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Balkan antantı konseyi Hitler,Fin harbine nihayet 
8 1 g • t t t • . vermek için · Staline u arıs anı an an agır- tavassut teklif etmiş 
mete davet edecekmiş 

Kral Karol ve prens Paul evvelki 
gün hudutta görüştüler 

Bulgar Başvekili dün .s. Numan Mene
mencioğlu şerefine bir 
Belgrad 12 (A.A.) - Gelecek ayın . 

başlangıcında Belgradda toplanacak 
olan Balkan antantı daimi konseyi
nin içtimaında Türkiye, Romanya, 
Yugoslavya ve Yunanistan Hariciye 
Nazırları beynelmilel vaziyet ve 
hassaten bu memleketleri al~kadar 
eden meseleler hakkında noktai na
zar teati edeceklerdir. 

ziyafet verdi 
r 

Stalin'in bazı şartlarla anlaşmaya 
mütemayil olduğu bildiriliyor 

Sallada mahsur bulunan Rus kuvvetlerine 
Ruslar tayyarelerle yiyecek ahyorlar 

Londra 12 - Dally Express'in ha
ber aldığına göre, Bitler Staline mü
racaatla, Rusya ile Finl~diya ara
sındaki harbe nihayet vermek için 
tavassut teklifinde bulunmuştur. 

Stallnin Petsamo limanından istifa
de etmek, Baltık denizinde bazı üs
ler verilmek ve hudut tashih edilmek 
suretile anlaşmaya mütemayil oldu
ğu söylenmektedir. Daily Express'e 
göre Almanya şu üç mülahazaya bina
en Rus - Fin harbinin bitmesini is
tiyor: 

ı - Bu suretle hem Stalinin hem 
de Mussollnlnin dostluğunu muha
faza etmek, 

2 - İngiltere ve Fransanın bu 
harpten istifade ile ve bütün dünya-

sevkederek bir cephe kurmalarına 

mani olmak, 
3 - Almanya Rusya ile bilhassa 

iptidai madde temini için anlaşmıştı. 
Fin harbi buna imkAn bırakmamış. 
tır. Harbe nihayet vermek suretile 
iptidai madde gelmesini temin etmek. 
Evvelce Finlft.ndiyaya 15, Norveçe 10 
milyon dolar ikraz etmişti. 

Daily Telegraph'ın Amsterdam mu
habirine göre, Hitıer ile Alman iktı
sad heyeti relsi Ritter arasında son 
zamanlarda yapılan sıkı konuşma

larda Rus maddelerinin işletilmesi ve 
naklini tensik etmek üzere Rusyaya 
Alman fen ellerinin gönderilmesi me
selesi tetkik olunmuştur. 

Sofya 12 (A.A.) - Bulgar ajansı 
bildiriyor: B. Mcnemencioğlu ve ya
nındaki şahsiyetler bu sabah sara
yın hususi defterini imza etmişlerdir. 

11,30 da B. Menemencioğlu Başve- ~ - - • nın müzaheretlle Finl!ndiyaya asker (Devamı 8 inci sahifede). 

kil B. Köseivanofu ziyaret etmiştir. \ 
Saat 13,30 da Başvekil ve bayan Kö- ~ ...., ~1: 

seivanof bir öğle ziyafeti vermiştir. ~Jı 
Ziyafette Türk misafirlerden başka 
TiırJ::ye elçisi B. örcer, Yugoslavya, 
Romanya elçileri, Yunan maslahat
gtı rı, kralın mümessm, Bulgarista
nın eski Ankara elçisi B. Krlstof, Ha
ı·jciye umumi kfltibi Altınof, Hariciye 
müdürleri ve Türkiye elçilik memur

Balkan antantı konseyinin t.oplanacağı Belgraddan bir manzara: i stasyon 

ları hazır bulunmuşlardır. 
Londra 12 (A.A.) - Romadan gelen 

bir telgrafa göre, Balkan antantı 
konseyi, Belgrad toplantısında, Bul
garistanı Balkan antantına girmeğe 
davet eyliyecektir. · 

Londra 12 - Belgraddan haber 
almdığına göre, Yugoslavya kral na
ibi prens Paul ile Romanya kralı Ka
rcı, dün Romanya hududuna 10 kilo-

ve istasyon 

metre mesafede Vashatz'da görüş

müşlerdir. Bu mülakatta Balkan an
tantı konseyinin toplantısı ve Vene
dik müUikatı hakkında görüşülmilş-
tür. • 
. Belgrad 12 (A.A.) - Avala ajansı 

bildiriyor: Bu sabahki bütün gazete
ler Balkan antantı daimi konseyinin 
2, 3 ve 4 şubat tarihlerinde Belgrad
da toplanacağı haberini büyük baş
lıklarla neşretmektedirler. Vreme ga· 
zetesi diyor ki: 

Balkan mllletlerl için, dört Harici-

YARDIM İŞLERİ 

F eliketzedeler için bir 
kanun liyihası hazırlandı 

Evleri yıkılan ve yanan/arla, memur, 
müstahdem, yetim ve mütekaidlere yapılacak 

yardım şekilleri tesbit edildi 
Ankara 12 (Tele

fonla) - Hükümet 
felaketzedelere yapı: 
lacak ilk yardımlar 
hakkında Meclise bir 
k8;11~ layihası ver
~~ştır. Bu lftyihaya 
gore, felaket mınta
kalanndan, Vekiller 
Heyetince tesbit oıu. 
nacak yerlerde bu
lunan memur ve 
müstahdemlere 2, 
nıütekatd ve yetim
lere 3 er aylık maaş
ları nlsbetinde avans • 
Yerilecek ve bu j ı~~ 
a yanslar iki sene · 
zı:ı,rfında istirdad olu· Şehrimize ge?en felaketzedeler Sirkecideld misafirhanede 
nacaktır. 

Bundan başka zelzele ve seylap 
nt?ticeslnde evleri "·anan ve yıkılan 
fel'k ,, a ·etzedelerin kazanç bina erazi 
ve ' ' ' raset ve hayvanlar vergileri terkin 
olunacaktır. Yalnız ticarethane ve 
akarlat1 harap olanların da bu tica
rethane ve akarlardan mütevellid bil
tün vergUerı airoıunaca}ttır. Bu h ü· 

k~mlerin tatbik olunacağı yerler de 
yıne Vekiller Heyetince tcsbit oluna
caktır. 

Kızılay m e rkezine yatırılan · 
iane yekunu 

Ankara 12 - Hareketiarz f elAket
zedeleri için dün akşama kadar Kızıl
ay umumt merkezi veznesine yatın

( Devamı 10 uncu sahifedş). 

meydanı 

ye Nazırının bu toplantısı büyük blr 
ehemmiyet ı:Umaktadır. Harp Avru
payı tahrip ederken, Balkan devletle
ri Balkanları harp fırtınasından uzak 
tutmak arzuslle vaziyeti tetkik et
mek üzere toplanıyorlar. 
· Herhalde Balkan antantı konseyi, 

Balkan devletleri Hariciye Nazırlan
na Avrupa harbinin ihdas ettiği va. 
ziyeti tetkik ve bugünkü şartlar al
tında Avrupanın bu kısmında sulhu 
muhafaza etmek imkanlarını derpiş 
eylemek fırsatını verecektir. 

.. :l.kk a•Iera 

----------------------Bu ne bicim , 
misafirhane? 

Felaketzedeleri istanbulda bann
dırdığnr..ız yerlerin resimleri gazete. 
lerde intişar edJ,yor. Bakıy<mız ve 
utanıyoruz. Yedi yüz küsur bin lira 
iane, ilstelilc de yüz bin küsur parça 
hediye vermek kudretini gösteren 
şehrin misafirhanesi böyle mi olur? 

Bu, ancak bir k()yde, ahırdan boz
ma muvakkat bir yer olsaydı, eh ta..
hamrrdil edilebüirdJ,! Yedi yüz küsur 
bin nüfuslu şehrin görünür görün
mez musibetlere karşı evvelden alın
ması icap eden tedbiri bu mudur? 

Hani memleketimizin her bir ta
rafında i htiyat eşya depolarımız, ve 
kazalara, belalara karşı istasycmlan· 
wuz? ..• M edeni memleketler her ferde 
ihtiyaten maske bile dağıttığına gö
re, bizim Kızılay teşkilatımızı pek za.. 
yıf bulmamağa imkdn yoktur. 

· Bu imtihanda kendimize yiJk.sek _, 
not veremeyiz/ 

İLK ADIM 
Yazan: REFiK HALiD 

Bugün beşinci sahifemizde 

Beşinci sahilemizde 
Kıymetll p.lr 

HALiDE NUSRET 
ZORLUTUNA'nın 

G llzel bl.J: tUr.i nrdır. 

lngilf ere yeniden 25 bin İngiliz lirallk 
il8ç ve tıbbi malzeme gönderdi 

<' 

650 ton tutan bu malzeme bir İngiliz kruvazörü 
ve bir muavin kruvazörü tarafından getiriliyor 

. Londra 12 (A.A.) - Zelzele mın
taka.sındakiler için İngiltere hük(i
metinin göndermek istediği 25 bin İn
giliz liralık il~ç ve tıp levazımını Türk 
hükfunetı kabul etmiştir. 

Bu yardım geçenlerde İngiltere hü
kO.metinin nakid olarak gunderdiği 

25 bin İngiliz lirasından hariçtir. 
İskenderun 12 (A.A.) - Zelzele fe

l!ketzedelerine ilaç ve diğer lüzumlu 
eşya getirmekte olan Visamiral To· 
vey'in idaresindeki Golatea isimli İn
giliz kruvasörile Antemor adlı mua. 
vin kruvazörü bugün birbirini taki· 
ben İskenderuna vasıl olacaklardır. 

Bu gemllerin getirmekte olduktan 
sıhht malzeme, giyecek vesaire mik
dan 650 tondur. 

a 

Ankara 12 (A.A.> - Verilen bir habere 
nazaran MilleUer Cemiyeti sıhhlye dalres\ 
felfı.ketzedeler için aşı ve serum gönder~
ceğtnl bildlrmlştlr. 

Ankara 12 CA.A.) - Kızılay cemiyeU 
umuınl merkezinden: 

Relslcümhurumuz ve Milli Şefımlz emir
lerine olmak üzere zelzele tı.fetzedelerl için, 
Londrnda Rangon yardım cemiyeti relsl 
tarafından iki bin Jsterllng ve Nizam Har
dnrabad tanı.tından blr milyon 200 bln 
Fransız frangı ve Nevyorkta mukim Mus
tafa Cafer Makedonya tarafından 100 do· 
lar teberrü edilmiş ve işbu p:ıralar Kızılay 
cemiyeti tarafındcı.n tesellüm olunmuştur. 

Ankara 12 - Filistin Yahudi cemaati 
600 Inglllz llralık sıhhi :ınıı.Izemc göndermiştir. 
Kudüs, Hayfa belediyelerinin yfiz, Nablus 
belediyesi ve İSl~m mecllslnln elllşer, dl
iter bazı zevatın 100 ki cemnn 400 İngiliz 
liralık teberrüatı yardım komitesine gel-
mlştlr. • 

(Devamı 10 uncu sahifede) 

BugUn beşinci sahifemizde 

Edebiyatta yeniler mi, eskiler mi? 
• 

Gençlerin tasfiyeye tabi tutmak istedilderl edibler ne diyorlar? 

Konuşan: ŞEVKET RADO 

- Bu ckülAh giyme.> modasını Finler çıkarmış öyle mi? .. . 
- Hıı.J.ll', Avusturyalılar çıkardı ! ... 



Diin Geceki ve 
So:a. dakika 

Bulgar kralı B. Mene
me~cioğlunu kabul etti 

• 
Sof ya lngiliz sefiri B. Numanın 
şeref ine bir akşam ziyafeti verdi 

Paris 13 - Sofyadan gelen teıgrabıameJere göre Bulgar kralı Boris, dün 
lğ1eden sonra Türkiye Barlclye Veklletl umumi kltibi B. Numan Menemen.
eloğlunu huzuruna kabul etmiştir. B. Numan Mcnemencloğlu, Bulgar Bq
vekili B. Köselvanofia uzun bir mülAkat yap~. Sofyadakl 1ngil1s sefiri B. 
Nwnan şerefine bir akşam ziyafeti venntşttr. 

Amerika Finlindiyaya 
nasıl yardım edecek 

Londra 13 - Amerika Reisiciimhuru B. Roosevelt bugün cümhuriyet
ç1 ve demokrat llderleri kabul ederek FinlAndiyaya ne suretle yardım edile
ceği meselesi etrafından görüşmüştür. Liderler bu hu.susta tetkikat yapa. 
caklar ve neticeyi B. Roosevelte bildireceklerdir. 

B. Roosevelt gazetecllere vaki beyanatında: 
- FinlAndlya meseleslnl bir parti meselesi yapmaktan içtinap edelim. 

demiştir. 

Za.nnedlldiğine göre, FinlA.ndlyaya yapılacak yardım arasında Garand sia
temlndeki otomatik sllAhlar maliyet f1atine FinlAndiyaya gönderilecektlt. 
Bu sllA.hlar F1nlerin kullandığı silAh.lara çok benzemektedir. 

• 

Rusların bombardımanı 
Londra 18 - Rus tayyareleri bugün FinlAndiyanın muhtelif yerlerine 

bomba atmışlardır. Bir Rus tayyaresi düşürülmüştür. Bu bombardıman ne
ticesinde FinlA.ndiya ile İsveç ve Danimarka arasında telefon muhavere.si 
kesilmiştir. 

Sovyet Rusya ile Almanya arasındaki 
iktisadi meseleler Berlinde halledilecek 

Paris 13 - Belga ajansının Berllnden vuku bulan istihbaratına göre bar 
zı iktisadi meselelerin hfll ve müzakeresi için Moskovaya gitmesi mukarrer 
Alman murahhası B. Riterln hareketi tehir edilmiştir. Sovyet Rusya ile Al· 
manya arasındaki iktisaıll meseleler, Berllnde halledilecektir. 

Beri inde nıahrukat f ikdanı var 
Paris 13 - Felemenkte çıkan Waterland gazetesinin Berllndeki muhabl· 

rinin jşaratına göre Almanya, Silezya ve sair yerlerden istihsal ettiği kömilr
Ieri, döviz tedariki için Danimarka ve İskandinavya memleketlerine ihraç et
tiği için Berllnde şiddetli bir mahrukat buhranı hissedilmekte ve bundan 
halk büyük bir ıztırap çek"lllektedir. 

Dahiliye Vekaleti taşra 
teşkilatında deöisiklik 

Nahiye müdürleri ile nufuı 
ve tahrirat hatiplerinin 
maaıları artırılıyor 

Ankara 12 (Telefonla) - Dahiliye 
Vekaleti taşra. teşkilft.tında değişik
lik yapılması hakkındaki kanun pro
jesi Bı.iyük Millet Meclisine verilmiş· 
tir. Bu proje ile nüfus kMiplerinin 
10 liradan başlayan maaşları 15 11-
raya, tahrirat kft.tiplerinin 15 den 20, 
nahiye müdürlerlnlnkl de 20 den 25 
liraya çıkarılmaktadır. 

Bugünkü nüfus teşkilı1tımızda her 
'10 bin ni.tfusa bir memur isabet et
mektedir. Projeye bağlı kadro cedve
li ile nufus memurlarının adedi her on 
beş bin nüfusa bir memur isabet ede
cek nisbettc genişletilmektedir. 

Yıkılan Tokat Halkevi 
binasının İnşaatına hile 

karışmış 
Anlara 12 (Telefonla) - Zelzeleden ;'1-

kılan Toknt Hnlkevi binasının inşaatına 
hile karıştırıldığı ve zelzeleye bu yüzden 
mukavemet edemiyerek yıkıldığı hakkın
daki .şayialar üzerine Nafia. Veklı.letlnc:ı 
Tokata. bir heyeti fenniye gonderilme.il 
kararlaştırılmıştır. Bugünlerde oraya gi
decek olan bu heyet binanın yapılış tar· 
zını tedkik edecek ve ka.bul muamelesinin 
ne suretle yapıldığını da ayrıca tesblt 
edecektir. 
Binanın inşaatına. nezaret eden mfihen

dls1n Macar olduğu anlaşılmıştır. 

Deniz ganimetleri kanunu 
Ankara 12 (Telefonla) - Adliye 

Vekft.leti deniz ganimetleri adı ile ye
ni bir kanun projesi hazırlamıştır. 
Projede harp halinde düşman gemi
lerinin ve ticaret eşyasının ne suretle 
müsadere edileceğini tayin eden hü
kümler vardır. 

Milli iktısadı 
koruma kanunu 

l-lükUınet, lüzuınlu göreceği 
maddeleri inhisar alhna 

alabilecek 
.Ankara 12 (Tele.fonla) - Mlllt ik· 

tısadı koruma kanunu projesinin 
bugünlerde Meclise verileceği ve Mec· 
lisin kış tatilinden evvel kanunlaştı
rılacağı anlaşılmaktadır. 

Cümhuriyet Halk PartJsi umumt 
heyetince teşkil edilen 30 kişilik ko
misyon yaptığı tetkikler neticesinde 
bu projenin ceza ve salAhiyetlere ait 
htıküınleri üzerinde esaslı tadiller 
yapmıştır. 

Komisyonca kabul edilen yeni şek
le göre hükumet milli ekonomi bakı
mından lüzumlu göreceği maddeleri • inhisar altına alabilecektir. Projenin 
hükO.mete 25,000,000 liraya kadar 
obllgasyon ihracı salahiyetini veren 
maddesi komisyonca aynen kabul 
edilmiştir. 

Dün Mecliste müzakere ve 
kabul edilen kanunlar 

Ankara 12 (A.A.) - B. M. Mecllsi bugün 
B Şemseddin Gfinııltay'm başkanlığında 
toplanarak 1935 yılı hazine hes:ı.bntı umu
misine ald mutabakat beya.nnameslne ıttı
la kesbeylemlş ve subay ve askeri memur
lanı1 tckaudu için riitbe ve sınıflarına gö· 
re tayin olunan yaşlan bildiren kanunıı. 
bir madde IIA.vesine ald kanunu kabul ey
lemiştir. 

Meclis, Ereğli kömür havzasındaki ocak
larda sütun olarak kullanılmak üzere dı· 
şardan getirtilecek kerestenin kllosundruı 
nıman resmin beş kuruşa 1nd1r11mesı ve 
Hatay menşe ve mevrldli mahsulat \'e 'll'l.

müliı.tın gümrük resimlerinin 1ndlrllmes1, 
İnhisarlar 1dares1 tarafından 1940 yılı ih
tiyacı için dışarıdan tedarik edUecek san
dıklık tahtanın gtlmrük resminden tenzl
lfı.t yapılmasına. aid Vekiller heyeti karar
ln.nnın tasdiki hakkında.ki 1A.y1hayı kabul 
ettikten sonrn pazartesi günü içtima. ey,· 
lemek üzere ~. 

13 Klnunusanl 19'0 

Da Sabahki Haberler 
Sümerbank 
müdürlüğü 

B. Nurullah Esad çekildi, 
müdürlüğe B. Burhan 

Zihni tayin edildi 
Sümerbank umum müdürü Nurul

lah Esad Sümer, vazifesinden aynlınış, 
ıyüksek murakabe heyetine aza ola
rak tayin edilmiştir. Nurullah Esad 
Sümer, Süınerbank kurulduğu gün
denberl umum müdürlilk vazifesini 
ifa etmişti. Son zamanlarda beş sene
lik plA.nın zamanında tahakkuk 
edip etmediği meselesi, yüksek mu
rakabe heyeti tarafından tetkik edil
mekte id.1. 

Süınerbank umum müdürlüğüne 
Ticaret Vekaleti dıs ticaret müdürü 
Burhan Zihni tayi~ edilmiştir. Bur
han Zihni İsvlçrede tahsilini bitir
dikten sonra 934 senesinde Ankarada 
yeni teşekkül eden Türkofise bas mü
şavir olmuştur. 

Vazifesi esnasında dış ticaret an
laşmaları müzakerelerinde bulun
mak üzere İtalya, Yugoslavya, Ro
manya, Yunanistan, Almanyaya se
yahatler yapmıştır. Dış ticaret an
la.şmalan müzakerelerinde muva!!a
Jdyetl üzerine Türkofis reisi olm~, 
bUAhare Ticaret VekAleti teşkilAt ka
nunu değiştikten sonra dış ticaret 
umum müdürlüğüne tayin edilmişti. 

Kendisi son defa olarak, Parls ve 
Londra müzakerelerine iştirak etmek 
üzere, Hariciye VekAleti umum! kAti
bi Numan Meneınencioğluna refakat 
etmekteydi. 
Şimdiye kadar dış ticaret işlerin

de büyük bir muvaf!akiyeti görülen, 
Burhan Zihninin, bu yeni vazifesin
de muvaffak olmasını temenni ede
riz. 

Çelik imaline başlandı 
Haddehaneye aid malzeme
nin son kısmı da Londradan 

yola çıktı 
Ankara 12 (Telefonla) - Karabük 

Demir ve çelik fabrikalarının çelik
hane kısmında yapılan tecrübeler 
muvaffakiyetle neticelenmiş ve kül
çe halinde çelik imaline başlanmış

tır. Önümüzdeki Marta kadar faali
yete geçirilmesi mukarrer olan had
dehaneye aid malzemenin son kıs

mının yola çıkarıldığı Londraclan aıa.
kadar makamlara bildirilmiştir. 

Ankarada soğuk 
tahtessıf ır 20 derece 

Bazı kurtlar Telıiz mahalle
si civarına kadar inıniıler 
Ankara 12 - Ankarada şiddetıı·so

ğuklar hüküm sürüyor. Hararet sı

fırdan a.şağı 20 dereceye kadar dilf
mUştUr. Ankara ve civan karla örtü
lüdür. Dağlarda aç kalan bazı kurt
lann Telsiz mahallesi civarına kadar 
indikleri görülmüştür. -----
İstanbul itiraz komisyonu 

azalığı 
Ankara 12 (Telefonla) - Tanın

mış hukukculanmızdan B. Kerim 
Tevfiğin İstanbul itiraz komisyonu 
azalığına tayini Vekiller Heyetinin 
tasvibine iktiran etmiştir. 

Yunan ticaret heyeti terefin 
ziyafet 

Ankara 12 (Telefonla) - Hariciye 
umumi katip muavini B. Cevad Açık
alın şehrimizde bulunan Yunan tica
ret heyeti şerefine Ankara Palasta 
bir ziyafet vermiştir. Ziyafette Yunan 
büyük elçisi B. Rafaeı ile Haı1ciye ve 
Maliye Vekaletleri ve Merkez bankası 
erkanı hazır bu1unınuşlardıı'. 

Dün geceki yangınlar 
Dun gece Harbiyede Eml&ki milllyeye ni::l 

Slpahlocnğının Lco ndındrı. biri tarafından 
klraln.nmış olan mutfak kısmında bacanın 
tutuşması yüzünden yangın çıkmış ve mut
fağın çatısı yandıktan sonra itfaiye tara
fından söndllrülmüştür. 

Tophanede Knra.baş mahallesinde Tahi
re ald tütün deposunun liçiıncü katında so
badan sıçrayan kıvılcımlar d!Sşcmelert tu • 
tuştunnuş, iki katın döşemeleri yandıktan 
sonra. itfaiye atefi sönd(lrmüşU.lr. 

Ege ve Karadenizde 
fırtına devam ediyor 

• 
lzmir ve Şarki Karahisarda taham· 
mül edilemiyecek şiddetli soğuk var 
Karndenizde fırtına devam ediyor. B11 

yüzden dün de hiç bir vapur Karadenlze 
çıkamamıştır. Buna mukabil Peyk, Şule 
ve Krom şUeplerl kömür yüklü olarak 
Zonguldaktan gelmişlerdir. 
İzmir vapuru Sinoptan samsuna harek!t 

etınıştlr. Karadeniz, Güneysu Pulathanede, 
'Dlgen Amasra.da beklemektedir. Kadeş •
puru dün İzmlrden gelmiştir. Vapur yol· 
da fırtınaya yakalanmış, güçlükle Çanak· 
kale boğazını tutmuştur. Fakat tlpl yü
zünden .Seddülbahir önünde bir gün kal· 
mı.ştır. lskenderundan hareket eden Et.
;rüsk vapuru da dün gelmiştir. 

Tayyar vapuru henüz Gellboludan ay
rılamamıştır. Karnya oturan Tırhan'm 
kurtarılması işine başlanmıştır. Anbarcla
lti delllcler çimento lle tıkanmıştır. Hd.Y"& 
müsaade edince vapur hareket edecektir. 

Hava vaziyeti 
Dfin hava yurdun Karadeniz, Akdeniz, 

Trakya ve Ege kıyıları lle orta Anadolunun 
garp kısımlannda yağışlı, dJğer mıntaka
larda bulutlu geçmiştir. Denizlerdeki ~
mal fırtınası devam etmiftir. Dün İsta.n· 
bulda hava çok bulutlu ıeçmlf, rüzgAr 
§arktan saniyede 7 11l 9 metre hızla es
ml.ştır. Sıcaklık en fazla 3 en az sıfır san
tlgrad idi. 

Karaya oturan vapurlar 
Itnrozda pervanesi bozula.ra.k karaya 

oturan Romanya bandıralı Bukarestl Ue 

Akbaşta karaya dü§ell İtalyan balıkçı ge• 
mlsi, Kepezde taraya. giren İtalyan ıu 
gemisi Petsamo hllA. kurtanıamamışlar .. 
dır. Petsamônun kurtarılmasına SarJll 
ta.hllstye gemisi çalı§mak.tadır. Rumen . 3.4 
punına hA.lA tmdad ıönderllemenılşt1JI 
Çilnkü vapur oturduiu yerl katı surett.İ 
bUdlrmemlştır. 

İzmir ve lneboluda 
İzmir 12 {Telefonla) - Bu sabah liman .. 

dan kalkan vapurlar Ege dentzınde :fırt!• 
nadan geri döndüler. Bir Yunan vapuru 
Foçe iskelesine 1Jt1ca etti. Açık denizde 
müthiş fırtına. var. 

İnebolu 12 (A.A.) - Beş Cıindür :fasılu
sız hükfun süren kuvvetll şimal fırtınası 
yüzünden hiç bir vapur İneboluya uğra
mamaktadır. 
Yağan kar nıikdarı şehir içinde ve ci

varında elli santimetreyi bulduğundan 
Kastamonu arası kara nakliyatı da mü,_ 
külMla ya.pılabllmektedlr. 

Fırtına bugün biraz hafiflemiştir. 

Şiddetli ıoiuklar 
İzmir 12 (Telefonla) - Burada taham

mül edllemlyeceJt derecede §lddetıı soğuk 
büküm sürüyor. Kar yatıyor. Samsun ve 
Manisa. datıarlle Yamanlar dağı bembe
yazdır. 
Şarkikarahisar 12 (A.A.) - İki gündia 

kasabammia tahamnlill edll.mlyecek dere
cede şiddetli bir soğuk devam etmektedir. 

Her tarafta kara kış 
Venedik kanalları kısmen dondu 

soğuktan ölenler var 
Şu sırada yaz mevsiminde olan Arjan

tinde ise sıcaktan 21 kişi öldü 
Mil&.no 12 (A.A.) - üç gündenberl 

Adriyatik sahillerinde soğukla beraber 
hüküm sürmekte olan fırtınalar per
şembe günü çok şiddetlenmiştir. Trl
estede hararet sıfırın altında ona düş
müş ve sahillerde seyrisefain tamami
le durmuştur. Triesteye giden vapur
lnr fevkaleade müşkilatla mücadele 
eylemektedir. Bu vapurlann bir ço
ğu başka limanlara sığınmıştır. 

Villa de Nosti civarında bir eşya 
treni tam köprü üzerinden geçerken 
kasırgaya tutulmuş ve lokomotife hlr 
şey olmamışsa da 7 vagon demir yo
lundan bir kaç metre aşağıda bulunan 
şoseye yuvarlıı.n~tır. Trieste kızıl
haçı kazaya uğrayan yüzden fazla in
sana yardım etmiştir. 

Fırtınalar Venedikte de hüküm 
sürmektedir. Venedik kanalları kıs

men donmuştur. Yugoslav hududun
da Drovonada bir Yugoslav hudud 
muhafızı soğuktan donmuştur. Görz
de de bir çok kişi soğuklardan ölmüş
tür. 

Floransada şiddetli kar tırtınalan 
esmektedir. 
Aınsterdam 12 (A.A.) - Soğuk dal

gası yüzünden Hollandada Rh1n neh
ri üzerinde seyrisefain durmuştur. 

Nehir hemen hemen Mmllen buzla ör
tülüdür. Gemilerin büyük bir kısmı 
Umanla:ra sığınmışlardır. 

Berlinde soğuklar 
Pa.Tis 12 -- Berlinde 12 senedenbe

ri görülmemiş müdhiş soğuklar hü
küm sürmektedir. Erzak azlığından 

sonra kömürsüzlük de başgöstermiş-

tir. Şehrin mühtaç olduğu kömürün 
birisi nehirler ve kanallar vasıtasil-3 

geliyordu. Bunlar buz tuttuğundd::ı 
sev.kiyat yapılmamaktadır. Şimendi
ferler de başka işlerle meşgul olduk
larından, kömür nakledilemiyor. 

Bir çok mağazalar, ısıtılaınadığın
dan kapatılmıştır. 

Yugoslavyada ölenler 
Belgrad 12 - Kar fırtınaları bü

tün demiryolu münakalıitını felce 
uğratmaktadır. Paris - Atina treni 
Kabanoscide sekiz saat karlar ara
sında mahsur kalmıştır. Cenupta da 
bazı yolJar kardan tıkanmşıtır. 

Jandarma ve kıtaat yolculara yar
dım içln çalışmakta iseler de muhte
lif noktalarda karı temizlemeye mu
vaffak olamamışlardır. Ölenlerin sa
yısı henüz meçhuldür. 

Y unaniıtanda 
Atina 12 (A.A.) - Bütün Yunanis

tanda kar fırtınalan ve şiddetli bir 
soğuk hüküm sürmektedir. Muhtelif 
yerlerde tren münakalft.tı durmuş

tur. Atina • Berlin ekspresi kalkama
mıştır. Deniz çok dalgalıdır ve bir 
çok vapurlar hareket edememişlerdir. 
Ar jantinde sıcaktan ölenler 

Buenos - Aires 12 (f..A.) - Arjantı .. 
ni 30 senedenberi görülmedik bir sı
cak dalgası bastırmıştır. 21 kişi sı

caktan ölmüş ve 121 kişi de hastalan
mı~tır. Tarlalar kavrulmuştur. EkLJ. .. 
lerln tamam.ile kavrulmasından kol'" 
kuluyor. Halkın tecavüzüne uğrayan 
buz fabrlkalannı polis muhafaza 
etmektedir. 

Erzincanda kırk Polathda yangın 
portatif ev 

Hükumet daireleri için 40 
,. portatif ev yapılacak 

Erzlncandaki hükllmet daireleri
nin yerleştirilmesi için dörder odalı 
40 evin inşasına karar verilmiştir. Bu 
evlerin ilk nümunesi B. Nuri Demir
ağ'ın Beşiktaştaki fabrikasında inşa 

edilmişt'ir. Bu portatif evle, parça 
parça Erzincana nakledilecek, orada 
kurulacak ve hük!lmet daireleri, bu 

evleı-e yerleştirilecektir. 

Belediye dairesi ile 22 
dükkan yandı 

Ankara 12 (A.A.) - Dün akşam 
saat 8 de Polatlıda çıkan bir yan~ 
neticesi belediye dairesi ne 22 d~ 
kAn yanmıştır. Yangının çıktığı ha.. 
ber verilir verilmez Ankaraclan hu,. 
sust bir trenle vilA.yet jandarma ku
mandanı ne başlarında ıt!aiye ku,. 

mandam olduğu halde bir itfaiye ta.. 
kımı Polatlıya gönderilmiş, gerek An.ı 
karadan giden itfaiyenin müdahales:l 
ve gerek orada bulunmakta olan as.
kerl kuvvetlerin müessir yardımı lleı 

Polatlıyı tehdit eden yangının ön\i.. 
ne geçllmişt1r. 



-···· 
: AKŞAMDAN AKŞAMA 

Gençler ıiıdlkl mlı 
ılbatta faik olacak! 

ŞERiR BAB:EIRLBRI 

Fakat «Gavsizm» cereyanı 
münevver gençliği temsil 

etmekten uzaktır! 

Meblyat miina\aşalan kol kol alıp 
JÜl'ÜJOr. Son Posta refiklmizde ıe119 
edlbler benim de dahil olduğum bir 

Dün de 54,659 lira teberrü edildi 
Teberrüat yekQnu 778,350 lirayı buldu, zelzele 

mıntakasına çivi gönderiliyor 
kara liste tertip eh-ı ... ler: Pellketzedelere yardım için teoetkOl 

·~ eden mnıı komite dtın )'ine Vali~• Belt-
Yahya Kemaller, Reşad Nuriler, diye Reisi B. LOttı Kırdann reıaııtt altın-

Peyami Safalar, Mahmud Yesariler, da topl.uun14tır. Dtın aqam geç vakte ıu.-
Faruk Naflzler n.han dar Kızılayın .tazaıardak1 ıubelerile mer-

, va-. Seyfller, Yu- kezine yapılan teberrüat yekflnu 54,859 Una. 
suf Ziyalar, ilh (on yedi kişi) hep Juı- 16 ltW'Uftur. Bu rakama son teberrilat ye-
pı dıfan abhyonız. Kendi hesabıma kOnu olan 723,891 Urayı Ut.ve edersek umu-
bu JaymeUi ediblerle ayni mubdde- mı yekOn '178,350 Ura 16 lcW'Uf tutmakta-

rata tibl tutulduğum için iftihar ede- dırı:mu komiteye davet edilen tacirlertmlz-
rim. den bir tı.mıı daha teahhüdlerde bulun-

Yerimize buyursun Nail v ler, (bu, mutlardır. Bu teahhüdatın )'iizde yetml.tl 
on senedir rl dün aqama kadar tahall edllmlftlr ld 

ese eri intişar eden, fakat tahail edilenler )'Ultandakl yekOna dahll-
hali duymadığınn cyenb bir pirin dlr. Teahhüd l1stea1 ıudur: 
ismidir); buyursun Cahid Yamaç'lar 1500 lira Eczacı Tlyago, 300 Ura Şekercl 
(bu da Jeul bir nasirin ismi fmlt! -· Bacı Bek.lr müesseseat (aynca da 1300 
Kim bilir kim? ... Kaç kere yannna , kilo şeker teberril etmifıtr.) , 700 Ura Ma
ı....ladnn. nlfatura Türk llmltet flrlteU. 858 Ura Ke
_, ·· Sonuna kadar devama salt- fell Bacı Yuauf (Aynca mükemmel auret.te 
nm kalmadı?)... imal edilmiş 102 aded palto hed!Je etmif 

Şeyh Galib şöyle der: tir), 1500 Ura Şifll cam fabrikası, 1500 Ura 
Aleltai K . Plaanl, 3000 Ura Narlıyan ve Lüt-

Tarzı selefe takaddüm ettim, !tyan, 450 Ura Türk kont.rplllt 11.mltet flı'-
Bir başka l4gat tekeUüm ettim! keti, 200 lira B. Hulltl ve Rlfat Edin, 800 

Kendinden evvelkileri hiçe sa-•1r lira B. Nbım Refik Bezmen ve ortaktan, 
bir .,.___, 6500 Ura Singer kumpanyası (mileaaese 

heyet halinde ortaya çıkıp edebi evvelce 400 lira teahhüd etutt halde mec-
mektep kunnak için, seleflerinin tar· llsl idare kararlle bu teahhildilnil 8500 il 
Kına takaddüm t k bi b rap çıkarmış ve vlllyet tarafından ken

e me , r aşka ldgat dl&e tefekkür mektubu yazılıruftır). 1725 
konuşmak Uk şarttır. Ura Radyo! n (aynca 500 llralık Gripbı he· 

Divan edebiyatına nazaran Abdfil· diye etmlftlr>, 1000 Ura Kozmeto, 1300 Ura 
hak Himid, Recai.zade Ekrem, Edebi- B. Ahmed Topyq, 500 Ura B. Nuri Topyq, 
yatı Cedide, ve bunlara nazaran ela ıooo Ura Katalon biraderler, 3000 Ura Ata. 

kara listedeki isimlerin sahipleri öyle 
apayn bir iş yapmışlardır. Yalnız li
san delil, muhteva haJamından da... • 
Bu nesil, llallt l'ahrlade Gani'nla 
nesline elbette ergeç mftldbal &a'bdew 
eektir. 

ömür kısa! Ekser kalem sahlplerl
hin dimai faaliyeti seneleri ise, hey· 
hat, tabii ömürden de kısa... Hevesli
ler - şayet lstldadlı iseler- pek arzu et
tikleri şöhret tahtlannı çok geÇmez 
kaparlar!! ... Fakat işte Abdülhak Hl· 
iiıldden Mehmed Akife ve Turhan 
Tana kadar muhtelif ya' ve iktidarda 
kaç edib fU zamanlarda kendDIJderln· 
den tasfiyeye tlbi tutuldular. Onlann 
mevkii niçin lhru edilemiyor! ... na. 
)[& .. ı ~er açık! Haydi Gavsl! ••• Gayret. •• 
llaydl Reşad Enis! ... Haydi davranm!
Seilrtin! ... 

Ve dahi duralar ... Çünkü tam sele
fe takaddüm etmek zarureti var! ... 
«Yed - l 1teyza ü Samlrl zi - guca•! •. 

Demek mesele birini indirmekte de-
fil, kendini yükseltmekte! ... Emek ve 
bbUlyet kanadlan lhım .. . 

• •• 
Umumiyetle yeniler, gençlik sayl-

kasllt! atar, tutarlar; fakat eskilere 
lll6samalıakir, hayırhah olmak dil· 
~. Bufilnün en kabadayı edebiyatçı. 
•on binlerce karie hitap ediyorsa hı· 
tallah gençler yolunu bulup yib bln
~e,e, hıilyenlarcaya yazı okutmtar! 
DşaDah eserleri dünya dillerine ter

dbna edilir! inşallah dünya .-lleur
lerfııl dDimbre doğru dürlist teretlme 
edttltt! İnşallah muhalledatmuzı yara. 
~r ••.. Raika salim fikir ve zevk a.,.. 

rlar ... Öyle ya: Bizim zamanımızda 
:~nlar yapılamadı; onlann • yani 
.;:en sonrakilerin • yapacakJanna 
tbn;:..ftıaaak mllletlmlzln irfanından 
na ~esmellyls kl, maazanah ... Bu
almu. .. hr nrmu .•• Bunu haftaJamm 

Blne...a8Jlı behemehal conlaıub 

Finler yaptı bay 

TUrk - lfalyan 
ticaret anlaşması 

Aaıl a&rilfmelere 8nGmGzcleld 
hafta içinde bqlanacak 

Romadan şehr1ml7.e gelen maıamata gi
re yeni bir Tıirk - İtalyan ticaret anlat
ması aktı için ihzarı temaslara ba.şlanm11-
tır. Asıl görüşmelere önümilzdeltl hafta 
içinde başlanacağı ve muahedenln ay ba
flll& kadar ikmal edllecett kuvvetle IÖJ· 
lenmektedlr. İtalyanın kllrtnı beaaplarm
d& 3.145,000 Ura kadar alac•th vazl)'et.te 
bulunması, bu memlekete yapılan lhraca
tmıw daha fazla arttlrabllecellm1z Oml
dlnl uyandırm14tır. -----* Sömikok aatmak Oze1ıe Belediyenin 
Kadıtöytinde açtatı matuanın mallan 
aynı flatle satılmak üzere Kadı.köyünde 
Fazıl Zaim mtıeaaeseatne devred1lmlttlr. 

Beyotlundaki kömür matazaauıa da 1"
nlden aömlkok gelmiştir. 
1 IXTirmfll11IlITI rTJl r I r J ı 11111111ıııı1111 ı 

seleflerini geçeeeklerlncle ıen~ nelille 
mu&abılm ..• 

Fakat ufacık bir münulünllh nok
ta kabyor: 

Bu conlarıt kimdir? ... Muhalrkalr ki 
Ganiler, Reşad Enisler, Rapll Şerkl
ler dettL .• Zira İfkenbe ÇDl'bumdan 
Wıur şal çakmaz? ••• Zira cevher deflt
mes ... Zira lnsıuı yedisinde ney. yet
nıı.tnde de odur ..• 

MekteplerlmfzdeJd, fbdftnltemisd&
kl, battl resmi tedrisin dlşında blnut 
hususi tahsildeki cevherli pnçlliln 
nesl•d•,ıanma tefenukunu .aruıt 
ıöriiyorum ve tekrarhyorum: Bafka 
çare yok! Amma cGavsfstıt eereyanı
nın mensuplan? ... O uvallı bedbaht 
dostum Halit Fahrinin oğlunu, ken
dilerine lider yapan ne.ad Enisler ve 
diğer otu• bqUk çömesler! .•. Asla. .• 
Böyle kılavuzdan cenahı hak lrilttin 
moulak (yani rate) edfhlert de, he
vesli çoeuklanmm da elirpsln. .. 

(Vl- Nd) 

·•• K.lmJn aklına gellrdl kl Amapa-1 
mn küçücük FiDllııd1yaaı. •• 

Atabek, '150 Ura Şart İapençtyarl llboratunn. 
'150 lira Btnas ve ~rlkl. 500 Ura Sellın ade 
Abdülmecid mahdumu, 500 GtlstaY Koben, 
1000 lira Bulumental, 125 Ura B. Nabi SWl
JDUf, 125 lira Teltlrova madenleri firtetl, 
150 lira B. All Esgar Bateml, 300 lira B. 
Cevdet Cebe. 250 lira B. Asador GlrldllJ&':l, 
1200 lira Doktor Safra biraderler, 1000 '3. 
Karakin Atamyan, 700 Ura B. Hayım Mıa
ltlnyan, 300 Ura B. Corclyo Mu.el, 1000 !1-
ra Yataklı Vagonlar flrketi, 800 lira B. 
Nlhad Tonnan, 1000 lira B. Karabet Pa· 
mukotlu, lOOO Otta§ firketl, 1220 lira So-
1\Dl Civan, 2000 Ura Brod mileaseaesl, 2000 
Ura Murlsdan, 2000 lira B. Leon Naum, 
500 lira B. Abdullah Htısrev, 2000 Ura B. 
Nutm Mlzrahi, 1750 lira B. İlyas Boyar. 

YelcOn 48788 Ura. 
Kızılayın Betlkta.ş fubeaine dün Galata· 

saray llsealnin Ortakoy ıubesl talebeal ta
.rafından 508 Ura teberril edllmlftlr. 

istanbuldakl butun resmi daire ve mile.t
sea memurlarının klnunusanl maaf]ann
dan teberru ettikleri yekfln .Bl,258 Ura ta 
ltW'Uftur. Ücret alan memurların teberrtı
leri ay sonunda keallecettır. 

F eliketzedelere ev tutuldu 
Istanbula gelen fellltetzedeler için dtln 

Fatlh tarafında evler tutulmuttur. Bugün 
aobalar kurulacak ve kendilerine barına
cak ~lcllde eıya verilecektir. 

Vlllyet akrabalık vaztyetı gömnüne 
alarak 2, 3 aile için bir ev tutuyor. Ay
nca ev ktraaı ve mahrukat verilecek, bun
ların lqeleri için de nüfus ba§ına rtınde 
otuaar kW'Uf verilecektir. 

Karilerimizin 
mektupları 
Bayle yGk tapmak 

olur mu? 

5/12/939 aqamı töprüdeJ\l Botaza 
1'1,25 de kalkan '1t 'No. vapurla üç pv 
ça eşyamı 55 kuruşluk bUet ltesti!'e
ret Kanlıcaya götlırmek ilzere herkes 
tlbl yapura toydum. Vapur Kanlıca
,. p1loce )'Olcular çıkmadan evaıa
nmdan 1t1 parçasını çıkardım. t>'çOn
cil parçaaını çıtaracatım anada 14 
No. nın kaptanı l.skeleye aealenere\:• 
cDönOtte aısınları. dl)'erek n.pura 
kaldırdı. ve as taldı evam denlsıe 
pc:Uyordu. Bu eebeple artadqım da 
vapurda taldı. Bu dotru blr lf mldlrr 
fJlk&yetıme cevaben: •Bu yolcu npu
rudur, J1llt n.pura detlldlrb dediler. 
Madem ti J1llt vapuru deltldl, neden 
etfama bllet teaerek kabul etWer. Ve 
flrketln aynca bir )'i1lc vapuru var mı 
dır? 
l[anbea llirfes cad. M No. Recai Gi 

••• 
·· cede zeytin yetiıir mi? 
Dtıscede Kör Mustafa otuııaruıdan 

bQ Nadir'e: 
Düzcede zeytin yetiflp Jetltmedutl. 

Jetlflne nuıl dlk1lmMI Jcap ettllf 
haktındaltl suallnlsl cAntarada Zlraa 
enatıtilrine> mektupla aorunuz. 

\ ) 
Kaclm hekimleri aylık 

toplantısı 
Türk GlnekolOll kurumu bu ayın toplan

tllllll Dr. Ahmed Asım Onur'un batltanlı 
tında yaptL Bu celaede: 

ı - Orhan Tahaln: Rahim içinden çı
tardılı yabancı bir c1am1 gösterdi. 2 - Or
han Tahsin ve Nuri Süleyman: Osteoma
laalk havsalada mayup bir itlllndan bahs 
ve J&Pılan tedav1)'11zah etti. S - Hldl İh
san Oedl&: Bir mlJom ve pbellt nltasa 
anlattı. 

Bu mevzular üzerine: Prof. General Re· 
ftk Mtbılr, Prof. Kenan TeY1lt &mene!, 
Dr. Ahmed Amm Onur, Dr. ftkrtl Pam1 
bteı. Dr. LeootlJadls • almıflaı'dır. 

•.. Koakoca kolDfUIUJUUl bafl»& ı,. 
Jer açacakJ ... 

Çivi gönderildi 
Zel7.ele mıntakasında baraka lnta edll

melt 07.ere lt1llllyetll miltdard& çtvl l.sten
miftlr. istanbul piyasasında 200 ton ~ıvı 
yardır. Bunun 100 tonu fehrin lhtıyacma 
terucmmıı. ıoo tonu satın alınarak gön
derU.mlft.ır. Çivlcller, piyasada çivinin ki· 
ıoawıu 26 kuruta sattıltlan halde felaket
sedeler menfaatine 23 kuruştan vermlf
lerdlr. 

Ancak vlllyet, ~hrin çivi buhranına 
maruz lı:almamaaı için Ticaret VeklleWe 
temas etmif, Vekllet istanbulun ihtiyacı 
için akreditif açmıştır. 

Şibinkarahiaara giden heyet 
Dumlupınar vapurile Giresun Ye Ordu

ya ıönderllen muavenet ve aıhh1 imdad 
heyet.l reisi Dr. Rifat. Berkman gönd rdi'tl 
blr telgrafta heyetin blr çok mutküli.tla 
Şlblııkarahlsara vasıl oldutunu ve hasta
lık da bulmıdutundan 100 yataltlı bir has'
tane açılmaaına başliındıtını. bir de aşhs
ne açılacatını bildirmektedir. 

Erzincandan dün de 149 kiti 
geldi 

Dün attam gelen Anadolu muhtelit. b.
tarUe Erzincan fellltebedelerlnden H9 ltl~ 
daha gelmiftlr. Bunlar geceyi Kadıköy 
kaymakamının temin ettıtı yerlerde f;!
çtrmlf olup bugün bir kısmı Mlsaıtrhaneye 
natıolunacak, akrabalan bulunanlar da 
onlann yanlanna gidecektir. Dün ıeıenl!
J1n içinde bulunan dört yaralı da Haydar
pqa hastanesine ltalc:lınlDuftl. 

TUrkige Post matbaasında 
basılan risaleler 

Matbaa müdürü 45 lira para 
cezaPna mahkUm oldu 

lılatıbu.lannda baatıklan AJman be1U 
tıtabı, Alman - Leh buhranının aon aaf
baaına ald vesikalar, Sovyetler Blrıttt ha
rlctye komlaert Molot.ofun fevkallde içti
mada okuduğu raporun metni isimli eseı . 
lerle Pravda ıazeteslnden tercüme edllmiş 
brotürlerden ik1fer nüahUJnı matbuat ıta· 
nunu mucibince müddelumumlllte ve vl
llyete göndermek mecburiyetinde iken bu· 
na muhalif olarak ıönde~lt ve yine 
matbuat kanunu hlllfsliiL olarak rtaaıele
J1n altına basılc:hlı mathunın lamlnt yu
mamak auçlanndan dolayı Oalat.ada in
Up.r eden almanca Ttirklfe Post gazeteaı 
Ablbl Ye mat.baanın meauı mudüril B. 
Masafferln muhakemesi diln aall,ye 7ed1Jı
cl ce. mabtemulnde yapılmıftır. 

B. lılmffer m•hkemede, bu rtaaıelerl 
tendileri Dep"etmeJlp Alman aefaretı ta
rafından verilen atparlf Ozerlne mat.baa
lannda baaarak aefaret.e verd1tleri clheUe 
altına matbu 1amln1 yazmadılclannı •• 
matbaada basılan rlaaleler her ay liste ha
linde ıöııderlllrken bunun yanlıflılcla ıön-
derllmedllinl aöyledl. . 

Mahkeme, iddia makamının talebi aıu
c1blnce üç rlaale)'i iddla makamına ve vi
llyete göndermemek ve altlarına mat.bu 
lam1n1 yasmamak suçları sabit oldutundaa. 
B. Muafferln 45 Ura ha!U para cezaaue ' 
teczl7Nlne, 250 kurut muhakeme masrafı 
6demeaine ve para cezalannın tahaWae 
karar vermiftlr.;;.;·~---

Hava Kurumu model\ 
müaabakaaı 

Baya kunımununun t.ertlp ettlll Model 
milaabakaalna kaJdedllmlf btltiln pnçl9-
J1n - hava p.rtlan ne oluna olsun - puar 
ıünil saat ıam aeklzde modellerile blrllttıa 
Oalatuaray lisesine gelmeleri rica edil
mektedir. 

Modellerin uçurulmamıa 1mkln olma
dılı takdirde de Jilrl Ye mtltehauıslar mo
delleri teWt edecek ve ltatetorUer içlnd9 
blrlncller ve iltlncller aeçllerek bunlara 
mtltl!atlar YerilecekUr. Türt Ban kura. 
mu bu toplantıda mügbekaya 1fUrak Jcllı 
model J&PDUI olan pnçlere pleoek mtl
..-talara buırbk oJmaJc ta.en model 
malRmell vencetUr. 

• • • Bak gene bir fırka ertmlfl .•• 
Brld1i1 yer de cSouimusa'•'d 

IST ANBUL HAY ATI 

Sipariı meraklıları! 

Fırsat buldukça toplantdanna ... 
Udt ederim. Diri beş arbd&ftırlar. 
Geçinme üzüntöelri yoktur. Fakaı 

büsbütün gamsız, pilesizdir!er 
sannedilmesin. On1ann da kendileri
ne ınahsu.4' sıkmtılan, yorucu gaile
leri vardır. Her biri bir şeye merak 
sarclınnıştır. Sık sık toplamrlar ve 
hep ayni şeylerden bahsederlerı 

- Şu günlenle pek üzülüyorum. 
İtalyadan çiçek ficlanlan sipariş d
mı.tfm. Aksiliğe bakınız ki; Akdenis
de fırtına çıktı. Fidanlarım sağlamca 
,.elebllseydi bari. 

- Ben de merak içindeyim. Geçen
Jenle lngiltereye son model bir rady• 
siparlf etmiştim. llill bir haber çık· 
madı. Çok merak ediyorum. 

Geçen rece pne toplantalannda 
bulundum. Biri sokakta bir adamın 
yakasında gördüğii kürkten bahll 
açarak yana yakıla anlatmağa Uf
ladı: 

- Azizim, kürk o kadar h0flllll8 
ıtttı ki ... ~vrupadan gdirtlldiğl 1tellL 
Nereden ptirttltfnl kendisinden so
racaldun. Fakat Tünelden çıkınca 

kalabalık arasında adamı kaybettim. 
Vç pcedl_r fÖZÜllle uyku rfrmlyor. 
Ah, şu adama bir daha raslayıp sora
bUsem de, o kürkten ben de ısmar
lasam ..• 

O sırada köşede tııglllıce gazeteleri 
kaftftıran ev sahibi birdenbire tellf
la haykırarak yerinden fırladı: 

- Oh mükenunel, çok mükemmel 
Aman, kalem klğıd getirsinler ._ 
derhal bir sipariş mektubu yasayan. 

Gazeteyi bize uzattı: 
- Bakmm Al1lah aşkına. Enfes Wr 

,ey değil mi! lnglllder çelikten por
tatif sığınaklar yapmışlar. içerisi altı 
kişi alıyorm-.. Bir tayyare büeuman
cla çolufa çoeulu alıp bunun içine 
ıtnHn mi, ps, ltomba tehlikesinden 
kurtuldun demektir. Flati de ucm 
efendim. Orada bet fnrillz llrasma 
satılıyormu'- Sipariş edilirse bldm 
paramı'lla altmış yetmiş liraya bura
ya mal olur. 

Öteki de sevlnçl~ atıldı: 

- Aman, bir tane de ben getirte
yim. içerisi a1ıı kişi alıyorsa çok mü
kemmel Evde bls dört kişiyis. Geriye 
kalan Ud klşlllk yere de çiçek sakmla
nnı koyun, onlar da ps, bomba tah
ribatından kurtulmUf olurlar. 

Kürk meraldm atın serindne pa
yan yoktu. Hem o, yeni bir ketlf 4a
ha yaptı. 

- Derhal ltlrer tane asmarlıvalma 
ulslm. Bu, yahm tayyare bombardı
manma defl1, selzeleye karfl da mtl
kemmel bir mOdafaa tedbiridir. Qe. 

ce yatarken 1'enlm kOrk1erl içine yer
lqtlrlp "fmalı alt bt odalanmn 
bulunduğu koridora koyarım. Bir sel
sele gürülttisü •tir lfltmn dfttW 
koşup içine ıtreı"k· Maasallah w ,... 
kılsa bile çelik mpıağa bir ~ 
olmu. 

- Mükemmel uisfm, milkemmel 
ter ft9Sellm. •. Geçen pce uyku ara
Mllda bir sanoıtı duyar ıihl olaum, 
telltla u,_dmı. Korkudan •baha 
kadar bir daha uyuyamadım. Birle 
bir llfınalnn olsaydı, derhal plufa 
pcufa ela içine doldurup korlnnm
ea, rahat rahat U)'Unlum ya. .• 

8JlmaPn meslJetlerinl saya ap 
bitiremiyorlardı. Elblriile 81par1f 
melduplaruu yuarlarken, ben de 111-
slm evin çamurlu bodrumunu dtlf8-
nerek yanlanndan aynldım. 

Cemal Beflk 

B.A -BYet, RUl1ar ıçtıı c8ul mtllJ .. 
amma 1l'lnler için cHüsnü. mısaı.ı ... 



Bütün İstanbul Beyoğluna koşuyor. 
NE VAR? 

TAKSiM sinemasında 

1 1 AS~ JCASI 
Üçüncü ve son hatta gösteriliyor. 

~er: REŞAD NURİ GtlNTEKİN -Reji: FARUK KENÇ. 
iıAveten: Ekler Jurnal~ son dünya haberleri. Bugün saat ı ve 2,30 da 

tenzilAth matine 

Buoun s A R A v sinemasında 
Ne.ş'e ve sevimliliği ile bütün seyircileri ga.şyeden 

YAŞA ve SEV 
R O B E R T ROSALIND • 

MONTGOMERY ve RUSSEL nın 

- Senelerden beri büyük kud
retlerini bize göstenneyen. .. 

- Aylardanberi sinema perde
lerini süslemeyen. .• 

- llaftalardanbcri görülmeyen 
en büyiik komedi ... 

Holivud'un en yüksek yıldızlan, 
en sevimli artistleri 

Katherine Hepburn -
GARY GRANT'ın 

Şahane filimleri 

KAPLAN KRALiÇE 
Bu kahkahadan kalblerl yoran ..• 
Gülmekten insanı ağlatan ... Bü· 
tün ülkelere ne.ş'e ve saadet 

aşılayan işbu filim 

Bugün 

LALE 
Sinemasında 

İlaveten: En son dünya haberle· 
Fransızca sözlü, hareketli, parlak ve cazip komedide rt. Metro Jurnal, Renkli MİKİ 

Emsalsiz muvaffakiyetıertnl gidip görünüz. İlaveten: FOX JURNAL son W ALT DİSNEY 
dünya haberleri. Hususi tab'ında GRAF von SPEE'nin infilakı ve batışı 

Bugün saat 1 ve 2,30 da tenzllft.tıı matineler. Bugün saat 1 ve 2,30 da tenzilft.tıı 
halk matineleri. ' , , 

611-· V O lL D D Z sinemasında ~:=eri:k:an:ın:en:m:eşh:u:r:m:uh:ar:-~ ı 
Bugün 2 büyük filim birden rirlerinden 

1 - A. N A. K .A. L B İ THOMAS DIYON'ın 
FRANÇOİSE ROSAY - PIERRE RENOIR - SYLVIA BATAILLE Alev saçan kaleminin yarattığı 
dünyanın en büyük mubarrlrlerinden GEORGES OHNE'l"in (SERGE büyük eser ı 

p4 ~imli &0A d8 ;nmıAisstn:çt~oi. K!k1~r !ili~ Maskeli Vatan hainleri · 
MA R i K A ROK pek yakında .. .. .. sinemasında 

Çok güzel bir Operet -------•' ~----------., 
Bir Şaheserin yaptığı heyecan 

ıstanbul A L E M O A R ve M i L L i Sinemalarına hücum ediyorlar. 
JEANEITE MAC DONALD ve NELSON EDDY'nin (Leylaklar Açarken) 
şaheserine yine kendilerinin rakip olarak yarattıkları ve bütün dünyada bir heyecan zelzelesi uyandıran ayni 

zamanda Renkli fi limlerln en son icadlannın bir zaferi olan 

SEViŞTiGiMiZ GÜNLER 
Yeni teknikli baştanbaşa Renkli 

Süper filmi İstanbulu da yerinden oynattı. Böyle bir San'at, Aşk ve Teknik harikası ancak 
bir asırda bir defa görülebilir. 

Ayrıca: JAKİE COOPER ve WALLACE BEERY'nin }'... 

CANBAZHANE ÇOCU\.JU :,~~~:~s.:.. 
DiKKAT: 

Bu hafta programımız maalesef Çar{arnbadan itibaren temdlt olunmayacaktır. Çünkü Çarşambadan itibaren 
~------------• TARZAN'ın oğlu başlayacaktır. _____________ ,., 

BUGÜN 

i PEK 
Sinemasında 

2 TURKÇE SöZLU 
Fi LM BiRDEN 

1 a Ş ~ R L O K H O lb M IE S (8askerviller'in köpeği) 
2 - 3 PALAVRACILAR POLiS HAFiYESi 
Ayrıca : G R A F S P E E ~ırhlısının Montevideoda infilakı ve batışı 

S la r ŞERLOK HOLMES 12,30 - 3,10 - 6,ea n 3 : 3 PALAVRACILAR 2,- - 4,45 - 7,30 
Suare: 8,40 da 2 filim birden 

VEDAD YAN 1 K 
ESi RE 

Şarkın en güzel aeai: ÜMMÜ GÜLSÜM 
TÜRKÇE SÖZLÜ ARAPÇA ŞAKILI 

Bugün ŞOK Sinemada 
Fransamn en tanınmış muharrirlerinden FRANCİS CARCO'nun 

layemut eseri, yaşanmış bir aşk romam olan 

KADINLAR HAP.SHANESi 
Büyük sanatkar VİVİAN ROMANCE tarafından dnhiynne bir surette rant· 
tılnuştır. Bu şaheseri gönniyenler ve tekrar görmek fstiyenler için son fırsat 

'* f 

Bugün SÜMER sinemasında 
VERDİ'nin ilroıt musikisini... Operaların ihtişamı... Şayanı hayret 
Mizanseni ve Orkestrası ..• SCALA de MİLAN'm en güzel eserleri ... 

VERDi ve AŞKLAR/ 
Fransızca sözlü ve musikili şaheseri yaratanlar: 

BENJAMiNO GiGLi - MARiA CEBOTARi 
(SCALA de MILAN) dan 

Bu filimde: SCALA de M1LAN'n hakiki sahnesini görecek ve TROVA

TORE - TRAVİATA. AİDA vesair parçalar oynayacaktır. 
irn.veten: Ekler Jurnal son dünya haberleri. Bugün saat 1 ve 2,30 da 

~--------• tenziltitlı matineler 1 

BUGUN sAKARYA'da 
İstnnbulda gorwmemlş büyük bir :mm 

Şen ve Şuh Bir Fransız Filmi 

Macera Kad111ları 
(ARİSTOKRATLAR KLtffith 
VİVİANE ROl\IANCE 

ELVİRE POPESCU 
ARMAN BERNAit8 

Günün hndlselerlle al~kadar büyük 
bir mm 

Deniza ltı Avcı Gemisi 
(Fransızca sözlü) 

RİCDARD GREEN 
GEORGES BANCROFl' De 

Denizaltı harbinin bütün heyecanmı 
yaşatacaktır. 

2 büyük ye güzel filim birden .•. İlAnten FOKS J URNAL, Son dünya. 
havadlslerl ve ORAF von SPEE'nln lnfllfı.kı ve bat.ışı 

Bugün saat ı ve 2,30 da tenzilAtlı matineler _, 

Amerikalı şantöz 

LOUISE DUKE 
p A R K • O T E L t Orkestrasını idare ve teganni ederek, 

her akşam halkımızın takdirini celbetmektedlr. 
Yann Pazar MATİNE 17,30 da 

~- Gedikpafa A Z A K da BUGÜN 

O-ARKA SOKAK 
VİVIAN ROMANCE - PIERRE FRESNA Y 

:'aris batakhaneİerinin esrarengiz maceralarla dolu hayatlarını gösteren film 

UD - HA VDUD KADON 
GEORGE O' B R 1 E N 

GELECEK J>ROGRAM: 

ÇALINAN TA Ç türkçe sözlü _ _, 

·- Şehzadebaşı TURAN sinemasında -r ı _ ALİ BABANIN MİRASI 
Türkçe sözlü ve şarkılı ve tamamen renkli kahkahalar kralı 

EDDiY CANTOR tarafından 
eğlenceli ' 'e gülünçlü fibninde halkı nğlatırcasına giildürüyor. 

2 - SA v AŞ DİYARI (Jack Randal l) 
Büyük sergüzeşt ve heyecan filmi 

l\lntineler ıı den itibaren başlar gece suaresi 8,30 da başlar Telefon: 22127 

IEBİB TİYATBOSC 
Tepebatı Dram kısmı 

Gece sant 20,30 da 
HAYAT BİR RÜYADm 
atlklll cad. Komedi 1ınuu 

Gündüz nat H • e 
Çocuk oyuna 

Oece 1a&t 20.30 da SÖz"ON KISASI 

Ö LÜM 

BUGÜN Herkesin seveceği, beğeneceği, alkışlıyacağı nefis ve 
harikullde filin 

İstanbul Kasapları Türk anonim 
şirketi idare meclisi azasından Nazir 
Günaltay rahmeti .rahmana kavuf;
muştur. Cenazesi bu günkü cumartı
si günü Aclbademdeki köşkünden 
kaldırılarak Osmanağa cam1sinde öğ
le namazı kılındıktan sonra Karaca
ahmeddeki aile kabrlsatnına defnedt
lecek.tir. 

Merhum şehrimizin sevilmiş ve ta
nınmış tüccarlanndandı. 

BIRAKILMIŞ KIZLAR 
Senenin en büyük Fransız fi lml. Baş rollerde 

M • h ı • p l IUARCELLE CHANTAL 

ıc e ıne res e 1~1:D~;~~:; 
Filme ilave olarak: FOKS JURNAL dünya havadisleri ve 

GRAF VON SPEE zırhlısının infilak ve batışı 

Bugün saat 1 ve 2.30 da tenzilatlı matineler 

Çiçek getirilmemesi rica olunur. -VEFAT 
Devlet. Demlryollıın Üçüncü İşletme c r 

Baş Müfettışl bay So.brl'nln 11/ 1/MO t ru •
hinde Ani olarak vefat ettiği haber alın
mıştır. Kederdldc o.ilesine sabır, kendisine 
de Allo.lıtnn mağfiret dileriz. 

* Çocuk Esirgeme kurumu Knsımp, a. 
kolu başkanlığından: Çocuk Esirgrm~ R ı
rumu Kasımpaşa kolunun yıllık kongr s1 
14/1/940 pazar günU saat 10 da Bostnn s 
knğındo. 5 No. lı Halk parU.si binasında l -
pılncağından muhterem üye ve muhit hal
kından arzu edenlerin tcşrifler.L 



Edebiyatta yeniler mi 
eskller mi? 

Şair B. Yusuf Ziya kalemini 
bırakmıya taraf tar değil. 

" Edebiyat henüz Duglas bıyıklı, sesleri genç 
horozlannki gibi çatlak çatlak çıkan 

çocukların harcı değildir. ,, 
Şair Halid Fahri Ozansoyun otıu 

Jiııe f8lr Oavsl Ozansoy geng edlb 
arkadqlannın hissiyatına tercüman 
olarak fazdıtı bir yazıda edebiyat 
Aleminde bir tasfiye i8temiştır. Baza 
lmzalann gazete ve mecmua 8iltun-
1annı tuttuklanndan, gençlere edebi 
bayat sahası "kalmadığından acı acı 
fikAyet eden genç muharrir •Bu va
ziyet karşısında hiklyede bir Said 
hik'in, nesirde bir C&hid Yamaç'ın, 
resimde blr Abidin Dinonun, şiirde 
bir Melih Cevdet, İlhami Bekir, Ca
hJd Saffet Nall V'nin mevcudlyetlni 
ktnıden öğrensinler. dtyor. 

Dün neşredilen bir listeye göre 
tas/iyesi istenen edibler şunlardır: 
Yahya Kemal, Reşad Nuri, Fazıl Ah
med, Mahmud Yesari, Mltat Cemal, 
Peyami Safa, Aka Gündüz, VA.il Nu
reddin, Halid FahrJ, Burhan Cahid, 
Faruk Nafiz, Orhan Seytf, Yusuf Zi
ya, İbrahim Ali.eddin. Şüld\fe Nihal, 
Bchcet Keınal, ~Mahmud Kara
kurt. 

Edebt hayat sahasını yeni yetişen
Ieı·e kapamakla itham edilen edibl&.. 
Iiıı gençlerden yükselen bu tasfiye 
talebi k&rfısındak.i durumlarını ve 
ileıi süriilen fikfrleı· etrafındaki dü
fÜncclerlni öğrenmek istedik. 

Dün tık olarak ziyaret ettiğim Ak
baba sahiplerinden şair B. Yusuf Zi
Ja Ortaç .gençler lıesabına ınaalese!
tasCiye talebi karşısında kalemini 
elinden bırakmaya, ve badema sükıl
tu ihtiyar etmeğe hiç de taraftar 
töı tinmedi. Hatta biraz slnirll idi 
deneblllr. Gülerek: 

- Azizim, dedJ, biz bir kere niçin 
ihtiyar olalım? Genç nesil biziz. On
lar henüz çocuk nesil. Bizim de bü
Yüklerimiz var. İn§allah yakında üs
tadımız Hüseyin Rahminin yüzüncü 
.Yılını :kutlayacağız. Hüseyin Cahid 
bizleri çok geride bırakan blr velU
diyetıe taze taze yazılar yazıyor. BU-
1iik romancı Halld Ziya, hAlA hikA· 
Je kitaplan neşrediyor. Onlar genq
likıerinl muhafaza ederken biz ne
den ihtiyar oluyoruz? Er.fiamdillillAh 
her cihet.çe genclzl • 

Ve SÖ& tasfiye bahsine intikal edin
ce: 

- Doğrusu bunu hiç anlamıyo
nıın, d!ye bqladı, ne ıyapalun yani? 
Mesleğlıniz serbes meslektir. Blzl sü
tunlara hükfunet tayin etmiyor. Son 
lanıanlarda bir Basın birliği kurul· 
du. İşte o kadar. Patron :yazımızı alı
yor, kitapçı eserimizi basıyor. Halk 
Yazdığımızı okuyor. Sonra gençler 
çıkıyorlar, «Bırakın, yazmayın, su
IUı_ı» diyorlar. Bunu bize söyllyecek
lenne gazete sahiplerine gidip söyle
linler. 

Bu iddiayı ortaya atan çocuk ken
disinin de çalıştığı gazetenin s&hlbine 
çıksın «Bundan sonra babama maka
le :Yazdırmayın, bana yazdırın!:. d&
sln. Reşad Enis Vakit razetesln4e ça.. 
hşmaktadır, zannediyorum. Hakla 
Tank cençlert hlınaye eden bir at
tır. Kendtaine nı6racaat ederek cBu 
sazetecse 8adrt Brteıne. Hattı 8ilh&
,. makale YUdırnıaYDı. ben yaq.. 
JDl'l ı:. desin. Bakahnı ne ce.., aıa.. 
catlar? 

1stnı -6ylemi1eJ'inı ••. Şu ÇOCQkJ&rm 
hepsi bir araya geısmıer. tara ..,_,. 
ftrip kırk gün kırt ıece çal•fl"'Jar., 
lnıtnbn ~aml Satanın bir tlkruını 
JPzemazıar. 

Ş:lir Yusuf Ziya 

da çııpınır, Vukit idaresinde alın te
ri doJ:.cr, kims,.. c.Hemşeri halin ne
dir?~ diye sormaz. Kolay mı zannedi
yorsuımz?> 

B. Yusuf Ziya bu «kolay mı• SÖZÜ.

nün arkasından Fikretten okumaya 
basladı: 

Kol. y mı? . . Snııatı sız öyle kendi kAndl
slne 

Olur b•ter mı kı~ as eyllyorsunuz? FUkat 
hey bati 

Vucuda gelmek için bir sahife! nagama$ 
Neler ceker o beyinler, nt-ll'r çeker da 

ylnı 
O '· omelerdeki tesiri bulmal ıp l:<lıı 
.f.rn. r bu ncz!nl tasvire bir llsımı hatı ! 
Ko a bu öyle mi? ..• 
Ve başını acı acı salladı: 
- Evet kolay değildir! Edebiyat 

henilz Duğlas bıyıklı, scslerl gen9 
horozlarmkl gibi çatlak çatlak çıkan 
çocukların harcı değildlrJ Sen eski
sin yazamazsın, ben yeniyim yaza* 
nm. Bunlar çocukca IM!ar. 

Zaten sade ttirkçe cereyanı, arus 
veznmden ayrılmak edebiyatın aley
hine oldu. tş parmak hesabına dökü
ıtince kalem bulan şlir yazıyor. Aru
zun cenderesine girselerdi görürdüm 
ben onlan ... 

Saya saya beş isim sayıyorlar ... 
Bütun bu çocukların görünmesine 
mani olan bu bef isim midir? Ne 
lcuvvetll adanılanz yahu. 

- İddia eskilerin artık işe yara
madıklarıdır. 

- Buııun açıkçası biz onlann ifa· 
ne., .gc miyoruzdur amma bunu söyll
yemiyorlar. Dostluk, düşmanlık baş
ka, sanat başkadır. Ben ~el bir şllr 
okuduğum zaman bazlann en büyü,. 
fi.imi duyarım. MeselA Yahya Kemal
le biz dargınız. Fakat cAKŞAM» da btr 
ftlri çıktığını göriınce Adeta bayram 
yapıyoruz, biribirimizl telefonlarla 
arayaı ak haberdar ediyoruz. Salıiblle 
aramız açık, fakat şiir güzel ue ya
palım?• 

B. Yusuf Ziyaya cOençler arasın
-da istidatlı bulduğunuz, eserlerini 
takdir ettiğiniz isimler var mı? sua,. 
Uni sordum. 

- Tabil var, dedi, meself. Said 
l'afk hakkmcJa 1y1 düf(lncelerle dola.. 
JUDl. l'abt nesirde Cahid Yamaçuı 
mevcwUyettnden haberdar delilim. 
Behcet Kemali# merasim flb'lert mO... 
\esna, 1Jelmlr1m. Şair Ahmed lıluhl-
111 çok beleniyorum. Onun bir Yemen 
törkü.sünü okudum. FeVkalAde ldt. 
l'akat çoktandır yunuyor. Herhalde 
1lllzl birdenbire blr ıürprtZle kal'fllat
tuacak. Soma CeWeddhı Ez1ne ftl'. 
tft.e bu ilim son zamanlarda yudıll 
eaerıe11e mefhur Oldu 'ft edeb1yatm 
Betler çete8t onun tanınmamna mani 
Olamadı. 

Yazacak yer aradıklarını iddia 
eden bu &ençıer fllıiertnl de lstedak
leri glbt tıefl'eCilyorlar. cYazık oldu 
8tlleyman efendiye:. mısraı Türk ede
biyatının en meşhur mısraıdır. a.. 
çenlerde blr doktora cHa.ataım n&lll 
oldu?:. diye sormuşlardı. Doktor cınun 

Sonra tasftye ... Şu BabıA.U ne naıı
kördUr bWr mlslnis1 Azizim bls A-. 
babada b1r anket yapt.lt, Flkretıa 
cBir Wızal teehhOı> Qnft hatırlaya 
çıkmadı. DüşünUn, l'itret unutuıu
ıor; romanlar )'aZIDlf, zamanında en 
büyük rağbeti görmüş :Mehmed Ra
ufu bilen yok. Nasıl olsa susacağız. 
Ölüm heplmizt ıiikQta mahkUnı ede
cektir. Fakat bunlar dlayır, ölmeden 
susun!• diyorlar. Bu 1akı.\lmu. Sa-
~na~t~n~an~k~örd~ür~· ll!llYUSm:ır.et.i...DUU&am.-L..Akw.n.o-a 
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30 aene evvel kadına epeyce ıeyler ahlırclı: Söz, çimdik, iftira 

mektup ••• Ben bile, bir kerre, o aonuncu ciirmıJ işlemiıtim 
BTet, otul fU kadar sene eneı ... 
O r.aman, mapzalarm blı1ndıl. 

)'ab&ncı müa.lüman kadınlan.na ru
layıp ild çift lAkırdı etmek, beraber 
JUı11mek, bir yerde bir müddet bulu-
fUP kontıf!Dak mesele ldi; muhatara
larla dolu blr serg(lze.tt, netıce.l k• 
tlrilmez bir vaka, zorlu bir işti. D~ 
yanın gözü üstünüze dlldltrd1; sanır
dınız ki etrafınızdakiler - birdenbli'e 
hareketi durarak perdede mıhlarup 
kalan eski flllmlerdek1 insan tasvir
leri gibi. birer heykel kesilmişler, al1f 
verif, gidif geliş durmuş, derin blr 
stıkQt, rnilthlş bir donukluk... Ve bu 
buz kesmiş klinat ortasında tek 
canlı sizsiniz; göze !iz batıyorsunuz; 
yalnız sizin ayaklanruzın sesi, hatt& 
yüreğinizin çarpıntısı duyuluyor. O 
derece şaşırır, yürürken kösteklenir, 
konuşurken kekemeleştrdinlz. H~ 

ılle bizler gibi tüysüz, toy, terübesbr 
ftç genç olursanı.z ... 

BonrnRrfe'nin Tepebaşı cihetindeki 
mermer merdJvenlerlnl bu halde in
dik. Gözleıimiz arkada idi: Geliyo~ 
ıar mı, gelmiyorlar mı? Gellyoıiardı. 
Heyeca."1lrnlz son haddine vardı; zira 
kapıyı iter itmez kendiınlzt onlarla 
beraber, yanyana caddede ~ 
tık. Atlı tramvayların süriiklendtlf 
bu daracık cadde bize, beş bin ld4in1n 
blrlkip seyrimize hazu durduğu bar 
meydan tesf rlni yapıyordu. Maama.. 
tnı içlmtzden. -bütün endişeleri .bastı
ran bir benlik gururu da d11)'lll&k*a 
tdtk: Artık .adam, erkek, çapkın, ho
varda oımu~k. An, başka arlcad ... 
lara, merak arttıncı bir taltım kapah 
geçmelerle bu rnuvafakıyeti, ikbali, 
zaferi ne lezzetle an1atacak, nuıl 

hayret ve hasecllerini ce1bedecektikt 
Nihayet, işte caddedeyiz, birbtrlrnJı. 

zin yanındayız, besimiz bir grup ol
muşuz, fakat yabancı yabancı dunı
'JOnIZ. Söze başlamak curettni bu ~ 
fer ben gösterdim: 

- Ne yapacağız, neı eye gıdebtli
ilz? dedim. 

Dolgunca kadın peccslııi kaldırdı; 

baktım: Pudralı, aünneıt, oldukça 
yorgun, cllşlerl intizamsız, tebessüım 

n.tmcn meyus bir çehre ... 

- - Vakit geç, dedi, karşıya donelim, 
isterseniz, olmaz mı beyefendi? 

Olmaz olur mu? Olur, hay hay, 
pek münaalp, pek muvafık ... Bu~ 
dald. cvaldt geç.. sözüne dikka.t ecll
nlz; daha günef1n. hem Jaf gün8finln 
batmasına iki saat Yar; amma kadı
nın ckarşı> tablrlle anlattığı İstanbul 
tarafı içtn akşam olmat ttzeredlr; 
ikindi ezanı evlere ç8kilm~t saatidir; 
oralarda sokaklara ~ktan hüzün 
çökmü,ştür, akşam aatıcılannm m~ 

llnkollk aeSieri tenhalaşan mahalle 
aralannda tnllyor. Silivri yoğurdu he
nilz çılanamışm bile boğuk, matemll 
bir lvaze, otuz. kırk sene sonra ayni 
:mahzunlukla hatırladı~m her me'f
llmln şaşmaz 'iniltisi y'üreklere çlSkO. 
JOl"ı 

-Gar.t o.zı 
Bu ışıktan haber aalan ve iyi t. 

Wtuz edille hiç de gam verml~k 
olan kelime, önünde iki teneke, bir 
taç huni yüklenmif eşekle geçen • 
ıtıcının ağzında bir son nefea entnt 
kesllh-di, tüyler ürpertlrdl; IDS&Dl bat-

1 ır ... ıırıı1ııııı"ı~_ııı.lıJ.;....._ı .. ııi:1ı1ll.tlı • 

dı ve cYazık oldu Söteyman efendi,_ 
detll. Bu ıJÖIU'et9 1U mani olablJdlk 
mi? 

B. Yuaut Ziya ile konUfDl•mıs anım 
aöylediğ1 cBütün bu çığlıklar ratel&
rtn kopardıkları feryadlanlır. B1r .. 
tidadm, bir kıymetia kendisini cm. 
JUl'ID&IDUUl& tmtAn ftl' mıh cttı. 

lelile kapandı. 
İçmek Osere bir aigara çıkardım; 

ldbrittmt gazetede unutmuşum. Bana 
verdiği notlar 8Zllllf gibi B. Yusuf 
Ziyadan bir de kibrit rlca ettim: 

- Ben kullanmıyorum, dedl. O. 
hm Seyftde bulaca'Jraınısf 

Ve llAve etti: 
- Bentm atqlm ÖJl• stgaraıar 

lçtn delfldlr .. 

lıyacat poeden ürkütür, uzayacak 
hayattan bes4tr1rd1. 

clt&llbJ& ıeçecekUk, '11., faka* 
naal? 

Buıttniin gençlerine pek garip ge
lecek .,. Olllan layaııa ve blae kartı 
da merbamete sevkedecek bir ,,ey 
söyliyeceltm: otuz şu kadar yıl önce 
kadınla erkeğin bir arabaya binmem 
şehir içinde yasaktı; kendi çoluğ1le, 
çocutfle de olsa yasaktı. Araba vesi
kası g&tererek bir mahalleden bir 
mahalleye gidilmes a... Hem, böyle 
bir vestkanm :tot.oğranı olması icap 
eder. Kadın resim çıkaramazdı ki ... 
Resml ele geçen btr kadın kocasın
dan bof bile düşerdi. Bu boş düşmek 
tabirlndeld pratik, kolay, şöyle ken
dinden flP diye hemen oluverme ma
rlfet.Jne dikkatinizi çekerim; enstan
tane, ot.omatik bir halt var kt car
m ud plf, ağzıma düş. sözünü hatır
latıyor. 

K&rflya geçelim, lll, :takat nasıl? 
İı:iıdadımıza, kim blllr kaç yıllık tec
rübelerin yardımlle gene kadın ye
~: 

- Azapkapısına ineriz, oradan 
sandala blnerlzt 

!ttru etmedik. Sandal kelimesinin 
bir sihri de vardı; dillerde bir cll&
miA.b edelim:. şarkısı dolaşırdı; Jca.. 
dın, den.hı ve sandal? Ta haşre kadar 
birbirlerine bağlılığı biUp tiikenmtye
cek olan üç imtizaçlı unsur! 

İki oarpl1ı fekll öne diift.ü; ıe.u.. 
bastonla. ve eldivenli Oç süppe C}OCuk 
da arkaya . .• Alır afır, kaftleler ara
sında h1ç münasebet yokmuş gibi 
sahte tavırlar alıp sağa sola bakarak 
hem gidiyor, hem fısıl fısıl paramızı 
hesaplıyorduk. 'ttstüınüzde sekiz al
tın kadar çıktı; bugünün piyasasına 
göre her altın on yediden, yüı otuz 
altı Ura eder. Bilhassa o devirde, kal
dırımlarda kuvvetli kuvvetlf basarak 
yüıümek hakkı veren bir para... Ka.. 
za.en btr mağ'aza camı kırmak ihti
malinden torkmıyabntrdfk. Nedense, 
gençllğimde ben bu uzak. hemen h~ 
men imkAnsız ihtimalden dalına tır
kerdlm; baston fafımamak ldett o 
'korkuya son verdi. 

Azapkapısı denllen yer, senelerden
beri yolsuzlula. köprü hasretine uğ
radığı için bel'kt u.nutulmuştur diye 
söylüyorum, Unkapanı köprüsünün 
Galata tarafındaki meydanlıktır. O 
zamanki Altıncı daire. şimdiki Beyoğ
lu kaymakarnlıtı önünden Meyyit yo
kuşuna çenildik. Burası, eskiden, 
hırlstl,an mezadanna mahsus mer
mer WJjd, heybl yapan bir sıra tatÇa 
dükkAnJarmm dtsf1dill Qeklç aestt bir 
dar aoltaktı. Mermere inen çekiç sesi 
bllltr ahenlcH, latT&k, tue, genç ve 
dinç otm•mna ratmen ne kadar hö
zttn wırtdd1r. . . Galatasaray lisesine 

ben o JOldan gidip getcUj1m lçtn • 
hassa ne dönüşte delfl de mekteb1 
gidl.fte. hümiinü senelerce duymq 
bu ahret sağnalı altmda atn1rI 
~den senelerce esiyet çe 
miftim. 

Tek kelime konuşmadan, 1'te 
yokuşu indik. önümüzdekilere bir 
bahriyeli. bir tulumbacı, iki sof 
&öz atmışlardı amma biz oralı olma,.; 
mıştık. Otuz sene eVftl kadına epeyc 
şeyler atllırdı: O&, söz, çimdik, itti~ 
ra, mektup ... Ben bile, ayn hik.A.y 
dJr, bir kere o sonuncu c11nnü 1fi 
lemiştim. Serveti Fünun edebiyatın .. 
da aŞk mektuplan ehemmiyetli b 
mevki tutar, hattA zarfın ve kAğıdm 
cinsleri, renkleri, şekilleri, kokula 
da tasvir olunurdu; mesel& chafif bir 
verven rayihası neşreden müstatll 
Ş(kilde leyllkl etamin klğıt> gibi bir 
tarif ... tnırenerek, böyle bir .k8ğıda 
yüzünü, gözünü sürmek arzusuna 
şiddetle kapılmamak mümkün mü? 
Sonradan arkadaş olduğum merhum 
Sat!eti Ziya bu mektuplaşma şub&
ainin o edebiyatta mütehassıs .,en idi. 
Yeni edebiyat kitapları ve hocalan 
muharririn (Hanım mektuplan) nı 
ve öbür eserlerini sahte, sunt bulu
yorlar. Benim gibi eskiye yettş~ ve 
kibar aile harumlan muhitine sürü
nebUm.lş olsalardı bu mektuplarla hf
klyeler içinde reallst birQOk noktalar 
bulabilirler, hattA tanıdıklarla da 
karşılaştıklarını görürlerdl Şu var ki 
Saffeti Ziya'9mn çOk ciddiye aldığım 
daha evvelce Recatzade Ekrem bey 
(Araba sevdası) romanında büyük 
bir muvattakıyetle hlcvetmişt1. Kad
ri bUfnmeyen değerli btr eeeı- de 
odur. 

.. . Her ne ise, deniz kenarına geldik 
ve hep beraber blr sandala bindik. 

Neden kadın erkek bir arabaya bL
nilmesl yasak da sandalınld deRll? 
Şimdi, b~ ciheti ben de düşünüyorum 
ve scbepleı"inl buluyorum: 1 - Ara.
banın, hususile kupa olursa dört ~ 
rafı kapalıdır, sandalınki açık. 2 -
Arabacının arkası müşteriye dönük
tür, sandalcının önü. 3 - Denls 
korkuslle sandalda uslu durmak za.. 
nu1, arabada lhtiyaı1 . .. Vaırtınıs 

~ ili daha düşününüz, ben hikl
yeme devam edeceğtm. 

Bedk Halid 

T akıim gazinoıu kiraya 
veriliyor 

Belediye, Taksim bahçesindeki Belediye 
pztnOSUJlU tlç sene mtlddetıe tıran ver
met ibere bir anarma tlln etmlfUr. .. 
mtllald ..,.ı teltllf edene pztno kiraya ... 
rlleceltUr. Dwe 78Pıl4Malı .anra Bltret
'8 oldulu llbl IMIDOJ11 ~ .._ 
dl.ve aruın4a bir flrb& kandmat aareta
ıe bir mukavele JaPl)acatılr. Bu Rretı19 
Beledl,-e fillen pztnonan ldarubla ttU
rat edecett Clb1 sutnon• :mumelelertll 
de kontrol edebDeceıctlr. 

Ah Erzincan, Vah Erzincan! _ .. .,.., .... _ 
Oöıı yaflDl l"ırat &il" OOf&U, çatladı 4urdu; 
~toptu anki; ouum )'alUJOr, camm. 
Kara babU1n beD1 babenla Jere wrdu, 
Ah rtset SnfıM-•nnn 1 Vah derdll Enlncan•I 

••rde minicik JUY&lll. ~ .,......_,_ 
llUl1 bir an lolnde nn P9tl bir l1em t 
CennMteaı btr ~ blrda olduD eebeno-

Ah c1ize1 Krzlncaıum 1 Vah derdl1 Dlılnoumal 

zerelal.l bahçeleri meJft yermez mi oldu P 
Gelln kızlar hatlarda ~c;ek dermez mı olduf 
Oant Ol'((a murada tim.- erme. mi oldat." 
Ah !1ize1 Bmncanıml Vah dmUt Snfncanuat 

YaTrUaUZ e.nacıtıar balnn& buarken laf, 
Anam nTI'Ularm .ı oımue Ctidnda ,.., 
Olilml r.lemekte al kalan her kanı bq. .. 
Ah &1lu1 Eralncanım.l Vah derdll :lrzlneamunl 

cKazantayaıodan ıünet. tehre b&tmuın IQrl. 
Ay be)'U tenerlnl s&te pkmyın P.Jrt: 
~de CO§kun Fırat ctlltlp atmuın P1'J1. 
Ah ıtbıe1 Brmıcamml Vah derdll Bnlncamml 

Anarken hatıralı toı>ratuıı. tafmı. 
Blr yumdum da btn döktüm l&ılerlmilı ,..._, 
::ıte acıklı bltlrdln toprakla avqmı. ı 
Ah ıı11Ml ErsJ.ncaıuml Vah derdll Bndncwnm 
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Memleket.in Amerikadan göriinüc:tü Türk • /ngiliz Fransız mali ve ticari 
Y anlaşmaları - i t halat ve ihracat vaz iyeti 

Blıımarkın bir eoa\i nr: 11Ferdler pek na
«ır w.ret*e tecrilbed• 18t.ifade edeı1er, m.n
Jetler h1f btr za:ınan-1 

cTarth tekerrürden SbarettJr» derler. B\l-
11un m&nuı da hertıalde p: M1Uetlu '90-
r libeden der.ı ~amsdıkları 1Q!.ıı ayn1 b&M
lan ıetrar edip ctderier. 

Ftrattaki hAdlaelere töyle bir IÖ'<I i~
rirset derhal ttılllm ewe{re m ecbur olunu; 
ki, Blsmarlt umu.m1 bakımdan haksız de
ttL. Mılletıer bir tdrlti ~beden ders 
al.anuyorlar. Ayrıl ..t>epler btr düsüye ayni 
neticeleri do4urup ctdlyor. 

Biz kald'!nln haricine ı;ıka.bl.ldlğiı:üıi n 
tecriieelerlmızden der.ıs aldıtımm herhalde 
1ddla edebiliriz. Sebebi dı> ıu kı, bl7.1m ıuı 
btr zıunıı.n içinde ıeçtrdığlmla ~rübe\er 
çokLur ve pek .. cıdır. Uzwı bir ba.Wık dn
rlnden, sathi ve yanm tedbirli bir beka\ 
miıcadelei>111dt'n, cih&n liarblndekl can çe
~meden sonrtı öldük, sonradnn yenJ
den dirildik. Umum! hayat aöndli, günün 
birinde ba.'ika b'r sahada yeniden parhdı. 
Yaşlı. ort:ı. yaş1ı ha.ttA genç neslllere r.ıen
.ı;uu Türl.::leıin dıışünce ıileml, uııutuıınaııs 
tecrii.bE:lerlc _yoğrulmuştur. 

Blı:iın, millet haWle tecrübeden den 
alaburu:ımız iddiam Wt:ı. kalınamı§t.ır. Ana 
yıırd harh:indc ımı.zi S.'\hibi olma.nm bir kl.ı· 
dcğıl, b1r yük olı.lu~wıu lıb'.<i~n enel ke~te
den, , c bu keşfin kaplarını yerine 6:etlre
rek imparatorluk cmcllcıile dolu bl.r nuı.ıl
yl ('an ve gonülden t.a.siiyey~ utrat:n~ ik!n
cl bı.r millet bilmiyorwn. Dun.ya yuzundeld 
umumi emnlyt>t 'e barış ihtiyacının mA!ıa
sım cıa kimse bizim kndar kavranıam.ışta. 
Bıt:ı.raf ınllletlerdPn ı;oğu, umunu t'm 1ı;ete 
lııtidadıuı el iılrliı;lle korumak lüzumuna 
goz yu.-rıurken ve tehlıkenln birer birer ken
di kapısın,. gelmesini ve çatınasun b.:okln
kt:'.D, blı ce nrcUe tedbirlerlmlz.l aldık. Bu 
yolun tlbette riskleri var. Fakat tek b~
nıu.n. dlerL'lllz ba(;lı beklrmekteki fllli riı;k
leri daha az dtllil ... Hareketli ve tedblrU 
~ lyaS<!t..intlzln nazari riskleri buna n lsbet.ıe 
pek ı ıı.fi1' kalır. Sonr-a milli blr11Qe ve ahen
~c 'niliğimlz kıymet tecrübeden del'8 r ldı
i• ınızm en g ıızel deJUldlL'. 

.Milli s1y:ı..~ct1mlıln umumi maıw.arasuıı 
ıılakl.::.rdan, bu ınra<lH. hele Anıertkadan gor
mek ferahlı bir nıanzaradır. Yurdun içinden 
bo,!le bir manzara ayni berraklıkla gor11-
lPmt;Z. Me.;afcnlıı kısalığı. gözü ıa~ırtır, ~u 
\ c~·a bu ne\ i t~fcrrüat dikkaUmizi batlar. 

Sonra. kendi olçülerlnıl:ı: bitaraf s:ı.yıla.
maz. Tuttuğumuz yolun bitaraf ııönışlu ın
sanlar lizermdcki tesirini yıı.kmd&n görmek 
ve vlrınek lu:ı:unılu bir şeydir. 

Bugün Aıııcrikalıla.rın gö:ı:ıt önünde can
lanan TÜrkiye, mukadderatına \IU:ıı m~n'\· 
aile haklın, bar11 ve emniyet. iç!n atılgan 
bir gidiş tutnınğa her Yak.it hazır bir me:m
lekettır. SÖ'-' tutmak n taıLah.hüde bağlı 
kalmak gibi rne:ı:lyeUer dünya yüzünden 
kaybolurken, Turk ınllleti b11Dlan lnnn 
hk hesabına dirilt.mif, canlandırnui, dünya 
yangınından kurtarmJ.ttır. B1r Amerika l{a 
setesı f6yle diyor: •DünJ& )'bQ:ode .tösllntı 
t u tmak lüzumunu tanıyan bir tek meni .,. 
asil ınWot olsun kahnuı ıwaaı.n llUT ltt 
n recek bir teYdir..a 

Ta.l.na fUra&ı var lı:1 ıerek RıUulumus a
r a.set ve areret cotıratt mevtümıs, btsi ıe
nio bir sörQo aah1bl olmata. dln7a ölçüaün
de btr ıtdıf ialdp emıete, m.Uleiler aruı 
me-yk11mJ.lıe uyrun nrette 1kUlad1 Te .. 9tı
ına1 bUım.dan kunetıenmete, bütün d•uı-

Yazan: (Ahmed 
yanın tecrübeden ders alır bir hale gele- f 
bHme.si husu ·unda canlı bir rol oynama.ta 
bizi 1.deta mahkum etmektedir. Bu m ev
kll.m.izirı lcaplanndan kurtuluş yoktur. Bun
ları yerine ıtetlrme~e el birllA'lle çalıtma
mak, b!t milletin hayatında pek nadir te
aa dl1t edilen fı:-s:ıtlan bçınnak d•nıck 
olur. 
Kar~ımızda birkaç ruhl enael vardır. Bun

la.n olcluğu glbl görebilmellytz. Bunlarda.n 
b1rlncis1, kendi. mazimizi ve kendi kablliyet
lerim.lzi hor ~örmeml:ı: ve terakkiyi taklld 
m1naaına nlmaıruzdır. Müstemleke idare 
eden milletler müstemleke halkına ne yap
mata çalışırsa bunu neslllerec kendı ell
mlzle yaptık. Kendimize a.1d en gtizel şey
leri bile hor &;ördük ve unutmağıı. çalıft.ık. 
Şunun farkına. varrrıartık k.1 terakki., blr mil
letin keııdlııe ald husu~ıyet!erl ortadan kal
d!l"ması ve şu veya bu ecnebi nıUletl hklid 
etmesi değlldlr; keudl hayatının çerçeve.si
ni ve bwıun gUzdl!klerlni nıuhafıu:.a et
mek.le beraber bilgi ve tekniğin mu.sbet ne
ticelerin! kl'ncllne mal etmek, aklın "mir
lerini ve terakkinlıl icaplarını yerlne g~tlr
mekUr. Bugimüıı Japonlan dunku tak1!dcl 
nesillerine Jftnet ediyorlar, çıinku yabancı
ları körü'l:orlıne taklid edellnı derken v~ iyi 
bir Japon ycrlnc üçüncü, beşinci derecede 
bir Amcrll.::tlı -veya İngilll l lbi etiıiinmeğe 
çalışırken, Japon hayatına a1d birçok gti.-
1.clllkleri ve üstünlıikled yoketıııişlerdlr. 

Nevyork sergisi, altmış mllletın nıüır.t s.-n
li Ue kayııa.şnıııta ve dcrdl~ıneğe YPSlle ol
du. Börte bir netıceyi ancak senelere• mem
leket memleket dolaşarak elde clmC'k müm
kun olablllrdi. Bu tcm:ıslann bt>nde bırak
tığı en derin tesir, devamlı v~ verimli t:ıir 
terakki gidl'iinln ancak kendi marlınlze 
nıuhkem biı· surette ı;çıııel kurmak auı·e'.1-
lc mümkiiıı olab!leccktir. Her mlllet btınu 
k~ndi hesabına. keşfetmett.edır. Bilgi ve 
teknik glbi umumun malı olan kıyınetler 
\ardır kl. bunları elbette kendimize m...ı 
eder'.z ve lnsaıılık hesabına 1leıl get1rmcğP 
çalışma~ı vaz\Ce biliriz. Fekat bunun iı;!.n 
kendl milli hiıvlyetııni7J, uzun bir maztnln 
yuratLığı ve olgunlaştırdığı hususiyetleri ve 
güzellikleri lnkire hiç bir sebep yoli:t,ur 
Taklldci sıfııtlle hlç bir za.ınan orijinal e.,er
ler yaratacak halıı gelemeyiz, hiç bir 1a
man devamlı bir şekılde saygı ka:z.an'lr-.a
yız. Arkamızda o kadar ge:ı~ hazineler 
vardır kJ, bunlar arasından aklın icapla
rına uygun bir sul'ette yapılacak blr seç
me, yaıntıcı ve veıinıli bir içtimai muhi~ 
kurmamıza kolayca yol açabllır. 

Nevyorkta ıuodem bir Türlı:: mimari .. ..?rt 
Jyl bir inıtUıan geçirdi. Bu nıuvaı:ta.kıye~. 
renbizllkten, taklidcilikt.eıı ve keudicliz'! 
ald §eylcı· hor görmek Jtiyad.ından kurtuı
mag-a neden iyi bir b~lan~ç olmMın? 

İkinci bir ıehllke, bir kıstın vatandaolo.
nn bile harlçt.eki ı!rat lıarekellerlnln tesi
rine k:ıpılmnları \'e gen~ ölçüleri kaybt;.. 
meleridlr. Nazarı olarak bu <lıl; ya kabuğu
m uza çekilerek harice olan pencereleri 'lli
zi azaltmak ve darlığa doğru gitmek ve y.ı
hud ecnebi l<!eolojileıe kendimizi kaptır
mak ~klinl alabllir. Her menıJekette l!r:\t 
hastalıklarına tutulmuş lnsanlnr varaır. 
Bunların muhite olan tesirleri. gtıruş ufku
nu daraltmak •;e geni§ ve müsbet ınllli •dc
allert menfaatlere feda ttmek yolunda ;1•11·. 

Memleketimiz ~bl, mazının uzun ihmaJ~ · 
rlni tamir etmek vaziyetinde olan b!r m'!nı
leket için bu nevi ctrtran ve tesirlerin 1'ep-

İzmir civarında heyelan 

Ht-) elan sahasındaki tarihi su k«"merlerl 

h mir (Akşam) - Her yıl fazla. 
yağmurlardan ·sonra Kızılçullu ve 
Kemer istasyonlan arasında görülen 
Heyeıaıı, bu yu, daha fazla olmuştur. 
Bu mevkide mevcut çifte hattan b!
risi tehlikeye düştüğünden seyrüsefe
re kapatılmıştır. Yalnız dağ kısm.ın

.taki tek het üzerinden sefere devam 
edilmektediı'. Heyelan sahasındaki 

toprak, balçıl. çamunından ibarettir. 
Pek az da kirecli toprak vardır. Su
yun toprağı yumuşatarak heyelana 
sebebiyet vcımesine mani olmak için 
Devlet denılryollan mühend1slerl, bu
rada iki büyük kuyu kazdırarak etra
fını taşla ördilrmilş ve sulann bu ku
\•ularda birikmeleri için tedbir 3lmış-

• 
!arsa da bu tedbir k!fi gelmemiş, 
şimdi de demiryolunun altından kü
çük bir kanal açılnuş, sulann bura
dan dereye akması temin edilmiştir. 
Fakat yine heyelıinın önüne geçmek 
mümkün olmamıştır. 

Burada heyeIAndan zaman zaman 
İzmir - Buca şosası da tehlikeye ma
ruz kalmış, hatta. bir defa ela borul
mus fakat tamir ettirilmiştir. . , 

1 
Apart:maıı sahip1 eri 
Boş d:ıireleıinize hemen iyi 

kiracı bulmak için «Akşamı> ın 

KVÇ{)K tı.ANLARI'ndan tstı-
fade edinlı:. 

Emin Yalman ) 
sl, korkunç bir zehir mahiyetindedir. MllU 
bünyenin te.~rlni herşeydeıı evvel mUnakrı.
~ ve lkna.yolUe bu &1bi zehirlerden kurtar
mak Jhımdır. Bir de hususi mtonfııat ve 
mevklln bozulması yüzünden dünyanın ltlç 
bir muhitinden eksik olmı~ :ın şahsi lhtlras 
ve dedikodular \i:ı.rdır ki her vatand~~ın 
bunların te;,irtne karşı Bşılı olma& · -=~P 
eder. Ferdler her yl'rde zayıftır. Biı· fa .. :\ 
için muvukka.t bir husu.o.1 menCan.tlni. .mll
lethı devam!ı ve haya tt me nf~ a tıerlndcn d \ 
ha mühim görmek ihtimali hPr vakit \'!1'"· 

dır. Blr millet kendi hayati ınenfaatl ~rl 
namına falıs1 ve menfi dedikodu tesirlerin
den nıut,!aka korunmak iht.lyacında.dır, he
le hs.rki Alemde bu k:ldar enmiyet.'ı1zlik ve 
tehlike varken ... 

ttçünr.ii bir nokta: Nefsini. vat.anın ve 
millet ln men!ant..lerine tedn etmek, zevk ı~ 
menfaatlerinden umum içln !cragat n~ 
fedakarlıkta bulunmak bakuıımdan Türk 
mıııct!hı rekabet edebllecek milletler .ı.zdır. 
:r-.ıemleketln mühim ihtiyaç zamıınlanııd \ 
Türk nılllf seciyesi kendini ınut!aka belli. 
eder. Eski idareler tararuıdan nesillr.rce 
ahlaki kıymetlerin baıtalanma..,;ı ve idealsız
lığ'a ıkr.ımıye verilmesi, '.I'iirk r.t-ciyeslnin ana 
vasıtlamıı sar::;amamıştır. Cihan t.arb!n
den sonr.\ iııt,lklfı.l ınfü•:ıdc!Pınlz tarzınd:ı bir 
mücadele.Yi gôze alacak nılllet azdır. Ne c:n
re ki her glinkii hayatta içtlnı:ı.l ve lktıso.
di terbiyemizin mühim noksanlarlle 1tar~1-
!aşıyonıı. Içtlmai ıneutant ölçülerimiz ve 
buna Hld ahlAkı mü»yyidı:lı-riıııiz henüz lyl 
kurulmamıştır. Buıılıın kurmak ve mnnmi 
hayatta hntır -re gönül gibi tesirlerin sil:.11-
dlği ve anı:.'lk meziyete ve hizmete göm ilc
rilemck im~nı bulunduğu hnkkınd:ı. yenı 
nesilde tnm btr güven yı\rntnıak rnıını1ır. 

Dördüncü bir nokta: idari hayatta mah
zurdaıı ve mesuliyettcn kat;mal: meyli ye
ri.ne zarnri mahzurlara rağmen müsbet 'd 
de aramak ve bımun kap ettirdiği mesıı · 
l!ycUeri yük!enebilnıcktir. Bugünkü çeşid 
çeşld kayıdlar netice ıtibaı·lle hiç bir mah
zurun önüne geçın1yor, yalııız z:ınıan lsr:ı
fına ve verim bakımından kmrlığa sebep 
oluyor. Blı-lroç sene evvel ıncmleketlmlld<' 
tedkik yap:m bil' ıı.merlkalı mütehassis zru
pu vardı. Bunlar için binlerce lira sarfct
tilt. Paknt raporları n~redılıp umuma mal 
tdUmedi. Bunların neşri, pek faideU birşcy 
olur. 

Amr.rlknda bu miitehassı lordan bazıh
rile goriıştiım. Başlıca derdimizi !!Öyle trş
hi.s e<iiyorlar: •TÜrkiyede salılhiyet ve nıe
suliyet yükü pek ınıılıdud adıı.mlaı· üzerin-

• de toplunıyor, çünku umumi hayat ltımad 
üzerine de~u. mahzurdan ve ınesullyett~n 
kaçmnk esası üzeıine kurulmuştur. Her \'a
z.l!e AA.hlbine h1lati sabit oluncaya kadar 
Jtimad edUtcelı: ve vazifesine aid sal~htyet 
ve mesuliyet yükü verilecek olur.sa buaün 
muaıt.a.I bir halde bulunan birçok enerjiler 
işler hale gelir ve Türk· umumi hayatının 
verinıl az :.::ananda hayret edtcek kadar n.r
tabillr. Çünkü o zaman yükü ta.şınuk va
zife ve mesuliyetı derece derece biitiin mem
lekete taksim eclllmt., olur.1> 
Yanımı dünya.<>ı pcn~eresiııdcn menıleke

tlmb:e dair &öze çarpan 'llmumt manz.un 
l§te bu ... Rejimimiz o tadar sar ve iyi ni
yetler ve o kadar tenıU btr yurd aevlisl Ü'•&
rlne kuruımuotur ki, mJlletl«'r aram llltff

klinıtze atd bütün icapla.rın mutlaka ye!·!
ne &elecegl hakkında tam bir n ikbinlik 
duyu~·orum. 

Ahmed ı:ınin Yalır,ıuı 

Yugoslavyada 
Kral naibi prena Paul'ün 

Zagrep aeyahati 
Yugoslavya Kral · 

naibi preıa Poul, 
Sırplar ile Hır· 

vatlar arasında. 

başarı lan büyüle 
uzlaşma eaeriri
den mütevellit 
nıııınet ve şük
ranlarını izhar 
etmek '8Uyen 
Hırvat!ann arzu
su üzerine kısa 

bir müddet için 
Zağreb şehrine 

gitmiştir. Pttns Paul 

Uzun senelerdenberi dost ve mütte
fllt Yugoslavyanın siyasi h&yatııu 

f elce uğratan Hırvat mesele.mıhı halU, 
prens Paul tarafından taldb edilen 
durend1şane ve haldmaııe liya.set:in 
parlak bir esendir. 

Preruı Paul, Hın-atların taleblerl.ni 
tatmln etmekle Yugoslavyanın liyast 
bünyesini daha ziyade Mğlamlqtır

mıştır. Bugiln Yugoslavya, her sa.
mandan ziyade müttehid ve müte~ 
n1ddlr. Dünyamn geçirdiği bu kanşık 
arılar esna.cıında bu uzla.şına, Yugos
lavya için hayati bir ehemmiyeti ha.
jzdir. Zira Yugoslavya, bir tehlike zu. 
hur ederse, Sırp - Hırvat bütün ev

lAdlannın yardımına ve teaanüdüne 
güveneblllr. 

Bu haftanın en mühim hadisele
rinden biri,. Londra ve Pariste bulu
nan heyetimizin mali \'e ticari anlaş
malan büyük bir muvaffakıyetle bi
tirmesidir. Aylardanbri, piyasamız, 

Londra v Parisle yeni bfr ticaret an
laşmasını dört gözle bekliyordu, çi.m
kü harbin füinından sonra Türkiye 
en ziyade münasebette bulunduğu 

Alman piyasası ile alakasını kesmış
tl maamafih bu al:il~nnın ke"Silmes:, , 
Türkiye piyasasında hiç bir sarsıntı 
vücuda getirmemiştir. Halbuh'i bur.un 
aksini iddia edenler ,·:ırd~r. Bu iddia
yı daha ziyade Alman propaganc!a..;ı. 
na atfetmek lazımdır. 

Türkiye piyasası, İnt~Hz ve Fran
sız 11h·asasile iı-; vaınnak hususunda ' ., ' .. 
bü~ ük bir alaka göst eıınistir. Bilhas-
sa 

0

dı>mir, madmi e~ya, kimyevi mad
deler almak i.stiyen firmalar. ilk iş ola
rak İngiltereyc müracaat etm!ı-:lerdir. 
İtiraf eLmek lazımdır ld. Türkiye ile 
İııgiltrre arasında birdc:nbiı·e p;miı; 
ticari münasebet ba.-.Jamamıştır. Bu
mm b;iyle olma:->ınclaki <Jebelıi. İngiliz 
piya~·asındaki hu"u~iF~lPre atfL't:nclc 

13.z?mdır. Alakadar tuc:r:e:'in 1:anaa
tinc göre, İngiliz finnularıe.m Tür!~ 
piyasasilc münasebetlerini gt-ni~·ıet

mcsi biraz zamana muhtaçtır. Bu 
zaman zarfmda Türk firmalarının, 
İngiliz firmaiarma itlınad telkin d· 
nırsi lazımdır. Bu tarzda münasebet 
teessüs ettikten sonra. Türkiye piya
sasile Ingiliz piyasası arasında esaslı 
bir surette ve hiç bir zaman fasılaya 
uğramak ihiimalı olmıyan işler baş

lıyacuktır. Faris \'C Londra müznke
relmi, bu işlerin başlamaı::ına bir uö
nüm yeri teşkil edecektir. Bu itibrırle 
Paris ve Londra anlaı;;ması, piya-:;a. 
da büyiik bir alaka uyandırmaktadır. 

'l'iirkiye ile İngiltere arasındn e a.<ıh 

bir surette ticari münasebet1erin te
essüsü Jç·in, ihracat fimrnlarımızın bir 
araya gelerek birlikler yapması, ucuz 
ve .standardize mal ihraç etmesi de 
bir zarurettir. 

Ticaret Vekfıletı, bu ıarureti hisset
tiği için, gerek ihracat ve gerekse it
halat işlerini bir teşkilfita bağlamak
tadır. Ticaret VekA.leti teşkilatlandır
ma umum müdürü B. Servet, Türki
yenin ticaret hayatında bir dönüm 
yeri teşkil edecek olan bu vazifeyi 
üzerine aln11ştır. Şimdiye kadar otu
za yakın birlik ve 11mltt>d şirket te
şekkül etmiştir. 

İhracat maddelerimizin 
vaziyeti 

Son günlerde kuru mE>yva üzer.ine 
sat.ıslar artmısür. İngiltere, kendi 
hes~bına 17 şllindcn üzüm, bundan 
baska fındık ve tütün de satın almak
tarlır. Di~er taraftan fındık ihracatı 
ufak partiler halinde mühtelif mem
leketlere sevkedilmektedir. Bunların 

başında Fransa bulunmaktadır. Ro
manya, İtalya. Yugoslavya, Yuna
nistan ikinci derecede gelmektedir. 

Tütün satışlan hararetle devam 
etmektedir. Samsunda en büyük alı
cılar, Amerikan kumpanyalandır. 

İtalyan rejisi_ namına bir grupun ge-

lcceğinden bahsedilmektedir. Maca. 
ı-islnn da geçen seneye nazaran fözla 
miktarda tütün almaktadır. Romnn
yadan da tütün üzerine taleblt'ı ... rt
maktadır. Şimal nıemleketieı ınden 

tütim tizeıine, gcçt'n seılt'ye nısb('tle 
daha az talclı vardıı. Alftx~ubr • ,ıc r
lerin kaııaatine göre, bu sene mrm
lekf'timizde !>lok olarak tütün ka.:.. n
yacaktır. 

Dokuma ham maddelerine ~el~~ 
pamuk ihracatı imk!\nsız bh h e 
..,.irmistir Yalnız Karadeniz voıu e b • • 

Romanyaya pamuk srvketmek nıum-

kündür. Fakat Romaıı.ya için de he
nüz Jnü~aade verllmemiştiı' . .E'atrıı .~
törlffin iddiasına göre <.lışanya p.l
muk satmak doğru dC'ğildir. Ct.ı ti 

gece \·e gündüz çalı~an panıul~l\ • ~·.3 
endüstrisinin geçeı1 ı::cneden 21: .ıde 

pamuğa ihtiyacı vardır. 

Beyn,.,lnıilcl vaz.iyettt'ki t. l . \ \ ııl 
üzerine, dışardan pamuklu ht z n aa
Ja tt nzalmıştır. Nitekim geçu11c cıe 
Fıansa ve İtalyadan gelen man • tu
ra('ıl::ır, istedikleri kadar p. ıL 1' ıu 

bez alamarmşlardır. Bu 'nz!yet k.ı ı

sında piycsanın ihtiyacım pa. ı •ırn.ı 
bez fabrikalarınm temin <tın" i ~e

rektir . .ffalbuki geçen Hene dı". ı J .• ıı 
pmnuklu bez geldiği için, ra· ... h ... n-
rımıı piyasa taleblerinc göre ist tı ... ı 

).apmaktaydı.. Acaba bu mut.ıh • ıar 
karş1smcla, pamul~ ihracatını ln ıo c! 
etmek veyahut menetmek lcao C'ct r 
mi? Bu bir meseledir. Biz bu ht. u • .ı 
kati hükmü, alakadar mi.~teh~:~ ıs
lnra bırakıyoruz. 

Dlğer taraftan, yapağı vp tiflik için 
de ayni mesele mevcuttur. Faurikn
t-Orlcr, yapağı ihracatına taraftar de
ğildir. Ihracat tacirle:ri ise bu tıkı e 
if iraz etmektedirler. .Şayed yapabrı 
ihraç edilirse fabrikalar, pahalı ~ apa-

ğı sat.ın almak mecburiyetinde kala
caklardır. Mesele yalnız bundan ıba
ı-et midir? Yoksa yapağı ihraç etmek
te bir mahzw· yok mudur? Bu da tet
kik edilecek bir mevzudur. 

İthalat maddelerimizin 
vaziyeti 

Son günlerde zelzele mm t.akru;m da
ki ihtiyaçları temin ma.ksadile, dlşar
dan kereste, cam, çivi ithalatı art
maktadır. İthalat tacirleri bu ntvi 
mallar üzerine, taleblerin artacağını 
bildiği içiJ.'\, bu mallara karşı sipnri~
lerini artırmıştır. 

Türkiye - İtalya arasındaki t icarı 
münasebetlerin gün geçtikçe a.rtm&31 
üzerine, ttaıyadan ithalAt miktarı 

artmaktadır. Gelen eşyanın çoğnn14 
pamuklu bez, hatta müstt'mlt>ke ff
yası teşkil etmektedir. 

Amerikadan demh· beklenmt>ktedir. 
Bu avın ortalarında Amerikadan pJ
yasaı~ ilk yaptığı siparişler gel&. 
cektir. 

Deri ithal~tı da başlamıştır. Geçen
lerde yazdığımız gibi deri için tahsi! 
~ilen 70 bin lnglllz lirası akre<Utl1 
muamelesi bu ihtiyaca kllfi grlme
miştir. Deri ithalAtçılan bu hu«:usta 
Ticaret VekAletine müracaattn bulu-
muşlardır. Hüsc~ iıı A \'lli 

Felaketzedelere giyecek 

Eminönü HaJkevinde Milli yardım komitesi dikiş ntelyelcrinde f~lakf'~tr.f'
dell"re giyecek ve çamaşır lıazırlaımıasına. d~"a1:° ~diliyor. ~l~.k~~.dakı resı.mde 
Vali ve Beledi~·e ttboi 8. l~ütfi Kmlanıı c~ı bı~ki bıçerkeıı gvrunu)Or. 



Şimal deniiinde mayo tarlaları 
İngiltereyi Avrupadan ayıran bu 

silahına vasi bir tatbik sahası 
deniz, mayn 
olmuştur 

Haı lıın dort aylık denhı barekltm
u baş rol mayn lllWıına ftr1.lmlftir. 
Dost, dÜfllUUl dlnlem.tyen bu aUAhı 
Almanlar Şimal denizin.ln .eyrü!els 
,ollan üstüne tahtelbahir ft ta~ 
relerle mütemadiyen serpiyorlar. Al.o 
manlann maksadı İngiltereye Şimal 
den.izi tarıklle gelen bitaraf·'Yapurt. 
nn seyrüaef cı1ne m~ni olmak, yani 
İngiltereyi bu denizde mayn abloka
aına almaktır. Buna mukabil ingl:U.. 
leı· de Alman sahilleıi.ne nıayn at-
nınyı ihmal etmiyorlar. Şimal deni
zinde vapurlrı ıın mayhe çarpma hl
diseleri en ziyade İngiltere. sahilleri
ne yakın noktal&rda vultubuluyor. 
Şu halde Almanların yaptıktan 

mayn tarlala1-ı denizin orta yerlerin
de değlldlr. Esasen bir mayn tarla.sa 
\'9.purlann girip çıktıklan ıtman açık
larına yapılırsa daha mütair olur. 
Çtlnlrü Umann gıren ve çıkan h« 
vnpur o civardan geçmek mecl uı1ve
tlndeclir. . 

Denizde ma~ n tarlssı muayyen a~ 
hklarıa atıl n maynlerin teşkil etti~ 
mutcaddld hatlardan Jbarettir. Mayn
ı ı in birbirind n aralığı cesametlerl
n 'fiblr olursa da vasatı 60 meir~ 
dır. Şu halde 1 .000 mnvn tıe ancak 
dort murabba kllomctrellk bir aha· 
kapahlabtıh Tnrlayı teşkil eden 
mn "1 h8tlP11 \apurlaıın seyrusefer 
rotasına mail olur 'e tarla d:ı mu~ 
tatJ sı>kilde yapılırsa i abet ihtimali 
fnz ~ınnr. Ayni zamanda külllyetll 
mıkclarda ma 11 ile bir tek sahayı 
k n tınnktll 1s"' az m ynlc muhtelif 
sal alarda ktiçük mnvn tarlalaıı vl\· 
çuda getirm k tehlikeyi çoğ: ltmak 
bakımından dalın !rydalıdır. 

Şimnl denizinde vapur seyrusef eri 
,Almım mnvnlcri yüzünden inkıtaa 

uğrnmıs dPğildir. Tehlike olmasına 
rağrnen seyrüsefer de\ am etmektedir. 
Binaenaleyh Şimal denizinin mayn
lerle kapatılım. olC'luğu kabul edile
mez. Zaten bu denizi tamamen 
ınnvnlrmcl!'e de imkan yoktur. Çwı-. ... 

• kü mesaha.c;ı 400 bin murabba kilo-
metre olan Şimal denizini kamilen 

• nıaynlemek için 100 milyon mnyn ll
ıımdır ki bu kadar azim bir mikdnn 
drğil bugünkü mul1aripler hutün 
dUnvnnın mavn fnbrlkalan yıllarca 
ça1ış!'::ılar \nı..al edemezler. Beher may· 
n n 300 1lıaya mal oıduğu kabul 
t'ctilirs" 100 mByon mayn imali için , 
otuz mllyar liraya ih ·aç v:ırdır kt 

. buna bütrelcr tnhanıınül edemez. 
FıUıaklka Şımal d ·nlzi fazla deı·in 

olmadığından mayn atmak içln çok 
ınusaiddir. Bu dmi2 n tamamen 
ınaynlenmesi nazari ohu ak düşünül
se bile her iki muharip tarafın deniz 
ve hava kuvvetlerinin ma:vn atan ge
mileı c ve tayyarelere k~r41 mlıma.. 
nant-a kalkışmaları yuzünden tahak
kuk c:demiyN~ektir. Geçen umwnt 
harpl<' de Şimal denizi bilyuk 
lnlkJa.ı;ta mayn harekatına aahne ol
muştu. O hnı-pte de muhariplerin bu 
dcnb·Jn muayyen sahalarını maynl&
m"kten maksad ve gayeleri şimdlkl
nin aynı idi. Şu fark ile ki o zaman 
tayyarelerle ınayn atmak mümkün 
olmadığl halde ~ugün tayyarelerin 
istenilen 88.havı maynlediklerlnc şa
hid oluyoruz. Şu halde her iki muha
rip taraf sahillf'rlne mPyn atmak ke>
laylaşmıştır. Tayyarelerle mayn at
mayı Almanlar tercih edtJOrlar. Zira 
mayn atan gcmllerlnl İngnt.ere sahtl
lerine kadar got.Qrmeğe İngiliz do.. 
nanmrwnın ~1ddet11 kontrold altında 
lmkAn bulamıyorlar. Filhakika dil~ 
Dl8Jl sa.hlllerine yapılacak mayn ha
rek!tı için gizli hareket etmek ve ge
ceyi kollamak ~rttu. Fakat Alman 
mayn ~erinin yahut mayn atan 
muhripler:tnin bir gece zarfında İn
giltere aahlllerlne gidip maynlerinl 
döktükten !Onra tekrar geri dönme
leri kabil olanuyor. 

Almanl&nn dtı.fman aahillerJnt 
maynlemekte kullandıklan diğer bir 
Yasıta da tahtelba.hircUr. Gerek tay
yareler.in n ger k t ... • ' • ' · ı 'n ta-

şıdık&n mayn mlkdan pek mahdud
dur. Bir tayyare beşten faza mayn 
taşıyamadığı slbl en bQytık bir t.ah· 
telbabir de ancak 80 mayn istiap ede
bilir. 
Şu halde vbi İngiltere sahillerini 

bu iki türlü vasıta ile ınayn tqıyıp 
kapatmak uzun yıllara vabestedir. Bir 
de yapılan mayn tarlalan düşman 
tarafından daimi surette taranıp te
mizleneceğinden bunlann yerine ye
ni maynler atmak zarureti hasıl ola.· 
cagı tabiidir. 

Almanya, İngiltereyi mayn abloka
sına almağa uğra.,ırken 1<>n 7amanda 
Jngilizler mayne karşı maynle mu
kabele etmeğe karar verdilr>r. Bu 
tedbir her hangi bit" sil!hın taarruzu
na ayııl silahla karşı koymak preıısl
blne !stlnacl etmektedir. Gerçi bun
da Alman maynlerini İngiliz maynle- ı 
1 ile· patlatmak meselesi mevzuu bahis 
değildir. Jgiltere sahillerini maynle 
müdafaa tedbtrl indirekt bir sistem
dir. İngiltere düşünüyor ki eğer Şi
mal denJ7Jndekt bütün prk sahille
rine geniş bir mayn mlnlası yapar 
ve gemilere bu mAnlanpı yalnız üç 
muayyen noktaaından gecld bırakır
::a limanlarına yapılan bütun seyrü· 
se!erJ bu üç kapıya inhisar ettiı ecek 
ve bu kapıların Almanlar taıafından 
maynle kapatılması ~l kolayca 
kontra.l e<le~k mayn tarama. ameli
~ atını ancak bu üç noktaya teks\f 
edecektir. FilvakJ yüzlerce mil imti
dadındakl vlsl sahillerde Alman 
maynlerlni arayıp bunları zarannz 
bir hale getirmek için lüstımlu tefld
lat ve vesaitin 'YÜ&at ve azametine 
mukabll üç dar geç.idi temiz bulun
durmP.k için ittihaz edllecek ted&blr 
daha b it ve kolay olacağına şüphe 
yoktur. Demek oluyor 1d İngiltere 
kendi ~hllleıinl mayn duvan ne çe
virecek ve vücuda geUreceği mayn 
nıaniuma karakol vaZi!eai gördü~ 
ccktlr. 

Ilk vehlede bu pratik çarenin ko
layca başınlablleceğine hükmedilir. 
Fakat bu iş hartta üzerinde göıilldü
ğli ve duşünüldüğü kadar basit de
ğildir. Ajans malumatı~ göre İn
gilizlerin karan şark sahill~ri imtl· 
dadmca 30 mn (54 kilometre) genilf' 
Hkt:e ve orta kısımda 8 mll ( 14 ktlo· 
metre) arzında bir geçld buluan vlsi 
bir mayn mlnluı vücuda geUrmek
tir. .bıgtıterenln Şimal denizindeki 
sahill 420 ınll yanl 750 ldlometredlr. 
Şu halde M x 750 - 40.500 mu

rabba kilometre mesahUmdald btr 
saha maynlenecektir. Yultanda IDy
ledlğtmiz üzere mayn aralıklan .,. 
satı eo metre olarak 4 murabba ki~ 
metzeWt bir .abayı maynlemek tçtn 
1,000 mayne Dıtıyaç olduluna g6re 
f>u bClyOk mlnlayı testa etmek için 
10 mDyıon mayn lAzımdır. Bunun tu
tan da üç milyar liradır. Bu mlnla.. 
da mayn aralık1annı iki mlsll kabul 
etsek dahi kullanılacak mayn mtkta
n 5 milyona 'be.lif olacaktır. Fakat 
yalruıı bu kadar mayn temin etmekle 
tş bltmif olımı,or. Bunları denize 
muntaaman atarak mutasavver ma. 
nlayı l'Ocuda ptlrmek lçln yüzlerce 
mayn p!n1sl kullanılacak ve latlh
dam edilecek penonel yekOnu da 
blnlfti atacaktlr. · 

Geçen umum! harpte ingıltere böy
le bir çareye baş vurmak IÜIUmWlU 
hiuebncınlftl. Acaba fimdi buna ne
den lüzum cörüyor? Bwmn b&flıca 
8ebepleri Alman mayn harekltmı ve 
tahtrlbalılr f&allyetini talıdld etmek
tir. Nazarı olarak 90k makul sörü· 
nen bu tedbirde bittabi çok bGyük 
müfküllere maruz kalınacak " bll
haasa maynler kuvveUI fırtınaların 
tes.ırlle koparak serseri bir halde ııü
ıiiklenebllirler. Bundan başka mayn 
tellerl de zamanla çürUyecetmden 
maynlerin kopmasına mtıni olunamı
yacakhr. 
Şu hald,e bu btiyük mayn mlnlası

nı idame " muhafaza. et~k de 
bqlı bn~ına muazzam bir l~ olacak
tır. Umumt harpte en bliytik" mayn 
nılnla~ı Alman tahtelbahirlerlni Şi
mal denizinde hapsederek Okyanus
lara çıkmaktan men' tçJn İskoçya ile 
No"eç e.ruındakl 230 millik l&haya 
birkaç sıra halinde yapılmağa tqeb
büs edllm.1~ ye Amerikan plA.nı olan 
bu tedbir tamamen mahalline masruf 
0Iamam1~tı. 

Öyle r.nla.şılıyor ki İngiltere bu ııon 
karairle bitaraf devletlerin kendlslle 
deniz ticaretlnl emniyete aımata ve 
Almanların yapmnk istedikleri able>
kayı suya dilşürmeğe ezme~tir. 
Şimdiye kadar denizlere inhisar eden 
harp mr>rkezl sıkleti bu muuzanı 
mayn barajı yapıldıkça denizden ka
ra cephelerine intikal edecekUr. Her 
halde mayn silahı son bir imtihan . 
geçirmektedir. Muvaff akıyeti enele
rnirde malzeme bolluğuna, saniyen 
müttefık denizcilcıin kudretine bağ-
lıdır. A. B. 
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BULMA CAMIZ 
• 

Soldan -ta: 
ı - Felemenk. 
2 - Bayatı - Geclnme. 
S - Izinsls 

7 8 t ıo 

4 - Tersi Lıpkı demektir - Teriıl blr f':t-
kek ı.nı. 

~ - Bir meJV& - Köyün buyutü. 
6 - Tersi be7an edatı - Mükemmel. 
., - HırlsUJlıDlık zamanına :retifmlf bir 

Mu.se\1 peygamberi - salata 11e,·tnden bir 
ot. 

a - Terııi koknnı~ cesetA.ir - Bir uu1 öl. 
çüıitl - ls1m. 

9 - Kuş "1bl otu.şme. 
10 - Y:ıpmak - Muptellsını mecna.n ya

pan beyaz enn:re. 

Y•bndan -.atı: 

l - Diplomat. 
2 - ACaç yülcalt - Qorba içmete pn-

yan llet. 
s - Bakal - Teneffüs ettttlmlz madde. 
4 - Saraya mensup. 
ı - Kor - <>raya kadar - Başın& et. ıe

ıır. lptlda olur. 
ı - Söz söyleme kudreti - Tersi lıamar&

dır. 

'7 - Atlf!uerln l letlertnden - DeniQolla
nıım bir vapuru. 

·a - Bevdabe& - Tenıl yemekUr. 
ı - Tersi lnuıı y&prak\ır - Eyüp taraım

da bir kö:,·. 
10 - Tersi blr Arap harfinin okwıuşu

dur - As11 tamıı,. erltlnı. 

G~ •utmacam11JJ1 halli 

80ld&Jı sata: 
ı - Imam, bale, 2 - Menrk.şeler, 3 -

Tren. tı, n, 4 - lknaetmek. 5 - serıa, 
ilok, ı - Abe, Baştı. 7 - Allcenab. 8 - İn, 
Mat. Dl. 9-Elelı:. İmzan.. 10 Enlmae, Ne, 

I8bndan ..-l't: 
1- tmu.ı. 1 - Merteb, iı~. 3 - Anen

feanm, 4 - lılenal. ıa. 1 - Ttuıl.m. a -
iti\. Oatz. T - Telmlhetme, 1 - AL Sl:ın, 
ı - Leflt()Ş:ldaD. 10 - Brt. Kabine. 
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MEŞRUTiYETTE SARAY ve BABIALI 
Yazan: sttLEYMAN K.ANt 1RTEM - Tercume, iktıbas hakkı mahfuzdur. 

Tefrika No 137 

Naciye sultanla Enver beyin ni.şanını 
bozmak için baş vurulan hıle 

Bu tiıred1, memlekette haiz oiuuğu 
itibar ile kendilerine <'hcmml) et ver
m1yecekU. 
Damadlıktnn aynca aldıklan maaş

ları kestiren İttihadcılar, zat.en kPn. 
dilerine bir kıymet vermiyorlardı. 

'1n'tdi 1ttthad erkAnından bö)le biri· 
.t hanedan arasında kendllerlnhı hJç
bir vakit haiz olam~.tt.l hiı nuruz 
lahlbi olarak meydana çıkacaktı. Bu 
eski dam&d pa!':alar buna tahammül 
edemiyorlardı. 

Yeğeni hakkında Em er bey tnrnfm
dan vaki olan talep kendisine arzcdi· 
lince, sultan Reşad pek memnun kal· 
mamakla beraber, İttfhad ve Tcrnkkl
ııln bu mühim rtilmünu sıhriyetle ha.
nedıma bağlamakta menfaat göm tiş, 
bazı rivayetlere göre i~P biraz tnzytk 
yollle ikna edllmlştt. 

Naciye 1tıltan Enver beye nişanlnn· 
dı. Enver beyin padif8.h ne7.dinde mi
tusu günden giıne artı~·ordu. 

Berikiler de bunu kıskanıyor, çeke
miyorlardı. Madem ki, Enver bey ve 
onun gibi yeni bir dam:ıd olan Hafız 
İamail Hakkı bey ttUhadcı ldileı ; bu 
eekl damad paşalara da bu hl! ile İt
tihada muhalefet ~Uyordul 
Osmanlı - İtalyan harbi çıkınca 

Enver bey Trablusgarb.. gitınisti. 

Nişanı bozmak iqteyenler için bu gny. 
bubet tam fırsatt.ı. Bır gece rend 
pn.şa Vahldeddine Enveı· beyle \ t ye 
IUltanın izdh acına mwnana t · :n 
bir çaı e bulunsa pek iyi olac.ıı!ını 

anlnttı. Vahldeddin de bunu arzu cd!
yordu. İki yari vefadar bir çare ..ırl\· 
mağn koyuldular. 

Ferid pafa çnreyi buldu. 
Mısır guetelC'ıinde ŞO\'le btr h ber 

neşrolunacaktı: 

(Enver bey Trablusı;a:-pte Şeyh Sü
nusinin kızlmından birisile evlenmiş
tir.) Trablusgar be yakın olduğu içit\ 
Mısır gazetelerinin böyle bir huberı 
alıp ne.~retmeleri kimsenin 1.sUğra~ı
nı , itirazını celbedemezdf. İtiraz eden 
olsa bile hakikat m~dana çıkaıılın. 
cıya kadar aylar geçecekti; haber tc
liı1nl yapm~ olacaktı. Naciye ultar. 
Enver beyi ne kndaı severse Se\'Sin 
böyle kendisile n1'&Jılı bulunduğuna 
hiç ehemmiyet \•emül•erek başkasıle 

nlenen blrlsile bosuşmamatı ~apa • 
Dl1)'acaktıl 

Damad Ferid paşa yolunu bularak 
haberi Mısır gazetelerinden birine 
JUdırdı. Gazete iıtanbula g'ldi. 18-
tanbul gazeteleri bunu naklettiler. 
Hürriyet ve Hilaf fırkasına mensup 
gazeteler de meseleyi .şlşirdikçe ~ic:ir
dtıer. Enver beyin cSimusl tahtına, 
oturacağını bile yarıdılar! 

Naciye ıultan bu haberi oku~ un
ca bayıldı. 

Sultan Reı:ad ne aiyecqtni :Uııe. 

medl. 
Fakat Enver bey aleyhinde U}dU· 

rulan izdivaç hikAyeei taaanu: ve 
arzu edilm neticeyi hasıl edemc<.li. 

Naciye IUltan vellahd Yuauf İızeft. 
din efendlye müracaat etti. V<'liahd 
iyi tanıdığı Blngazi mebusu Yurnf 
Şetvan beye işin tahkikini rlca cttı. 

Yusuf ŞetYruı bey Mısırda Sun,usi
lerin Hklllne telgraf çekerek >ıarn
dlsln aslı olmadığına daır cevab :ıldı. 
Bunun üzerine gaı.etelere .şu n ealde 
blr tekzlb verildi: 

(Mısır gazetelerinden naklen F..n· 
Yer beyin Şeyh Sünuai kızlannden bi
rtıe izdivaç eyled111 yolunda çıkan 

f8yia tamamile yalandır. D:ımad En· 
ver beyin böyle bir lzdi\'aç akteyle
meslne ımkan yoktur. Çünkü Şeyh 
Sünusinin bir oğlundan başka çocuğu 
.roktur.) 

Enver beyin babası ebniyel seniye 
müdürü Ahmed efendi de pyiayı şu 
suretle tekzlb etti: 

(Ben Dem€den henuz a\•det e•Um. 
Oğlumun izdivacı f8j lası yalımdır. 

Şeyh Sünusinin kızı yo~~tur kl oi>'lum 
onunla evlenebilsin.) 

Vahideddln ile clamad p:ı.şal .. r z • 
hlnlcri l;anşhrmakta devam ctm k 
lstediler. 

(En ver beyin Trablusta e' lrndıği 
muhakkaktır. Fakat kimin kızını al· 
~ı dal1a tamamile anlaşılamnmı~· 

tır.) 
Yolunda gazetelere ne~riyatta bu-

Jundurdular. .Nacıye suıtann dn ı.a. 

yırlıahane (arlık En v be~· c ev
lenmek se\ da,,ından 'azgcçmc •) t•Y· 
Sl'fC!':inde bu1 undular. 

·Hal ve kC'' !lyet hnkkında H t ihnd 
ve 'I'erakki < miyet!nce Env r be. c 
haber uçurulm~tu. Ittihatçılaı Kfı· 
mıl paşa Kabinesini de\ lrml'gı <l iF,'t 
ııilyor!ardı Enver beJln İ t.ınbuloa 
'ı.cudüne lüvum var\! .. 

Bnvcr bey Bingazıden ayrJld ı.tı-

s. u muvas~latıııda llıdlv laıı;fından 

knbuJ edıldı Yah!deddin il ü. n •• d 
pasalar telAsa dUştüler. 

Damad Salih pıışa l~m er bcyl n fo .. 
ıın fikirlerle gelmekte olduğunu ı ın
ne Uğinl sultan Reşada söyl di ı n
k. sultan Reşad böyle bir şcyı.: ıhL
mnl veremlyrce~i mukabcl indı bu
lunrlu. 

B.ıiJıAli b . kını Em er bey al yhm
delti bütün tasavvur \"e tert pl ıi su
~· duşfrrdfi. Bu harckeiin mu,.ı.H~ 
kıvcUe net!c lenmesi artık Enver be
yin damadlıgı ale)hlndc ağı n t'1: •• 

ğn kimsede cüret bırnkmadı. 
N.ıclye ın.lUan zamana göre ınucıC"'o

dcb bir cllı~ünü müteakip E11 • • -
yine kavt:_ştu. (5 Mart 1914). 

Mahmud Şevket paşanın il ,· fın. 
dan sonra Valıldeddiniıı ÇcngrH.-c) ü 
ko kil etrafına bir t.aı-assud ko d u 
konulmuş, bir müddet geçince 'al uz 
bil' iki sivil memur bırakılarak l dı
nlmı olmakla bern'IJ r her h ı .-rt.1 
İ tıh d \'C' T ·ki l iıkOm tı t. • 'ın
da ı ıl ı b J; ntroln tabi tut ulu r
du O Ad ... t t ı wı1 ı rifat J t ndC'n 
çıJ,, ı ılnuş gıbl munyrdelcr rt>.,,m! 
t b U:lcre, s l~n\lıklaı. gidemırnıüu. 

H m kendlc:i blr suika de mnruz ol
m •• ktan koıkuyor, hem aleyhine ı ("· 
\•nkit kışkırtılan sultan Rcşndın • •r 
bir muamdesinden cekiniyoırlu. 

ı:nvcr beyin Nacly sulto.n ı e ev
l<'nmesi Vahirleddinin llanctla:ı • !1 

nı :ısındaki iC!Janru da kınnı t . 
O blitt\n bu haller karşuııncl. s. bır 

\'C tahammül göstcrmeğc l el ni 
mecbur göruvordu. HattA böylr 'n1J
yetl<'..rde tabasbusta bulunmıırı l .it. 
kendisi için {ır ve cin nddedmlerdffi 
drgildi o! 

Nişanın boıulması için o k:". 1:-ır 
t-ııtrlka yapan fChzaclr Vahid cdm 
dl'ndt Enver be,ye dü~ün hedh{>si olft· 
rak babası sultan Medddcn knlm11. 
kıymetli bir kılıç vcrmi~tıl RI~. \ :\,. 
ndam bir a.ı kcrl en ziyade bö' ıe bir 
hcdivcnin memnun 'c mut ll. hı 

cdccc-ğin! bilirdi. 
İktidar nıevklini BabıA.ll b.'lsk nı 

gibi bir darbe ile ele gcçlrnıt bS!' 
pm linin en göıde ve nu!uzlu b ı nı
,.unun fimdtllk gönH.inU alm. k } ~n
disi için elbette hayırlı olacRktıı 

Bir gün fırsat bulursa cnnını da 
alııdıl 

Sözde iıtif a 
nalkan haı.:bi eanasında Hıl' lı • r 

N.~ııı lığında l>Ulunmuş olan KPpı lv<' 
Noradonktya.n efendi ittil1ad ,.c Te
rakkiye muhalif slyas t erb 1.> aı a
ıında harici\ e işlerinde bt'lıı f' \'<' Ht· 

kut sahJbi sayılırdı· SO"Ü dlnlenirci; 
Eqkl şehremini ve ana Nnn ı d k

tor operatör Cemil pa anın anlat· ı :. 
nn göre: (1) Sadri.ıam Gaz Al mi'~ 
Muhtar pa.c:..'\ 'harbe devam edip <' • • 

m"k hususunda kara• 11 tlhrı <' r
ınrk üzen akdolunan saltan. ··rt\

sındn celseyi açarken: 
- Rumelıyi ka~bctm k U1,t < ılu

nu:yonıı; haUA İ8tanbul bile trl .i r
drdlr. Bu hayatı vaziyet kar . ı ôıt 

giın geçirmeden ve uzun boylu tr
reddudl're kapılmadan katı bir ;. a.
rar vermek mecburiyetlndeyiı. 'Bu 
noktada fJkırler ikiye ayrılıru 'l.mltı· 

nuyor: ı - Mütareke akdile Rt'mf'l~ 
yi rhvence şartlarla ne kad:ıı m m· 
k ın olu~a l urt.annnk. 2 - li" ·bf 
snn1ına kadar devam ile şan vr torrt 
~ " imiz{ lUUlıafaza ede! R P}i. 

y tamamen kurtarmak H • 
ı ıı i sôyl~n. 

D miştl. Ccı eyruı eden m Ptt 
net· esinde hftrbe de,•am tara t ll11-

nm rr.-yi galip gelmiş sadrt.zam pa~ 
dn: (A'l'k.a9n ,;ar) 

ol &lrt .. hreaıtnı Ct mu Tu)l\l una 
~ından seçenler. 



ldıit•. 

Petrol yüklü bir lngiliz 
vapuru battı· Lig maç arı 

Haftanın miihim maçı Tak
•İm stadında Galatasaray • 
Beykoz arasında olacaktır", Vapur ateş aldığından mürettebatın 

çok gllç oldu kurtarılması 
Lcmdra 12 (.A.A.) - «Elese>:. 1smf:n.. 

d.e 7000 tonluk Mmı.çlı bir İngiU. 
vapurunun İngilterenin p.rk sa.bJ].. 

leri civannda b1r ma,J'D.o çe.rparak 
battığı bildirilmektedir. 
. Londra 12 (A.A.) - tngilterenin 
prp sahlllnde batan Londra limanı
na bağlı cEleso. ismindeki samıçb 

Tıy>u.ra harp gemileri refakat etmek
te 1dl. Altı hafta süren bir seferden 
sonra cenubi Amerikadan petrol 
yüklü olarak dönmekte 1-dl. Mürett. 
batı inrılA.kın sebebin! anlama.mış oı,. 
makla beraber vapurun bir mayne 
çarptığı zannedilmektedir. 

Vapurdaki petrol iştial ve infilAk 
ederek denize yayılmıştır. Gemlcller
den dördü denize atlamış ise de an
cak biri lrurtula.bilmlştir. 

Vapurda kalan mürettebat alevler 
içlndc, görmek lmkAnından kısmen 

malınım kelınış olmalarına rağmen 

sandallarla denize inmeğ'e muvaffak 
ohnuşlar ve bir harp gemisl taratm
dan 'h-urtanlmışlard.ır. :Kaptan Slmp. 
son son olarak gem.IJi terketmtşttr. 

Almanlann balıkçı gemil• I 
rine taarruzlan 

Lon4ra 12 (A.A.) - Aben!een n.. 1 

Garp cephesinde 
Timea nehri ağzında uçan 

Alman tayyareleri kaçınldı 
Parü U (A.A.) - 12 Ununusanl 

akşam tebllCi: Keflf mUfrezelerln1D. 
mevzit :faaliyeti kaydeiltı~Ur. 

Parl.ı i2 (A.A.) - ~imal bölgesfn.. 
de bugün :saat 12,S5 de alarm veril· 
miştir. Alarm vaziyeti saat 13,10 a 
kadar sürmüştür. Hiçbir hAdise kay. 
dcdilm~tir. 

Londra 12 (A.A., - Bir düşman 
tayyaresi bu sabah çok erken Times 
nehri ağzında uçmuştur. Tayyare 
yüksekten uçuyordu. Esser ve Kent 
hava dafi bataryaları teş açmışlar

dır. 
Tayya:ı·eıer cenuba doğru b.yboı. 

muştur. 

Londra 12 (A.A.) - :Mühlıılmat 

Nezaretinin Pa.rlA.mento ..sekreteri 
albay Lewcllin beyanatta bulunnrü: 
ezcümle demiştir ki: 

diilkfımet, muazzam bir tice.~ 

teşkilatı haline gelmişUr. Bu genlf 
ticaret için tcşkilA.tın daha harpten 
evvel mevcut olduğunu ve bilhassa 

1ı madenlerden lfylruden evvel 
muazzam .stoklar tesis edilm~ oldu
ğunu şimdi ifşa etmek mümkündür. 

Bundan ~c;ka, ihtimamlı bir .su
aurette hazıı lanmı.ş plt\nlar muci
bince imparatorluğun her köşesinden 
ve yabancı memleketlerden harp mal-· 
emesi gelmektedir.• 

Londra 12 (A.A.) - 2719 tonluk 
İngiliz Granta vapuru İngilterenin 
şark sahtlleı'.lnde bu sabah bir mayne' 
çaıparak batmıştır. Mürettebatı btr 
gemi tarafından kw-tanlmıştır. 

Brüksel 12 (A.A.) - Bugün Belçl· 
ka üzerinde uçan tayyarelerin ı.A.lman 
tayyareleri olduğ\ı bildiriliyor. Bun
lar Brllk.sel, Gand. Hasseıt; ve lılege 
üzerinde görlilm~tür. Ha.va datı top
lan faaliyete geçmiştir. 

Hükı1mct Berlin nezdinde protes
toda bulwunağa. karar verm\Ştir. 

ithalat birlikleri 
Demir 1tha1Atçılar birliği. dün de mUtt 

annyt b1rllğ1 salonıannda toplanmıotır. 
Demireller, yapılım '3000 tonluk c:temlr st
"Qarlşlntn ynkında memleltetimizo .sevkedl
leceıınt nazan dikkate alanık amlıı.rmda 
evvelce tayin edllen to.kslm :nisbett :blr da.· 
ba goıden geı;ırmtoıerd . 

Bütün UhalM §lrketlerlnln Ömer Abid 
Banınde., İnhısatlnrdan boşalan nu yer· 
~ ynzm11tık. Dün blltün gtln bu

rad ki hıwrlıkl:ı.ra devam edllnıl.ştir. şım.. 
diye kadar 11 ithalA.t şirketi lrurulmu.ştur. 
Şirket! rtn mecmuu otuzu bulacaktır, 

Yiyecek maddelerini kontrol 
Belediye mlifettlşlerl ve iktlsad müdür· 

ltı:ü mlloavtr ve mürnkJplert gıda mad
delcı1 etrafında tedklkler yapmışlardır. 
Bu tedklkler neticesinde tam bir kontrol 
yapılnmadığı ruılnşılmıştır. Bu hususta 
Belediye rclsllğine bir de nıpor verilecek
tir. Raporda Belediye milfeWş ve mürn
klplerlne a1d sa.lt\Wyetlcrtn ıı.rttınlrnam 
bteneeektJr. 

manına baAb cBurnbansb ve cDoıı
dol~ 1.mnlerinde lld balıkçı gemlst, 
İngilterenin şimali şark! sahili açı-

ğında Ud Alman tayyaresi tarafından 
yarım saat bombardıman ed1lmişt1r. 
Mürettebat lmrtulabllmiştir. 

Diğer cihetten şark sahilinde ıb1r 

ehrtn saldnleri denizde tıınl1'.klar 

vukubulduğunu işitm~er ve ufukta, 
111Ahlı bir balıkçı gemtst oldUğu zan. 
nedtlen bir genüye bir tayyarenin 
bomba attığını görmü.Şlerdir. Gemi 

tayyare dafli toplarile mukabele eı.. 

mtş ve attığı mermllerden bazılarııu 
tcyyareye isabet ettirmiştir. Düşman 
tayynresi u~aklaşmıştır. 

Diğer cihetten şark sahili açığında 
bulunan bir vapur, bir düşman tay
yaresinin bombardımanıııa ve mlt.
ralyöz at.eşine marm bulunduğunu 

telsizle blld1rmlşt1r. 

Bumbanka'm mürettebatı sandalı 
denize indirmeğe ç~ırken mltralyöm 
ateşine manuı kalml§tır. Geminin 
kaptanı ilk taarruzdan sonra düşmaıı 
ıayyaresinln yedl sam defa daha 

hücum ett11bıi beyan etmiştir. 

Şimal denizinde 
Bir İtalyan vapuru mayne 

çarparak batb 
-

. Umdra 12 - ltaıyan bandırall 
6000 :tonluk Tranata vapuru mayne 
çarparak batmıştır. 30 kiş.iden ibaret 
mürettebat kurtanlmı.Jtlr. Bunlar 
bir balıkçı gemisine alınırken blr Al
man tayyaresi bombalar atmışt.ır. 

Fakat bombalar gemiye isabet etm• 
mlştir. 

Londr4 12 (A.i\.) - 932 tonluk 
PJtwines vapuru dün öğleden iiSOnr& 

tki Alman tayyaresi tarafından York.
.shire ,:;ahili açıklarında bombardı

man edilmiştir. Vapur at~ a1mıf 
içindekiler diğer ıbir ıv.apur tarafın.

dan kurtanlmıştır. 

Bir Alman tayyaresi dani
markada karaya indi 

Kopenluıg 12 (A.A.) - Bir Almazı 
bombardıman tayyaresi, dün akşam 
Jutland'ın cenubunda kftin Skae
bacck'de yere inmek mecburiyetinde 
kal~tır. Tayyarelerin! imha etmek 
için ateşe vermi§ o1an 4 kisiden iba.
ret olan mürs.ttebatı teVkif edilmif
ttr. 

Lig JIU),çlan lkl haftalık bir teehhürden 
.sonra bu pazar günü üç sto.dda. yapılacü 
maçlarla. baf}ıyo.P. Macar F. T. C. tnkımına 
karşı çıkanlan mulıtelltıer, tel~ketzedelere 
yardım lçln klUplertn ya.ptı~ı maçlar dola
yıslle geri bırakılan lig mü.sa.bnkala.nnın 
1k1 haftalık k~arı llg maçlannııı 
.nlhayeUncle yapılacak ve bu suret.le İstan
bul şampiyonu 11.ncat S martta belli ola
cnt.tır. 

Bu hafta yapılııcak karşılaşmalar içinde 
purantaj cet\·ellnde mühim rol oynıyaco.k 
bir maç olmıı.makln beraber başta giden 
klUplertmıze karşı sürprizli neticeler elde 
etmekle iştihar eden itlüplerln maçları Vat'
dlr. Beykoz - Galatasaray knn;ılaşmasını 
buna bir .nılsal olarak göstcrebllirlz. Ntte
klm Beykozlular her .sene yaptıldarı sUr
prlilerdcn birisini blrlııcl devre maçların
da Fenerbahçe karşısmda elde etmişler ve 
bu maçı l-1 berıı.berUkle bitlrm~erdl. 

Filvaki bugünkü Galatasaray on blrt 
ileri sürd~müz bu sürprizlere meydan 
verece!:: bir takım olmamıı.kln bcrnber dm 
bll!r... B1ı1. futbol belli olmaz ki... Birine! 
devre maçlarında Istanbulspor "knrşısında 
ııyııı takımın mağlübu olııc~ml evvelden 
tnhmhı etmek 1mkA.m var nu idi... 

füı.klblnl küçük görmek, fazla maç 7ap
'ttıaktau müt.evellid bezglııllk slbl mahzur
lar bertaraf edlllrse Sarikınnızılıların b\l 
maçt.a.n gullb çıka.en.klan §Üphe::L""<lir. An
cak )'Uko.ndn 1ddıa ctıl~lmiz glb! rakibinin 
sUrprlzlne meydan \'Ermemek şartlle ... 

Tnksl.nı stadında yapılacak Vefa - Hllll 
nuı.çmı Yegllbeya:ı:lılo.nu .nçık bir sayı tıı.r
klJe ka?.anmaJarı bckl~neblllr. 

ı••enerbıı.hçe st:ıdmtlnkl Be~lktnş - Kıı.sım
paşa mnçınn Beşiktaşlıların ~ahnyn .eksilt 
blr kadro lle çıkacaklarını dü.şiinerok öl.ki. 
bir çekişme halinde geçeceğin! Ye Slyııhbe
yazlıla.nn galebeyi az blr :farkla ka:mnaoat
lımm öyllyebillrlı:. Fencrbahçe - SUleyma
nlyc nuı;ının Sar.ı!Acivard takım lehin• 
kapanması norma.ldlr. 

f}cref stadındaki i. Spor - Topk:ıpı maçı
nın kuvvetlerin müs v1 o1mnsı yüzünden 
blr .luı.yll enteresan ôlacağl ve .ı . .Sporluların 
.ı lebcyl tcmln içlu çok ç:ılışmal:ı.n t~ 
edeceği muhakkaktır. 

Mektep mü.abakaları 
Mck~lller arnsıııan teıtip edllen fut.bal 

maçlanna Yılbaşı tatllt dolayıslle bir ha.t
talık blr teehhürden sonra bugün Tak.c;lm 
n Şeref st:ıdlarında idevaın edUeceuıı·. 

Ttı.kslm stadında Şlı,~ Terakki. - Sıuıa~ 
melttcbl lle Gnl ta.saray - Mualllm mekte
bi ue Şeref t;tı.ı.dın(l.ı.ı. tst:ıklll.1 - 1.şık 11 c.sı ııe 
Ticaret - İ:.tanbul Lisesi ile kıı.rşıln~acaklar
dır. Voleybol kı:ı.rşıla..,cmıalnrına da Beyoğlu 
HaJke\·i salonlarmdcı deı:nm edilecektir 

Yeni bir güreş şubesi 
Onlnbgençler Blrllği kurulunun ı;Uıoş •ıı

bes1 perşembe günü istanbttl Beden terbiyesi 
.bölgcs1 güreş ajnnı B. Hikmet \e dl~er iiaı.-
1 rın toplulu~ ile törm ynpılnrnl: ::ı.çıl
JIWJt.ır. 

KÜÇÜK HABERLER: 
* Tfirldye eczııcilan cemlvetinden: Ce

mlyet.lmlzln yıllık unıwnl koılğresi 27 kA
nunusa11i 19'0 ctmuı.rte31 gün\\ saat 14 de 
Cağnlo~luntla 'Etibb:ı. odası s::ı.lonundn yapı
lacaktır. Biitfin mesle!cdaşlnıın g-elmelert 
ric1 oıunıu·. 

* Beledlyenin .9~0 bütçesine nid Jl;lzır
lıklar bitmiştir. Bütçe bugünlerde dnl.c:ı.t 
encumcnde muz:ıkere edildikten sonra 
umumi meelisln şubat toplantısının lrk 
celselerlne yetiştirilecektir. 

* Zinclrllkuyud:ı yapılnc:ık hastanenin 
planlnnnı ve makethıl h:lZltlıy:ın Frnnsıs 

Cebelüttarıkta maynler mimarı B. Valter'lu munv1n1 dün chı1m1. 
Algesiras 12 (A.A.) _ Bir balık,.. zc gel.niş ve ha..Lnne.'1.'n maketini de bir-

,,. llkte get.irmtştır. 
gemisi CcbelütLank'da maynlcr bu- Fransız m'marı Anknradak:i t.ıp fı:ı.kül-
lunduğunu haber vermiştir. Serseri tesı binasını d.ı ~·npac:ı.ğındıın muavınt 
bir mayn'in Tarifa garbinde Doloni- yakında :l'l.nkamyn git:lecektır. 
an açıklarında dol~tığı görülmüştür. * Belediye, mcyva ve sebze ııaıınhı lda-

- _ resını ıslaha muhtnç gor:nıüş ve Bclediyı 
M t f K J 1" müfettişlerini hfı.l idaı;esı nıuamelelcrlni 

us a a ema paşa sey an- tedk.ke memur etmi;ıtlr. Hal müdür vekA-
zedelerine yardım letinc Belediye c .. 1:1 temizlik müdünı B. 

Bursa 12 (A.A.) _Bursa Mllll Yal'- Mustaf ı tayin edilmiştir. 
dım komitesi, Must.a.f a Kemalpa ... a !&- * Is manca köylerinden birinde Ahme-

.,... din dört. yaşınd kl kızı Munevver ocağın 
J.Aketzedeleri lçin 1000 Ura göndcrmlt- yanınd,ı oynarken cntnrisi tut~muş ve 
tir. M. Y. komitesi Mustafa Kemalpa- vücudünün muhtelif rerlerl y:ı.nmnk ı,u · 
QA felftketzedelcrl için K.ızılav tanılın- re~llc yo.ralanmıştır. Yaralı Milııcvver dün 
r- lstanbuln getirilerek Çocuk hnst.aneslncle 
dan yapılmış olan 15 :.'b.tn lira para y~ tcda vi altına atmnu.şt.ır. • 
.dımının sarf ve tevzii hususunu d& * Rüstem isminde blri, dün, Fatihte: 
tetkik eylemlşUr. yti.rün1ekte olan blr tramvaya Atlamak ı .. 

temlş, fakat muvazenesini temin cdeınt-

DenlZ• lı" ovası sulanacak yerek dil§mü.ş, muhtelif yerlerinden toh
llkell surette yaralanmıştır. Polls, Rilsteaıt 

Denizli 12 (A.A.) - Denizli -<>vası- Cerrahpafa hastaneslne kaldırnll§Ur. 
ı * Dun sabah köpr\l açıldıktan sonr& 

nm su anmasına ve bu suretle pamuk Haliçten limana çıkan Mustafamn Jdare-
istihsalinln yükselmesine büyük hl3- a1ndeki .şeret isimli mot.öriln b1rdonblre 
metler yapacak olan Menderes _ Bo- mnktneleri bozulmUf, Şirketi Hayriyen.ta 
celi sulama !kanalının temeli ıelvnrdan 'Oı;küdar l.ske!eslne bindlrm~tir. Hıı..s&ra& 

yüzl 
vardır. 

gelen erce davetlinin huzurunda * Busnü ismlnde blri, on dört iaŞlarm-
rvalimiz tarafından açılmıştır. dn Veysel isminde bir eocukla §aknlaşmak-

- - tn lkcn Veyseltn elinde b\ilunan blr bıçak 

Bayer müessesesi kadrosunu Hüsnünün ltnmma .saplanmıştır. 

ku··çu""ltii'yor HWınü Haydarpap hastanesi.ne kaldın!. 
mış. Veysel de yıı.kalanarak mahkeme,.. 

Dun blr gazete. şehrtmiıdeki Alıru:ın sa.- •erllml~tır. 
rcr tıbbi ve kimyevi ecza müesseses1n1n 8"d * Vntnuın Muhıann idaresindeki trnm-
ltnran verdiğini yazmıştır. Bayer mftmesst?I vay; Sirkecide Yanko isminde blrlne 93-1'-
B. VJdman, dün gazetecilere şu izahatı v • ı>arak muhtelif yerlerinden yaralanmaaına 
mtşt!r: ııAlmn.nyn ile Tilrklye arasın- sebep olmuştur . .Polla Yankoyu tednvi u-
da yeni tlcnret. anlaşması yapılmamıştır. tına aldırnıJ.J, vatman Muhtnr yakalanarak 
Baycrln buraya mal gl)ndennemeslntn se- hakkında kanuni taklbata glrlşUmtştlr. 
bebl budur. Faal!yetlmlz1 tatU karan ver- * Bllyükderede oturan İslAm adında bb 
mlf değlllzdlr. Elde mevcud milstnhzar&" sebu~l; dün beygirle satıo ya.l>ıu'ken hay· 
piyasaya sürmekte devam edlYonız. Kad· -vanm nttıt'l bir çitte Ue b!l§lndan ve ;ô· 
romuzu küçWterCk tıcaret.ı.mhe devam z11nden aC"ır surette yaral&nllllf, pou.a ':a-
edeccğtz.. J rafından Beyoğlu hastaııes1ne ~ 

• 
Hifler, Fin harbine nihayet vermek 
için Staline tavassut f eklif etmiş 
(Baş tarafı 1 inci ,sahffe&ı) 

Sallada mahsur Ruılar 
Londra 12 - Sallada mahsur Rus

kuvvetlerin1n muhasar.a hattını ya:r
mak teşebbüsü neticesiz .kalmıştır. 

Ruslar bunlara tayyare ile yıyccek 

gönderiyorlar. Mahsur kuvvetler 18 
bin kişidir. 

Esir edilen Rus zabitleri İngiliıı 
gueteleri muhabirlerine şu beyanat
ta bulunmuşlardır: cBize Finler• 
esir düşerseniz sizi öldürürler demiş
lerdi.» Halbuki iyi muamele ediyor
lar. 

Londra 12 (A.A.) - Knrelideki .Fin
lAndiya müdafaa hatıan o kadar 
kuvvetlidir ki Sovyet kıtnlan ilkba· 
hardan evvel hiç bir netice alnmıya
caklardır. 

Helslnki 12 - Salahiyettar Fin 
menbalarma göre Ruslar Ladoga gö
lünün şirnaUnden taarruz ederek Fin 
müdafaa ~atlarını çevirmek istlye
cektir . .Başlıca hedefleri Vfüorgdur. 
Buna karşı tedbir alınıyor. 

Sovyetlerde aaker 
toplanıyor 

~fos.kova 12 (A.A.} (Havas): 
Bütün 1920 doğumlularla 1921 w 
1022 de doğanlann yüksek tahsil gör
müş olanları 15 kanunusaniden iti
barcm silah altına çağnlmı.şlardır. 

İngilterenin yardımı 
Lo:ıdra 12 - İngiltere Finlfı.ncilya

ya mühim malzeme göndermektedir. 

Saatte 1000 
kilometre sürat 

Pilot tamam yere konacağı 
sırada tayyareyi doğrulttu 

Londra 12 (A.A.) - Sabah gazete. 
terinin bildirdiğine göre, Fransa~ 

bulunan imparatorluk hava kuvvet
leıine mensup bir pilot seri halinde 
inşa edilen Spitfirc markalı bir avcı 
tayynrcsile saatte lOQO kilometre sü
ratlc uçmağa muvaffak olmuştur. 

Fakat bu süratln bir tesadüf netice
sinde elde edildiği ve 7000 metre yük
seklikte motör zayıfladığı için tayya
renin burnu ~c;ağıda olduğu halde 
yere indiği tasrih edilmektedir. 

Pilot, tayyaresini tam yere koıın

cnğı esnada doğrultrnağa muvaffak 
olmuştur. Kilometre muaddidi, o an
da ı 000 kilometreden ftızla btr sürat 
gösteımekte idi. 

Norveç Kralının nutku 
Oslo 12 (:A.A.) - Norveç kralı, bu 

gün parl!.mentonun yeni içtima i!ev
restni açmıştır. Kral, açılış nutkun· 
da bilhassa şöyle demlŞtlr: 

c1svcç 
0

komşu bir memlekete blle 
sirayet eden silahlı ihUianar mğ

men bütün memleketlerle dostane 
münasebetlerini idaİne etmeğe mu
vaffak olmuştur. Harp dolayıslle 
Norveç ticareti vo vapurları büyük 
müşkülı\ta ve tehlikelere maruz kal
mışlardır. Bu sene içinde dünyada 
ve bilhassa komşumuz FinlA.ndiyada 
sulhun tee8süs ebnesini temenni edi
yoruz . .'Norveç, diğer bitaraf devlet
lerle ve bilhassa Danimarka ve İe.
veçle birlikte sulhu idame etmek r
zusuntiadır. 

Çinlilerin yeni muvaffaki
yetleri 

Çunking i2 (A.A., - Çin Ba§ku
mandanlı~, Cenub Çinindeki Çin kı· 
taatının yeni muvaffakıyeUer ıkay

dettiğinl bildirmektedir. Çin kıtalan 
Jn.ponJ.aı· ta.rafından ia§eleri için kul
lanılan ehemmiyetli yol üzerinde klUn 
bazı stratejik noktalan zapteylemli
lerdtr. 

F elaketzcdeler için kavurma 
yapılacak 

Beyoğlu Halkevınden: Enfuıcan ve na
valls1 zelzele ıeıa.ketrıedelcrtnn glmderllmü 
üzere Ev1m1zde kavurma ynpılacnktu. B 7-
rnm münasebet1le muh1tıın1zde kurban 
kesecek vo.tandaşlann kurban etletını Ert
mize vermelerini rica odert:a. Bu hayırh 
yardımda bulunacak zevaı adrc3lerln1 ni
hayet 17/11940 çaroamba ,günthıe kadar 
Ev1rnlzc blldlrdlklerl iakd.lrde etleri kendi 
vesattımizle aldırmat tem 1Azım gelen tat~ 
t.ıba.tı aı~a. 

Cenubt Afrika hesabına yapılan tay
yareleri cenubt Afrika F1n1Andiyaya 
venniştir. Bunlar FinlAndtyaya vasıl 
olmuştur. Sovyetlere karşı hareklta 
iştirak edecektir. 

Beynelmilel sendikal fede
rasyon bürosunun bir kararı 

Pnris 12 (A.A.) - Beynelmilel sen
dikal federasyonu burosu, biitün mer
but tcşkilil.tıarı Finlfındiyaya ımie"· 

sir yardımda bulunmak için acele 
tedbirler almağa davet eden bir k -
mr sureti kabul eylemiştJr. 

Büro diyor ki: 
«Fin arkadaşlara yalnız her ncv! 

yardımın a.zaınisini mümkün olduğu 
takdiı de· çabuk yapmak def.il. ayuı 
zamanda Milletler Cemiyetinin kaı O.· 

nna uygun olarak Finlandiyaya ~ar
şı tesanüd vazifelerini tamamen yaı>· 
malaıı i~ hükumetler n1>2diı de t"-
ebbüsde de bulunmak H'ızımdır. 

Büro, Finliındiyayn sendikal mer
kez teşkiUl.tı için derhal 175 bin fr~n.k 
göndeıilmesine karar \'Crm~tir. 

Portekiz meclisindeki 
tezahürat 

Lizlx>n 12 - Mebusan meclisinde 
Finlandiya lehinde bi.iyük tcanhürat 
ya_pılmıştrr. Nutuk söyliyenlcr Fin. 
JAndiyııya Jmr.şı lınyrnnllk!arından 

bahsetmişler ve Por:teldzin dnimo 
Sovyc.t aleyhtarı cephe almış oldu
~nu UAve eylemişlerdir. 

Amerikadaki 
maden kazası 

Enkaz altında kalanların 
.kurtarılmasına çalışılıyor 

Bmtley (Garbt Virginia 12 (A.A.) -
Her yanm saatte bir nobet değl.şti. 
ren tahUs1ye mürettebatı, ')'er altında 
200 metre derinliğinde vukua gelen 
bir infilfik neticesinde çarşamba ak
şamındanbcri enkaz altında kalmış 

olan 87 maden amelesini kurtarın ığa 
çalışmaktadır. Enkaz altından şimdi
ye kadar 4 cesed çıknnlmıştır. Kar· 
ban gazının . mevcudiyeti, t.ahlic;lye 
işini zoı'l~tırmaktndır. 

Kömür madeni idaresi, in!ilftk es· 
nasında 132 amelenin iş barıında bu· 
iunduğunu bildirmektedir. 47 kişi 

kurtulrnağa muvaffak olmuştur. Tah
lisiyeciler, maden amelesinin enkaz 
altında kaldıkları zannolıınaıı ına
halle yaklaşmaktadırlar. MUdünyct, 
60 maden ameleslnln bulunacağl 

ümidindedir. Fakat fecante şahit 

o1an ihtiyar maden amelesi, bütün 
amelenin telef alınası ihtimalini dtı
:şünerek endişe içinde bulunmakta
dırlar. İnfilfı:kin sebepleri henüz ma
lüm de6rildir. Amertka nıaadln büro
.su .mühendisleri hAdlse mahallinde 
tahkikat yapmaktadırlar. 

---··-
86 Alman İs~çre tabiiyetine 

• 
geçıyor 

Berne 12 (A.A.) - Bfil belediye 
meclisinin son celsesi esnasında 94 
ecnebi arasında 86 Alınan Bftl .şehri 
hemşerlliğine geçmeğl istemişlerdir • 
Bu talepleri kabul edilmiştir 

Mısır bükfuneti bazı Alman 
tebaalarını tevkif etti 

Kahlre 12 {A.A.) - Bll§Vekilin em
rlle bazı Alnınn 'tebaaları tevkil edll
mi§tir . .Muvakkaten serbes bırakılılllf 
olan bu -Almanlar bu :serbestiden Al
manyaya malllınat göndermek 1çin 
lstif ade edlyoı lardı. Evlerinde vesika 
ve silfth 1>ulunnıU§tiUr. 'l'evkit edilen .. 
ıertıı adedi 27 dir. Bunların bir çoğu 
Süvey§d~ ikamet .etmekte idi. 

Bir ltalyan vapuru Köstence 
civarında karaya oturdu 
Trteste 12 (A.A.} - Havalann fe

nalığı yüzünden cArabla> ismlndekt 
ttaıyan vapuru Köstence civarında 

araya oturmuştur. Fakat vapurun 
hamules1 tahliye edildikten sonra ya. 
dürüleceği ümld edilmektedir. 

Paderevsld Angerı'te 
l'ari3 12 (A.A.) - Eski Polonya 

RelstcUmhuru Paderevski. dün Aıı
gerae gelmiştir. 



ıs KAnunuaanı 1940 

Hizmetçi derdi 
İkbal hanımefendi bizmetçi derdinden 

bıkmış, usanmıştı. Senelerdenberi rabıta · 
h, işini bilir, sessiz bir hiznıetç1 bulamamıa
tı. En iyi tavsiyelerle gelenlere bile on bet 
gün sonra yol vermeğe mecbur oluyordu ... 
Doğrusu pek haksız da değildi. Genç hiz
metçiler işten ziyade bakkal, kasap çırak
larile, komşu apartımanların kapıcılarne 
korte etmeği ctüşunüyorlardı. Bunlard!\n bir 
çoğunu geceleri pencere sohbeti yaparken 
yakalamıştı. Ikbal hanımefendi namus ıne
seıeıerlnde çok mutaas.sıptı. Yaşı ilerledik
çe bu taassubu artmtştı. Onun için bu glbl 
mün:ısebetsi7.liklere hiç ta.hammfil edemez
di. Geceleyin pencere önünde yakaladığı 
kızları, sabahı ?eklemeden defetmişti. 

Y.ışlı hizmctçılere gelince. bunlar da ek
seriyetle hırsız. o~~or~ardı. Evlerine bi~kaç 
blıp sabun, bır ıki kilo piı'inç, şeker ~ır
m .. da~ı rahat edemiyorlardı. Ikbal hanını
ef.endı hısızlığa da göz yumamazdı. Bunun 
içm ~enenin altı ayı himetçisiz kalıyotlar
d~. Dığ~r altı. ay~ da •.. 3.deta bir geçid resmi 
g~bı, luzmetçılerın gorünmelerlle gitmeleri 
bır oluyordu. 

Bu .böyle devam edemezdi... Evde karı 
koca ıkı kışi ıdıler. Görüıccek fazla işleri 
yoktu: Avuç dolusu para da veriyorlardı. Bu
na ragıneıı hizmetçisiz kalmaları aklın ka
bul -~deceği şey değildi. Ikbal hanımefendi 
duşundü, t~ındı; şu kararı verdi: 

- I.stanbuldakl hizmctç!Jerden bir hayır 
Y~k . H~r. tıirlıisunü tecrübe ettik nafile ... 
Uzak vılayetlerden gözü açılmamış bir kı:ı 
g~tırterek onu adam etmeli. Oerçl beş on 
gun b~raber çalışmak, kıza herşeyi öğret
mek lazım gelecek. Fakat ne zararı var? ... 
Sonra rahat edelim de beş on gün yorula
lım ... Hemen yarın O.sınana bir mektup ya
zarak bize münasip bir kız bulup ~ön-
denneslni istiyeceğlm. . 

ikbal hanımefendi karannı kocası Sermed 
beye bildirdi. Sermed bey: 

- Çok münasip, çok iy bir fikir ... diyerek 
bu buluşu alkışları. Esasen o, kansının hiç 
bir dedl~ine itiraz etmezdi. Bu sayededir ki, 
kırk senedenberl kavga etmeden yaşaruış
la~ Sermed beyin bütün zevki akşamla!'l 
~ub~ uğrayıp bir 1k1 saat briç oynamak, 
&undüzlerl bol bol gazete, kitap okumak
tı. Yemek bir parça. yavan olınuo, yahud 
~en.d~eı1n1n ütülenmesi unutulmuş dlye 
&ürültu patırdı etmeğe lüzum görmezdi. Ye
me~i lezzetsiz olsa yer, mendilin ütlilen
mesinl ses.sizce beklerdi. İkbal hanımefen
di kocasının bu uysallığını bildiği için her 
işte behemehal Sermed beY1n reYini sorar
dı. Fakat bu soruş adeta bir karar tebliii 
şeklinde olurdu! 

Osman, Ikbal hanımefendinin kız k.ırde
şinln oğlu idi. Fakat ona annesinden ziya
de teyzesi hükmederdi. Çocukken başk.asl 
biraz darılacak olsa İkbal hanım kıyame
ti koparır, fakat istediği zaman da ,ama
n .. ~ketmekten çekinmezdi. Osman büyü
du, koca adam oldu, hala teyzesi ona ku
~anda eder gibi söz söyler. Şlmdi uzak Yi
layetıerden birinde memuriyetle bulunuyor. 
l".akat en mühim vazifesi her hafta teyze~ 
sıı1e UZU}l bir mektup yazmaktır. Hele yaz
mı.ı.ısın, Ikbal hanımefendi kıyametleri lı:o
Pllrır ı ... 

••• 
O:sınan , teyzesinin mektubunu alınca der

~aı işe koyulmuş; aramış, tarnnuş tamam 
ıstedikleri glbl bir kız gönderm~ti. Fatma
l'~ guzeı denmezdi. Fakat sevimli idi. He
n uz on seldz1ne basmıştı. Dudakları !tiraz 
ribl kırmızı, yanakları dalga dalga aldı. 
~k .mahcuptu. Yüzüne biraz dikkatH ba-

sa kıpkırmızı kesilirdi. Namusuna diye
cek yoktu. Erkeklerle l~übali olmak şöyle 
4ursun, fazla konuşmaktan bile çekinirdi. 
'Fa Dcbaı hanımefendi memnundu. 1Jstellk 

1 tnıanın ell de ~ yatıyordu. Bir gös~ert-
tıren §eyt derhal kamyor, bir daha. tekrar ..._ 

nı.iyordu. 

ta Fakat aradan biraz zaman ıeçlnce or
l Ya bir mesele çıktı. Evelee bütQn kaplc\
ar, satıcılar evleri clvanndan ~tar-
~k~ecelerl pencere BOhbetlerl y{izttndeD so· 

dola.şanlar eksik olm.a.zdı. Halbuki 
r::_:eıen ıtden yoktu. Hele geceleri ~-

. h19 kln:ıse geçnıJ,yordu. 
lkbal hanımetendl hırsı7.dan Çok lı:orkar

<lı. Evlerinde kıymetıı birçok halılar Tar-

dı. Sokak tenhala§moa bunları llrllayıp ga
türmelt için bir hırBlZlll içertye ıtrmek ımı
~esi mümkündü. Bir çare bulmalı: lbımdı. 
lkbal hanımefendi birçok düşündü, nihayet 
kararını verdi. J'&tmayı çatırdı: 
. - Kızım, senden çok memnunum, dedi. 
Iyl çalışıyorsun, herfeyi çabuk öireniYor
sun. Namusuna diyecek yok. Evvelce tut
tu~umuz şırfıntılara. h1o benzemiyorsun. 
Böyle birkaç sene çal!.§, inşallah sana helAl 
süt emmiş bir lı:ooa bulunm. 

Fatma kıpkırmım ke&idi, batını önüne 
eğdi. İkbal hanımefendi devam eiU: 

- Kasap, bakkal 9ll"&kla.rile esk.lsi 1Jb1 
konuşmıyacaksın. Yalnız bekçi ile ara.sıra 
görüşebillrs1n. Hattı evde tatlı, börek ya
pıldığı zaman ona da bir pa.rça vermallslıı. 
Bekçi yabancı değildir. Yamı tatlı yapıla
cak, bekçiye bir parça ayınnağı unutma! 

- Başüstüne efendlm. 
Fatma odadan çıkınca bu müklleme1en 

hiç bir şey anlamıyan Sermed bey 0a4ınt 
gazetesinden kaldırdı, sordu: 

- Hanını, bekçiye bu ütlfatların •Jebe
bi ne? 

- Anlamadın mı? ... Bekçinin bizim ev eı
varında dolaşmasını temin etmek için ... Fat-. 
ma sık sık tatlı börek verirse aralarında 
ahbaplık teessüs eder, tabü bu civardan 
ayrılmaz. Bu sayede biz de hırsızlann gellp 
halıları çalması endlşesJnden kurtuluruz. 
sen ne dersin, fena fikir mı? 

- Çok güzel, çok münasip. 
••• 

İkbal hanımefendinin tahmini doğru çık
tı. Birkaç defa tatlı, börek veıince Fatma. 
ile bekçi Hasan dost oldular. Hasan rece
leri evin etrafında dolaşmağa başladı. İkbal 
hanını artık rahat uyku uyuyordu ... 

Fakat bir gece garip bir sesle uya~dı. 
Kulak verdi, aşatıda birisinin yürüdüRft"'lil 
duydu. Kocasına seslendi; Sermed bey ya
tağı içinde doğruldu. Evet, şüphe yok alfcl,
ğıda birisi vardı. 

Sermed bey derhal fırladı. Karısı husı3-
dan ne derece korkarsa o, o derece cesur
du. Terliklerini, rop dôşambl'ini ııiydi, OOA, 
dan çıkmağa hazırlandı. İkbal hanım~lun
di önüne geçti. Boğuk bir sesle: 

- Sakın dışarıya çıkma., hırsız var ... Bı
rak h9.Warı alsınlar. Bize dokunmasınlaaı 
da ... dedi. 

Sermed bey ilk defa olara.Jt kıı.r:ısmın l!Ö· 
zünü dinlemedi: 

- Olmaz, gidece~im ... diyerek kap1yı e.ç
tı, merdivenleri indi. ayalı: se8lerin.ln geldili
ni duyduğu salona doğru ilerlemete baş
ladı. Ikbal hanımefendi de arkası ınra ıe
llyordu. Kırk yıllık kocasını tehlı.ır:e .lr:tlrtı . 
sında Yalnız bırakmak i.st.ememi.§tl. 

Salonun kapısını açınca hiç ümld et.!Il•
dikleri bir manzara karşısında kaldılar. Ha
sanla Fatma .. kucak kucağa oturuyorlardı ... 

••• 
Bu hadise üzerine Fatma köyüne gönde

rilmiş, İkbal hanınıefendi yeniden hizmet
çisiz kalmıştı!... (Bir yıldı2) 

AKŞAM 
Abone ücretleri 

UNELDt 
a AYLIK 
1 An.IK 
1 AYLIK 

Ttlrtı,. 

1'°° kurut 
1&0 • 
400 ll 

150 ll 

9700 kurut 
1'60 • 
800 • 

• 
P08ta ittihadına dRhll olnuyan eenebl 

memletetl81': Benelltı HOO, ütı aylllı 
!800, 1lo a1ııtı 1000 kuruftur. 

Adr\ı8 tebdlll ıvm 71rml bet kuı·uıhak pal 
ıöndermek Jhımdır. 

Zllhicoe 3 - Kuım 6'1 
8. İmsak Oünet ötıe İklndi Ak.tnm Yam 
E. 12,38 2,23 '7,21 9,46 12,00 1,37 

Va. 5,38 7,24 12,22 14,48 17,02 18,38 

tdt.rehane: lbbılll cl"fan Acımualulı: 
IObk No. 11 

Tuzak içinde Tuzak 
'l'efrika No. 36 

Ömrü 
b' lnde görmediğim kadar güzel 
~ÇOcUk. · · Yüksek alınlı, grek bu. 
rın u, muntazam çizilıniş dudakla
li d~ ~cecik bıyıkları var ... Mat ten. 

' gülunce bembeyaz disleri görülü-
1Yor... · 

el 
.. - Karanlıkta bütün bunları gör
un demek? 

-. Köşkten tanı onun yüzüne do~_ 
nı zıya aksediyordu g 

- Atıyorsun... B~lkısa iftira ... 
- Kurana el basarım ki t 

rum. ·· Nimet çarpsın ki doğ; :y~~
yorum... u-

- Bitir şu hikAyeni bakalım. 
- Sonuna geldim, işte ... 
«Aralarında şöyle konustuk!a.rını. 

işittim: . 
«Delikanlı: 

«- Siz? .. - diye haykırdı. 
«- Biliyorum ... Yaptığım çok fe

na bir şeydir... Fakat mektubunuz 
beni şaşırttı. 
. «-Şaşırttı mı? ... Niçin? ... Ben si

zı çok seviyorum, Belkıs hanım ... 
Bunu söylemek hata mı? 

«-:- s:zin ~öykmeniz değil amma, 
b[lh bı:-ı1iın cliıılemem hatadır. 
~- Katiycn ... Bunu aklınızdan 

Nakleden: (Vd - N-4) 

bile geçirmeyin ... Benim niyetim size 
3J1kım kadar hürmetimi de göster
mektir. 

c:Birdenbire işi İngilizceye döktü
ler ... 

«Bilirsin ki bizim Belkis, bu ölüsü 
kınalı dili kendi ana lisanı gibi ça
kar!... Ne bela ... Bense oralı deği
lim... Konuştuklarından bir şey an
lamamağa başladım ... Yalnız ikisinin 
de gözlerinden şimşekler çaktığını 

görüyordum ... Anlaşılan, hep aşk ko..
nuşuyorlardı, hep aşk ... 

c:Belkiscik, fena halde yanıp tutu
şuyora benziyordu. Adama.kıllı alev
lenmişti Gene lA.fı Türkçeye çevir
dikleri zaman baktım efendim, oh 
kekA ... 

«Komşu bey, burada başka zaman
lar da buluşmalannı rica etti. Du
vardan aşağı inmemişti. 

«Belkıs da: 

«- Alla.ha ısmarladık, Sühi. .. - dedi. 
cBir bakıma pek o kadar mühim 

lAf değil anıma, bir söyleyiş söyledi ... 
Hem de «bey• filan demek yok; sa
dece «Sühh... demek hayli kaynaş
mışlar ..• 

Türkiye Radyodtthyon i'•taJan 

naıra umnıutu 

Tllrldye Radyosu 
· lMS m. 182 Kc./ı. 120 Kw. 

Ankara Radyosu 
T. A. P. Bl.7 m. 9465 Kc./• 20 K. W. 

TÖRKİYE SAATİLE 

Ankara radyon 31.'7 metre bla dalı• 
]tOltulle her röıı yapılmakta olan emıebl 
dlllercte haberler neşriyatı prorramı: 

AraMa 
Elenoe 

BDlwarca 

Birinci aerYi.9 İtlnol .et'"fb 
Saat U.11 Saat l'l,H 

• lZ.15 • 1'.41 
• 13.45 • 18.~ 

• H.00 • 2LOO 
ıue • 11.JO 

CUMARTESİ 13/1/HI 

13,30 Program ve memleket saat ayan, 
13,S5 Ajans ve meteoroloji haberleri, 13,&0 
Türk müzitı Çalanlar: Kemal N. Seyhun, 
Cevdet Çatla, İzzettin Ökt.e, Zühtü Barda.k
otlu, 1- Okuyan: Sa.di Hoşses, 1- KA:zım 
Us - Kürd. Hicazklr şarkı: (Kani değil), 
2- Zeki Arif - Kürd. Htcazklr p.rkı: (Yıl
lar geçiyor), 3- Sel. Pınar - Kürd. Hic11.z
kar şarkı: (Akşam yine gölgenle sabah et·· 
ti bu gönlüm), 4:- Kürd. Hlcazk!r şarkl · 
(NJye küsdün söyle bana), 2- Okuyan: 
Mefharet SaAnak, 1- Ceıvdet Çağla. - Keman 
taksimi, 2- Süreyya. bey - Suzinak ~kı: 
(Sensiz geceler geçti), 3- Yesari Asım .. 
Hüzzam ~arkı: (Yine kalbim ~r athr>, 
4- Musa Süreyya- Hüzzam şarkı: (Sen S1.''
ki baharın gülüsün), 5- ZekAl dede - HJız. 
zam şarkı: <Ey hüsnü cemal), 14,30 Mü-ı;lk: 
Rlyaseticümhur bandosu Şef: İhsan l{im
çer, 1- H. Pa.res: Marş, 2- Weber: Valsa da
vet, 3- A. Rousselle: La Dauphtnoise <Uver
tür), 4- F. I.iıhar: Eva operetinden pr~- · 
puri, 15,15-15,30 Müzik: Cazband (Pl.) 

18 Program ve memleket saat ayarı, 18,05 
Milıl.k: Radyo caz orkestrası, 18,40 Konuş
ma (Yurd bilgisi ve sevgisi), 18,55 Serbea 
sa.at, 19,10 Memleket aaat ayan, Ajans ve 
meteoroloji haberleri, 19,30 Türk müziği: 
Peşrev, yürük semai, ve saz semaisi, Çalan
lar: Ney: Basri Üfler, Tanbur: Ref1lr. !'for
san, Küdüm: Nuri Halil Poyraz, Okuyan: 
Muzaffer iıkar, 1- Bayati peşrevi, 2- Abib 
Dede - Bayatı yürük semai: <Söyle g>~~ll 
ruhl musavvermisln), 3- Uçüncü Selim • 
Suzidila.ra yürük semaı: ( .Abü ta.bile bu 
şeb), 4- Ba.srl Üfier: Ney talı:sim.1, 5- Hatip 
zade - Neva na~ yürük semaı: (Bir zaman 
idi hem ağuıu hayal olduğumuz), 19,55 Thric 
müziği: Oyun havaları, Çalanlar: Hakk! 
Derman: Şerif İçli, Hasan Gür, Hamdi To
kay, 20,10 Konuşma (Günün meseleleri), 2C, 
26 Türk müziği: Çalanlar: Fahire Fersan, 
Reşat Erer, Cevdet Kozan, İzzettin Ökte, 
1- Okuyan: Semahat Özdenses, 1- Bimen 
Şen - Kürd. Hicazltiı.r şarkı: (Ateşi aşkıu 
dile etti eser), 2- Kemani Sadi - Segllh ta~
kı: (Ruhumda ölen nağmede sevda sesi 
vardı, 3- Faize - Nlkrlz şarkı: (Göni.U ne 
için &teflere yansın), 4- Faiz Kapancı - NJ
havent §8.r'kı: (Gel güzelim Çamlıca.ya), ?.
Okuyan: Mustafa Qallar, ı- Etem efendi
Sultaniyegl.h tark.ı: (Bu gülzarın yine bir 
nevebaharl), 2- Yesari Asım - Sultaniyegtı.h 
şarkı: (Ne gülün rengini sevdim}, 4- Dell~l
zade - Yeglh şarkı: (A benim gözümün ııu
ru), 3- Okuyan: Müzeyyen Senar: 1- Mah
mut CelA.lettln Pş. - Isfahan §arkı: muı 
biçare), 2- Arif bey - Isfahan şarkı: (Düş
me ey lşılı: hayale), 3- İsfahat tüakü: (Fes
legen ekdlm gül bitti), 4- Türkü (San ltur
dele), 22,15 MUzik: Küçük orkestra: (Şef: 
Necip ~km), 1- Paul Lincke: Darılma 
(Fantezi), 2- J. Strauss: Bahar sesleri, 3 -
Franz Lehar: Qottergatte operetinden pot
puri, 4- Leopolod Weninger: Volga kı.yılım
nın p.rkıın, 5- Paul Llncke: Venüs <Vals), 
6- Bruch: Kolnidrey, 22,15 Memleket saat 
ayarı, ajans haberlert, ziraat, esham - tah. 
vllat, kamblyv - nukut borsaı (fia t), 22 .~;:; 
Konuşma (EcneM dillerde - yalnız kısa dal
ga posta.sile), 22,35 Müzik: Cazband <Pl ) 
(Yalnı uzun dalga pa.stasile), 23,25-23 ]0 
Yarınki program ve kapanış. 

Zabit: 
- E ... Bunun üzerine birbirlerin

den ayrıldılar mı? - diye sordu. 
- Ayrıldılar. Fakat, İngiliz usulü, 

sert ve sporcu bir şekilde birbirleıi
nin ellerini sıktıktan sonra ... 

Bizim kız: 
- Suareye gelmemezlik etme-

yin ... Pek memnun kalırsınız! - dedi. 
Ferid Berki: 
- Hangi suareye? - diye sordu. 
- Her halde bu akşamki olacak. 
- Demek ki kom.şu küçük bey de 

bu akşam davetli? 
- Hatta. korkarım ki bizim Kudı·et 

bey bu geceki toplantıyı, kızımn kom
susile tanışması için tertip etmiş ol
masın ... 

-- Bu ecnebinin kim olduğunu bili
yor musun, Galib? 

- Vallahi, söylediğimden başka bir 
şeyden haberim yok. Fakat gayet ge
niş bir hayat yaşıyor ... 

- Oralarını biliyorum... Seyyide 
teyzeye sor bakalım ... 

Asalet meraklısı olduğunu söyledi
ğimiz bu kadın yaklaşmaktaydi. Alt
,mış yaşlarında kadar, ufak tefek bir 
kadındı bu ... 

Mütekaid zabit: 
- Hemşire! - dedi. - Siz şu komşu 

delikanlıyı tanıyor musunuz?... Mı

sırdan mı gelmiş, neymiş? 

• lST ANBUL -IA YA Ti 
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iSLAM TARiHiNDE 

Türk kahramanları 
Tefrika No. 27 Yazan: lskender Fahreddin 

Musa, Tarıkın kazandığı zaferleri çekemiyerek onu 
takibe ve T oledo üzerine yürümeğe başlamıştı 

İıılfim ordusu, tabii bir mani teşkil eden 
(İç kale) önünde dumıUftu. Burayı harp
le aşmak, TaJ nehrini kana bu1anıa.lt de
mekti. Te.nt 11.k önce oebre bir memur gön· 
dererek, kale kapılarının açılmasını ıste~ 
d.i. 

Hergün zaferden afere koşan lalim ordu
larına kat"fl hiç bir zaman galip geleınlye
eeklertni anlıyan Toledo müdatllert daha. 
ilk teklife: 

cTeslim olmağa razıyız. Konuşalım .. an
laşalım., 

Cevabını vermiflercli. 
Te.nt, kale kumandanına şöyle bir ha· 

ber göndemıiııti: 
cŞehri ve kaleyi kan dökmeden bize tes

lim ederseniz, halkın malını yağma etmi
yeceğiz. Herkes malının sa.hibl olacak. An
cak bize hlikümet reislerinden on iki ldşl·· 
yl sağ olarak te.sllm edeceksiniz!• . 
Tarık çok kurnaz bir kumandandı. Ital

yaya firar eden İspanyolları düşıinerek, 
(Toledo) ya sığınan Gotları -kaçma.ta. mey
dan vermeden- esir almak istiyordu. 

(İç kale) kumandanı, Tankın bu tel'".lifi
ni alır almaz, Oot rüesasını topladı: 

- Hepinizi Tanka teslim edeceğim. O 
memleketimizde yağmanın öntıne geçece
ğini bildiriyor. Halkın malını ve canını k•!l'
tarmıık için on iki kişiyi derhal bu yırtıcı 
kartala teslim etmeliyiz, dedi. 
Burası cGotıı hükumetinin payıtahtı idi. 

Mücahidler İspanyol krallığını yıktıktan ve 
kral Rodrikin kafasını kopardıktan soııra, 
Oot prenseslerinin burada kurmuş olduğu 

hüldiınet rüesesa.sını da ele geçlrmeğe karar 
ıvermlşti. Bunlardan biri veya birkaçı ka
çacak olursa, bir ba.§ka yerde halkı başına 
toplayıp gene hütümeti iddiasında bulun
ması muhtemeldi. Tank (Oot> lann İ8pan
ya-Oa kökünü kazımak istiyordu. 

Kale içinde gürültüler, münak:a.şalar bq
lamıştı. Bu kavgalar çok sürmedi. Kale ku
mandanı ilk i§ olarak bütün atlarını ve Bl· 
lAhlarmı isUimlara tealim etti: 

cKitnı1en1n burnu k.anamıyacak. Herkes 
kahraman ordunuzu hürmetle karşılamap 
hazırlannuftır. İslmlerlnt verdiğiniz Ootı~ 
rı da kalede tevkif ettim. Şehri ve mevkuf
ları teslime hazırım.. 

Dyie haber gönderdi. Kalenin kapılan 
açıldı. Tankın muzaffer ordusu ilk önce 
kaleye,c biraz sonra da şehre girdi. t 712 :-.4..) 
Tarık <Toledo)yu alır almaz, OotJa;m bı

raktığı çok zengin hazinelerin başına nöbet
çiler dikerek, yağmaya meydan vermedi Ve 
yerlllerden şahsi serveti olanlann :servetle
rine, paralarına ve n:ıücevherlertne hiç kim
se el uzatmadı. Herkes mücahidler!n önün
de eğiliyor, ve onlara sıcak etler, nefü mey
valarla şehrin meşhur mis kokulu şarabını 
1krnm ediyordu. 

İslılm ordusu (Toledo)yu zapt ve işgal et
tikten üç gün sonra, Korako adlı bi.,. İ!
panyol §8.iri, Tarık hakkında şöyle bir meıı
hiye yazmıştı: 

aSepteyi nasıl geçtiğine şaşarken, Endü
lüs dağlarını nasıl a$ığını gördük. .. 

Bu kahramanlıkların hiç birine, bu~nkü 
kadar hayret etmemiştik.. sen bizi kalb1-
mizden vurdun! Toledonun yaşı belll olmı
yan ihtiyar bekçisi Taj blle sana yol nrdl .. 
belll ki, sen mucizeler yaratan bir kahra
n_ıansm ! Ne romalılann Tijellenine, ne Asu
rilerin Ninosna, ne de AtlllAya benziyorsun! 
Senin önünde nehirler duruyor .. gökler eği
liyor .. 

Biz neden eğllmiyellm? ... 
Biz neden, bastıtın yere bir avuç toprak 

efbi sertlmiyeUm?, 

(Gotlar) ın pa ytahb ele 
geçtikten sonra •• 

Tarık burada bir ay kadar kalmak !sti
yordu. Şehir mülhalı:atından birçok zengla. 
köyler vardı. Tank buraları da işgal ederek 
Toledoya bağlamıştı. 
Tarık Toledodan sonra şimale doğru 1le

rtleyecek cKarınona.yı zaptedecekti. 

- Mısır mı? ... Ha ... Komşu bey ... 
- Evet. 
- Şüphesiz, kendisini gördüm, fev-

kalade hoş bir genç ... Yanında da alim, 
fazıl bir zat olan muallimi var ... Ya
ni vaktile kendisine muallimlik etmiş, 
şimdi bir nevi babalık eden adam ... 
Akrabası falan yokmuş... Gayet mu
azzam bir servetin sahibi... Söyledik
lerine nazaran milyonermiş ... Yatla 
İstanbula gelmişler .. .i 

Galib: 

- Ne ala şey... Vay babam vay ..• 
İnsan böyle olmalı olunca ... - diye ha.
sedinden kendi kendini yedi. 

--1 Mısmn asillerindenmiş galiba ... 

- Öyle mi? ... Vallahi bunu iyi bil-
miyorum, hemşire! 

Seyyide hanım: 

- Bizim Kudret bey yanlış bir ha
reket yapmaz! - dedi .• o çocuğu evi
ne çağırdığına göre, hakkında iyi fi
kir edinmiş olacak ... Bunun sebebim 
aramalı. .. 

Delikanlıyı, küçücük gözlerile süze
rek: 

- Klom.şuınuz fena çocuk değil ... 
Asaleti yüzünden belli... Pek sevimli, 
zeki, tahsilli, zarif, kibar, istikbali par-

! 
lak ... 

Bu sözleri sövlemek, onu kudurtmak 
J için kafiydi. se"yyide hanım, emelinin j 

Fatma ile selimi burada görüyoruz. 
Toledoya ilk giren mücahldler arasında 

bulunan bu iki kahraman, pek çok yara!"
lıklar göstererek - ik1.s1 de - Ta.rıkın gözü
ne girmeğe ve itimadını ka.zanmağa muv~:
fa.Jt olınllftu. 

COot) lann payıtahtı ele geçtikten sonra, 
İspanya baştanbaşa fethedilmi§f Emcvl 
hallfesinin birer vllfiyetl halinde Şama l'ağ
lanmıştı. Ispanyadan geri dönmek veya 
günün birinde tekrar bir İspanyol ve ya
hud Got hükümetl teşekkül etmek thtlmall 
kalmamıştı. 

Bir gün Mu.sa bin Nr.sire: 
u- Tarık Türktür. Endülüste yarın hü

kümdarlık ilan ederse, halifeden ayrıhp, 
müsta~il bir Endülüs devleti kuracak, ve 
lslA.m ordularının kazandığı bu sonsuz z:ı.
ferler gün ıın birinde Türkün tarlhine geçe
cektir. Halbuki, sen Arapsın! Halife de 
Araptır. Bu kadaı· kuvveti, böyle bir meın
lük zadeye, böyle damaclarında Türk kanı 
taşıyan bir kumandana nasıl bırakıyorsun?» 
Demişlerdi. Musa Tarıkın temin e~j iği 

zaferleri çekemiyerek, onu takibe ve ordu
.sile Toledo üzerine ) ürümeğe haşlamıştı. 

Toledo'da Musanın orduslle yaklaştığı 
haberi duyulmuştu. Fakat, Tnrık, Musar.ın 
kendisi hakkında fena bir fikir ve emel bP<;
lediğini aklından bile geçirmediği için: 

- Musa gelirse, iki ordu birleşir .. §im:ı.l 
cihetlerini birlikte zapt ve işgal ederi~. 

Diye .seviniyordu. 
Bu sırada. Se1im, Musanın ma..l}rem flti .. -

lerini bilvasıta haber alm.l§tı .. Tanka koş
tu: 

- Musa geliyormuş .. duymadınız m? 
Tarık, soğukkanWıtını muhafaıı:a ed!y<ır. 

heyecanlı zabite ne demek istediğini soru
yordu: 

- Duydum. Ben de onu bekliyorum. Drl 
ordu birleııince daha. büyük bir iş girebili
riz. 

Selim heyecanını ve diişüncelerirıl .;izli
yemedi: 

- Musa siz.inle bir yolda ve bir emel uğ
runda yürüyemez. 0 1 çok kıskanç bir adam
dır. Burada temin ettiğiniz şanlı :ıa.te .. lPr 
onun başını döndürecek kadar büyüırtür. 
Onun buraya gelmesinin sebebi lıa&bütiın 
başkadır. 

- Ya nedir? 
- Ne olaca.k? Bunu siz benden iyi ve ben-

den once anlamış olmalısınız! Musa bin Na
sir Ispanyada ve bütün dünyada. bundan 
sonra yalnız kı;mdi adının söyl~nmestı:ü is
tiyormuş. Sizi durduracak. Kendi f'lU"üy~
cek. 

Tank yüksek sesle güldü: 
- İyi ya. Bu şanh yoldan yüriD.sün de ... 

Yürüyenin adı Tarık olmazsa Musa ol
sun .. bundan ne çıkar? 

Sellin fazla birşey söylemeden döaml;ı;tü. 
Fakat o gün içine şöyle blr şüphe di~müş
tü: 

- Ben, Musanın maiyetinde -Afrikada
çalıştım. Onun ne kadar sert ve kıskanç 
bir kumandan olduğunu bilirim. Biitürı l<ı
panya ve bütün Avrupa Tarı.k:tan bahse~Hp 
dururken, onun bu göz kamaştırıcı ve aklı
lar durdurucu zaferleri karşısında hareket
.siz kalacağını sanmıyorum. Musa buraya. 
gelirse eminim ki, Tankın bayatı da tehli-
keye düşecektir. · 

Selim, Fatmayı buldu. Bu endişesinden 
ona da bahsederek: 

- Fatma, dedi, ben Tanka canla başla 
bağlıyım. sen de öylesin.. sen de ben.m 
gibisin, değil mi? 

Fatma terecidüdsüz cevap verdi: 
- Şüphesiz. Bunu sormak bile mana~ız

dır, Selim! Benden şüpheleniyor mmun 
yoksa? ... 

- Hayır, hayır .. mesele öyle senin 7nn
netlğin gibi değil. Musa yola çıkmış. BirJrn~ 
güne kadar buraya gelecekmiş. Musa 'J'ole
doya orduslle gelirse, Tankın yıldızını ::;ön
dürmeğe kalkışacak. Ondan korkuyorum, 
Fatmacığım ! 

(Arkası ~:ır) 

tahakkuk ettiğini görerek arkasııu 
döndü ve-kapıya doğıu bakarak: 

- İşte ... Bakın ... Gelin de doğru 
söylediğimi görün .. . 

Galib: 
- iti an, çomağı hazırla ... • dedi. 
Sağda solda fısıltılar duyuldu: 
- Sühi bey... Sühi bey ... 

* •• 
Belkıs, kuzeni Ferhadı salonun bir 

tarafına sürüklemisti Babasının da-.. 
yandığı marketri masanın önünden 
geçerken, ihtiyar hukukçunun yüzün
de bir düşünce ifadesi sezdi. 

Ferhad, yaşlı meslekdaşının önünde 
eğilip sel~m verdi. Kudret de, içinde 
samfiniyet olmayan soğuk ve himay&o 
kar bir tarzda mukabelede bulundu. 
Ev sahibesi, yani Belkı.:an annesi, mi
safirine karşı lbu soğuk muamelenia 
farkına vararak, kocasına usuna yak
laştı: 

- Kudretclğiml ·dedi. - Şu zavallı 
oğlan buraya kadar bize misafir ge~ 
miş. Niçin gönlünü almazsın? 

- Ben mi? ... Yooo ... Fena bir şe1 
mi yaptım ki. .. 

- Çok iyi kalbi vardır vallahi... 
Terbiyeli, çalışkan ... Yalnız mahçup
tur; kendini gösteremez. 

_ Demek fevkalade bir mal olduğu.
na kanisin? 

(Arkası var) 



a.hUeJO 

YARDIM İŞLERİ 

F eliketzedeler için bir 
kanun liyihası hazırlandı 

(Baş tarafı 1 tncl sahifede) 

lan ianeye aid liste neşredilmiştir. 
Bu lıste yckt1nu 54038 lira. 58 kuruş
tur. Buna 12 numaralı liste yekO.nu 
olan 1.330.585 lira 14 kuruşu HA.ve 
edersek umumi yek\inıµı 1.384.623 
lira 72 kuruş olduğu anlaşılır. 

Diğer kaza ve vilayetlerin 
para yardımı 

Ankara 12 - Hareketiarz felaketzede
leri için vılayet ve kazalarda para, eşya 
:ve gıda maddesi teberrüüne devam o1un
mnktadır. Konya yeniden Kızılaya 5300 
llra göndermiştir. Bu suretıe Konyanın 
yardımı 15,300 lira olmuştur. MuRianın 
yardımı 6.148, Artvin ve nahiyelerinin 
5,760, Kütahyamn 4.574. Çine kazasınm 
1,000, Antebln 7.500. Bolunun '7794. Adana
nın 53,988, Erzurumun 11,500, Sivasın te· 
berrllatı da 5,500 liraya varmıştır. 

Y erleıtirilen felaketzedeler 
İzmir 12 (Telefonla) - Bugün bu

raya Erzincan fel9.ketzedelerlnden 
7 kişi gelmiştir. 

Adana 12 - Adanada iskft.n edile
cek felflketzede miktan 500 nüfus ola
rak tesbft edilmiş olduğu halde bu
gune kadar gelenlerin sayısı 900 ü 
bulmuş ve bunlar kftmilen yerleştiril
miştir. 500 çocuğun da gelmesi bek
lenmektedir. Hergün Hatay, İçel ve 
diğer vllayetlere gitmek üzere tran
sit suretile Adana istasyonundan ge
lip geçen felaketzedelere Seyhan Kı
zılayı tarafından tavzif edilen kollar 
ve memurlar vasıtasile çay, peynir, 
ve icabında yemek veıilmektedir. 

Kayseri 12 - Bugün 445 kişilik bir 
f ern.ketzede kafilesi gelmiştir. Hepsi 
yerl(!{ltlrllmi.ştir. 

Malatya 12 - Yardım komitesi 
vali Fahri Özen'in riyasetinde bir 
toplantı yaparak mürettep mahalle
rine gitmek üzere Erzincandan Ma
latya Jstasyonuna gelen felA.ketzede
lere elbise ve çamaşır verilmesini ka
rarlaştırmıştır. 

Dün, Malatya istasyonundan Hatay 
vilayetine 590, Mersine 196, Adanaya 
114, Antebe 107, Kayserlye 7, ElAzığa 
18, Maraş'a 21, Diyarbakıra 13, Ma
dene 4 felA.ketzede geçmiştir. Bu 

yurddaşlara istasyonumuzda emni
yet müdürü ve diğer memurlar ile 
komite tarafından çorba, çay ve yiy&
cek tevzi edilmlş ve aralarında bulu
nan bir yaralı da. hastaneye kaldı~ 
mıştır. Şehrimizde bugüne kadar is· 
kan edilenler 250 nüfustur. 

Tütün atölyesinde eksper ve şefl&
rin yardımlle vücude getirllen ha&
tanede 32 yaralı tedavi edilmektedir. 

Yiyecek ve giyecek yardımı 
Amasya J.2 (A.A.) - Bugün Slvastat:ı 

Kızılay transit deposundan vil4yetlmiz f&
lAketzedeleri için blr sandık çorap ve şap
ka, üç sandıkta 8 teneke pekmez, iki san
dıkta 4 teneke zeytinyağı, !ki sandıkta 74 
parça bakır yemek kabı, blr sandıkta 18 
çift erkek aynkkabısı, bir sandıkta 55 çllt 
kadın ayakka.bl!>ı, bir sandıkta 200 ad•d 
iç çamaşırı, 27 çuvalda muhtelif cins esvap 
ve 31 parça muhtelif yatak ve yorgan, 44 
'çuval un ve bulgur, 25 parça muhtelif cina 
yiyecek eşya, 12 çuval erzak, on sandık sa
bun, 69 teneke helva, 2 varil zeytinyatı ve 
bir fıçı zeytin gelmiştir. 

Bugiln teltiketzedelere tevzi olunma~ 
üzere Ezine nahiyesine yeniden 45 çadır 
gonderllmiştir. 

Kimsesiz çocuklar 
Ankara 12 <A.A.> - Çocuk Esirgeme lcu· 

rumu himayesine aldığı felflketzede ço
cukların ilk grupu bu akşam kendllerlnı 
getirmek uzere Erzincana gitmiş olan ku
rumumuz idare heyeti azasından Erzurum 
saylavı bayan Nakiye Elgün ile beral>cr 
Ankarııda beklenmektedir. Pehllvankoy 
halkı aralarında topladıkları 360 lirayı 
Pehlivanköy Çocuk Esirgeme kolu dcl4le
tlle ve tellı.ketzede çocuklara sarfedilmek 
üzere Çocuk Esirgeme kurumu genel m_,r
kezine göndermişlerdir. Istanbuldak! Is
tik.141 lisesi iki çocuAun tahslllni temin 
edeceğini Çoeuk Esirgeme kurumuna. bU· 
dlrmlştlr. 

Yeni zelzeleler 
Ankara 12 - Dün 1,15 ve 6,30 da 

İnegölde iki, 9,5 da Yozgadda, 13 Şar
ld Karahisarda zelzele hissedilmiştir. 
Hasar yoktur. Ayvalıkta da 6 saniye 
devam eden bir zelzele olmuş ve fası
lalarla hatıf sarsıntılar hissedilmiştir. 

Amasya 12 (A.A.) -1 Dün gece şeh· 
rimizde ve Akdağ nah!yealle Suluova 
nahiyesinde saat 20,25 ve 23,20 de ol
dukça şlddetll lld ve Gümüşhacıköy 
kazasında saat 20 de hafit bir sar
sıntı hissedilmiş ise de hasarat olma. 
mıştır. 

İngiltere yeniden 25 bin ingiliz lirallk 
ilaç ve tıbbi malzeme gönderdi 

(Baş tarafı 1 inct sahifede) 

Ankara 12 (A.A.) - Durban İslim ce
miyeti Rel cumhur Inönüye gönderdlit 
bir telgrafla Durban Müslümanlarının ha
rcketiarz felaketi karşısında duyduklan 
t ur ve tazlyelerıni ve 1elaketzedelere 
yardım içın teberı u kabulüne b~landığınt 
aı-zeylcnılştir. 

Cornwalda'dan Frank Garwer de Cum
hu1T1:~1almize gonderdıti bir mektupla ha· 
rek t arz fcl • 1 ... ti karşuında duyduğu te
esaurdcn taL!) «ılerinl arzeylem~ ve telA · 
~ tzedelere bir yardım olarak gönderdiği 
b" IngUlz lirasının kabulünü dilemiştir. 

Belçika Kralı ve valide Kra-
liçenin yüksek alakaları 

Ankara 12 lA.A J Yurdumuzdaki ~el-
zcle Celdketınin butun insanlık aleminde 
~ e t:ıh t c memlekctıınlze karşı takdir 
v muhabbet hlslerınl taşıyan milletlerde 
yuks k bir alaka uyandırdığı ve fel~ket
z d terin ıstırabını karşılıyacak acll yar
dıınlara t v ul edUdığl şukran ile gorul
m kt dlr. 

Bu me)'anda Belçlkada dahi lyan vı 
m busan m clislerlle Hariciye Nazırının 
ve muteaddld a.bık nazır ile parti nüfuılu 
ricalu1ln 1 tırak.ile ve Brillael fahri kon
solosumuz B. de Bodt'un da dahli bulun
d uıtu 27 kişilik bir yardım komlteat tettll 
edlldığı memnuniyetle haber almmıttır. 

Ze.lzelenln yaptığı tahribat ve 1naan :~
ylatı karşısında derin bir elem duyan Bel
çika kralı majeste uçuncü Leopold teşek
lı:ul eden bu komiteyi yüksek kimayelerlı.e 
almak suretile çok şayanı takdir ve inaa

Ankara 12 - Brezilya elçlal fellketzede
lere yardım için 91 dolar teberril etmiştir. 

Fransız fark ordusunun 
hediyesi teslim edildi 

Adana•CAtşam) - Fransız Şark orctnlan • 
kumandanlığı tarafından zelzele fellket
zedelerlne gonderllmek üzere hediye edi
len çadır ve battaniyeler dün yilzbaşı Rut
man tarafından Burtyeden Adanaya getı
rllıntftlr. Yüzbaşı Butman 90yalan Adana 
valisine teslim ettikten sonra Halebe avdet 
etml.ftlr. 
Fransız kumandanlıtı tarafından hedt· 

ye edilen bu l!IYttlar esasen ambalajlı ol
duklarından doğruca Sıvasa sevkedllmiştlr. 

Y unanistanın felaketzedelere 
yardımı 

Atina 12 - içtimai Muavenet Ne7.areU, 
Anadolu zelzele.iliıdeti felı\ketzedelere gön
der1lecek !lAç, giyecek eşya ve battaniyele
rin satın alınması için Yunan Kızılha~ em
rine bir m1lyon drahmi tahsia etmiş, de'f 
let dePolanndan da. Kızılaya ıönderUmek 
için aynca llAç ve tıbbl malzeme vertı
mııtır. 

1 Ankara Borsası 1 

Ergani 

U tklncllinan lMt 
ESHAM Te TAllVİLJT 

Sivas - Erzurum VI 
PARA n ÇEKI.q 

lUt 
19.17 

ni bir gaye takip eden komitenin faallye- ı Sterlla 
Kapamf 

5.21 
129.28 

2.9002 
8.88 

29.IOI 
89.235 

tını takviye ve teşci etmif bulunmaktadır- 100 Dolar 
lar. 100 J'rank 

Majeste kralın ve kezalik aynı komiteye 100 Ure\ 
himayelerini veren majeste valide kraliçe 100 İ.wlçre l"r. 
Elızabet'ln yukset alı\kalan mutehalll ol- ıoo Florin 
dukları llicenabane hislerin ve derin in· 100 Ra11mark 
.sanlık duygulannın ancak blrer ifadesi 100 Belga 
tel~kiti olunabilir. JOO Drahmi 

Haber aldıjtımıza gore, majeste kral ve 100 Leva 
valide kraliçenin himayelerinde böyle bir 100 Çokoslovak K'e 
yardım komitesinin teşekkülünün m1lletl- 100 Peuta 

21.8010 
0.963 
1.5925 

13.13 

Alt.All 

ltatyada tahdidat 
Bir çeıit elbise, çamaıir, 

ayakkabı yapılması 
dütünülüyor 

Rcmıa 12 (A.A.) - Havas blldirt.. 
yor: İtalya, Avrupa harbi uzadığı 
takdirde bunun kendi iktısadl bün· 
yesi üzerinde yapacağı fena tesirlerle 
meşguldür. Zaruıi maddelerde tayın 
usulünün ihdası için daha şimdiden 
icap eden tedbiı'ler alınmıştır. 

Diğer taraftan, fiatlerin bilhassa 
giyecek mnllannda mütemadiyen 
yükselmesine mani olmak için sall.
hlyettar ınakamat muhtelif cinsler. 
den faka~ yeknasak elbise, çamaşır 

ve potin yapılmasını derpiş eylemek
tedir. Bütün bunlar hemen hemen ve 
münhasıran yerli mallardan yapıla· 

caktır. 

Fransada et ıatııı hakkında 
kayıtlar konuyor 

Paris 12 (A.A.) - Ordu iaşesinin 
icap ettirdiği fevkalade ihtiyaçlar 
iızerine Fransız hükt1meti et satış ve 
istihlaki tahdidatını şiddetıendirme
ğe karar vermiştir. 15 kanunusani· 
den itibaren, pazartesi ve salı gün
lerl dana, inek ve koyun etleri, cuma 
günü de dana, inek, koyun, keçi, do
muz ve at etlerinin satışı yasaktır. 

Almanyada radyo sahipleri 
14 milyona yakın 

Bcrlin 12 (A.A.) - Radyo sahibi 
olan Almanların miktarı takriben 13 
milyon 700 bine baliğ olmaktadır. 

Harbin başlangıcındanberi Almlmya
da radyo sahiplerinin adedi bir mil· 
yon kadar artmıştır. 
Diğer cihetten öğrenildiğine göre, 

geçen sene Almanyada doğum mik
tarı bir milyon 640,000 e çıkmış, ( v 
lenme vakalan 740,000 raddesinde 
artmıştır. 

~- ........ 
Niçin 
yeni 

T okalon Pudrasını 
kullanıyorum 
• % "~. 

PRENSES Alll 
TROUBETSKOY d~or ~ 

* 
Son Moda ve cazip bir ~ 
reultleri vıı.rdır. 

• 
Tanıdıtım bütüu pudralarcl
daha hafif va daha iacedU. '* Hakiki çiçeklerin neli• kok9• 
.uau pereatie ecliyoruıa. 

BiitÜD JÜ• .. bit k·ldıt"DI sör· * diim . Bu aır, yani •Krema lııl· 
pifi• biç bir pudrad. Joktur; 
Risrir " yatmurda bil• t..ı * taM. nermia •• pyet ... 
9iaH aıahafau ecl• • 
Bıadan daha ıJİ padra .a • ., * dıta- bt"iJ" emiDİ•· 

mizde uyandırdığı derin taha.ssiıs ve ıük- 100 ZloU 
ran intibalarının arz ve 1bliiğına Brüksel 100 Penıo 25.5525 ~ Göz Mütehassısı 
elçimiz memur edilmiştir. lCO Ley 0.985 D•. ŞDk•tJ r_.•n 

Ankara 12 - JaPon mebusan meclla 100 Dinar 8.1575 • j •' .:;;;, ıu 
reisi, Büyuk Mlllet Meclisi riyasetine gem- 100 Yen 31.M& ceataıotta NuruoımıanJJe cacı. No. ı 
derdiği bir telgrafta zelzeleden dolayı teea- 100 İnet l'r. 30.8275 doktor Osman Şerafeddin apartımam) 
ımrlP.rini blldlrmlst1r. ______ ,_ 100 RWıılıl _______ ~~--~ ..... .__ ___ _ _ ,._ _ _ ______ _ 

il Dnunuant 1941 

KÜÇÜK iLANLAR 
KftÇftK tLANLA& 
F vkallde ahvalin devamı müdde

tince ıayrt muayyen günlerde hafta
da iki veya ü9 defa neoredllecekUr. 

1 - iŞ ARIY ANLAR .. 
---~---------------

KADIN TERZİSİ - İyi bir kadın terzisl 
bayan bir ıı arıyor. Akşam'da. (O. N.> rtı-
muzuna mektupla. müracaatlan. - 1 

BiR rtfRK GENCİYİl\1 İŞ ARIYORUM -
Henüz askerliğini yapmış blr Turk genci
yim iş arıyorum. İkl sene nakllyeclllk yap-

ACELE SATILIJ[ 11ANB - Şehzadebap 
Veznecller Camcıall mahallMS Kemeraltı 
so k 8 oda, altındaki dtlkılnı olan b&h· 
çell ahfap 23 numaralı ev ae.t&lıktır. Tram
vaya blr dakika mesatededlr. Oöıiifmet: 
için Fatih Sofular caddesi 1155/1 numaraya 
müracaat. - 1 

PANSİYON VEYA DAİRE - Bir bay lçln 
tam konforlü, nezaretli pansiyon yahu' 
küçük bir daire aranıyor, her semtt' oıa
blllr. Tam referaruı verilir. Ak§am'da: 
R. E. F. rumuzuna izahatJı mektupla mü-
raca at. 

tım. Traktör Oto kamyondan biraz anlarım, 
sair işleri ve fabrikada yağcılık tercih ede
rim. Kefil verebilirim. Akşam'da R. S. L. 
rumuzuna mektupla müracaat. - 1 

ARANiYOR - İşlek bir vaziyette bak
kaliye, tütüncü dukkanı ve bun1ara benzer 
müessesesi olub da devir etmek tstP.yenler 
Aqam'da: Arayan rumuzuna izahatlı me1'-
tup ile müracaatış.n. -

. 

ORTA YAŞLI BİR BAYAN İŞ ARIYOR -
Eski, yeni yazar okur. Az daktllo b1llr. Avu
kat, doktor, hastane glbl ve buna müma
stl müesseselerde az ücretle çalıımak isti
yor. Akşam (El rumuzuna mektupla mü
racaat.. - 3 

iş ARIYOR - Eski ve yeni harfleri ol:ur 
yazar her ne iş olursa olsun yapar. 'Taş
raya da gider. Kanaatkii.rdır. Askerlikle 111-
şiğl yoktur. İsteklilerin Akşam'd~ t~. Ş.) 
rumuzuna mektupla müracaattan. - 2 

İŞ ARIYORUM - On sekiz senedir in
şaat işlerinde çalıştım. Tecrübem vardır. 
İş anyorum. Bir mühendis yanında. çalış
mayı tercih ederim. Kumkapı Tavaşl ma
hallesi No. (26) Ahmed Turhan'a müracaat. 

-2 

2 - lŞÇl ARIY ANLAR 

SttTNiNE ARA.'IIYOR - Ikl aylık ço
cuğu olan genç ve sıhhatli bir sıitnlne ara
nıyor. Şişli caddesi Çankaya apartıman 

ı numaraya müracaat 

ARAPÇA ÖÖRENMEK İSTİYORUM -
Az zamanda iyi arapça bilen birisi La

rafından pratik arapça konuşmak oğren
mek istiyorum, taliplerin adres ve şartla
nnı bildirir bir mektupla Akşamda Arapça 
hoca.sı rümuzuna muracaatlannı rica ede
rim. 

BİR KİŞİNİN - Ev l§lerinl yapmak üze
re bir bayan aranıyor. TarsııAtıı bir mek
tupla gazetemizde A. N. A. adresine yazıl
ması. 

StJTNİNE ARANIYOR - Vizeye gidebi
lecek sütannelerln .şartlarını Beyoğlu Is
tiklAl cad. 285 No. Kurtuluş ap. Talha ad
resine bildirmeleri. - ı 

CAÖALOOLU SIDHAT YURDUNDA -
Çalışmak üzere bir ebe ile ev kısmında ça
~ışmak üzere bir kadın hlzmetçi aranıyor. 
isteyenlerin hemen müracaatlan. - ı 

BİR BAYAN ARANIYOR - Okur Ya.zat 
kasiyer blr bayan aranıyor. Beyazıd Okçu
larbaşı Altın Gişeye müracaat. - 1 

3 - SATILIK EŞYA 

SATILIK OTOMOBİL - Fort markalı \'e 
33 model beş IAstlği yeni parçaları yeni 
değişmiş boyası muntazam bir otomobU 
acele satılıktır. Görmek ve görüşmek iste
yenler (60679) numaraya her zaman tele· 
fon edebilirler. 

SATILIK KAMYON - Opel marka mü
cedded 939 model. Hakiki 4 tonluk kam
yon satılıktır. Görmek iızcre Şışhane !ıt:ı
rakol Rus garajı 40 numaraya gorii§nıek 
üzere saat a de müracaat. - 3 

ACELE SATILIK lUOTOSİKLET - 937 
modeli Ruayal marka bir aded motosiklet 
acele satılıktır. Dl\•anyolunda (Metanet) 
garajında benzinci Saim'e muracaat. - ı 

ACELE OTOMOBiL ALMAK t3TIYO
RUM - 2 veya 3 kişilik tcmlz kullom!m11 
ne marka olursa olsun tercih edillr. Ak
tam'da Ufln memurluğuna muracaat. - 2 

SATILIK PİYANO - Stüdgan mar):alı 
meşhur Alman piyanosu içi demir ve çap
raz telli olarak satılıktır. Taksim Tnrlaba
şı Yağhane sokak No. 50. - 4 

SATILIK Z KASA MAKİNASI - Pek az 
kullanılmıt son model cNATIONAL• marka 
biri kuçük, blrl büyüt ikJ adet kasa m2ki
naıa satışa çıkanlmıştır. Görmek ve almak 
isteyenlerin Galata Bankalar caddesi A11-
kara han 4 üncü kat D. Z. İfletmelert tı.:
rumu İstanbul Bilrosuna müracaatı. - 3 

4 - KiRALIK - SATILIK 

SATILllt n KİRALIK APARTIMAN -
Maçta Tqvlkiye caddesi 29-31 numaralı 3 
katlı 25 odalı gayet manzaralı mücedciet 
apartıman hem .satılık ve hem kiralıktır 
taliplerin S üncü kata müracaatlan. - ıı 

MOBİLYALI ODA - Temiz bir aile ya
nında mobilyalı blr oda kiraya. verılecektlr. 
Tak81.m Talimhane Topçular cadd~i 411 
No. Berber Klrkora müracaat. - 5 

ACELE SATILIK - Beşiktqda bin arşın 
bahçeli dokuz odalı ahşap bir konak, arsa 
fiatlna veya mübadele suret1le satılıktır. 
Tafstldt ve pazarlık için: Galata, T-ünel, 
Gülhan No. 13 -- ı 

Z5 LİRAYA KİRALIK AP. - 5 oda, ban
yo, su havagazı. elektrik, tramva.y dura
ğı, bol gilnt!fli, denize manaralı sıhhl yent 
apartınıan. Fatih - Fevzipa.şa. cad. Müter
cim Asını sok. No. 10 birinci kata müracaat. 
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5 -- MOTEFERRIK 
DANS DERSLERi - Buyük ra~bet buı

lan en son danslardan haklkl (Sulnk> 
Fokstrot hususi ve münferit olarak her gun 
ders verlllyor. Müracaat saatleri 12- 13, 
17-21 e kadar Buyuk Parmakkapı tramvay 
durağı 117 No. profesör Panosynn. - ı 

İNGiLiZCE ve ALMANCA DERSLERt -
(Bahusus ticaret şubeleri ve bakalorya) -
İngiliz Oxtord ve Berlin ünh•ersiteslnden 
mezun bir profesör tarafından en seri ve 
asri metodla verilir. - Fransızcayı mukem
mel konuşur. - Esaslı ve en seri usul. -
tTcret mutedfl - <Prof. H.) rumuzuna mek-
tupla müracat. - 18 

PİYANO DERSİ - Bir bayan tarafınd::uı 
yeni metodla en kısa bir zamnnda öğretil
mektedir. Adres Kadıkoy Kuzukestane so
kak No. 20. Bayan LeylAya. 

DANS DERSLERİ - Hususi ve münfertd 
dersler asrl danslan son 7enlllklerlle Sutnı 
ve Poleglayt ötrenmek için en Jyi en ça
buk ve akadcmllt roetodlarla öğreten pro
fesör Hanımyan'a müracaat. Ders saatleri 
14 21. Eeyo~lu Parmı:ı.kitapı Mis sokak ıs 
numaraya - 8 

ALMANCA DEBSLERi - Usulü tet\r\sl 
mükemmel olan blr Alman bayan Alınan
ca dersleri vermektedir. Kabul günleri v~ 
saatleri salı ve pazardan maada her gun 
saat 15,30 - 19 a kadar Beyotlu İstıklAI 
caddesi No. 133. Hasan Bey Apt. birinci k'l\ 
No. 6, ikinci merdiven. - 1 

TEŞEBBUS SAHİPLERİNE - Piyasada 
sürumü fazla olan clddt ve esaslı h.,r han
gi bir iş arıyorum. Kiti derecede sermav• 
koyablllrlm. Sermayeye ve dürüst blr ar
kadaşa ihtiyacı olan ciddi if adamlannın 
Akfam'da Teşem.büs rumuzuna tafsllJ.tlı 
mektupla blldlrmelerl. -

ORTAKLIK - Taşralıyım. Sermayem ve 
kredim var. Mevsimlik ticaret işlerinde ve 
şerem surette iyi kazanıyorum. Yalnızl1t
tan dolayı en az üç bin llra sermaye ııı 
iştirak edecek, az çok hesaptan ve deft~r
den anlayan bir ortak kabule lmadey1m. 
Yazıhane teıkllAtı olan tüccar terclh edi
lecektir. Posta kutusu 444 adresine yazı ile 
müracaat. - 2 

MUTUPLA&INIZI Al.DiBiNiZ 
Ouet.emla idarehaneatnl adrea ola

rak ıösterm!t olan karllerlmladen 
R. s. X. - ö. K.. - Arapea hocaa 

A. N. A. 
namlanna gelen mektuplan 1daı-eha

nemlzden atclırmalan mercudur. 

Yenlpostane caddesinde
ki Ressam ve Okurlar 
Pazarı Memduh Aygün 
müessesesi Ankara Cad
desinde 105 numaraya 
nakletmiştir. 

Dr. A. Asım Onur --

Qrtak Öy 
ŞiFA YURDU 
ldanbalun m dzel JWtndt, l9llll 

blr park ~e. konforu mükemmel 
batımı ı,ı, D4m ve erkek her ıarıt 
baat&lılı:lara ~ıt butaae. 

Dolum ve kadın ameU1atlar111 fi. 
bit. &ll&DdJal\. buUJ H cUltr &mel179-
leı lç1n oolE ucm bumd tıaııer. Orta
t6J, vamva1 yolu. Mualllm Nacl ea4 

111 - 115. Telefon: 42221. 

TÜRKiYE 

Şeker Fabrikalan Anonim Şirketi 
İSTANBUL BÜROSUNDAN: 

Zonguldaktan veya açık ağızlardan Derinceye maden kbmürü naklettirl
leceğinden vapur sahiplerinin şeraiti öğrenmek üzere nihayet 17 sonkA
nun 1940 çarşamba gününe kadar Bahçekapıda Taş Handaki büromuza 
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Beşiktaş vapur iskelesi 
DENiZ KÖŞKÜ SALONU 

Bu akşamdan ltfbaren 'ft her ,ece olmak ibıere saat 19 • 24 e kadar 
salonumuzda cash dama devam edllecektir. Duhuliye serbesttir. 

M.,abat 15 kunıftur. 

DAKTiLO BiLEN 

Bir Muhabere Memuru aranıyor 
Kuvarshan Bakır ifletmesi için Daktilo bilen bir muhabere memuru alı
nacaktır. Galatada Bankalar caddesinde Güven Hanının birinci katında 

ETi BANK İstanbul Bürosuna müracaatlan 

EKZAMiN 
Ekumanın ildcufıt'. 

Yara ve çıbaniarda kullanılır. Her eczanede kutusu 50 kuruştur. 

BAYAS MOBiL YA EVi -.. 
Beyoğlunda Altıncı Dake karşısında l\lüellif Cad. 6/8 No. 

maruf BAY AS Ticarethanesi 
Beyoğlu, Altıncı Daire, Şimal Sokak AT kl • • 
Konservatuvar yanında 4 No. ya lYQ efmtşftr. 

A. BAYAS ve A. PSALTl müessesesinden Mobilyası olaııJar mezkdr mahale 
müracaaUan rica olunur. Telefon: 41055 # 

lstanbul Levazım amirliğinden: 
Eyilp Defterdı;.rında 1 numaralı Dik.1m evinin çorap atölyelerinde makineler 1çtn 

ihzar edilen bina ciahllinde zatı çorap matınelerlle çalışmalı: isteyenlerin Defterdarda 
l nwnan.ıı DJ.kimevl Müdürlütüne müracaatJan. d089b 

Teknik okulu satınalma komisyonu başkanlığından: 
Yıldızda bulunan okulumuz e!e1'trlkk ifler 1834 lira tahmin bedelli zil ve saat t.e

lll&tı fartnamesıne göre ih:ılesl yapılmak üzere 29/1/940 tarth1ne rastlayan pazarted 
ıtlnti GtimUfSnyunda Yüksek mühendis mektebi muhasebesinde toplanacak olan satın 
~ koın!syonwnuzda açık e!Wıtmeye Jı:onulmuttur. İlk teminat 122 lira 55 kuruftur. 
MWtlllertn 2480 •71lı kanunla tartnamf'de yazılı belgeleri yanlannda bulundurmak su
Mlle'" tıeıbln&UarUe ıblrllkte elLalltme ctıntı GümUf8uyunda ve fart.nameyi görmek Te 
Ut temlnatl yatırmak üzere de eUUtm.eden bir ıtın evveline kadar okulumuza ıelme-• (~) 

Münakalat Vekiletinden: 
1 - Vekalet neşriyat müdürlüğünde münhal 

200 ve 175 lira ücretli kadroya İngilizce ve alman· 
ca bilenlerden imtihanla 3656 sayılı kanun hüküm
leri daireıinde, 2 mütercim alınacakbr. 

2 - Taliplerin imtihanın icra kılınacağı 31 
kanunusani 1940 tarihine müsadif çarş.anba gü
nünden evvel Memurin kanununun 5 inci maddesi 
hükümlerinin amir bulunduğu evrakı müsbitele
rile birlikte vekiletlmiz neıriya t müdürlüğüne 
müracaat etmeleri ilin olunur. (168) (342) 

lnlıisarlar U. Müdürlüğünden: 
Muh. Bedell 3 '1.5 teminatı Eksiltme 

C1n.sl Mlkdan lJra Kr. Llra Kr. Şekil Saatl 
28 DUn. İpek taklldi ilç bobin 200 adet Pazarlılc H 
22 nun. mantar taklidi üç bobin 200 » ::.s nı.m. beyaz aitara kltıdı 5000 » 

X78 huau.t B1ia.ra klltdı 30 top 
teox7003a tefrttıı qa.ra kf.iıdı 10500 • 
llllhteıu Haatta 1Ull ve ;vu-
'tadat b.1JI. 31550 metre 

2691.83 201.88 

• 
15 

• 11 

4a !::. Şartname, nümune ve DYlf mtitrtdat llste8l muclbince cina "e mlkdarı yukan-
.r-.u 3 taıenı eua pazarlık uıuıue 6atm al.uıacaktlr. 

16ste~~ muhammen bedeli, muvakkat teminatı, pazarlık saatleri hlzalannda 

tı .. ~ - Pazarlık 17/1/940 çartamba günü Kabatqta levazım ve mübayaat ıubesinde
~ kom.lsyonunda yapılacaktır. 
ıv - Qartname v" nümuneler her gün sösii geçen f1Jbedan parasız alınabWr. 

rne ~lr-llktetateklııertn Pazarlık için ~yin edilen gün Ye saatlerde " 1 ,5 &üvenme parala-
nıezkür komisyona. gelmeleri ilAn olunur. 00788) 

+_,_ Keşif bedell 
.&.9W nev'i Lira Kr 

Likör Pabrikası Dam tamlrt 3737 50. 
~ Bira İmalA.tbanesl 2f65 l'1 

le ta.hkinıı ve au deposu 
1nfa,atı 1.§l 

* % '1.S teminatı 
Lira Kr. 
299 33 
184 25 

Ekalltme 
ljekll Saat! 

Puarbk 14 
AçıtBk. 15 

it ~tnıun. ft kefitnamelerl mucibince 7Ukanla. ma.b1J'!tl huM•ten. JUllı her 1ld 
n da gı:ı.teıtıen 11Rll"'1k Japtm}acaktır. 
m - ~::ıeller1, mu,·akkat temlnatıan, eksiltme saatleri, hiza.larmda Yazılıdır. 

Alım K0,...1.,, dae 281 11940 cuma günü Kabataşta Levazım ve Müba.yaat şubesindeki __ ,,onun JaPılacaktır. 

IV - Ltkc\r Fab. dar..ı. t.aınırın ld ıe 
••• kn ..... mukabllind Le e a tart.nameler c9• ve ~r ite ald şartname r de 

- - . e vn.zun tubesı veznesinden alınabWr. 
V - lsteklllertn eksiltme ~ P&Zarlılt - Uerde '° '1 ,5 gü 

:!eJJ.lnll pa.rala.riyJe blrlikte mezıtü.r komlsyo~~ine=e~en gwı ve saa c188» • 

Kapalı Zarf eksiltme ilanı 
İzmit Spor Bölgesi Başkanlığından: 

11 i!(1
1940 perşembe ıünil saat l5 de vUAyet matamında 10987 lira 90 lrurU§ kefif bedel

t spor sahası ihata duvan inşaatı ıcapalı zarf usullle eks1ltmeye konulmuştur 
Mukavele eksiltme şartnamesi keşif ve sair evrak nafıa müdürlütünde ıörtlleblllr · 
Muvakkat teminat 824 Ura ıo kuruştur. · 

n v;neltlllerin teklif mektuplan ile birlikte Kocaeu nafıa müdürlü.tünden alDllf oldutıa
ber ~:,a yen! S:e ~ıf'8t ~ ~eatkalan ve muvakkat teminat mektuplarile bera· 
ı:ıa vermeı ri ı>ertemıa aaa 5 dik" 8POJI bölceal b&§Jı:anı Kocaeli vall81 makamı· e ıı.zundır. U82> 

* Taalrlb 
Akşam gazetesinin 7/1/940 tarihli nüshasının 8 1ııc1 A)'faamda. inUfar eden İmnlt; 

Spor bolıest batkanlığına a.1d spor bölgem bapanhlJna ald apor saha& ihata duvan tn
p.atı hakkındaki !lAııda İzmit ltellmesi sehTen İzmir tü1'NI• pmım11Rt. Bmuuı t.mJr 
olmayıp İzınlt oldutu taahlhen ve ta'YZlheıı 1lln oıwıv. 

Milli PiYAN60 iDARESiNDEN 
Biletlerin iptalinde kullanılmak üzere muhtelif 
büyüklükte 600 adet zımba makinesi alınacaktır. 
Şerait ve evsafı hakkında tafsilat almak ve teklif 
yapmak istiyenlerin engeç 25-1-940 tarihine kadar 
Ankarada Milli Piyango idaresine, lstanbulda Taş
handa Milli Piyango bürosuna müracaat etmeleri. 

İdaremize ait olup Postahane cadddesinde Eski Piyango Müdürlüğü binasında mevcut müstamel d<>SJ8 do
laplan, masa, sandalye ve müteferrik bazı eşya 15/1/1940 tarihine tesadtll eden pazartesi günü saat (10) da 

aleni müzayede ile satılacaktır. 

TDRK TİCARET BANKASI A. Ş. 
- O 79iiiiHii - ;~~ lii iiii' '°' Nil su o -

KURULUŞ TARiHi: 1919 

Tamamen yatırılmış sermayesi: 'I'. L. a.aoo.ooo 

Merkezi: A N K A R A 

Dahilde ve hariçte muhabirleri vardır. Her nevi Banka muameleleri. 
Her ayın birinde faizleri ödenen kuponlu vadeli mevduat. 

Büyük fırsatlar: 
Satılık Arsa 

Şehzadeba.şı Atatürk Bulvarı. metresi 
6 liraya, elli metrelik cadde, köeebatı 
şehrin her tarafına yakın, sinema, ga.
raJ. fabrika, dültkln, apartunan Jaı>
ma.ta müsald bin metre murabbaı ç:;t 
kelepir. 

Satılık Ardiye 
Bahçekapı, Arpacılar camll altında 

1k1 büyük mağaza bedava satılıktır. 

Satılık Değirmen 
tin. hububat mükemmel ve nerıs 

surette ötütilr portatif ve çok ucuz, 
bUha.ssa çlftlltlere yarar. 

BASAN DEPOSUNA MC8.ACAAT 
Telefon: 20711 

İstanbul ullye altmcı hukuk ınabkeme-
sinden: 139/1283 

~ 

Mtkldei Serap. Müddeialeyh: Atbaıı: Oe
dikpafada Divanılll caddemıcle 18 No. da 
milddel Serap tarafından mtlddelaleyb 
Aşban aıe:vhine açılan bopnma davamı& 
aıt arzuhal sureti mtiddeJaleytıe teblll 

edilmek tızere yazılı adresine gönderllm1fae de 
mumaUeyhin mezkü.r 1kametglhı terk ne 
semti meçhule gittltlnln beyanUe 1ade ln
lınması :llzerlne hukuk usulü muhakemeleri 
kanununun 141, 142, 143 ve 183 tinctt mad· 
delerine tevfikan iade lcılınan tahk!kat 
gününü gösterir davetiye varakssının 
mahkeme divanhanesine asılmasına ve 
939/1283 numarada kayıtlı 1ıbu davaya 
müddeialeyhin (15) g1ln içinde cevap ver
mesine karar verllml§ ve bermuclbl tarar 
arzuhal Ue davetiye varakası mahkeme dl-
vanhaneslne asılm1f olmakla mumaileyh 
Aşhan yukanda. yazılı müddet zarfında 
davaya cevap vererek tahkikat ic;in tayin 
kılınan 7/2/940 ç&l'faınba 11lnt1 saat 
(10.30) da mahkememizde hazır bulunma
sı veya kanuni btr vekll göndennesl lüzu
mu tebllt yerine ı~ laere 11ln olunur. 

İstanbul asliye altıncı hukuk blttmıı. 
tinden: 

Davacı Aksaray Tevekktil hamamı kar
şısında 112 No. da oturan Kemal tarafın
dan karısı Aksaray Çakıral'a mahallesi 
Külhan aokak 165 No. da oturmakta 1lı:en 
§imd1k1 yeri belli olmayan Makbule aleyhi
ne lkame eylediği boşanma davasının müd
deaaleyhanın gıyabında icra kılınan mu
hakemesi sonunda tarafiann aramıda tid· 
detli geçimsizlik olup bir arada yaşaı!lala
nna 1mkAn olmadığı usulen sabit oldu~un
dan tarafların boşanmalanna dair verilen 
H/11/939 UU1hl1 ve 1330 No. lı gıyabi hük· 
mün müddeaaleyhanın adres ve ikrunet
glhı belli olmadıtuıdan tebUA' yerine geç
mek bere on bet cün milddetle mahkeme 
dift.Dbane8lnde asılı tututmAJ1Jna karar ve
rlleıek talik ecUJd1ll Uln olunuı. 

1. GENÇLİK 
2. GÜZELLiK 

3. SIHHAT 
İşte yüksek bir kremde aranan bu 

meziyetlerin hepsini size 

KREM PERTEV 
temin edebilir. 

1 - KRF..M PERTEV: Bir tuvalet müstah
zandır İnce bir ltına ve yapılışındaki 
hususiyet itibarile yüzdeki çlzgt \e 
buruşutluklann teşekkülüne mini 
olur. Derlyl genç ve gergin tutar. 

2 - KREM PERTEV: Bir guzelllk vıı.sıt 
Adır. GenJşlemlş mesamatı sıkıştıra 
rak cllddeld pürtük ye kab&rcıtıan 

c\derir. Ç 1 ve lekeleri izale eder 
Teni mat ve şeffaf bir hale getirir. 

3 - KREM PERTEV: Bir clld devasıdır 
Deri guddelerinin ifrazatını düzeltıı 
Slvilce ve siyah noktaların tezahllru
ne mA.ni olur. Clld adalesini besllye
rek kuvvetıendlrlr. 

Kuru cildler için 
yağlı, ve yağlı cild
ler için yağsız hu
susi tüp ve vazo-

lan vardır. .. , .............. .. 
Devlet Demiryolları ve Limanlar• işletme 

Umum idaresi ilanları 
, ; 

Muhammeıi bedell llKOO Ura olan 50 000 Kıt. Benzin 30/1/1940 aa1ı günü aaat (15) 
on bette Baydarpaşada. Gar b~.uı dahilindeki komisyon tarafından tapalı zarf usuıııe 
Alın alınacaktır. 

Bu l§e glrmek isteyeıılcrin ~80 liralık muvakkat temlnat, kanunun tayin ettltl veöi
kalarla tekl1tlertnı muhtevi za.rtıannı ayni gün saat (14) on dörde kadar komisyon rets
ııtlne vermeleri llzımdır. 

Bu ite ait taıt.namP!er kom ayODdan parasız olarak dalıtıluıaktad.ır. (370) 

Gümrük muhafaza deniz mıntaka komutanlığından: 
Liman motörlerine müsabaka 1le laptan alınacaktır. İsteltlllerln veslkalarlle blrlllt-

te Hasköydeltl ltomutanııtımıza nıüracaatıa.rı. {3'11) 

Devlet Limanlan işletme Umum Müdürlüğünden: 
İşletmemiz için Havza nöbet talimatnamesine tevfikan Zonguldaktan alınacak 

bin ton madeıı kömürilnün :istanbula nakli hususu pazarlıkl& t.aııbine ihale edllecektlr. 
İsteklilerin 15/1/940 tarihine raslıyan paşartesi günü saat on bette Galata nhtl

mındakl Umum :Mlldürl~ binasında toplanacak olan satın alma koml.syonuna mllraoaat 
etmeleri 11An olunur. .126> 

Harp akademisi komutanl!Qından: 
Harp aJı:adcmblne yevmJye tıo lira tcretıe bir elektrtkçi aJmacatı.ır. Nafta VetA .. 

letlnden taad!kU OçthıcQ derece eh117etnameJI babı olmuı f&l'ttır. 
Taliplerin 16/II. DıumtMO W1h"'4 ~ ~ Baıp~~!ml.!!iL.koıısua.aa.ıa--
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İstanbul İş Bankası _karşısında 15 No. 
~ 
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Malul Cemal Gişesi sahibi CEMAL CANTEZ G • 
1 

• 

Bu son keşidenin en büyük ikramiyelerinden · 

\ Dükklln ko~ş~u t a? C~'ı~ldığ~eİ re~mi~rşı tarafta Q6 
~ rülen 4369 No. uğurlu biletin 1/5 parçasile kazandırdı ve tam 

-- __ ... _ ... --- . _ ... -

rı intikal Plant 

3•• NÜı:l:Jİ PiYANGQ l 0,000 LiRA VERDi 
, ~0,369 L .\;04::169 L 
Mini PfJ•ı• teşkitine dair 5 11ıt939 tarihli ve 3670 ı 

numarii •anuna istinaden tertih olunmuştur. 

1940 yılbaşı keşidesinde dahi 
100,000 LİRA: Adana Tirol grupunda Bey lsınail Ôzdem'e 

>«. 1 )4 •• ı 1,. 1 , .. ~'- "N o () 
f •: ',' N F. H >" T E r / • 

Birinci 10,000 LİRA: -Yeşildirek bekçisi Bay Hamdi'ye 

47~ ~ 
ikinci 10,000 liRA: Aşir efendi caddesinde Bay Nişan'a 

~ Üçüncü 10,000 liRA: Aşir efendi cad. 79 No. da çuvalcı Bay lbrahim~ 

50,000 lira kazanan uğurlu bilet kazandırdı ve paralarını tamamen verdi ---r 
Sayın Bay ve Bayanların artık uğurlu gişe aramakta tereddüd etmiyerek yalnız senelerden beri her 

keşidede büyük ikramiyeler kazandırmakla nam veren 
· lstanbul iş_ Bankası karşısında 15 No. da 

NIALiiL C L G ŞE I 
koşmaları menfaatleri icabıdır 

BEYOGLUNDA 

Muhlis Sabahaddinin bestelediği 
l\I UALLANIN BAHAR nEVtlstt 

'Viyana, Budapeşte ve Bükrcştcn 
g~en bir çok artistlerden müteşekkil 

BALE HEY'ETI 
Saz, Caz, Varyete 36 artist Pbnede 

Her Pazar 3 den 6 ya kadar 

ÇAYLI MA TiNE 
Matinede Saz, Caz, Varyete ve Bahu 
Revüsü. 

Telefon: 43776 

ROMATiZMA, BAŞ, DiŞ, SINiR ağrıları 
ve GRiP, NEZLE; SOGUKALGINLIKLARl 

Derman kaşelerile derhal geçer, icabında günde 1 • 3 kaşe alınır. 

Baş, diş, romatizma, siyatik ve kulunç 
ağrılarını geçirir, gripe ve aoğuk algınlığına karti iyi bir 
ilaçtır. Günde 2 - 3 adet alını r. 

Sıhhat Vekiletinin ruhsatını haizdir. 

C Öksürenlere: Katran Ballı Ekrem :J) 
Hakkı Katran pastilleri de vardır . 

Sahihi: Necmeddln 8aclak 
UmWll netrlyat müdiiri: 8e•ke& Baü 

Aklam HMb ... 

3 Keşidede 3 Büyük ikramiye 

TALiLI G1$E 
verdi. 

Birinci 80,000 L'ıRA 26766 No. lu biletle Arap camiin· 
Keşidede de bayan Salme'ye 

Kikie·şı~cdiede 100,000 L'ıRA 21820 No. ıu biletle seyyar ko
misyoncu bay İzraU Şikar'a 

~~~:e 50.000 LiRA 4~69 N~~a:ı:~e=;~ Nar 

TALili GiŞE KAZANDIRDI. 
Milli Piyango yeni biletleft 1akli. 

DİKKAT: Piyango çekiliı günleri her ayın 7 aindeclir. 
.Adres: Karaköy Baylan Pastanesi yanJDda Ne. 1 

T LiLI GiŞE 
' 

PATI KULLANINIZ 
Her türlü yanıkları, kan çıbanlanru, nıeme iltibaplanıu ft pt1akı.n, 

koltuk altı tıbanlannı, dolama, akneler, ergenlllder, trllf yaralan, pak· 
Jann ve büyüklerin her türlü deri iltihaplarına en erba ft m emin ı. 
davi eder. V i R O Z A mikrobun yaşamasına mlDi ohaı. 

Evvelki gunkü nüshamızda yanlış çıkan bu mının dotrusun11 tekrar ed!Jonm: 

llllER 
No. 27 80 elmaslı ve 8 pırlantalı • Ura 
No. 27 / A 108 • • 8 • UI • 

- EMSALLERİ GiBi ON BEŞ SENE GARANTIUDIR -
Adres: SİNGER Saat MAÖAZASI - İatanbul Bmınantı Cl4. • 


