş işlle meş:;ul olduğumuz halde, 
evimize Rendt ellerlle ayrıca ch·anmız kom
şularından - yeni ve teml.ı: oln.n.k - nltı 
~zli müt,..cuviz muhtelif e~ya ı;c!mL~tlr. 
1!'lcsal merkezi olan Emlnöniı kazam JCızfüıy 
§Ubcsin1n mamul ve gayri mnmul eşyı:. top
lamak lıususundakl Iaallyctinl zikretır. 

• bir ~ .. bilirim. Eminonli lroymnksı 
ıuvm tlı ynrd.n ln.rmı 
11la aıımalt l'<tCrifl' 

UUıai•""-- _._ 

miş sonra dA . 
t1maına riyaset etmiştir. 

- ~ ~ Ö.';}'Ül'U, her abalı sı -
kl.zde gcllyor, dedi, al~ :H'"''.....,..,__..~ 

C lı\....,l\.A'4.._ ...,. ---ti - - \ ;~ tekra-r neşriyata ba.şl~tır. 
hkeı• ": 
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Menfi tenkid ve müsbet eser 
Dünyanın her kanununda adam 

&dürmenin cezası vardır. Fakat d~ 
&kodu ilı hakikati öldürmep hlç bir 
efza yoktur. Birisi ıellp de kulağı. 

nıza: cFll.An şey böyle 1.mlş, fll!n k1f1 
fÖyle yapmış> diye fısıldayınca mu
hat abınııın bir hakikat katili olabi
lecei;ri hatırınıza gelmez. B()fta. bulu
ııup ve telkin nltında kalıp rtynl d~ 
4tikoduyu başkalarına f181ldadığınıs 

saman sizin de kötü bir suçun ortalı 
oldugunuzu düşünmezsiniz. 

Dedikodu korkunç bir s1llhtır. En 
lf(izcl. en muvaffakJyetli bir işte asıl 
esası bir tarafa bıraka.ark ve en 
ebemmiyet.'ii? tcferrüata a'd bir nok
tayı parmağma dolayaı ak ortalığı ka
rars ~ır, fikirleri zehh ler. Umumi ha
yat he.:ıabınn güzel bir" iş başarılmıf 
olma ının zevkini ve o iş i~..n s:ırte

dHea cmt'k ve külfetlerin manevi .te
sfrinı yok eder. Elde edilen neticeler 
bakımından sci'inç, şevk n cesaret 
duyurması lazım gelen vaziyetlere, 
fahsl lılsler veya sathi gö~ler yü. 
rfinden yeis, ümid:ıiz.lik, net.slnıiıe 
güYcnsizlik yapar. Sonra: cOh, ne iyi, 
lmsm lar buldum ve bunJan duyur
dum. Zekamı isbat ettim~ dfrc kendi 
he ubına övünUr. • 

NP\york sergisine iştirakimiz, ba
na menrt tenkidin ve dedi~O<lunun 
manasını ve neticelerini çok yakın
dan tahlll.etmek fırsatını verdi. Şuna 
şübhc yok ki şahsi hislcıin veya sathı 
görüşlerin mahsulü o1nn menfi tcn
ldd ve dedikodu bir memleketin umu
mi hayatı için en korkunç kısırlık 
Amllidir. Nevyork sergimize Aid işler

de knrşıla.ştığımız zihniyet, başka. 

her işte de ka.sımıza çıkabilir. Menfi 
zJhniyetin bu meselede göze çarpan 
tezahürlerini anlatmak; umumi ha
yatm şevi~ ve enerji gibi kaynaklarını 
kemiren bir mikrobu umumt ve ameli 
bir surette tahUlden geçlnnek de
mektir. 

Ne\'york sergisine diğer altmış kü
ıur millet gibi iştirake karar Yerdik
ten sonra her kesin bu muıt teşeb

büsten yüzümi.izün akile çıkmak için 
1f beraberliği yapması lazımdı. Hal
buki menfi tenkid esasa itirazdan 
hiç bir zaman geri durmadı: 

- Sanki bu iştirakin ne manası 
vardı? o para ile kaç mektep blnaaı 
yapardık, kaç tayyare satın alırdık? 

Bu itiraz işin başından sonuna ka
dar lşidlldi. Hiç şübhe yok ki bu ten
kidi tekrar edenlerin çoğu samimi 
düşüncelerle hareket eden vatand~
lardır. Biricik hatalaıı şudur: Gör~ 
ufuklannm darlığını anlamamak 

' böyle meseleler hakkında kanaat 
ıahibl olmanın salft.hiyelinl krndlle
rinde görmek ... 

BugUn propaganda den1len sey, 
milletler için bir ltiY.s eşya halinden 
9lkmıştır. Tecavüs için de, müdafaa 
için de bundan tesirli silAh yoktur. 
Maddi s!Wılar tek başına hiç bir kıy
ınet ita.de etmez. Bütün if, bunlan 
kullananıarın şevldnde, cesaretinde, 
kablllyetınde Ye kendi kendine güve
nindedir. Bir nıllletın" birllği.ni, tesa.
nüdünü, kendne güvenin1, şevkini 
ıarsınız. En bol ve korkunç maddi si
lAhlarıru yok haline lndirınif olursu-
11uz. 

Hıtıcr, propaganda sayeaindc her 
milleti içinden çöktüımek ve parça. 
bunak mtlnıkün olduğuna kaildir. Bu 
lilahı, İngiltere, Fransa ve Amerika
ia karşı senelerce çok tesirli bir su
rette kullanabilntlftir. İngUterenin ve 
Fransanın hdkJm ıınıflan içinde bir 
90k inanlar, bu propaganda netic .. 
iinde bir aralık milli ölçülerini ta,.. 
mamile kaybetınifler ve hldiselere 
iitıerin gözlüğü 1le bakmafı ldet 
edinmi~lerdi. Hitler'..n Münib zaferi, 
llrf propaganda ailAhile kazanılmlf, 

kansız, l&hmetsiz bir zaferdir. 
Tecaflis tıkıini besliyenler, gözle

rine keattrdlkleri milletleri; hayat, 
baka ve 1atlk1Al kudretinden malınım 
diye göstermeğe çalışırlar. Buna karşı 
beka ve 11tlk1Al ı.tıyen her millet, 
Yarlıtmı, canlılığuu anlatmata mec

etın hariçte uyr-

Yazan : (Ahmed Emin Yalman ) 
insanı bir anıra toplıyuı, &l tml,ftan 
fazla milleti bof Glçüşm171 aevkeden 
bir if, kenclim11t harici llane tanıt
mnk, 1eYdirmek ve sa)'dınnak için 
en gt1llll fırsattı. Netioeler de ı.b&t 
( ttl ki eöze aıctıtunız külfet çok yrr 
rinde olmuştur. Eğer lerg1 yoluyla 
lıarlcl Alemle temaslar kurmanın n 
ıaygı kaıanmanın laymeti olup ol
madıiınd:ı tcreddüdüm1ls Tarsa. İtal
yanm 1941 Rom& scrıt.me verd111 
ehemmiyet, her türlü tereddüdü or
tadan kaldırma.ta kand.lr. İtalya, bu
günkü. lilah yan,ı içinde harp teç
h!zatma sa.rfedebileceği mllyarca p&· 

rayı Roma ciTanndaki .ergi sahuı
na dökmektedir. İtalya büyüklük 
emellerinden nzgeçmı., değildir. Fa
kat b1r miUetler arasında gergide 
'arııtmı göstermek sureWe kazana
cağı saygıyı, emellerinin gerçekl~ 

mesine aUaht.an 11yade himıet edebi
lecek tesirli bir nsıta .saymaktadır. 

ıektir. Sergi aahasındaki :nını.tıer 

aruı boy ölç6.frnede Türkiye daima 
ilk atta yUrttmüş, kendinden cla!m& 
l;i aurette bahaett.irmif Ye bu mtıca
deleden her halde üst11n Çlkm~. 

Bu neticeyi elde etmek hUIUIWl· 
da bQtün heretin çahpa aaatt dtye 
bir hudud tanıınıyarak, tauı C(1nü 
aramıyarak beıfka hiçbir heyetm p.
lışmadığı bir tanda çalı.~ma!ınm ~k 
teairi oımu.ııtur. Vazifeyi fedaklı1.ıkla 
k&rfllamak bakımından ba~t& ıttti

limild 1ddla etmek ca.tzd.1r. 
Amerika lergi heyetinde çabfanla

nn ıstmlerl özerinde ayn ayn durnıı
yacafım. Yalnız Vaşlng:ton büy11k el
çim.is B. Münir ErtegQnden baca 
bah.,etmel: ı.sterlm. Büyük el9'mlz, 
ae'fll, (ilven n u.ygı celbeden olıun 
ve yük:sek ~yetlle memlelt.umJzl 
Amerlkada fentle temsil etmekWlr. 
Münir Ert~n J(>l göstermek, argi 
taallyeUerlne bnşmak, bütün mera
sime riAyet etmt>kte derin tellrler 

Diler bir nokta: NeYJOrk serılG- uyandıracak mahiyette nutuklar ha-
ı1c olan davet Amerika Cümhur ret- 11rl&mak ve söylemek ıure.Ule lllqi-
sinden geln1i~U. Buna ratrncn aerri nin muvaffakiyetine belli bafh blr 
Amerikanın bir devlet ~ebbüs(l de- lmU olm~tur. Büyük elçimizin kıy-
~ildir, hususi bir teşebbQatür. Bunu meW ~ Bayan Hayı1hmisa ErtecOn 
ileri sürerek aergiye haddinden fasla de 1ergtye a1d faaliyeUere devamh bir 
kıymet verdi~!, serg1nin nihayet a!lta gösterm1' ve yardımını hiç bir 
bir t.icarl teşcbbü.s oldutunu söyl~ zaman esıremıemlştlr. 
yenler olmuştur. Bu iddiada bulu- Bundan sonra Vedad Nedim TGrün 
nanlar Anglo Sakson mü~eselerini hizmetleri üzerinde biraz dumıak iıı· 
tanıınıyan ldmaelerdir. Nevyork sergi- terim. Vcdad Nedimi yorulmak bil· 
si. hukuki bakımdan bir firket mahi- mez bir \'aıi!e ve faaliyet ada.mı ola-
yetindedir, fakat hakikatte ticari kt.:r rak bütün memleket tanıyor. lıl&&.bu-
tcmin edemlyeceğl ni7.&Dlllamcslnde at umum müdürHığilnde bulundufu 
tasıih edilen bir umumi menfaat mü- st>neler içinde ne gibi bir çalışmama-
csscsesidir. Amerikanın bütün büyük kanimıası kurduğu ve ne kadar canlı 
üniversiteleri tıblo bunun gibi hü.kfı- ve vtrimli blr ruhla çalıştığı da her-
mctle hiç bir aIA.kası olınıyan hususi kesin bildiği birşeydir. Ben Vidad 
ınüt>S8e8elerclir. Bunlar mnsranan- Ncdtmhı sergide büyük bir gayretle 
nın ancak yansını talebenin verdiği çalı~asım zaten beltllyordum. Bu 
ücretlerle karş..ılar1ar. Diğer yarısı kadar ııazlk ve mühim bir vulfeyi 
hnlk tarafından ödenir. Bu yolda bir üzerine aldıktan sonra elbette elln-
müessese husu.sidir diye kimse buna den geleni yapacaktı. Yalııız Nnyork-
Ucaı1 bir mahiyeti vardır diyemez. ta tanıdığım yeni bir Vedad Nedim 
Yok&,. ticarefJn ~ekil Nasrnddin ho- va.-dır ki ondan kısaca balı.ıetmek 
canın dostlar aı~· 'eriştt görsün de- ist.erinı: 
dibri neviden olur. Vtdad Nedim, Nevyorktaki vuife-

Blzim neden iki paliyonumuz nr de sık sık öyle nzlyetlerde kalmıftır 
diye iUraz fdenler olmuştur. Halbuki ki ya işin memleket hesabına lcab 
pav:iyonlardan biri, sergi idaresi tara- , ettlrdlğ1 hak1kl menfaati fecla etmesi 
fından ecnebi memlekete ayni büyük- veya nıeınur sıfatne ~hs1 meaultyet~ 
lükte birer bölmesi verilen bir seri l lcr kabul e~i ve kırtast UIUller 
binasından ibarettir. Bazı mahdud bakınıından hesab vermek külletini 
htikı.imetıer bunwıla iktifa etmişler- ve zahmet.ini göze alması lazım ıeı-
dir. Fakat ~ngiltere, Fransa, Rusya, ı ınlşt.ır. Vedad Nedim, her defaaında 
Japonya, Italya, İsviçre, Romanya, kendi kcndinl işin icabına feda et
isveç, Lehl~tan, Brezilya gibi bir 1 ınekte ve vaziyetin icab ettiği karar-
çoğu kendilerine mahsw ikinci bir lann mesullyetini yüklcnmeld.e tered-
bina yaptırmışlardır. Biz Türk uslft- dild göstcrmemştir. c:Usule körkörü-
bundaki kendi binamızı vücuda g~ ne uyaiım da ne olursa olsun> diye 
tiımemiş olsaydık. ·evıyork sergisinde kend1n1 düşünseydi Ne\')'Ork aerg1s1 
yaptıtınm; tesir yanın kalmış olur- fçln !arfctt1ğirulz külfetlcıin Ç<>ğu 
du. akamete uğramış olurdu. 

Serginin teı'tib tarzının ideale uy- Vedat\ Nedim.in ikinci bir vui!e 
gun oldugW1u ve burada memleketi imtihanı da fU: Vedadın biricik otıu 
tanıtmak içln, müracaat ettiği.miz Engin Amerikada zatülcenb geçirdi. 
vasıtalardan daha mükemmeli olma- Bunun nctictıinde bünye derhal otr 
dığını iddia etmek, kendimize karşı sanatoryoında takviye edilmczae fena 
hakswık olur. Eğer vakit ve zama- imkAn!aıın baş ~österebileccğinl dok-
mnda hazırlamaydık ve bma Jçin torlar gizlemediler. Zavallı baba, ha. 
sarf ettigimiz para nisbetinde dahili yata zerre kadar kıymet vernıiyecek 
tertibat, eşya, neşriyat vesaire derecede yeise düşLU. Fakat buna 
için tahsi~at olsaydı elbette bundan rnğmen oglunu snnatoryoına ptir-
kat kat iyi şeyler yapılabllirdi. Ne ça- mek l~in bir, iki gün ~uife bafllldan 
re ki hazırlık zamanı türlü türlü ae- uzakla~mağa razı olmadı. Anne, ta-
bcbler dolayıstıe hedrolmuş, hcrfey nınıadığı, dilinl bilmediği bir mem-
aceleyt gelmlf, serginin 'aktindc lekette oğlunu tek başına sruıatoryo. 
açılabilmesini ba.şka her dtı.şünceye ma getirirken, Vedad ağlıya atlıya 
fctla etmek 18.sım gelmiftlr. Bundan vazife görmete devam ediyordu. Bu-
b~ka evvelce aöylediitm gibi, her günlerin bende bıraktığı iz, Vedad 
memleket l.ıinanm tahminden fazla- Nedimi tam bir vazife kahramanı di-
ya mal olması, dolayıslle yeni tahsilat ye tanımak 'fi aevınek olmuştur. 
8)1J."dılı lıaJdı bizim ilk tahsi5atıa Bir taraftan Nevyorkta ne ruhla 
iktHa etmemiı lizım &elmlştir. Bü- çalı.fıldığını, di~er taraftan elde edi-
ti.in bu ameıt tutJar göz önünde tu- len müsbet neticlerl bildiğim için 
tulmadan sırf ideal ölçWere göre ya- buı Yatand&flann NeYJork serliaine 
pılacak tenkidler, yersiz n haksır.dır. ı.,tlraldıniz ha.kkmda :nu"n!l bir ka.-
1şin dolrusu, n.rılan "neticeleri mev- naate vardıklarını memlekete avdc-
cud •uıta ve imkanlarla ölçmektir. timde görünce derin bir teessür duy-

Sonra şuruı Tar ki yapılacak bir dum ve hakikati anlatmak ihtiıyBCJnı 
fşi herke.sin aJili aurette görmesi ve hisaettim. Fakat hakikati duyurma. 
tasarlaması lbmı gelmes. Herkes bu nın daha iyi bir yolu, sergi heyeti-
noktada kendine mnhsua düşünce nin raporunun ve ~ergi hakkında 
ve içtıhaalarda bulunabHir. Yegane Amerika gazeteleıinde çıkan yazıla-
nı~ ölçü, aal gaye bakımından rm ve mevki aahibi Amerikalılardan 
neticede temin edilen verimdir. &elen mektuplann neşridir. BOtün 

aerpıl Til&ileslle Amerikaıda vat.andaşlarda, memleketimizin böy. 
ve ~ 70-; le bir ı.,te DUll temsil edlldlfine ve 

i:611'ii .~ merak ve aJAka 

&SE'S ?!fi!ffi" -- çc•r m anm -.ug lablte' 

MElff UTIYETTE SARAY ve BABIALI 
ftan: ICLEYJUI( K.&ld •aw -Tll'Oüme, lkUbu JaUJa mahfuzdur. 

Enver beyin hanedana. intisap arzusu 
ve Naciye sultanla nişanlanması 

~hice banrm a'fdlttnde 911Antırte 
-.sının yanına a1n4erüdl. Abd111· 
Mmid pt&nberi lf'rmedili Mfincl 
alta.linin ıellşindm pek boflandı. 

91blce hanım 1ae Al&Unt ~· 
bpalı ,.maktan fena b&l<M llkıl· 

.. Bir ccm ıeoellll 111tünd9 muha.
flslar daır.tne DoQ. Kend1stnin İs
tılnbul& tade,,i ıanırt (OrlllcHt. ~htce 
bamm bundan 1mr& yine Maslak 
dfkün«M J&Şadı. Betılce b&nımın 
)aQk(ımete, padişaha kafa tutarcıu;ı. 
• harebUen gerek hüktlmet, rerek 
mray mah•nunı bGılbütön aleyhlna 
fl'1rmifU. 

Balkan harbinde AbdUlbaıNd ta
tımbula, a.ylerbeJi 1&rayma ıetirl
IDce Behloe banım•n da bil araya 
kap&tıl.muı düşüııGldü. 

B1r ıCın pol1s mQdiri umumW Bed· 
il bey, .DdGlhamSd1n mo.hip1erin
._ b1riaUe Te lld otamobllle Maslata 
pldi. 

- Suıtaıı Hamid pek tıaaıat Bizi ia-

tlJm". B11tQn kadmlar sttw..ı l 
Diyerek Behice mnnnı aldJlar; BeJ· 

llfteyi IU'&Jlll& aettrdtll•. 
Behice Jwıım ~ sUtDat bab .. 

..nıen bdınlardu, bammJardaD 
ldmleyi ı&med1. 8aldu: 

- 81s PC kaldmml omu ll'tlllrl 
Onabmı aldı. 

Behice hanım ~ ...._,. 
IU'&ymda bapsedllmifti . ..... o ..... 
• tab•mmCl ed.....,,. 

- Bent buraya -..zı .....,.. ... , 
Kape.tbım? 

Diye .üdCllhvntdle b...,a .,... 
a.dl. AbdUlhamid: 

- Benim habeıim Jokl 
Deyip dunıyordu. Jfthayet •Uhalıt 

Jtulm be,e: 
- Canım! Bu kMlmı Dı9JW ptinö

s? Oit.dn; çoculfle otunaat 
Dedi - de, Rulm be)': 
- Bebioe hamm cGreUEbıllr. aa. 

.sa bulumnası ıdautp lfll1UmGf. 
•• Diyerek pkarmala muntab& .S.. 
adfecetmt anlatta. 

Mahbultfet b&,.a ._ .... 
Nıice bMım ~ ....: 

- Ben burasını JUaı, r' • 1 
Diye tebdldlem .._ _,.,. Daı-

bam1dlıı .. .,... .. .,. ... 
Yemek Jmıiyor w : 
- Açhttan keJ2Ahn' a.11& ı r•ı 
Diyordu. 
Jt.apandJluıın lııaftuı ......_ 

tıfendi n1ldes1nl 111,.nt.e ..... ..... 
•hamın 1&rayda ~ .. 
lana anlattı. 

1'ureddln efendi, ~ la'4 
Bal1ın pqaya mf1rrneUe ft"'"'nht 
pne Meelıja .. ,,,,,,,..,. lltedl. 
a.druam (bu hafta. pi ... llaftal >: 
Gp atl&Ul. Behice Mnmm ~ 

beJ'kıe~..,. ... -
tn,ıuz elçisine de: 

- Kocua t.stedl .. _..,. ~ıt. 
&1 

Cevabım Yerdi. 
J'akat Bqlerb9JI araymda .__ 

hanımdan artık 1lmllmlJUl Jralma. 

Jmftl. o da bu halclm s.uta4ıl itti. 
Blr fÜll ~ lalımrak -. 

ft1dan çıktı; M•s1tla liW. .&ıtık ta.
m tdilmedi. Orada puaca, ~ 
mmtı n san.ıret IQlncle, fabt lel1:ııel 
Jaf&dı. 

Enver bey • Naciye eultan 
AbdOJhamtdin atıu AbdCbTahim 

ilendi (dalwnu B.1112) NDCUl teb-
mde Sül97J118n efencttrun fttMmdaıı 
.-ıra ıa. Naciye laltan (cl»lumu B. 
1114) ile Dlfanlanmık l.ttemlfti. 

J'akat IUlta.nlaruı tehadelerle n
lmmeleri, Oamanh banecSanmda cari 
ananeye muhaliN. (Bu anuıe, m 
Vahldeddtnbı bir km ile AbdQlmecl-

.............................................. 
n.rdır. Bu malümatl dellllerlle elde 
etmtk heıw:f:.nin hakkıdır. Bmıun bir 
faydası da.; mentt tenkid nıhunu ez.. 
mek ve sahmetll bile olsa etra!lı ar* 
tmnalara da ihtiyaç gösterse müsbet 
tenkld iUyadlannı kuımağa h1zmet 
etnlC'k şeklinde görülebilecektir. 

Sergi bahsini burada bırakıyoıı.•m. 
BWldan sonraki yazımda, yannın dün
yası pe.'lceresinden gonilcn memle
ket nıanmrasmı çimneg çallşacağım. 

~· Em:n Ycılma. 

lnrilis Hlaretine Dtica eden ht~ind 
.Dıbal Behice 11anım 

din oğlu tarafından bozulınuşt.ur ) 
Bu anan~Jn devamı, 17.dl\ aı;1 ;,1ı 

aft aalkaslle olnuyan sultanların i~

lmine plirdt. Çünkü bir ~ehzadc, el
bette alacalı aultana, hariçten bir d ... 
sw1m ıe-terecett bilyük hurınetJ 
ptemıfJ'eeek idi; ıultan da kadir n 
l&Sbarından dilşecekU. Bir de yalmı 
m.disile iktifa etmiyeceği fi.ıph,.~iı 

9lan fehsade hareminde blr od:ı.1ıt gi
lıt nihayet bir köşeye atılmak 1hti.m&
• de gurura dokunacak şeydi. Naciye 
nlt&n bunu latemedl. Haremi hlıma
JUJlda, bu nipna muvafakat ed('mi
Jtceğkıi ıarar llı tekrar etti. T aSaT

ftl' geri kaldı. 
Naciye .Wtanın babası ve suıt.an 

ltefadın kardetl fehzn.de Btil<'yman 
9fmd1 (dotumu H. 1271) Bebek ~ır
tmda NlabeUye kötkünde otururdu . 

AbdülUls Anupa seyahatinden aY· 

Mtbıde bu kllfkü eff8SJ1e birlikte kar· 
~ ottu Süleyman efendiye tahsia 
ey!mılfU. 

8Weyman efendi, Abdülazizin Yef&
tmclaıı ICml'a bu eaayı iyice muhaf&
• etmlfU. 

Bu tf1& 8e1'r fabrikası mamul, tın
eaıı bym.W lllr 80fra takımllc ''azo.. 
lu, &JD8lar, a'f1zelerden, tuhaf \·e ıa
df mamullttan mürekkepti. Suley
maıı efmdl bunlardan yükte hafı!. pa
bada atır olanlannı dolaplara yHlefO 
tlnrek kindi mührile nıillıüılemişti. 

Sonra AbdWhamide verilen bir jur-
11&1 üzerine bu etfJ& köşkten knl n dL 
Talnıs btıJük bir dürbün kaldı. Sı 
man efendi bu dürbünü hayatının so
Mm& tadar ameu.ının yadlgan o:ıa.

l&k 1&1rlamtfi.ı. 
AbdOJlwnfd deninde maa.şlann 

dahW«M blm•sı, fehzade Silleymaa 
llandiyi müzayakaya dü.şürmu~t 

flbradentn bu mütedahil maaş1 
Jls(1 setace kadar eksiğine im dı 
llardul Onmı zlraate merak sardır
IDUl btru da bu müzayaka dolayıslle 
llm~u. 

Süleyman elendi IUltnn Re adın 
.CUüsundan üç ay ıonra - 13 temmm 
1909 tarihinde - müı.nıin bir kal haa
talıimdan nfat etmlşti. 

Kendisinden sonra da ailesi N be
U7e köşkünde oturmakta devRm etti. 
cXahramaın hürriyet> Enver bey, aal
Wıat hanedanına intisap suretıle f9'" 
ntiııi arttırmak hevesine dil.şnrn~ ve 
8tlleyman efendinin güzclllkte med
bini ifittitl kızı Naciye sultan ile e'f· 
im.mele kendisince karar vermi~ti. 

Enver beyin bu ıureUe saltanat ha
nedanına lntısap eylemesi, lttihadcı
lara halım Olan ,ehzade Vahideddia. 
efen dinin zerre kadar hoşuna gıtm• 
mişti. Bu hoş.nudsuzlukta eski d rna4 
Ferid P&.fa - Abdülmecldin kızı Med. 
ha sultanın kocası - ile Sellnlk \alt 
mua,·lni Şükrü paf& oğlu damod Şerif 
- AbdıılAZizin kızı Emine suıten ko
cası - ve dnmad Tunuslu Ha' ı din 
pa..c;a oğlu SaJHı • tehzncie Krma d1D 
etendlniıı kızı Münire sultanın k a-



~· , z , er ı r 

lngiliz B~şvekili dün 
büyük bir nutuk söyledi 

(Btıf tarafa ı Qcl ıalrif~) 

Şfnıd1 yekfuıu 1l milyon tona baJtt 
olan gemllerlmis her gthı seter ..._ 

JOrlar. 
İk1 büyfik harp gemisi Royal Od 

Ye Courageuse ile buı tüçfilc gemt,.. 
ler kaybettik. B1zlm içirı m ıatuap 
vereni harp gemilerinde, mfu1afaa.ma 
tüccar gemlleimde kıymetli insanla,. 

mı zayi olmasıdır. Düşmanın büt.1iu 
bu hareli.tına rağmen bis denizlere 
hAkimiz.. Graf Spee ~ tarihinin 
en parlak bir zaferini tqldl eder. 
Bu zaf erl kazanmakla yalnız cenubt 
A..tıantiif .korsan gemisinden temi• 
lemlş olmadık, ayni zamanda Almaıı
yanm bahr:t preatJJine bÜytlk bir dar
be indirdik. Denizlere hlk1m1yetimla 
düşmanın ikwadiyatma ve harbe 
devam kabiliyetine b(iy11k darbeler 
vurmaktadır. Bu henüz gö~le görün
ınüyorsa da düşman bunu saklamak 
için ~aktndır. 

Finlerin kahramanlığı 
Alınanyanın kaba kuvveti mesud 

Polonya üzerine saldırdı. Şimdt de 
bu zavallı PolonyaWarla Çeklerin na
sıl açlığa, fena muamelelere maruı 
kaldıklarını görüyoruz. Şimdi de ~ 
ra Flnlandiyanm ... Almanya !le mu
kaddes bir pakt yapan o devlet (Rua
ya) taarruzu Almanyadan öğrendi. 
Finlandiya bugün donmuş göller
de tıpkı bizim gibi hürriyet ve ad&
let için harp ediyor. Bu milletin kah
ramanlığı hayranlığa lA.yıktır. Bu 
millet bizim sempatimize ve yardımı
mıza !§.yıktır. Emin olsun ki CeneT
rede aldığımız yardım karan bir for
maliteden ibaret kalmay8.Caktır. 

Cesur Türk ınilleti 
Bugün sempatimizi bafka. bir mem

lekete dıılıa tevcih edeceğiz. O da Tür
kiyedir. Tüı·kiye harpte değildir .. Fa
kat bir çok feycmn ve zehd.eye manıs 
kalıuış, bütün ınulıllriplerin umuna 
Yyia.tmdan fazla zayiata uğramıştır. 
Biz feI:ıketleıin bukadar fUD1Ullü o~ 
duğunu ihtida bilmiyorduk. Hususi 
dtrektiflerle nıümkiin olan her şeyi ya. 
pıyoı·uz. Tiirklcr mim seciyelerini tqki1 
eden tarihi cesaretlerle bu fcla'ketl&
re göğüs geriyorlar, biz de bittabi ba 
Jacia karştmlda yalnız sempatide "ba
lunmııkla kalmıyoruz, yardım ela ~ 
yonaz. tngı1tere ve Fransa bir mıktu 
nakdi tebemide buhmcltı. Şimdi ya_. 
~ak başka muavcneUeti tiç:ümU. 
tedkik ediyoruz. 

Fransa ile it birliği 
Fransa ile insanı gayeler için olan 

........ x-ı-.ırli&t askeri ve slyast aahaya mU. 
r değildir. Matt ve iktısadl sabada 

mevcuttur. Harpten sonra da bD
l.-ıratmayacağız; daha n.st ve d&
bir şekil vereceğiz. 

ltıymetll arkada.,ım nansıs Ba.fY• 
B. Daladier'nin blr tasa geçf.rdl.
haber aldım, çok mtıteeeıdr Gl

Hllm. Btıtün lngiıterenin lcl1 bir fUa 

tem1n1 hustmUnda benimle beraber 
olacağına emtn1m. O Dalad1er ti ama 

nutuklarında Franm mJlletmln ta,. 
ranm ve arm1n1 a;ıtça beyan 8tm:tf
tır. 

Ba4vekil qundan sonra dahitt if
lerdcn bahsederek a&kerllk mecbud.. 
yeUnin ne suretle wıa edildiğini., 

sll~h altına alınan efradı anlatmlf, 
vesika usulünden bahset.mişttr. B..,.. 
vekil: <tZafere vasıl olmak için mu.. 
va.kkat mahrumiyeUere katlanmak 
hepimizin menfaati lktizasmdadır.• 
demiştir. Bundan sonra şu suretle sö
züm devam ctmi~tir: 

Hakkın galebesi için harp 
- Alman milleti uzun uzadıya ha

mrlanmı~ bir planla di.inyaya hlkim 
cırnağı .kurmuştu. Bugün de Alman 
zimamdarları İngiltereyi imha ede
ceklerini açıktan açığa. söylüyorlar. 
Bizim ise böyle intikaın emelleri yok· 
tur. Böyle bir şeyi bize atfetmek ha
yali bir şeydir. Harbin devamının ve 
sebep olduğu 1ztırapların müsebbibi. 
Almanlardır. Müttefiklerin arzu " 
hedefi bu tahakküm davasına niha
yet vermektir. Tecrübeler btze gös
termiştir ki verilen sözler kıymet
sizdir. 

ı-:atıer hükumetinin gayesi Avru
pada küçük hükO.metıerin 1st1kl!ll&
rinl baltalamak ve bu devletleı1 da1-
mt bir tehdit altında bulndunruıktll'. 

Amerika Relsicümhuru Papaya 
gönderdiği mesajda da.stane t~ 
mesai ve sulh yolfle bütün mü.şküJl&
re gnlebe ç.alınacağıru söylemişti. Bu 
fikre ben de tamamen iştirak ederim. 
Biz de hakkın galebe çalması için 
harp ediyoruz ve bu davayı müdafaa 
etmek f çln kanımızı dökmekten ç&
kinmeyeceğlz. Dünya medeniyetinin 
bekası bizim za.f erimize bağlıdır. Bu 
yeni senenhı ba.şlangıcında l~tıkbale 
sarsılmas bfr emniyetle bakıyorum.. 

-

Parti grupunda 
(Baş tarafı 1 tnci salıif ed~) 

sahibi Mehmed Alade.mirle Bitlis met>
usu Süreyya Örgeevrenlıı bu hususta
ki beyana.ti dinledi. Bu meyanda 
Seyhan mebusu Ol. Naci Eldenizin, 
zelzele felA.ketine uğrayan vatand.a.f
lara yarclım vesair hususatta gerek 
hüktlmet tarafından sarfedllen gayret 
ve faaliyetlerden ve gerek medeni 
memleketlerden gösterilen maddi 
yardım ve alfiltadan dolayı hükümete 
ye medeni lleme teşekkür edllmeti 
hak.kındald. takriri reye konularak 
kabul olundu. 

Ruznamenin ikinci maddesine geçtı. 
mezden enet vaktin geclkmest dola
yıalle Antalya mebusu Rasih Kaplf... 
nm tekllf111zerine bu maddenin gel&
cek içU.m.aa. talikine dair ola.n teklll 
de kabul edilerek aaat ı~,lt\ te ceb&
ye nihayet verildi. 

Tuzak içinde Tuzak 
'l'efıika No. 33 • 

,..._Niçin? 
Sahte Alim mu elini, aıtadtLf'ma 

Wuna soktu. DOn gecetS .a.ded bD 
JWa daha tekrarladı: 

- Muvaffak olmamı• 1çiıı bir aeı1» 
llmn, çocuğum... Ondan 10Dm 16-
rGrsün... Böyle binalardan AWan 
hJkıkaten sen1n olacak. .• BtltOn ba 
hayalleri haldkaı yapmak, senin n»
ba tlne bağlı! 

Bvveli bahçeyı geziyoda.rdı. 
Hocaa, genç adamı, iki taşkd birio

bl:rin.den ayıran alçak duvann yanma 
'°"1nf6. öte tarattald beyas n, dal
*yapraklar arumdan vazıh sureı
ıe görünüyordu. Ak81, kocaman ııa.. 
YUZa. vurmuştu. 

Benli, Jwlunu uzattı: 
~ Sana. büyük bir servetin T&r.ial 

olan b "r kızdan bahsetmiştim. - de
di - !şte o, bu güzel binada oturuyor. 

Ya ... Demek Y~öye gelm&
mıstn sebebi bu? 

Bugünden itibaren onwı kom
fUStıSUll, Sühll Rolünü oyna. bakı. 
lmı . Kom.şu kızını ayartmak suretı
ı. pet orijinal bir iş yapmış olmıyer
~ . Küçük hanıma.. babalı ha,. 

Dl 

Nakleden : (V4 - N'1J. 

- Kim babası? 
- Zengtn bir hukukçu ... ÖJnr6. 

ntın. bam .enelerlnde arukatıık. bul 
menelerlnde de hlkfmlDr yapmıştır ... 
Servetinin bir kısmını kendi kazan. 
Dllf; bir lmm.ın& baba.sı.ndan, öteki 
kısmına da kansından lronm~. Blna. 
aflen1ndfr... Amma, İatanbutda ~ 
diler sa.yttyelerde de aynca lkamet
gthlan var ... Anıkat, en tasla Yeşil
köyü gmyor. .. Buranın havaa keo
dJ&tne ranrorm~... Çok iyi bir ha
nımefendi olan zevcem ne, pek f1riD 
bir bebek olan kızı hep yanında 1» 
lunur. 

Btrdenlbire 8ustu. 
Delikanlıyı, yüksek bir tatlan kiı.. 

:ınesiııin arkasına çekti. 
Bulundukla.n yerin ylrm1 otus met

re Uerls1nde de, sarışın, uzun boylu. 
soluk çehreli, ince hututlu, beyu el.. 
b1sell bir genç kız yürüyordu. 

Blr dakika durdu. 
Etrafına bakındı. 
Civarda kimseyi göıınediğtnden do

layı sanki hayret etti. 
Baha, usulla: 
- Ses1m1zl ~ galiba. •• Bak .•• 

ou • .utl. 

& K f A M it Jt.lnunwsani 1HO 

Rus tayyareleri Anlera !Sıhhi imdat heyetleri 
erzak atıyor f 1• t t• 

(B~tarafı1 incisahtf-14) aa ıye e geç 1 
Aklın kalan 4 taarruz 

Rotna e - it.aıyan gazetoıerlnhı 
Belsink1dek1 muhabirleri Rusla.nD 
i'lnlAn~ada 4 taanıu yaptıldanm 
ft bu taamwardan hepsin.hı kanlı 

saytat ile akim kaldığını bildirlyor
lar. Muhabirler, F1n1Andiyalılar U 
bin ölü verdikleri halde Rusların ıoe 
bin kişi ve çok mühim miktarda 
harp malzemesi kaybettiklerini bll<JS.. 
r1yorlar. 

Şimal cephesinde Ruslar 
mü§kül vaziyette 

Helsinkt 9 {A.A.) - Petsamo mırı. 
takasında Fin keşif kollarının büyük 
bir faallyet gösterdiği haber veril
mektedir. Bu keşi! kollan Sovyetleriıı 
ileri menilerine taarruz. ederek d~ 
manın erzakıw fmha etmişlerdir. 

Diğ~r cihetten Sovyct kıtalan so
ğuğa ka~ı kendilerini muhafaza 
etmek ve Fin keştr kollarının tece3-
süsünden kurtulmak hususlarında 

büyük müşkülftta uğramaktad1rlar. 

Rus tebliği 
11-!oskcva 9 (A.A.) - Tebliğ: 8 kf.

nunusnnlde mühim hiçbir ht\dlse ol
mamıştır. Ukta Rapola ve Petroze.
vodsk istikametlerinde devriye milf
reezlerinln faaliyeti kaydc<.1Umlştlr. 

Kareli berznhında tüfek, mitralyöz, 
ve topçu ateşi olmuştur. 

Havanın muhalefeti yüzünden, 
Sovyet taıyyarelerl yalnız istikşaf 

uçuşları yapmışlardır. 

Amerika Finlandiyaya 60 
milyon dolar verecek 

Vaşingtan 9 (A.A.) - Ayandan 
Brown Amerlkan hazhıesine F!nUin-

d1yaya 60 ınllyon dolar ikraz etmek 
aaJft.hiyetı veren bir kanun lA.ylha.sı 

tevdi etmiştir. 

lsviçrenin ya.rdımı 
Bern 9 (A.A.) - Finlft.ndiyaya yar

dım komitesi şimdiye kadar 500,000 
İsviçre frangı toplamıştır. Toplanan 
ufak meblftğların çokluğu bUttin İs
viçre halkının komitenin davetnie 
icabet ettiğini gösteınıektedir. 

Norveç gazeteleri sarih 
vaziyet alıyorlar 

Oslo 9 - N-0rveç gazeteleri SovyM 
Fin ilıtilA!ında git.tikçe sarih vaziyet 
alıyorlar. Gazeteler Alman matbuatı
nın Şimal memlcltetleıine yaptığı hü
cumları reddederek: 

Şimal memleketlerinin hürriyet ve 

iatlklallerini müdafaaya azmetmff 
buulnduklannı yaımakt.adır. 

itizar 
M inder"c:ıt;:nmn !azlı:ılığ'l dol:ı.yısllc 

(İSlô.m tarlhinci~ Türk kahm.m:ml~n) 
tefrlkamu:la hil:Aycmı ı bugr.n clcrcc
demedlk. Özur diler!ıı: . 

• -
sınds. birini arıyor gibiydi. Fakat yar 
nıldığına kani olup yavaş yav~ uzak
laştı. K6şküne d<>ğru gittl Maama
fih, başını blrknç kem çevirdi ve al'

kaya baktı. 
DelJkanlı: 

- Güzel kız! - dedi. 

- GüzelJJk lA.f mı?... Zengin ..• 
Zengin ... Hem de nasıl? ... Hani der
ler ki, Türkiyede, ortalıkta göriinmJ,.. 
yen gizil nıilyonerler varmıf ... Onlar
dan biri ... 

- Bahsettiğiniz bu demek? 

- Öyle ya ... 
- ismi? 
- Belkllf .. Kolonbeyzade Kudret 

beyin kızı ... 
• •• 

Mayısın güzel bir günttyd1l. 
Kolon beylerin mnde bir toplantı 

vardı. 
Ça.y, müzik, içki, briç, dam .•. BW 

"'1·· · 
ET sahibi Kudret bey, kendiaini 80D 

görüşümüzdenbcri, fÜphests ki haytl 
yaşıanınıştı. Seneler, onun da üze. 
rinde tesiı1n1 göstermlştl. Fakat Sef\o 

?et clhetinden, zaman onu zerrece 
harap etmemişti. BllAkt.9, ma.11 kudı
retl arttıkça artmıştı. Adliyedeki iffı
nl. Adeta amat.ör gibi, zevk için g6-
ı11yordu. ÖJ2e t.allll1 etınifU, 6Jle .... 

(B<Jf ta.rafı 1 mm IHl.htf~) 
Eğrlbol geçidi açıldığından münaka
JAt başl~tı.r. Alucraya müfreze ça.. 
dır, un ve saire sevkedllmektedir. 
Kayım 9 (A.A.) - Dün akşam 

felAket mıntakasından İstanbul, İs
mir, Ankara, Konya, Kütahya ve İ&
partaya gitmekte olan 124 yurddaşl
nıız Kayseriden geçmJştlr. Bunlar ıs.. 
tasyonda. iaşe edilmişler ve içlerinde 
yaralı bulunanlar da tedavi olunmuş
lardır. 

Bugünkü trenle de muhtelif vill
yetlere gitmekte olan 68 feldketzede 
yurddaşın buraya gelmeleri 'beklen
meketdir. Bunların da istasyonda ie.
şe ve istirahatlerinin temini için 
icap eden hazırlıklar yapılmıştır. 

Kayseri 9 - Zelzele fel~ketzedele
rinl yerleştirmek, bunların ia.şesile 

meşgul olmak üzere iki heyet teşkil 
edilmiş, ev1er hazırlanmı.ştır. Bu ev
lerde 1500 ktşi oturabilecek-tir. 

Vilayetlerde yerleştirilen 
felaketzedeler 

A.ntaktJa 9 - Hataya 300 felaket.- , 
zede gelmiştir. 

İzmir 9 - Felaket mıntakasından 
on biri ıyaralı olmak üzere 55 yolcu 
geldi. Yaralılar hastaneye nakledil
diler, diğerleri otellere yerleştirildiler. 

Malatya 9 - Felaketzedelerden ya
ralı olanlar bez fabrikası hastanesine 
yntırılmışlardır. Yaralı olmayan 38 
felaketzede de otellere yerleştirilıniş
tir. Dün gelen 350 ile bugün gelen 
471 felaketzede gelmiştir. Bunlar A
danaya gönderileceklerdir. 
Maraş 9 - Felftketzedelerden beş 

kişilik ilk kafile gelmiş ve aileleri 
nezdlerine gitmişlerdir. Diğer gele
cekler için şimdiden yer hazırlan-

mı.~tır. 

Adapazarı 9 - Erzincnn f elaketze
delcrtnden 20 kişi gelmiş, otellere 
yerleştirllmiştir. 

Kimsesiz çocuklar 
Diyarbakır 9 (A.A.) - Zelzele fe

laketine uğrayan kimsesiz çocuklar
dan 164 kız, 35 erkek olmak üzere 
199 çocuğun bakımları Diyarbakırlı
lar tarafından taahhüt edilmlştir. 

Nüfusa evlat tescil ettirllmek sureti
le çocuk verildiği takdirde bu talep 
bir misli artacaktır. 

Diğer vilayetlerde toplanan 
para 

.Ankara 9 - Harektiarz fe1!ketzede
lerine yardım için muhtelif vil§.yet ve 
kazalarda dün akşama kadar yapılan 
par'd teberıiiatı hakkında bugün alı
nan ınalfunata göre, Aydında 14,775, 
Eski~Chirde 17 ,778, Art.vinde 3,500, 
Hakt\ride 1,100, Trabzonda 15,149, 
knzalaıında 5,000, Kastamonud& 
15.901, kazalarında 15,950, Oi.lmüş-

hanecle 2000 lira toplanmıştır. 
Corum bugüne kadar yapmış ol

duğu teberrliata 20,000 lira daha il!
ve ctıneği kararla.1tırmıştır. .Bozükte 

1940 lira daha iane kabul olunmtıf
tur. Lüleburgazda toplanan para 
3957 lirayı bulmuştur. Akhtsarda 
6215 lira topla.n.m.ışttr. Bunlardan 
başka buralarda mühim miktarda 
yiyecek ve giyecek de toplanmı.ştır. 

Hakı\ri 9 - Emekli memurlardan 
Hamdi Ertunçun göstenniş olduğu 
büyük kalblflik imtisal gösterilebilir. 
Bu emekli memur, çoluk çacuğunun 
bütün mai.şetınJ temin etmekte oldu· 
ğu tckaüd aylığından yanında kalan 
on lirayı yardım komitesine vererek, 
tekaüd maa.ş:mdnn ilk alacağı mart 
aylığının ita miktan olan 37 llrayı da 
komiteye teberru eyledJğlne dair bir 
de S<'ned vermiştir. 

Siird 9 (Akşam) - Zelıele fela.ket
zedelerine ytırdım için yapılan tcber
rüat 6000 iirayı bulmuştur. Aynca 
72 battaniye .de göncterllmişUr. Te
berıiiat deva.m ediyor. 

Kurban kavurması 
Ankara 9 - Muğla. Dlyarbak.:r ve 

İsparta vUA.yetlert kurban bayramm
da kesilecek kurban etinden fe!A.kC't
zedelcr için kavurma yapmağa karar 
venniştfr. 

Dün de muhtelif yerlerde 
zelzele hissedildi 

Anltara 9 - Alman malti.mata ~ö
re bugün İzmir, Burdur ve İsp:ırtada 
bir. Samsun ve Bayındırda iki hant' 
zelzele hissedilmiş, rararsız geçmiştir. 

Dün Gümüşha.nede iki , İzmirde bir 
zelıcle olmuc~ Dikilide hissedılen tiç 
zelze'eden biı'incisi 5. ikincisi 15, ücün· 
cüsü 6 saniye sfümüştür. Zarar yok
tur. ıs saniyt> süren z"17ele Olta s'd
dette bir darbe idi. GPçen ze12:P1ı>de 
Diklli cive,nnda Ku~·narcnda cı ·nn 
sıcak su fışk:mnaya balamı~tır. 

Şnrklkarahisar 9 (A.A ) - Son 24 
saat içinde burada iki defa zelzc'c ol
mus ur. Telefat ve hasarat yoktur 

Erbaa 9 (A.A.) - Bugün saat üç 
buçukta burarla dört sn:ıiye sürPn çok 
şiddetli ve gürültülü bir harckefr:ırz 
duyulmuştm·. Hiçbir hnsar yol~tur 

Akhisar 9 (A.A.) - Gı~ce sn.at 20 de 
bln·ada hafif bir zelzele olmuştur. Hn.· 
sarat yoktur. 

Bur5anın yardımı 
Bursa 8 (Aksam) - Bir haftad" :ı

beri geceli gündüzlü de\•am eden zel
zele felaketzedelerine yaıdım faal!y->U 
çok ilerlemiştir. Şimdiye kadar t()p'a
nan ve Ankara.ya gönderilen paranm 
miktarı 30 bin lirayı gcçml-;ıtir. Ti.i
tün ekicHerinin verd,iği 20 bin kllo'uk 
tütün de on beş bin llnıdan fazla tu
tacaktır. 

·Bütün Bursa köylerinde de yardıım 
taallyetl hararetle devam ediy r. 
Köylüler bilhassa yün çornp örmPk 
ve ayniyat t-0pJamnk suretile felaket-
zede kardaşlarma hizmet etmektedir
ler. 

hukukçuluktan yalnız şeref değil, pe.- Pek de c:aHikadar etmioyrdu• rle-
ra da kazanıyordu. Bununla bera- mlyelim. 
oer, asıl kazanç faizcillkten, emlakçi- Yüreğinde bu hadise ne de olsa ha-
lik! endi. Gnyrl menkuller, menkuller fit bir azap doğuruyordu. Fnkat yü-
üzerine ikrazda bulunuyor, borcunu züne bakanlar, dalına mütebessim, 
veremiyenlerin mallarını çatır çatır dalına Ift.tif bir zat olan Kolon+beyza-
ellerindcn alıyordu . Kansının yaııuı denin böyle üzücü maceraları oldu-
kızının namına iş gördüğü için ken- ğunu bilemezdi. 
disinc bir söz söyliyen de ola.mıyordlL 
bir takım borsa yahut ticaret işleri- Sıhhat. ve Miyet! mükemmeldi. 89.Q-
ne de girdiği görülmekteydi. Hepsin- lan hayli kırl~mıştı. LA.kin bu da 
den yüzünün akı ne çıkıyordu. Bu ona aynca bir güzellik vetiyordtı. 
yirmiye yakın sene zarfında servetini Uzaktan, muhteşem bir beyefendintn 
!birkaç misline yükseltmişti. yaklaştığını anlıyor, ona göre taVlr 

Arkadaşı Burhan kaptanla dost.- ve hareketini deği~itiyor, hürm te 
lukta devam ediyordu. ba.şlıyordu. 

Arasıra, ona hlkAyesini anlattıp Kansı Maide hanımefendi, cidden 
zavallı muallime Ruhsar he.ıumı d~ melek gibi bir kadındı. Etrafmda dö-
şünüyordu. Hani şu baştan çıkardığı, nen bütün hadiselere müsamahayla 
evlAdlle blrl~ koğduğu muallime... bakar; her~ hoş gfu1irdü. Kocasını 
Her seferinde katasım hafifçe lld. ya.- belki büyük bir ~kla sevdiği yoktu. 
na aalla.r: Fakat ona karşı deıin bir muhabbet; 

c- Vah vah... Yazık oldu... Şu ve samimiyet besllyordu. Musallat ol-
Ruhsar kend1n1 nahak yere öld~ muyor; zamamnı ve hürriyetini isfb. 
dü ... > derdi. d.iği şekilde sar!etmesine meydan ve. 

Fakat eski sevgtHst. hakkmdald a1f.. riyordu. Maide hanım son dereco 
kası bummla kalırdı. Zira, kimsen1n mükemmel bir ev hanımı olmakla 
o zavallıdan bahsettiğini işitmezdi. meşhurdu. Kolon beyleri herkes nü-

Btr oğlu dünyaya gelm1.ft1. Amma mune bir aile diye gösterlrdl. Daima 
o da ölmftf müydü, hayatta mıydı? fi~ tendtı~, ıtınah olan Maide ~ 
BUemlyordu. Oa~ hAfln bir blbA ~~,. 1 uuy". .... allıf'·.wlıll dıt eb-

nlie\: ~ -·· l1an Kudret beyefttdl b&ım'J~:lnl~.6. "JO ~titınıa~ isteri 
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( Bir başmuha~rirle miildkat !.. 1 
Oamlar sıngırdamata, b· 

Pala.r patküt Till'IDAta, &an.n· 
lı&r çıtı.rdamata duvarlardaki 
leThalar, avlıeler sallanmata, 
asaktan ınata giirüıtüler du
JUlmata başladı. 

Glinlcrdenberl zelzele ba
lteıierlle zaten sin lrlerinıl7. 
bozuk!". Kulaklarımız klrlJ
te!... Zelzele oluyor, diye 
bndimi2i koridora attık. Kar
tımn:ıı bir mürettip ~ırnğı çık
tı: 

_ Ne duruyarı;un be ço~uk, 
~san a, -ıcl:ı:le oluyor!. .• dl-
7e koluna 'apıcıtık, çocuk ll'Ül
•ıı: 

_ Zelzele de&'il bu baylar, 
lıWm başmuharrir geliyor! 

J<'ilhakika mı•rdivenlerden 

1aklaşan ses Nizameddin N:ı
s.ifııı sesi) dl. Kahveci) e çay 
ısmarlıyordu: 

- Blr c;ay!." Amnıa göre
yim seni ulan vcl d, Api" okii
ıunu~ı ~.:ı.nı yok ınu hani Aı>is 
6köıanun kanı, i'ltc öyle çay, 
&nladın mı?." Haydi marş <·ek 
ar.ıbanı!." ' 

* Başmuharrir odasında kar-
tıJtaşıya oturduk. Biz suıııli
•i&.İ hazırlarken 0 tabakası
ıu mattı: 

- Enayilitiıı lüzumu yok. 
•ecli, ikişer tane nim, ben her 
saman patron olmanı siz de 
llt-r saman böyle ikra'm ıöre
aesslnlz !-
Batın lurılmasm diye bi

,... clgara atıınuza, birer cl
pra da kulaklarımızın arka
llD• sıkıştırdık ve Nrzarued-
4blln sobadan çek.ip çıkıırdı-
11 bir odıınun alevinden ci
,aralannıızı yaktıktıın sonra 
koDUfDUlp ba,Iadık: 

- Gazetenin adını neden 
t.Uklil koydunus? ... 

- İstikbale kafivc olc;uıı di
rel- İstilı.1aı olmayınca iııtit
-1 da Olma11!_ 

- D.tru fakat bası Jı.eli-
... erle nnyana ıellnce ıa· 
ıQ bir aılna lfade etmiye
eek mlT_ Me.eli •Matallall 
lılıdm t.ukıiı .. tıııyor!a 7a
•• datiklill ellutuyonısb 
~ ınqJı.iJ bir Ta&i7et ba· 
111 •labDirl-

- Yot, ba7Vı 1Mi7le bir ya
............ ıı. ltia ,. lle
.... ert. ~bir uman yan-
1M& bllanmıyacatunısa iti• 

ma4un nrclJJ'I-
- Yapı..n11Juus alqlerde 

ıueten.Wıı 1!1 nndıarriri bu
lan4utunu miljcleıtyonnuuu. 
Bu Türlı; matbuatında bir re
kordur! ••• 

- Evet bir rekor n bir in
ce hesap işidir ba!." 

- Bu kalabalık muharrir 
fornıüiünü kim icad ett.l? .• 

- Tabii beni." 
- Faydasını serabflir mi· 

:rta? ... 
- Elbette! ... Duan size an

latayım: Eter ben bu dahlya
ne buJnşnmla Amerfkada ol· 
aydım, rözim kör olsun 
ki, mil)oncr olunlmn. Neyse 
oou gf:Ç! ••• Bence yeni çıkan 
bir gazete sdır satışı üzerine 
kurulmalıdır. Nitekim ben bu 
ıazeteyi kurarken: «Ulan, de
dhn, bu meret Pııiln birin
e hiç satnuyabllir de!." E. 
o zaman ne olacak, blz atzı
oıızı po)raza mı açacaj"ı?.?." 
Binaenaleyh bir putenln 
il.endi kadrosu lçlncle, tıpkı 

bir devri dilm makinesi ılbl, 
yahull bir devenin böı·gücün
deki yat deposu cibi. kendi 
kendini <ıtomat.fkDIAll besllye
ook, yed~k bir uyberi bulun
malu'lır. 

Bu da ancftk ~ıe men• 
suplannın çoklutDe kabildir. 
Sıkın dişinizi de biraz daha 
lsah Hl eyim: Blzhn pzctede 
muharrirlere beda'fa &'asete 
-.ermek usulü müfı"adır. Hal· 
buk.i YU.l Jı.adromuzda adı ge
çen her muharrir her rün bir 
psete almak ister. E. gaze
teyi beleşten al&ınayınca no 
yapa.r. rfder, teYreti toka 
edlıl bir İ!'itikllb alır! ... 

Bu hesapça bhhn için her 
Pıt 121 raıııete satmak mu
hakkaktır. Şimdi lşln püf ye
rini anladınz ya çocuklar! .•. 

- BraYo! •.• Hakikaten da· 
hiJ&J?-e flldrl ·- Anlaşılıyor 
Jı.J •lstlklilııin muh.arrlr ri
k.uıu 121 de kalcllkça size 
ilim Jokl ... 

Bqmaharrir çekirfe cilsi 
...anın istüne sıçradı, bir 
eli ıöpü.nde, blr eli ileride 
u11orc1ı: 

- Ya istlklil, ya ölüm! ... 

Bu COfkunlıık anamda veda 
eclJp aynldıtımmn farkında 

lıılle olmaclı! ·-

Yıkıldı ••• 

'~~----E_d_eb_ı __ ta_•_fı_~_e_l_. ___ -=:J 

- Ne derrin damat, 1ca1.kıp .lrzincana gtUem mt? ... 

Şair Halid Fahri kendi 
neslinden olan edipl~rin 

ortasına Otunn'Uf, yana. 
yakıla oilu Qaftlnin ede
bi tasfiye teklifinden bah
sediyordu: 

- Xestane kabuğundan 
çıkmış da kabufunu be· 
lenmemlf !... diyerek .sö
zünü bitirdi. 

Dinliyenler aruında şair 
Yusuf Ziya da vardı. Mes
lektaşnın bu fiklyeti üze
rine dayanamadı, yerin· 
den kalktı, gidip HaUd 
Fahrinin ellerini sıktı: 

- Seni tebrik ederim 
Halid, dedi, darısı b8§ımı
sa, m~allah çok akıllı oğ
lun varı... Şiklyet değil 

lttihar et!... 

- Otur ~ rerde kavınvalde, o cm beş gün eVPd g~kttl- Şair peder yarı ıurur, 

yan hayretle: 

- Berekdt versin ulule mevzff deorlarl ... 
- inanma ao, daha demin bin lira vermişim! ••• 

JI' ö Ü : 

- Bırak Allabı seversen, 
dedi, babasının ekmeğine 
ıöz koyan eTlldın akıl 

neresinde? ... 
Yusuf Ziya: - Yoo, öy

le deme azizim, diye izaha 
&1.rlftJ, oğlan aenden de, 
benden de, hattA ·bir za
man putları Jcmıaia kal
kışanlardan da akıllı! ... 
Boşuna lA.t etmiyor!. .. İl
le tasfiye isterim, diyor, 
tasfiye!... Tasfiye ne de
mektir, bilir m1sin? ... 

Etraftakiler cıNe de
mek?» der gibi Yusuf ZJ. 
yanın yüzüne baktılar. O, 
aes1n.l ıittikçe yClklelterek 
devam etti: 

- Tasfiye lA.f1a olmaz, 
bu bir komisyon ifidirl ... 
EvvelA. bir komlsyon kur
mak, komisyona bhıa bul· 
mak, binayı döoe.Jlp daya
mak, aonra da lııomisyon 

Yapılıyor J •• 

azasını seçip onlara maaş 
bağlamak IAzımdır!. .. 

Halid Fahrinin gözleri 
birden parladı: 

- Desene bizim Ga vsi 
maaşa geçmek istiyor!. .. 

- Ne sandın ya dos
tum! ... Oğlun zamane ço
cuğu, modem, alameriken 
kafalı çocuk! ... Edebiyata 
b1z1m gibi kuru lat telakki 
etmiyor!... Ondan bir iş 
çıkarmak istiyor !. .. 

Yusuf Ziya devam ede
cekti, takat Halld Fahri 
IÖZÜnÜ kesti: 

- Hakkın varını§ Ziya, 
dedi, gidip oğlana söyliye
Jlm, bu tastiye ~n pe
fbıJ bırakmasın! ... 

Fikirl ... 
Yeni çıkan haftalık bir mec• 

muayı tedktk ediyorlardı. Bl· 
rtal: 

- Sanat, edebi.yat ve kül
tar ta.rafı bir yana, fakat bu 
mecmuada fl.kir Yar fikir ı "" dl .. 
re kesip a.tuı_. 

Tedldk edenler arasında kl
tıduzhktan canı yanmış b1' 
ıazete sahlbl de Tardı: 

- Hangi fikir yahu, dedi, 
bunlarda f11cir olsa bu kftğıd 
pahalılıiuıda. kalkıp mecmua 
cıt&rmaılar-._ 

Olur a ... 
Cumhuriyet gazete.sinin sey .. 

llp hakkındaki bir havadlslnl 
okuyorlardı. Muhabir hav:ıdl
R: 

•- 16,tHIO nüfuslu şehrin or
tuuıdan geçen Simay çayı-• 

d!7erek bqlamı~ n: 
cEier bu secller makaveuıd 

etmem.it olsaydı, 1'1,He nüfu 
Wlap JklecıektL ... diyerek de
ftm etmıttı. 

Bavadlai okuyanlar: 
-Allah Allah, 18,008 nüfus

lu bir tehirde 17,000 nüfus na-
111 botulup lider?- d11e blrlbl
ıtne baklftılar. 
İflertnden blrl meraklarını 

fU telr1lde yatıştırdı: 
- Olur a, dedi, 1000 ki~! de 

imdada ıeJ,enlerdlrl-



Türkiye ıtadyodifÜT.yon Poetalan 
Dalga. uzunluiu 

Türkiye Radyosu 
1648 m. 182 Kc./s. 120 Ktr. 

Ankara Radyosu 
T. A. P . 31.7 m. 9465 Kc./s 20 K. W. 

ıs Kanunusani Çıı~amba 
TURKIYE SAA TILE 

Ankara radyosu 31.i metre kısa datra 
postasile her ıün yapılmakta olan ecnebl 
dillerde haberler nr..şrJyatı prorramı: 

Bırinci servis !kinci serv11 
İranca Saat 12.00 Saat 17 ,!O 
Arap(a • 1!.13 • l'J.45 
Elence • 13.45 • 18.45 
FranSl7.Ca • H.f)t • !1.tO 
Buırarca • 14.30 • 18.SO 

12.30: Program ve memleket saat ayan. 
12,35: Ajans ve meteoroloji hı:ıberleri, 12.50: 
Türk müziği (Pl.ı. 13.3 - 14: Küçük orkes
tra (Şer: Necip Aşkın>. 1 - Kalkman: Min
yatiir süiti, a ı Ikl küçük t.n.vşan, b ı Uyu 
yavrum cı Haydi ata binelim- vl Ve şimdi 
raksedellm- 2 - Franz Abt: Ormanlarda 
ve Ninni, 3 - Brussclmans: Felemenk dan· 
sı, 4 - Brahms: l\taco.r dansı. No. 9. 

18: Program ve memleket saat ayan. 
18,05: Turk muziği. Çalanlar: Fahl~ Fer
san, Cevdet Çağla, Refik Fersan. Izzetttn 
Ökte. 1 - Okuyan: Melek Tokgöz. 1 - Ne
tıse - Hicaz şarkı: (Öldür beni sevmeı.sen 
eğerı, 2 - Sal. Pınar - mca7. şarkı: (Yüzüm 
gülse de kızlar), 3 - Hicaz turkü: (Şu köy 
liinun yosma da kızıl, 4 - Dede - Şehnaa 
şarkı: COönul durmaz su gibi çağları. 2 -
Oicuyan: Sadl Hoş.">es. 1 - Jt~viç peşrevi, 2 -
Dede - Evıç şarkı : (Bülbül asa ruzi şep), 
3 - Sal. Puıar - Eviç :şarkı: (Goz yaşları
nızı, 4 - Zeki Arif - Ferahnak şarkı: (KÜ· 
çüksim goncalar açmış). 5 - Eviç türkü: 
U.1veda dost deli gönül>. 3 - Okuyan: Azi
ze Toeın. ı - Refika hanım - Karcığar şar
kı: (Hep neş ll sevda dolu>. 2 - Şevki bey -
Uşşak şarkı : (Salıp sevdalara ztilfü sıya
hını, 3 - Muhiti Sabahattın - Nihavend 
şarkı: (Çok ozledlm scSl.nl). 

18.55 : Serbes saat, 19,10: Memleket saat 
ayan, ajans ..-e meteoroloji haberleri, 19.30: 
Türk müziği: Fasıl h eyeti, 20,15: Konuş
ma (dış politika habcrlerı), 20,30: Temsil: 
En haklı insan. Ya2'ım : Kemal Tözem. 21: 
Serbes .. aat. 21,10 : Konuşma <haftalık pos
ta kutusu), 2ı.:ıo : Müzik : Riyaseticümhuı: 
bamlosu <Şef: Ihsan Künçer), 1 - Nazaret 
ağa: Marş, 2 - L. Mnnlere : Cemile (İran 
şarkısı>. 3 - A. Luigini: Şark marşı. 4 - A. 
Mancini: Köyde (Duo: Flüt ve Obua), 5 -
Frnnz Lchar: Tebessum diyan operetınden 
fantel, 22.15: l'•lemleket saat ayan, ajana 
haberleri, Ziraat.esham - tahvilat, Kam
biyo - nükut borsası (fint>. 22.35: Müzik: 
Blr konserto (Pi.) 23 : Mttzlk: Cazband (Pl.), 
23,25 - 23,30: Yarınki program ve kapanış. 

BUL~1ACAMIZ 

Soldan sata: 
1 - Namaz kıldıran - Uzatma. 
2 - Gilzcl kokulu bir cins çiçekler. 
3 - Şimendifer katan - Vilayet. - tiat. 
4 - Kandırmak. 
5 - Tersi kırmızı festir - Tersi posta pa

ketidir. 
6 - Sonuna .s. gelirse faydasız şey de

:nektir - lnki\r ed~tı. 
7 - Ulüvvu cenap s:ıhlbi. 
8 - Inmekten cnur - Parlak değil - Di

vanenin başı. 
9 - Ince k.ı.lbur - Tersi blr erkek ismi

dir. 
ı o - 'I'ersi zama nlar demektir - Sorgu 

edatı. 
Yuk:ı r.d:m a şa;-ı: 
ı . Uyma. 
2 - Eşek - Beraber. 
3 - Müruru z .... m:ınla. 
4 Kazanılmış m:ıl - Beyan edatı. 
5 - Buyukler . 
6 - Duy - Mumkıin. 
'7 - ıma tarık.le .. oyleme. 
8 Alnıal:tan emir - Halô.. 
9 - Kıbrıs a d .. sının mcı kezinden. 
10 - Sonuna «Ku gclir .. e bır meyva olur -

Heyr U Vtikcı:ı. 
G ·çen bulm:ıcamızın lı:ılli: 
Soldan sağa: 
ı - Entari, Taş, 2 - Kurşunboru. 3 -

AUI:, T.ap:ır. 4 - Bum, Tiratu. 5 - İken 
6 - Rlsalat. Aç, 7 - Rtn, Ra, Nu , 8 - Çar
şı, Amal. 9 - Ad. Sim, ıo - Kırmızılık. 

Yukandan n~ağ'ı: 
ı - Ekfı.blr, Çak, 2 - Nutuklradı, 3 -

Trimestr, 4 - Aşk. Naaş. 5 - Ru. Isı. 6 -
İntişar, Iz, 7 - Bar, Taamı, 8 - Topal. 
9 - Arat, Anası, 10 Şurupçuluk. 

Dr. A. Asım Onur --

Ortaköy 
ŞiFA YURDU 
1stanbulun en güzel 7ertnde, ıenıt 

blr park lç1nde, ltonroru mükemmel , 
b!llomı ıyı, kadın ve erkek bel' türlt 
hıı.stalıklara açık hastane. 

Doium ve kadın amellyatlnrile ft. 
tılc, apandlslt, basur ve dlter amell7e
lcr için çok ucuı hususi fiatler. ona.. 
köy, tramvay yolu, Mualllm Naci cacL 

111 - ll5. Telefon: 42221. 

.. 

1 O sene ve dalla fazla müd dettenberi sahipleri tarafından 
ar anılmadığından dolayı 2999 sayılı kanunun 41 inci mad
desi mucibince muhtelif Banka ve Müesseseler tarafından 
Maliye Vekaleti hesabına m·ıhafaza edilmek üzere Banka
mıza devredilen paraların nıiktarı aşağıda gösterilmiştir. 

İşbu paralar Bankamıza d 'vredildikleri tarihten itibare~ 
iki gene içinde sahipleri ve}rn varisleri tarafından evraki 
müsbite ibrazi suretile idar~ merkezimize veya §ubelerİ• 
mize müracaat edilerek alınrıadıkları takdirde 2794 aayıli 
kanunla teskil olunan Amortisman Sandığına intikal ede
cektir. 

Bu müddetin hitamından •onra vaki olacak müracaatla-
rın hükümsüz addolunacağı ilin olunur. (227) 

Akhisar tütüncüler bankasının 2/6/938 tarihli tevdiatı 

Nimet 
Adres 

Hacı İshr k mahal. Bahçıvan Ali kızı 
Paşa ma1· ıllesi 

T.L. 
0.98 
0.84 
0.25 
1.10 
2.-
0.46 

Mehmet otlu Mehmet 
Hatice 
Necip 

AkhlJar t".hrir mumru Mehmet Selim kızı 
Hancı İl) ' oğlu 

Abdullah Hasan Hl ha <>elu 
Yusuf Selçtkll, ÖJı:siiz o~ıu 

17/8/939 Tevdiatı 
18.29 Mustara Süleymanlı köyünden Ahmet o~ıu 
12.09 Alt Manisanlll Kuınkuyucak köyünden Halll Beyotlu 

8.92 Ramazan Kadıdatı köyünden uaııı oğlu 
8.92 Ayan Ramaza.ıı Kadıdağı köyünden Halll oğlu 

27.63 Mümin Q&V\lf Yenice mahal. Dramalı 
46.37 Avrnm Nhıyo Müsevt mahal. den 
8.92 Yusuf Yenice köyünden Mehmet oğlu 
8.92 Ahmet. Yenice köyfuıden kuru Ahmet ojtlu 

46.37 Mehmet All Gökçe Ahmet köyünden Hacı Hatip 
8.92 Ha.o;an Harmandalı köyünden Halll İbrahim oğlu 
8.92 Yu.~ur Yayaköy nahiyesinden Mehmet oğlu 
8.92 Musa Ynyaköy nahiyesinden İbrahim oğlu 
8.92 Mehmet Gökçeler köyünden Yusuf oğlu 
8.92 Musa Selçlkli köyünden Tekeli oğlu 
8.92 Süleyman Şatırcılar köyünden Mehmet oğlu 
8.92 Şerif Ahme• Arabacı Bez köyünden Mehmet oğlu 
2.- Hüseyin Somadan Hacı Hasan oğlu 
1.- Ali Kadıköyünden Tekir Halil oğlu 
8.17 Fettah Üç havlı köyünden İbrahim oğlu 
3.40 Yaşar Süleymanlı köyünden Ahmet oğlu 

Ankara elektrik şirketinin 25/4/939 tarihli tevdiab 
10.- Sezai 
5.- Şevki 

15.- Fresko 
10.- MehmeG 
50.- Etem 
5.- Riza 
5.- Dr. Esat 
5.- Ahmet Şevki 
3.20 Abdi 

20.- Kayseri Lokantaa 
6.- Hilmi 
5.- Nahit Nuri 

30.- Hasan 
11.- İbrahim 
5.- Ali 
6.- Hüseyin Hüsntl 
5.- Tahir Cemal 

10.- Ali Kasap 
5.- Mehmet 
5.- Asri !ınn 

10.- Lokanta. 
15.- Eskişehir oteıt 
5.- Asri Fırın 
2.61 Mehmet 
5.- Mustafa Azmi 

25.- Cünıhuriyet bu. 
25.- Cümhuriyet bar. 
10.- Ali Hüseyin 
10.- İdare lokanta 
10.- Akıt 
11.48 istıhlas otell 
8.- Ahmet 

20.- Mustafa 
10.- Mustaf• 
10.- Zafer 
10.- Behçet 
18.- Sabri 
5.- Muııta!a 

12.- Sabri 
27,- F a ik 
6.- Kdnl 
9.- Suleyman 
5.- Leon 

10.50 I small Hatıı::ı 
15.- Hilmi 
13.50 Ahmet 
5.- Mustafa. 

25.- KAzım Ahmet 
12.- Nuri 
10.50 H:izım 
5.- Hüsnü 
5.- Hallt Ka.p 

Anafartalar Cad. No. 62 
Konak ardı sokak No. l 
Meçhul 
Tevfik Necati bey Mah. Saylavlar sokak No. ıs 
Meçhul 
Sümer Malı. ist. sokak 13 No. 
Koyunpazan Aynalı S. 8/ 3 
Samıınpazan Tcclmerler sokak No. 29 
Anafarta.lar Tahtakale No. 75 
İnönü mah. Abay sokak 12 
Meçhul 
Necati bey mah. Asker sokak 5/1 
Pans!yoncu 
Anafartalar Tanur sokak 26 
Demir fırka mah. Hisarda 
Tiıze cad. No. 4 
Meçhul 
Koyunpazan Akgün sokak 10/ 12 
B:ıkkal 
Yeni.şehir cad. İtfaiye meydaııı 
Anatarta.lar Pınar sokak No. 10 

Yenişehir caddesi 
Sümer Mah. Cumur sokak No. 8 
Akbaş mahallesi 
Çankın caddesi 
Çankırı caddesi 
Y. Ş. Kara.nlil sokak 5 
Meçhul 
Aııııtartalar saydım sokak 19 
Samanpazıı.n alam 
Şenyurt mah. Ege sokak No. 6 
Saraç Sinan mah. Hunlar sokak No. 
Ay~lı tabakhane çakırlar sokak No. 11 
Lokanta, Kılıç Arslan mah. Kurtuluş sokak No. t 
2 el Anatartalar cad No. 51 
Meçhul 
Y. Ş. Fevzı Çakmak sokak 17/ 1 
Sümer Mah. Ayıker sokak No. 13 
Altny mah. Çe§me sokak No. ı 
.Meçhul 
Mcçhtıl 
Do~anbey mah. Gözgü sokak 28 
Akköprü cad. No 36 
ö:~türk mo.h. Bayram sokak No. 30 
Denizciler cad. No. 59/ 61 
Posta. cad. No. U 
Meçhul 
Meçhul 
Meçhul 
Meçhul 
Meçhul 

Beyoğlu 3 cü noterliğinin 28/2/939 tarihli tevdiah 
7.34 Zehra namı diler Şehit Beş\ktat Yenimahalle dörtyüzlil çeşme kapancı ao.. Jıfo. iT 

İstanbul 4 cü noterliğinin 14/3/938 tarihli tevdiah 
500.- Cihangir aalte~ Şubesi 
100.- • • 
854.- Todori 

1.- İsak AJJeO Basiret i t ıı 

Beyoğlu 2 ci noterliğinin 31/12/938 tarihli tevdiab 
89.
- .54 
5.11 
5.ıs 

5.lS 
5.lS 
3 .63 
5.11 
1.11 
UT 

10.21 
1.68 
3.19 

-.lt 
3.M 
1uı 

-·" 3.8' 
-..IJ 

1.89 
-.ot 
-.sı 

ı.ı• 
1.69 
1.6' 
-.ıt 
--..aı 
1M 

Fotyad1 Kal1'lı 
Madan An& 
Vitall 8artML 
Sam1 Saltı 
samı Saltı 
samı. sam 
Vekil Htunl 
Hacı A11 
Vekil Htıml 
Mehme$ 
Madam KB.tin& Damill 
Bakkal Sadıll 
Kostakl R1soplQQ 
Mehıne\ 
Abbu vekili l'alllll . . ' 
Bakk.M~ 
Abbu Vekilt J'.ıad 

Zehra 
Mo.dam K.aun. 

Galata B..ı \it Osman! cad. Kooperatif karpa Haaı:u a. 
Yenlköy /\ ranJkol& mah. No. 10 
Galata Ol >U Mwıa mah. No. 10 

Galata Oıc 1U Musa m.a.h. No. 10 
O.ılata (ık 1U Mua m.a.h. No. 10 
Sarıyu De :oeboyu FethJye vo Na.cl19 "' Jıledlbazm Ttıtm 
Beyko9 Y11 .ıkö7 

Sarıyerdt lereboyun.da. Fethiye. Naob'a"' Medl1- YMlll 
Anadolu k Lvatuıd& Ayazma aotatmda fttndt 

Boyacıköytnde Mit.b.aı pqa M. !fo. O 
Gala.ta rıh :ım tı.ııer1 Fosfor han 
Anadoh& k'.Walmd& ayazma aoka.imda mndl 
Bebet Tl'il nv&J istasyonu ca4. 
Bebek n u :lVa.J 1.sta.syonll oad. 
Boyacıkö:ı\ nde Mlt.haı P~ mab.. lfo. ti 
Bebek t;m D V~ cad.. bt.a.von cad. 
Be10~ emYall metrüb komJsyooa 
Sarıyerdr I!ldayet balında Ka.yaosman oiia lı:m 
YenJ.k67 K ~ ca4. No. t 
Beyoğlu emvali metrtıb kom1.sY'Onw 

Ziya paoa nJı:DI Jlld Ka.dıka7 K ıtdll1 
Zehra • Sanyer B !da.fet balında Ka.yaosmanolJ.ll lml 
ze1ır1ı 13an,yer Hlda.JM balında Ka.yaosmanol!s tm 
Penbe Yen.tkbJ k 'ıfbalmda 

Be10i!U eı :ınll IDlltıiUııt ~OD.il , 
8eJOllQ eunA IQIQ1lb kom1sJoıa• 

Bankasından: 
'r.L. isim Adres 

1.65 Beyoğlu emvali metruke konwyonu ı 
9.19 Karano Beyo~lunda A.'IDl:ı.lıme~citte ZQccaclye matar;a.sı talal9l 

13.82 S1noı1t Ohannea Fermenecller No. 95 
7.11 Arhondl otlu Polldros Galata Kara;töy Tisopulo han No. 4 
9.19 Raır Boı·sa. hanında 
3.- Lüsapcn Kırıkçıyan Yahut Kumcuyan veya vekili Agop 
1.09 • • Yahut Kumcuyan veya. veklll .\cop 
3.07 • • Yahut Kumcuyan veya vek.111 Agop 
1.07 • • Yahut Kumcuyan veya. veklll ~op 
1.07 • • Yahut Kunıcuyan veya vek.lli Agop 
l.!!S Mehmet Toph:me KılıçaUpaşa Mehmet sıo.k&k 20 

13.88 Şlnork Ohanne.s Fermenecller No. 95 
2.07 Arhondl oğlu Polidı·os Karaköy Tlsopulo han -l No. 
2.0t • • • • • 
6.59 • • • • • 
7.57 • • • • • 
7.57 • .. • • • 
7.57 • • • • • 
7.57 • • • • • 
8.07 • • • • • 

11.82 Ahmet Abud. Habib Hakkı S ultanhnmam 2 el Vakıt hao 
18.19 Tak!or Ticaret Bankası direktörü 
4.13 Arhondl oğlu Polid.ros Karaköy Ti9opulo ho.n No. t 

28.07 Takfor ve Yorğakl Eftim.yadl Ticaret banka&l namına 
58.88 Kevrok Kayserıtyan ve lspençlyan Klsllyan İstanbul Türk17e han. 

B.09 Mustafa ve Hut~ Galata Şebsuvar mah. Bolulu tolatası banma 
6.09 Zokl l tratonyald kansı 

13.07 Antonyo Parmakkapı Melpiyako apartmıa.n. 
9.09 • • • 
4~9 • • • 
4.0t • • • 
4.09 • • • 
!U3 Ermeni Katolik patrik! Abone 
7.13 Abdülvahid, Bllll ve Hayrullah ve Ahmed Kemal atalar Sabık ar&J ala1ad 
3.39 Arif oğlu Alımet ve Şerikl Hıı.lls Fatih Atpazan 
2.07 Nukudu Mevkute müdürlyetl 

15.32 Şinork Ohannea Fermenecller No. 95 
10.03 Yorgl Pavlidl Beyoğlu Kamerhatun i~ıklar 8 . No. 147 
ı.2a Mehmet Tophane KılıçaU mescit sokak No. 21 

ıı.oa Ahmet Faik Arna.vutköy Postahane civan 
1.53 Makruhl Cihangir kızyu sokak No. 14 
2.13 Isplro veya Keçopulos Galata Fermenecller No. 35 
2.13 Aleko veledi Yani Beyoğlu Emin Cami Samancı meydan G2 
2.13 İsrail Nahmlyas H~köy Kala.ycı mahal. evinde 

11.08 Ahmet Faik Amavutköy po;ıtahane elvan 
7.13 Süt Adapeçoyl Galata Topçular cad No. 111 
2.13 Aleko Beyoğlu Emin camı samancı meydanı 23 lfo. 
2.50 Dimltri oğullan İlya, Beyoğlu Çimen sok:ık 
2.13 Koltukçu Yorgl Va.sU, İsteto Ist. Yenicami elvan 
2.13 Koltukçu Yorgi • 
4.13 Zeki Beyoğlu Kuloğlu mahal. Ağa. sokak No. 14 
3.93 Dlyonis Kcgas Galata Hrıstos kllisesl karşısında pastacı 
2.13 Yani oğlu Aleko Beyoğlu Emlncami Samancı meydanı No. 2J 
1.38 Dimltri oğullan Vasll, Ilya, İsteto Beyoğlu Çimen sokak 
9.93 Eteokll Yuvanakl Beyoğlu Tarlabaşı cad. No. 142 
4.09 Zeki Beyoğlu Kulotlu mahal. aRa sokak No. H 
3.89 Dlyonis Kega Ağa.hamam mescld sokak No. H 
3.29 Mısırlı Abdurrahman Molla aşk1 mahal. Sultruıhamam S. No. 61 
2.- Riza Ercnköy koz soka~ında 

11.69 Anna. Papadopulo Bcyo~lu Yenlçarşı yokuşu evlnde. 
8.61 Eteokll Yuvanak1 Beyoğlu Tarlabaşı cad. No. 142 
3.47 Mehmed LAtıt Fatih karakol mahal. No. 2 dava. vekUt 
2.09 Yanı Kain! Galata Külhan sokak No. 2a 
5.09 Yorgl, Koltukçu İst. Yenlcami civarında 

Beyoğlu 2ci noterliğinin 31/12/939 tarihli tevdiah 
4.09 Zekl Beyoğlu Kuloğlu mahal. Ağa sokak No. it 

22.19 Ayşe Nlşant~ çitte bakkall:ır Hacı Hal.ll evin.da 
2.09 Aktar Mustafa Fındıklı derelçi No. 13 
3.89 Diyonls Kiga Onlata Hrlstos kULc;esl karşısında pastacı 
7.84 Vnsll, İlyo., İstefo, Robenson Ccznrllyıın Beyoğlu Pakkapı No. f dtı.tıcl.ıl~ 

18.25 Kostantin Miçopulos Çanakkale Halid pasajı No. 12 
4.15 Ahmet Çelebi Hasköy c. 46 No. 
3.95 Nes im Sinio Sirkeci Kayseri han No. 12 
9.15 Mcdlha Nlşnnt.aş Teşvlklye 2 ci yeni sokak No. 57 

61.63 Hazine! hCLSSa eml~kı ho.kaııl şubesi 
4.15 Harakliya. Teresya Pollltseııl Kleovini Beyoğlu Tarlabaşı kaplan 8. No. 11 
J .15 Evlça Galata Bayazıd malın!. Hurma 8. 18 No. 
7.15 Halid Klyoncukulluğu lokantacı ve Beşiktaş Akaretler 11 

18.32 Cüuıbüşyan Çakmakçılar Subuhyan han No. 46 
2.- Kunduracı Yocgi Galata Linardi sokak No. 5 
4.15 Kleonik.1 Beyoğlu Tarlnbaşı Kaplan sokak No. 10 
5.40 Kunduracı Yorgl Galata Llnardi sokak No.5 
2.28 Yorgl Pnngaltı tramvay cad. No. 146 
G.44 Tal!\t ve Klryako Beşiktaş Akaretler No. 31 
2.63 Ziya Beyoğlu Takainı eğri sokak No. 25 

18.25 Hııcı Gavril oğlu Nlkola Oalata Pr.rşcmbc pazar Mahnıudlye cad. 187 No. 
2.63 Dökmedyan Hacı Mihran Beyoğlu llüseyln a!;a mah. Köleb~ So. 36 No. 
2.63 Dökmeciyaıı Hacı Mlbran Beyoğlu Hüseyin a~a mah. Kölebaş So. 36 No. 
2.25 Yorgl Pangaltı tıanıvay cad. 146 No. kasap 
2.63 Zlay Beyoğlu Taksim eğri sokak No 25 
3.50 Muiz Fis Mahmudpaşa Çorapçı han manifatura tüccan 
6.88 Yorgi Pilyo Ist . Anonim peynirci şirketi müdürü. 
4.31 Mihrl Göztepe istasyon civan birinci çıkmaz sokak No. 1 
3.57 Muiz F1s Malımudpaşa Çorayçı han manırutnra. tüccan 
2.69 Ziya. Boğaziçi Vaniköyde doktor 
6.88 Yol'gl Pulyo İst. Anonim }>('ynircl şirketi müdürü 
4.31 Mihı1 Oöztcpe istasyon civarı blrincl çıkmaz sokak No. 1 
3.50 Muiz Fis Mnhmudpaşa Çor:ıpçı han manifatura. tüccan 
2.63 Dr. Ziya Boğaziçi Vanlköyünde 
6.88 Yorgi Pulyo Ist. Anonim peynirci şirketi müdürü 
3.47 Hüsniye ve Adilhan Sillvrlkapı Tepcbağl:ırı lnekı;l Abdurrahman evlnd9 

21.38 Tahsin ve Ömer Lfttn İst. Ecnebi ı;iimrüğünde veznedar 
18.25 Kanük Vehoren Beyoğlu Hacopulo hanında doğramacı 

116.33 İspençlyan ve Scsliyan Istanbul Türkiye hanında 
12.75 Onnik Hıdırca.n. Aznlt. Beyo~lu Tatavla. kaı.ıaııkuyu bağı Kamcs sokak No. M 

Lcon Karabet namı 
diğer Kamlk veklli 
Onnık Hancıya.n 

2.63 Dr. Ziya 
2.38 Yorgl Pulyo 

39.25 Angelik.i Ma.vrfdl 
8.50 Angelikl MavrLdl 
7.13 Karabet Tahtaburunyan 
7.68 Celfıl namı diğer Cemal 

68.38 Petrakl Çavuşoğlu 
9.13 Abel Çerkcsyan 

- .50 Bedriye 
11.75 Papas Pllnş0t 
7.13 Karabet Tahtaburunyan 
2.43 Yorgi Pulyo 

- .20 Bakkal Yanl 
ı.ıs Niko Eronl ııe zevcesi. 
1.13 Nlko Eronl ile zevce.tıt 

ıı.sa ~apa?. Pllilşof 
-.19 Isak Kordova 

23.38 

13.31 

3.39 
9.19 
1.21 
UT 

2.ü 
- .09 
-.28 
--.28 
11.31 
ıı.sa 
6.19 

Vasllakl Etendull, Pa
padopulo vekili 

Mehmet Faik ve Htl
seyln İhsan 
Yosef Anastu 
Marya Papucl 
Yosef Anastaa 
Yorgl Simonldla 

Yorgi Pulyo 
Matyoben 
Bakkn.l Yani 
Andon Andonyadl 
ÇeUkzade Ali bey 
Abbas Plll4of 
Fa.tına. SCnlha 

Boğaziçi Van!köyünde 
İst. Anonim pC'ynircl şirketi müdüıil 
Atlna. Metaksas sokak No. 28 
Atina Metaksas sokak No. 28 
Gala ta Perşembe pazar Ticaret han 34 No. 
Beşlkta~ Yeni mahal. Ihlamur cad. 35 No 
lst. FincanCJlnr No. 4 
Beyoğlu cadde! kebir No. 50 
Kitıcaıı paşa Simitçi sokak No. 21• 
Ferlköy fırın sokak No. 111 
Galata Perşembe pazar Ticrct han No. 34 
İst. Anonim peynirci şirketi müdürü 
Peynirci Andon veklll, Galata Perşembe puan 
Despina BeyoClu Kamerhatun mahal. Boynuz Bok ı 
Despina Beyo(;lu Kamerhntun mahal. Boynuz Sok 1 
Feriköy Fınn sokak No. 102 
Galata altıncı daire civarı şekerci Hacıbeklr bltialk eo-
z:ı.hanede 
Galata Selanlk bankası cad. Tarakki ticarethanea 

İst.. Yemlş iskelesi No. 1-l 

Galata Lüleci hendek No. 118 
Gala.ta Lüleci h endek No. 118 
neyo~lu Kabristan sokağında kasap 
Ist. Yenlcaml elvan Şişman Yanko 8ııanyadl mata.sın.-
da müstahdem , 
I st. Anonim Peynirci şirketi müdürü. 
Deyoğlu Hacımimi Kumbaracı sokak 13 No. 
Blracı Andon veklll, Galata Perşembe paz:ı.nnda 
Gala.ta Şerbethane sokak No. 8 
Beyo~lu Flruzağa mo.hal. Beyoğlu cad. No 45/ 1 
Feriköy Fırın Sokak No. 102 
Üsküdar İmrahor mahal. ve cad. 79 No. eczanede 

(Devamı on birinci sahifede ) 



1.41 
re.aa 
ll.'19 
f.19 
U9 
1.19 

,,89 
-.19 
u.a 
11.81 
108 
tı.n 
-.19 

12.38 
2.19 

13.25 
4.44 

10.38 
3.69 

Ablaet Oll1I Mis 
MJo Dol"Oll 
Orea'1a Kmepılrl w
klll lros,t ... Dpul 

,_. K1rJaldça A1ebmllo- .. ,... Tülılm ~ mearJık IObk Jlo. 11 
l"OI, Borıata 

S.39 8aUm. l'uıdllW 8eJlmehatuıı mabA1. O..•npnt IObk 1'o. 10 
UI Beclrl Toplumt cılbanll• lt111Dl'Uba IObk No. IO 

11.'lt AntUTaD AanJma 8'Jella lılefrUU1ft mahal. lftlir dak 90 Ho. Aaala-
Jan aııutımanı. 

1.19 J'atma 8enlh& wldll .. ttlldldar İmrahor mahal. ft cad. Ro • .,. 
1.11 BacUJe Kabatao l9d lserl No. il 
Ut Maı1Ja Papucl 0-. LDJeel JMrncltt llo. 118 
8.19 Leoıı T&flak9118D ..,.._ o....ab91 pwlnosu ll1Ul te.ruM ıkean. 
Ut Kuap P'otl ~ J>eııebo7u k6prt1 IObk Jro. 18 . 
Ut Aliak1 PapuJaD 1'f1Mtlıt diler laekCl ..ak ........,.. aputuauL 

Jro. ı 
11.81 
-.19 
19.a 
U9 
ıo.a 
Ut 
s .• 
-w 

4.44 
4.19 
1.19 

Papa BUifof Pedt67 rırm ICllıat lfo. 102 
Kaepuı1.lma BeJo11U Kalyoncukulluk balık dak lfo. ll 
Yanco Beyollu Atahamam eacL ve sokak Ro. a 
Batıce Galata EmeQemez Dibek IOkat No. a 
Aınotorall oel* Mumhane BenlcapuJo apartımuı No. S 
Kömlıci Lecm. Beflktaf KGılçl TqmerdlYen IObk Ko. 12 
Haralambos Panden. tst. Yemif 1stelesl No. 1'1 
lak Kordova Galata altıncı da1re elvan tekerci Hacı Betır bltlfllr 

Ahmet otlu Azla 
eaabanede 
Topbaııe Clhaqlr aokat lfo. 31 
Mahl61At ldaNlt 
BeJollu Nıtant&t diler bek;I IObt lloruııuıcqaa .,._ 
Uman 

H.83 Eyüp <diler lam1 Bdlp) Barbl7e dalrealnde hı. topp Jmm•ndanı 1ı;Qmabm 
10.U Firdevs Yanya Ylllyett merkez Erıerl bıtJ111nc1e has etuı-

lanndaD tdda tanaı • 
U.12 
f.19 
ıuı 
uo 

Bmftll metrDte ldarell 
Oraııtya ParaolOIOI ııwmeaecller. oaıata Ko. 3111 
Papa BllAtof Ferlta7 l'1ım dair lfo. 102 
YOl'll ..,.we t8'ı. Tlldeam• clTan lllman Yanao AnanıacD ••la•-

llDda mlRebdem 
'.U KaalN9' TaldabanmJU Galata Peqembe puar Ucaret han M No. 
1.0 YCllll Jlabo t.. Ancınlm pe;vnlrd flrb&l mtlctild 

(Mahacli •uda çıbn cliier yevmi gazetelerdedir) 
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....,_ bir it .,.,.. ....... (0. K.) ... 

munna mekı1lpJa mlncaatlan. - 1 
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f&ID'da Clof6r) ti ı • atlttapla mi· 
racaM. 

lda TtJa GactnM te aanoa1111-
11entıs ut.erllllnl ,..,.... 1111' TOrk pnci
ylm .. arQOlılll1. Öl .. ~ JaP-

• 
4 - KIRAUIC. SA.TIUlt 
uma ....... ..., .. -

.... _._. ... ,., IM1 ·- nJt. 
tatla • Gdall ..,.. ...-raJa atee..
.,.,.._. .... aıd* .. bem bahkta' 
h'lplerta • lnel ata .ar ... .._ - ! 
n-•n ~ - _.,. cıbu'mda 
~-- .. bil~ 
K9POl1& ,. ·~ ,.,........ Talrllll 
•• ... za•lıMaa&. 

ıam. Trakt&' Ot.o Jramıaadan 1ılıu anlanm, 
aalr lflerl ye ,_,,,,..., Ja1eı1ıt tercih ede
rim. Kem YereblldlL Aqla'da R. e. L. 
ribnunna mektupla alneMi. - 2 

Şehitlikleri AUUMCA u (fSlt - lJlanlarma --
tıf bir b&Jan eY lfledDl Jdare etmek tllıere 

&CJa.a lft'IYll ıwm - ........ 
\'...... CNnWn meMJleel KemeraJtıa 
-*ak 1 oda, ~ dtMim aluı bah
flll ablilP • n*1aialı ey at;WtW. Tram.
wıa 1111' ~ me.ıedecUr. <MlrQpna 
..... ~mı 8olaMr "N'dell 111/1 •1111181'&Ja 
alna&$. -1 

AıOllLS ll&DLIK - Betlt*etda lılD U'flll 
llaboeJ1 dok1S oılldl abfap bir ....... 819 
llatma .,.,.. mlbadele ...uıe a'11*m. 
Tatall&' ft Jl89.d* ıom: o.lata. 'l'lneJ. 
Ollbaa.• u - ı 

imar cemiyetinden __ 1e_&nJW __ ._Akfam __ .. _ .. _._11_.ca_•_'-__ 
OBTA YAILI - llH-q aanoa -

CemlJet.lmlzlıı senelik heJ'etl umuml18 Blld, .JeD1 JUU' oar. As 4akt1Jo hlllr. An-
içtımaı 14/1/HO pazar gtbıil wt H de ta~ doktor, bt..._ 11111 w tMma milma-
CataJollunda Halteri Salonunda Japıla- 111 mtleaHıelerde az tlcretle çaJıpnaır llU-
caktır. Cemlyetımlz lzasmın tefrlflerl rlca :yor. ÜfUll CB> rimUZUDa mettu.pJa mtl-
olmıur. raıeaaı... - t. 

• ID&YA ÜÜUK a. -1 oda. tıan
JO, IU haftPSI,. ~ ~ dun.
la. bol llMIU, -- mananla übl 7enl 
~P&Wı-~ad.lılMer
cllll Allm IOlr. No. t• l>ldncl aı& mtneiaat. Ruzname: 

1 - Toplantının açılma8ı. 

2 - Bir reis W kltlp ~. 

s - İdare hey'eti raporunun okunmaa 
w rapor üzerine müzakere Japılmam 

4 - Be.aba batmak, btıtçe Japmalt 'le 
muamelltı tetkik etmek 1çln 1t1 enclmen 
aeçllmeıd. 

5 - Bncilmen raporlannuı otunmuı te 
idare beJ'eUnln lbruı. 

e - Asamn tetuflerl nna dlnlenmell w 
ltısum 16rillenlerln karan. ballan•u 

'1 - Yeni m.ertea heJ'etlnln Ye lhtlıat 
lzanuı aeçllmesl. 

Olktdar icra memurıutmıdan: mı1m 

Mahcuz olup )Jal'&1a vevrllmellne brar 
YedJID 11 Jufa. iti _.. .tabı, 110 t.kUr 
imlam. din ... - Whambul'" ........... 
atı 1'1//1/'Wl OUflUJlb& saat H de Qen-
seıt6' Kuleli caddesi 51 Ko. ~ ınmıku1 
içlııde blrtnct ~ artıarmuı ;ipılacat 
muhammen kıymetin % '15 in1 bulmadı
tı tatdlrde ltlncl arttırllıa7a bıratdank 
19 1 Na cuma llntl QDl ..aı '" J8fde 
Wncl &118mnM ppalacalı lUm Qlunv. 

il.: 28 

Bol - tl'f/ISl eeneslnde Kue.mona 
s.na' Okuluactaıı almll oklulum il nu
maralı flbaddnameml ,bJbet&lm. Ymlll· 

nl .ıualım4an .... llntn htlmdl --· 
·•xe.11......-\11•.,.. 

•q.., hr ........ ....... ... 
a.I* T.,.... •llıll IEmlrl, ..... 

('N. ""1 1/1/t/I) ............ _ ..... : 
.......... : •k'-ats• .... .. 

'1'1111. .... /llll/Wll ..,... 
.... : t.tlsW •flgd w ..... 

tpdapapm 

AKŞAM 
Abone ücretleri -

2 - iŞÇi ARIY ANLAR 
----------------------81"rllblB .uwurcm - m Qbt oo-

cutu olan pnç 'ff llhhaW bir lltmne aıa
IUJ01'. Olfll caddul Çantaya apartunan 
1 numanıa mll!MIM - l 

~ OAlla•• ıntl'Ol&Ull -
4Z u•aM& 111 arapça ))ilen blrlll ta• 

rafından ıırata uapp. ton'QllDl.k neren
met ~ tallp1eıtn adrel '" ..,u.
rmı blldklr blr mettapla Aklamda An&poa 
boeua 1•11111aı••• - rlea ede-
rbb. - ı 

Bla mtDllf - KY lllertnl Japmak 111-
te 1ıılr -- aramıar. Tafall&ılı bir mek
tupla sazetem1lde A. •• A. adralne JUll-
.... -ı 

---------------------------idttidD AJUNDOR - .,._,. llde1ıl
Jeotlc IOtumeJeıtn tutlalW .. ,.. *"' 
tuılit eM. - Ho. K111'a1111 ap. Te8aa ..._ 
... lıOdl!meled. - 1 

DAKTİLO ARANIYOR - Obde ft1 11&t 
kadar çahtlcak bir dakt.Uoya ihtiyaç var
dlr. Babablan YeJ& aqemıan olablllr. vı-
1'19* brfJmıda 4 1rhüa psetellDe mlra
caaı. 

CAGALOCLU llllllAT 'l'UllDUJllDA -
Çehrv isen bir ebe ile ey Jnanmda oa
bfmü .... bir bdm blsmıltıfl 81'UUJOI'. 
ideJenJerlD llemea mtracaauan. - 1 

lda ll&YAll AUIUYOB - Ohr ,...

1 
tulJer bir b&1U1 ar&DJ1Gr. BeraDl <*fa
larbap AHm O)feJe mDıacaal. - 1 

3 - SATILIK ESY A 
um,m Ol'CIMmdL - J'ort markalı ft 

n IDOde1 "' JalUll JIDl paıplan ,.ı 
dellP'lf 1loJuı mmeteam 1dr otomobil 
acele atıbktlr. Oarmek ,. drll&aet 11'8-
)'elller (eol'lt) DUlllUa1& her alllQ tile· 
fGD edebDlrler. - l 

avıoBt o w ....m lt1JU.&JlllMll -
Bir ptomobU alan .. lltm•lr isteJeııW 
21241 ,. wat ı il& 1'1 arumda telefoo :. 
mlracad. 

-· 
1-· MVTEFERRIK 

DAJ9 --- - .......... ba
lan - .. danllaMa.n ı.MllLt (8alnk) 
Pot.strot hususi Te mtlnterlt o1&rak her illa 
din ftltll7or. lıllraıeaat ...u.t ~11. 
17-D • bdar lllJ6t Parluktalıl ıramyq 
daralı 117 No. profeelir Panosyan. - 1 

nA1011ZCA Dm ••••• IBdiiM 
TAi-• - "l'enl llietıOdla k1a bir -
manda pet u -eera mablıGtndt ll:nUr. 
_. ••anda rrumwa '" 'TGıqe tleUI 
mubabereJl '" aerl dakWo 1ılDr sene bir 
ba1Ul stlnde blrtq saat .,.,. clalmS bir il 
~. :tqe=&11 a .. ı1mm 
mdlupla~ 

ıtl'O'd ... w ••W"O& -l!•t -
(Jla.h---pbelerl ,. lııabJorra> -
1':nams Oxford n Bertin b.lftnltealndeu 
JDelaD blr profellr ıarafmdan en leD T8 
asri metodla verWr. - J'raDamcQI milkem
mel kon\JfUr. - -.ıı .,. en 1erl uauı. -
'Ocret muMdll - (Prof. B.> rtlmuzuna mek-
tupla mlneat - 1'1 

m.uo DDSI - Bir ba)'all tarafından 
Jelli metodJa en bsa bir amanda 6tretıı
meldedlr. Adn8 s.dılröy Kasalteltane ao
bt Ho. 20. Baran ierllJL - l 

D&llll MPa,p• - B1llllll ,. alnferld 
denlıtr am dansl•n 80D 7eQlllk1erUe suıns 
,.. Polel1aıJt llrenmek 1çln en lJl en c;a
ı.ak .. ılgwlemtt Jl!letodJarla 6lreten pro
ı..ıır llanDDJUı'& mlıacaat. Den aaatlerl 
lt 21. BeJotlU ParmaktaPI illa aokat lJ 
mmıaraıa - • 

AUIAMCA HBS'·ıı:af - Ulalt tedrill 
mlbmmel olan bir Alman baıaD Alman
• denlerl yeıtnektedfr. Kabul dnler ve 
aaUerl l&b ve puanlan maada her gtlla 
.. , ıı,so - 11 a tadar BeJollu ı.utıu 
ead4ell Ho. ın. Ha.san Be1 Apt. blrlncl ka' 
J1o. 1. ltlDal merdiYen. - 1 

~.&LDomtlZ 
OUlt.emts ldaNbaDellnl Adrll ot•· 

rU ...... olan Jı:aıtlertmmdtn 
a. S. it .-Ö. Jt. -N-PullJoa 
s. •. -Ala .... --- &.11.A. - Jt.s. 
umJuma plen melrtu;plan ldareba• 

..,.,,,,, aJdlnne'an meradar. 

iktisat vak81ati iç ticaret umum mUdürlUOUnda ı : 
Tllrtbl'dıl Yanlm Ye lfatUJat stıorta lflertJJe mflllUl olmak tbıere b.JıUJll hlkilmlee 

dalrlllDd9 tllCll edl1enk balQn ıaauıeı JaaUnde bulunan Antaıa Anonim '1'lrt ataorta 
llrbU ba bmı mlracaatla t.t.nbaı w Baftlill acenteltllne JaD8ID ff natUJat lllOl'w 
ta "1eılJle olmü ,. ba lflerden dolacat daftlardL bMID mahbmeJerde mlddll, 
mlddelale1b.,. 9olDctl p.1m llfatlarDe ham bal1IDlllat eme •JAntt Bana• oaıata 
............ tılıla llJleıHllni 1111 11 ..... 

~ 8laorta IJlrbtlerlnln tetUf " •lnıbbM hattmdatl • Bulıua ım ta
rtbll b••- b'F 7 ' ıu .... 1ı11ır1J1111 °"""' UAa cııblnur. 

Devlet DemlryOnarı ve Limanlan l9letme 
Umum idaresi lllnlan 
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iÇEKLERi 

Kullananlar kendilerini ruhnevaz ·ve lltil kokulu limon, portakal bah~ 
terinde dolaştıkla.rını hissederler. 

Benzerine Avrupada bile tesadüf edilemez. Hastalara hayat ve şifa veren, 
sinirleri teskin eden, ruhi ıztıraplan azaltan bu meşhur kolonyaya ecnebiler 
bile tapıyor. Hayran ve meftun memltıketıerine hediye olarak gönderiyorlar. 
Denebilir ki, İngiltere, Fransa ve bütün: yüksek rnllletlerin kolonyaların& 
faiktir. 

KESER. 

MOBiL YA EVi -..... 
Beyoğlunda Altıncı Daire karşısında Miiellif Cad. 6/8 No. 

mnml BAY AS Ticarethanesi 
Beyoğlu, Altıncı Daire, Şinıaı Sokak 1\Takletmiştir. 
Korıse:rvatu\'ar yaıumla 4 No. ya 1 Y j 

A. BAYAS \e .'\. PSALT.l müessesesinden l\lobilyası olanlar mezkdr mahale 

~-----• müracaatıan rit'a olunur. Telefon: 41055 •••••••il' 
10 Odah bir daire aranıyor 
Bankalar caddesinde veya civarında bir katta 10 odalık bir Daire aran

maktadır. Alftkndarlann Posta kutusu Galata 1008 numaraya yazı ile ve 
acele müracaatlan. 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
İşin nevi Miktarı Muhammen Be. % 7 ;& Tem. Ekslltme 

Lir& Kr. Lira Kr. Günü oelcli ve saati 
Pa~abnhçe fı:ıb. Tank setleri tanzimi 3308 4~ 247 98 1611/940 açık 14 
Hava kompresörii 1 adet slt. :?200 - 165 - 24/J/940 r.çıt 15 

ı - Keşif ve şaıtunme ve planı ınuclölnce ldaremh:in P~abahçe müskirat ta.brlk&
sı Tank tcmellc'.'1 tanzimi iı;i ve yine şartnamesi mucibince bir adet kompresör açık ek
siltmeye konmuştur. 

II - Keşif ve muhammen bedelleri muvakkat teminatları eksiltme gün ve saatleri 
hlza.lannda. yazılıdır. 

m - Eksiltme hlznlnnnd=ı gösterilen günlerde Kabataşta levazım ve mübayaat ou
beslndekl alım komisyonunda yapılacaktır. · 

IV - Set tnnzlmi lş!nc nlt şartnameler hergün sözü geçen levazım şubesi veznesin
den 16 kuruş mukabilinde nlınablleceğt gibi kompresör §nrtnnmeıerı de parasız alına
blllr. 

V - Kompresör .lşine girmek isteyenler !!atsız tekltnerJnin tetkik edilmek üzere 
ihale gününden 3 gün e:vveline kadar inhlSarlnr umum müdürliiğü müskirat tabrlka.lar 
fupbeslnc ·vermeleri ve tekliflerinin ~nbulünü mutaznmmın vesika almaları diğer clc
slltmeye girecekler şartnamenin F fıkrasında yazılı vesalkle ve her iki iş için % 7,o 
gtivenme pnrnl:ıı Ue bhllktc mezkQr komisyona gelmeleri. C10B7!i) 

* ' 
• I - M.Usa\'I taks!Uerde mart, nisan, mayıs. hnzlran 940 aylarında Kalkütedcn tahmil 
futilc 6 x 8 tem 14.5 onzlulc kanaviçeden 102 x 70 ebadında orJinal Kalkilte dlkllnuı 
t.zaml bir milyon adet. tuz çuvalı pa7.arlıkla satın alınacaktır. Talipler 250.00B den aptı 
olmamak üzere sır ı•ortsaid fiat teklif edeblllrler. 

II - Istcklllerln p:ıznrldi. lçln % 7,5 güvenme paro.larlle birlikte 11/ lllMO tarihine 
raslayan perşembe günü saat 10 da Kabatqda LoYaıım ve Mübayaat •tubesmdek! ahm 
komisyonun:>. celruclert illin olunur. (!21) . 1 

flOUfl L+l 

HUsnU flattan : 10 nuın•'• aldı• 

- Sen de benim 9lbl ••P· Bu n•I waalfelerf 

rıı ••Pm•lf 1eın ru11GSRAM ICRİPJOM 
ampulfarının bemttevaz •• parl•lc 11ıtın• 

ı1ttı.acın w•r .. 

~ o."°~ a. Sol o~dc..tJc. , 
ft iff fi DEff Lf fl İB TANBUt. 

AN KAR A - i ZM I ~ 

,._. Alaturka ve alafranga --• •••••-••-••• •---•••••-••••••--

YEM E K,elT ATLI KIZILA y CEMİYETi 
cPastaıarKıtabı> . Umumi Merkezinden •• 

Yazan: FAHRİYE NEDl M 
Cemiyctimlz haııb, kıtlık, muhacer~t ve emsali ahvalde zuh1K' eden 

Her eve 1izını olan bu kitab, bine 
hastalıklarla yapılacak mücadelede ve bilhassa seferberlik e.mASJnd& bUo 

yakın yemek, tatlı, pastalar pişir tanelerde Kızılay esas hemşirelerine yardımcı sı!atUe çalışmak ü.lwe ı.. 
me:sinl kolay surette tarif eder. tanbulda Aksarayda kün 

Fiatf: lOO, cildlisi 125 
lcuruf Kızılay Hastabakıcı Hemıireler Mektebi 

Satış Yeri: 
im İstanbul İNKILAP KİTABEVİ dahilinde 

Büyük fırsatlar: 
-

Satılık Arsa 
Şehzadebaşı Atatürk Bulvarı. metre.$1 

8 liraya, elli metrelik cadde, kôşebafl 
şehrin her tarafına yakın, sinema, p.
raj. fabrika.. dükkAn, apartıman yap
ın.at& müsatd bl:ı metre murabbaı qı:tk 
kelepir. 

Satılık Ardiye 
Bahçekapı, .Arpacılar caınll altında 

iki büyük mağnz& bedava satılıktll'. 

Satılık Değirmen 
Un. hububat mükemmel ve ne!b 

surette ö!ıiitUr portatif ve çok ucu7., 
bilhassa çıttllklere yarıır. 

HASAN DEPOSUNA lUÜRACAAT 
Telefon: 20711 

GönüDOQ Hastabakıcı 
yetiştirmek için 15 kA.nunusani 940 tan itibaren ikinci kurs açılacaktlr. 

Meccani olan bu kursa a.şa.ğıda yazılı şartlan halz olanlar alınır: 
1 - 20 ill 45 yaş arasında bulunmak. 
2 - En az ilkmektep tahsili görmüş olmak. 
Kaydolunmak ve dersler hakkında malümat almak istiyenler yub

nda adresi yazılı mektebi.rnize müracaat etmelidir. 
Birinci devre kurs için kaydedildlğl halde ikinci kursa kalanlan.n tek· 

rar müracaatla kaydolunmalan. 
Şefik ruhlu, hayırperver hemşirelel'.irnizin bu in.fiant i.'*' hevesle Jmfl.

caklanna kaniiz. 

EKZAMiN 
Ekzemanın ildcıdır. •\. G'? .. 

Yara ve çıbanlarda kullanılır. Her eczanede kutusu 50 kunİştur. 

Sahibi: Necmedclia Sadak 
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